
من الشركةإلىمنغٌر مسارمسار

من 

شركات 

اخرى

منفذمخططغٌر معتمدمعتمداجمالى

2184فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة201933,  ٌولٌو201908,  ٌولٌو07ٌومانمسارفنٌٌن(مسار وظٌفً فنً عدادات  )قٌاس المٌاه وأنواع العدادات 1

2184فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة201933,  ٌولٌو201910,  ٌولٌو09ٌومانمسارفنٌٌن(مسار وظٌفً فنً عدادات  )صٌانة وإصالح ومعاٌرة العدادات 2

1148مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدعلى حسٌن/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة201988,  ٌولٌو201907,  ٌولٌو07ٌوم واحدمسارأخصائً وفنً سالمة(مسار وظٌفً أخصائً وفنً سالمة  )العالمات اإلرشادٌة والتحذٌرٌة 3

3044مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدعلى حسٌن/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة201988,  ٌولٌو201910,  ٌولٌو08ثالثة أٌاممسارأخصائً وفنً سالمة(مسار وظٌفً أخصائً وفنً سالمة  )العمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة 4

3992مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدأحمد حبشً/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة201988,  ٌولٌو201916,  ٌولٌو14ثالثة أٌاممسارأخصائً وفنً سالمة(مسار وظٌفً أخصائً وفنً سالمة  )أسالٌب تداول وتخزٌن الكلور 5

11500إدارة الحماٌة المدنٌةغٌر معتمدعاطف الصواف/ ش . أ شركة البحٌرةإدارة الحماٌة المدنٌة20192020,  ٌولٌو201925,  ٌولٌو20ستة أٌامغٌر مسارمتنوعةالحماٌة المدنٌة والحرٌق6

3370أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدمحمد حمدي القزاز/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191010,  ٌولٌو201924,  ٌولٌو21ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالتعامل اآلمن مع الكلور7

16880المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة20192020,  ٌولٌو201925,  ٌولٌو21أربعة أٌامغٌر مسارأخصائً وفنً سالمةتدرٌب أساسً- أعضاء لجان السالمة والصحة المهنٌة 8

2524مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدأحمد حبشً/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201905,  أغسطس04ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )دلٌل السالمة والصحة المهنٌة 9

GIS1412مدٌر ادارة معتمدراوٌة منصور/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201906,  أغسطس06ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )مبادئ نظم المعلومات الجغرافٌة 10

2524مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201908,  أغسطس07ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )اللوحات الكهربائٌة والتحكم 11

3810أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدهانً توفٌق الشرٌف/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  أغسطس201906,  أغسطس04ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة12

أحمد القزاز/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة201988,  أغسطس201907,  أغسطس04أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنفنً معمل صرف صح13ً
مدٌر المعمل المركزي للصرف 

الصحً
5180

5905كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191111,  أغسطس201908,  أغسطس04خمسة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " الصٌانة المٌكانٌكٌة للطلمبات 14

8860المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة20193030,  أغسطس201919,  أغسطس17ثالثة أٌامغٌر مسارمتنوعةاسعافات أولٌة15

4828مدٌر محطة صرف إٌتاي البارودمعتمدعبد الحمٌد قندٌل/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201921,  أغسطس18أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل وصٌانة أجهزة ومعدات الكلور16

3810أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدحازم عبد المنعم إسماعٌل/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  أغسطس201920,  أغسطس18ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة17

4828مدٌر شبكات صرف كفر الدوارغٌر معتمدشرٌف خلٌفة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201921,  أغسطس18أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل وصٌانة وتطهٌر شبكات الصرف الصح18ً

5197مدٌر عام معامل المحطاتمعتمدقدري عبد الشافً/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191313,  أغسطس201921,  أغسطس18أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"فنً معامل مٌاه " مواصفات مٌاه الشرب وطرق التنقٌة والمعالجة فً المحطات 19

شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201929,  أغسطس18عشرة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالمعالجة والتشغٌل والصٌانة البسٌطة لمحطات مٌاه الشرب20

محمد موسى                        / م  - 1

السٌد شتٌة                      / م  -  2   

طلعت الدمنهوري/ أ  -  3      

معتمد          - 1

معتمد -  2 
غٌر معتمد - 3

مدٌر محطة المحمودٌة الجدٌدة   - 1

مدٌر عام الخدمات الفنٌة  - 2 

كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا  - 3بالورش 

12020

11500إدارة الحماٌة المدنٌةغٌر معتمدعاطف الصواف/ ش . أ شركة البحٌرةإدارة الحماٌة المدنٌة20192020,  أغسطس201929,  أغسطس24ستة أٌامغٌر مسارمتنوعةالحماٌة المدنٌة والحرٌق21

3454مدٌر إدارة تشغٌل المركباتمعتمدأنور عثمان/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة201966,  أغسطس201928,  أغسطس25أربعة أٌاممسارفنٌٌن(درجة رابعة - مسار وظٌفً فنً حملة  )أنواع المركبات ومكوناتها واألعطال الشائعة 22

3810مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدعلى حسٌن/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  أغسطس201927,  أغسطس25ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة23

5960مدٌر محطة صرف صحً ادكومعتمدأحمد شعبان قاسم/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أغسطس201928,  أغسطس25أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل روافع الصرف الصح24ً

2524مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدأحمد حبشً/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  سبتمبر201902,  سبتمبر01ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )دلٌل السالمة والصحة المهنٌة 25

GIS1412مدٌر ادارة معتمدراوٌة منصور/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  سبتمبر201903,  سبتمبر03ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )مبادئ نظم المعلومات الجغرافٌة 26

2524مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  سبتمبر201905,  سبتمبر04ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )اللوحات الكهربائٌة والتحكم 27

شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191111,  سبتمبر201911,  سبتمبر01تسعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالمعالجة والتشغٌل والصٌانة البسٌطة لمحطات الصرف الصح28ً

عبد الحمٌد قندٌل                   / م  - 1

طلعت الدمنهوري               / أ  - 2    

السٌد شتٌة/ م  - 3          

معتمد          - 1

معتمد -  3   
غٌر معتمد - 2

مدٌر محطة صرف الهوانم        - 1

كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورش   - 2    

مدٌر عام الخدمات الفنٌة  - 3       

10409

5250المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة201955,  سبتمبر201919,  سبتمبر08عشرة أٌامغٌر مسارأخصائً وفنً سالمة"تدرٌب أساسً " أخصائً وفنً سالمة وصحة مهنٌة 29

3810أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدمحمد حمدي القزاز/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  سبتمبر201910,  سبتمبر08ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة30

المجموعة المستهدفةاسم الدورة التدرٌبٌةم

نوع التدرٌب المخطط

الفنً:    مجال الـتدرٌب                     2020 / 2019خطــة التـدرٌب للعـام المـالـً  

مدة 

الدورة 

بالٌوم

عدد المشاركٌنالـتـارٌـــخ

مكان االنعقاد

التكلفه

اسم المدربالجهة المموله

موقف اعتماد المدرب

الوظٌفة

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالبحيرة 
 قطاع الموارد البشرية واإلدارية 

 اإلدارة العامة للتدريب

 تدريب( 3) نموذج
 /     /بتاريخ     ( 1)رقم اإلصدار 

 تدريب ( 1) إجراء :المرجعية 



4828مدٌر شبكات صرف كفر الدوارغٌر معتمدشرٌف خلٌفة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  سبتمبر201911,  سبتمبر08أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل وصٌانة وتطهٌر شبكات الصرف الصح31ً

32
فنً معمل " أنواع التحالٌل التً تجرى لعٌنات المٌاه والمواد الكٌمٌائٌة المستخدمة فً المعالجة 

"مٌاه 
5406مدٌر عام معامل المحطاتمعتمدقدري عبد الشافً/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191414,  سبتمبر201911,  سبتمبر08أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن

19100المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة20192020,  سبتمبر201919,  سبتمبر15خمسة أٌامغٌر مسارأخصائً وفنً سالمةتدرٌب متقدم- أعضاء لجان السالمة والصحة المهنٌة 33

3490فنً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدأٌمن الجناوي/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191010,  سبتمبر201917,  سبتمبر15ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالتعامل اآلمن مع الكلور34

3810أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدهانً الشرٌف/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  سبتمبر201917,  سبتمبر15ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة35

5450مدٌر محطة صرف صحً ادكومعتمدأحمد شعبان قاسم/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191010,  سبتمبر201918,  سبتمبر15أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل روافع الصرف الصح36ً

201955,  سبتمبر201924,  سبتمبر22ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌننقل وتداول إسطوانات الكلور37
شركة مصر لصناعة 

الكٌماوٌات
3380شركة مصر لصناعة الكٌماوٌاتغٌر معتمدشركة مصر لصناعة الكٌماوٌاتشركة البحٌرة

غٌر معتمدمركز دراسات وإستشارات نظم الجودةشركة البحٌرةشركة البحٌرة201977,  سبتمبر201926,  سبتمبر22خمسة أٌامغٌر مساركٌمٌائٌٌن17025مراجع داخلً معتمد لنظام األٌزو 38
مركز دراسات وإستشارات نظم 

الجودة
13300

3810أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدحازم عبد المنعم إسماعٌل/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  سبتمبر201924,  سبتمبر22ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة39

4828مدٌر شبكات صرف كفر الدوارغٌر معتمدشرٌف خلٌفة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  سبتمبر201925,  سبتمبر22أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل وصٌانة وتطهٌر شبكات الصرف الصح40ً

5905كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191111,  سبتمبر201926,  سبتمبر22خمسة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"مٌاه " الصٌانة المٌكانٌكٌة للطلمبات 41

11500إدارة الحماٌة المدنٌةغٌر معتمدعاطف الصواف/ ش . أ شركة البحٌرةإدارة الحماٌة المدنٌة20192020,  أكتوبر201903,  سبتمبر28ستة أٌامغٌر مسارمتنوعةالحماٌة المدنٌة والحرٌق42

910فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة201955,  أكتوبر201907,  أكتوبر07ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة رابعة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )أنواع المواسٌر والقطع الخاصة 43

910فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة201955,  أكتوبر201909,  أكتوبر08ٌومانمسارفنٌٌن(درجة رابعة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )غسٌل وتعقٌم الشبكات والخزانات 44

910مدٌر عام تصمٌم المشروعاتمعتمدمحمد عبد المنصف/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة201955,  أكتوبر201910,  أكتوبر10ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة رابعة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )قراءة المخططات الهندسٌة 45

4094مدٌر إدارة تشغٌل المركباتمعتمدأنور عثمان/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة201966,  أكتوبر201910,  أكتوبر07أربعة أٌاممسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌكانٌكا  )الصٌانة المٌكانٌكٌة للمولدات 46

3810مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدعلى حسٌن/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  أكتوبر201909,  أكتوبر07ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة47

أحمد القزاز/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة201988,  أكتوبر201910,  أكتوبر07أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنفنً معمل صرف صح48ً
مدٌر المعمل المركزي للصرف 

الصحً
5140

201955,  أكتوبر201915,  أكتوبر13ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌننقل وتداول إسطوانات الكلور49
شركة مصر لصناعة 

الكٌماوٌات
3380شركة مصر لصناعة الكٌماوٌاتغٌر معتمدشركة مصر لصناعة الكٌماوٌاتشركة البحٌرة

8400المعمل المرجعى بالشركة القابضةالمعمل المرجعى بالشركة القابضةشركة البحٌرةشركة البحٌرة201966,  أكتوبر201917,  أكتوبر13خمسة أٌامغٌر مساركٌمٌائٌٌنطرق إستخالص قٌاس السموم الطحلبٌة50
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2631مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191313,  أكتوبر201917,  أكتوبر16ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )اللوحات الكهربائٌة والتحكم 53

3810أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدمحمد حمدي القزاز/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191515,  أكتوبر201915,  أكتوبر13ثالثة أٌامغٌر مسارعمال وفنٌٌنالعمل داخل األماكن المغلقة والمحصورة54

4828مدٌر شبكات صرف كفر الدوارغٌر معتمدشرٌف خلٌفة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20191212,  أكتوبر201916,  أكتوبر13أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل وصٌانة وتطهٌر شبكات الصرف الصح55ً
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1775مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة201955,  أكتوبر201921,  أكتوبر20ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً كهرباء  )أنواع الكابالت وصٌانتها 58
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2096مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدأحمد حبشً/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة202088,  مارس202005,  مارس04ٌومانمسارأخصائً وفنً سالمةمسار وظٌفً أخصائً سالمة وصحة مهنٌة )اإلسعافات األولٌة 152

153Lab Safity3696كٌمٌائً بالمعمل المركزيمعتمدعبد الحمٌد الكباش/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201212,  مارس202003,  مارس01ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌن فنً معمل

5700معمل متبقٌات المبٌداتغٌر معتمدمعمل متبقٌات المبٌداتشركة البحٌرةمعمل متبقٌات المبٌدات202033,  مارس202012,  مارس08خمسة أٌامغٌر مساركٌمٌائٌٌنطرق وتقنٌات تحلٌل المبٌدات154

شركة البحٌرةشركة البحٌرة202066,  مارس202012,  مارس08ثالثة أٌاممسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌكانٌكا  )اإللمام بمنظومة الشبة والكلور 155
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5905كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  مارس202012,  مارس08خمسة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " الصٌانة المٌكانٌكٌة للطلمبات 156

1882مدٌر محطة المحمودٌة الجدٌدةمعتمدمحمد موسى/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202066,  مارس202012,  مارس11ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌكانٌكا  )مهارات الصٌانة األساسٌة 157

16880المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة20202020,  مارس202019,  مارس15خمسة أٌامغٌر مسارأخصائً وفنً سالمةتدرٌب أساسً- أعضاء لجان السالمة والصحة المهنٌة 158

1775مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202055,  مارس202016,  مارس15ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً كهرباء  )الصٌانة الكهربائٌة لألوناش الكهربائٌة العلوٌة 159

910مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202055,  مارس202017,  مارس17ٌوم واحدمسارفنٌٌندرجة ثالثة- مسار وظٌفً فنً كهرباء  )إعداد التقارٌر وملئ السجالت 160

3370مدٌر إدارة السالمة والصحة المهنٌةمعتمدعلى حسٌن/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201010,  مارس202017,  مارس15ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالتعامل اآلمن مع الكلور161

شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201212,  مارس202026,  مارس15تسعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالمعالجة والتشغٌل والصٌانة البسٌطة لمحطات مٌاه الشرب162
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شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201313,  مارس202024,  مارس22ثالثة أٌاممسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )فهم دور الكٌماوٌات فً المعالجة 163
محمد غنٌم                          / م - 1 

عبد الحمٌد قندٌل/ م - 2     
معتمد

مدٌر إدارة بحوث المحطات        - 1

مدٌر محطة صرف الهوانم- 2   
3664

2271مدٌر إدارة بحوث المحطاتمعتمدمحمد غنٌم/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201313,  مارس202026,  مارس25ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )معرفة وفهم التكنولوجٌا 164

3454مدٌر إدارة تشغٌل المركباتمعتمدأنور عثمان/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202066,  مارس202025,  مارس22أربعة أٌاممسارفنٌٌندرجة رابعة- مسار وظٌفً فنً حملة  )البطارٌات 165

11500إدارة الحماٌة المدنٌةغٌر معتمدعاطف الصواف/ ش . أ شركة البحٌرةإدارة الحماٌة المدنٌة20202020,  أبرٌل202002,  مارس28ستة أٌامغٌر مسارمتنوعةالحماٌة المدنٌة والحرٌق166

42551مهندس محطة عقد غٌر معتمدأحمد أبو العٌش/ مشركة البحٌرةشركة البحٌرة20201313,  مارس202030,  مارس29ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌاه  )قادر على فهم أساسٌات ومكونات المعدات المٌكانٌكٌة 167

2628مدٌر إدارة تشغٌل المركباتمعتمدأنور عثمان/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202066,  أبرٌل202007,  أبرٌل05ثالثة أٌاممسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌكانٌكا  )صٌانة صنادٌق التروس ووسائل نقل الحركة  168

2765كٌمٌائً بمحطة صرف الخٌريمعتمدمحمود محفوظ/ ك شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201515,  أبرٌل202006,  أبرٌل05ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً صرف  )مراحل معالجة الحمأة 169

5140مدٌر إدارة الكشف عن التسربمعتمدإٌهاب العرٌان/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202088,  أبرٌل202009,  أبرٌل05خمسة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالفاقد والكشف عن التسرب170

1570مدٌر محطة صرف الهوانممعتمدعبد الحمٌد قندٌل/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201515,  أبرٌل202007,  أبرٌل07ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً صرف  )مصادر وخصائص المخلفات 171

1610مدٌر عام تصمٌم المشروعاتمعتمدمحمد عبد المنصف/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201515,  أبرٌل202008,  أبرٌل08ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً صرف  )قراءة المخططات الهندسٌة 172

976إدارة الصٌانةغٌر معتمدمحمد شهاب/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202066,  أبرٌل202008,  أبرٌل08ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌكانٌكا  )مهارات إعداد التقارٌر  173

1016إدارة الصٌانةغٌر معتمدمحمد شهاب/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202066,  أبرٌل202009,  أبرٌل09ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مٌكانٌكا  )نماذج وإجراءات الصٌانة 174

5140مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة202088,  أبرٌل202015,  أبرٌل12أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " صٌانة اللوحات الكهربائٌة 175

19100المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة20202020,  أبرٌل202016,  أبرٌل12خمسة أٌامغٌر مسارأخصائً وفنً سالمةتدرٌب متقدم- أعضاء لجان السالمة والصحة المهنٌة 176

5905كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  أبرٌل202016,  أبرٌل12خمسة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " الصٌانة المٌكانٌكٌة للطلمبات 177

1174فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة202099,  أبرٌل202012,  أبرٌل12ٌوم واحدمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مشروعات  )أنواع المواسٌر والقطع الخاصة 178

2123فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة202099,  أبرٌل202014,  أبرٌل13ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مشروعات  )تركٌب وإصالح الشبكات وإلعداد المقاٌسات 179

2123مدٌر إدارة الرفع المساحًمعتمدرضا القماح/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة202099,  أبرٌل202016,  أبرٌل15ٌومانمسارفنٌٌن(درجة ثالثة - مسار وظٌفً فنً مشروعات  )مٌزان القامة والمساحة 180



6160كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201212,  أبرٌل202030,  أبرٌل27أربعة أٌاممخططفنٌٌن"صرف " الرولمان بلً والزٌوت والشحوم 181

5650مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201010,  أبرٌل202029,  أبرٌل26أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " صٌانة المحوالت والمحركات الكهربائٌة 182

شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  ماٌو202013,  ماٌو03تسعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالمعالجة والتشغٌل لمحطات الصرف الصح183ً
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11500إدارة الحماٌة المدنٌةغٌر معتمدعاطف الصواف/ ش . أ شركة البحٌرةإدارة الحماٌة المدنٌة20202020,  ماٌو202014,  ماٌو09ستة أٌامغٌر مسارمتنوعةالحماٌة المدنٌة والحرٌق184

شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201212,  ماٌو202021,  ماٌو10عشرة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالمعالجة والتشغٌل والصٌانة البسٌطة لمحطات مٌاه الشرب185
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4779كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  ماٌو202020,  ماٌو17أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"مٌاه " الرولمان بلً والزٌوت والشحوم 186

3490أخصائً سالمة وصحة مهنٌةغٌر معتمدحازم عبد المنعم إسماعٌل/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201010,  ٌونٌو202003,  ٌونٌو01ثالثة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالتأمٌن ضد مخاطر الكلور187

4828مدٌر شبكات صرف كفر الدوارغٌر معتمدشرٌف خلٌفة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201212,  ٌونٌو202004,  ٌونٌو01أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " تشغٌل وصٌانة وتطهٌر شبكات الصرف الصحً 188

شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  ٌونٌو202011,  ٌونٌو01تسعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنالمعالجة والتشغٌل لمحطات الصرف الصح189ً

عبد الحمٌد قندٌل                   / م  - 1

طلعت الدمنهوري                / أ  - 2   
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معتمد -  3  
غٌر معتمد - 2

مدٌر محطة صرف الهوانم        - 1

كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورش   - 2    

مدٌر عام الخدمات الفنٌة  - 3       
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18750المؤسسة الثقافٌة العمالٌةغٌر معتمدالمؤسسة الثقافٌة العمالٌةشركة البحٌرةشركة البحٌرة20202020,  ٌونٌو202011,  ٌونٌو07خمسة أٌامغٌر مسارأخصائً وفنً سالمةتدرٌب أساسً- أعضاء لجان السالمة والصحة المهنٌة 190

4570فنً شبكات مٌاهغٌر معتمدمحمد عٌد عبد النبً/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201010,  ٌونٌو202010,  ٌونٌو07أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتركٌب وصٌانة شبكات المٌاه والوصالت المنزلٌة191

11500إدارة الحماٌة المدنٌةغٌر معتمدعاطف الصواف/ ش . أ شركة البحٌرةإدارة الحماٌة المدنٌة20202020,  ٌونٌو202018,  ٌونٌو13ستة أٌامغٌر مسارمتنوعةالحماٌة المدنٌة والحرٌق192

4828مدٌر شبكات صرف كفر الدوارغٌر معتمدشرٌف خلٌفة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201212,  ٌونٌو202017,  ٌونٌو14أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌنتشغٌل وصٌانة وتطهٌر شبكات الصرف الصح193ً

5905كبٌر فنٌٌن مٌكانٌكا بالورشغٌر معتمدطلعت الدمنهوري/ أ شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  ٌونٌو202018,  ٌونٌو14خمسة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"صرف " الصٌانة المٌكانٌكٌة للطلمبات 194

4779مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  ٌونٌو202017,  ٌونٌو14أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"مٌاه " تنفٌذ وصٌانة اللوحات الكهربائٌة 195

5905مدٌر عام الخدمات الفنٌة بالورشمعتمدالسٌد شتٌة/ م شركة البحٌرةشركة البحٌرة20201111,  ٌونٌو202024,  ٌونٌو21أربعة أٌامغٌر مسارفنٌٌن"مٌاه " صٌانة المحوالت والمحركات الكهربائٌة 196
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