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 رةـــاهـــــقــة الــعــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

1 2 M D A 
 سنة شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدةمكتب   1 5 0 0 1 6 1 

 
 

 قرار اللجنة التتنفيذية على طلبات تسجيل التدريب الصناعي

 الساعات المعتمدةامج برطالب جميع 

 

بخصوص ( 9102سبتمبر  92)الكشف المرفق يوضح قرار اللجنة التنفيذية 

 .9102 خريفطلبات تسجيل التدريب الصناعي لفصل 
 

 (9اجتماع ) قرار اللجنة التنفيذية البرناج األســــــــم الــكــود م.

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  AET إسالم هشام عطا هللا 1114232 1

 رفضت اللجنة الطلب AET ريهام صالح معوض عبد  1114844 2

 رفضت اللجنة الطلب AET شروق أيمن منير محمد 1111334 3

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  AET عمر محمد خالد احمد صالح 1092376 4

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  AET محمد ناجى عبد الحميد  1084186 5

 رفضت اللجنة الطلب AET يحيى عالء على توفيق 1072113 6

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  CCEC إميل ريمون رجائى زكى 1112666 7

 مراجعة منسق البرنامج CCEC عبد هللا خالد عبدهللا 1115352 8

 مراجعة منسق البرنامج CCEC مصطفى أشرف ماهر فطين 1114243 9

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  CCEE إسالم أنور جميل محمود 1114305 11

 رفضت اللجنة الطلب CEM احمد عالء حسن أحمد 1112675 11

 رفضت اللجنة الطلب CEM طارق خالد سعد 1114348 12

 رفضت اللجنة الطلب CEM عبدالرحمن عمر عبدالرحمن 1094361 13

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM على محمد عبد الحافظ 1112247 14

 فقط 0وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM محمد حسن نوفل على 1094013 15

 رفضت اللجنة الطلب CEM يحيى محمد يوسف 1115760 16

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  PPCc احمد خالد سعد 1093396 17

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  STE أحمد جمال عبد الحكيم محمد 1112303 18

 9اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي وافقت  STE أحمد جمال محمد عبدالمجيد 1115753 19

 رفضت اللجنة الطلب STE سيف هللا جمال أحمد 1112710 21

 9وافقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي  STE سيف هللا محمد إبراهيم أحمد 1113664 21

 رفضت اللجنة الطلب STE عمر إيهاب عزت يوسف 1138078 22

 9افقت اللجنة على تسجيل التدريب الصناعي و STE كريم صالح الدين مصطفى  1113691 23
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 رةـــاهـــــقــة الــعــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

1 2 M D A 
 سنة شهر يوم

إدارة الساعات المعتمدةمكتب   2 5 0 0 1 6 1 

 
 

 

 طلباتهم يجب مراعاة اآلتي: بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على

 والتأكد من تسجيل المقرر في الجداول.مراجعة جداولهم الدراسية  (0

والتي سيتم فيها الحصول على الموافقة على استكمال تسجيل التدريب الصناعي  (9

 أماكن التدريب.

 متابعة التدريب مع منسق التدريب الصناعي في البرنامج أو المسار. (3

 في حالة عدم استكمال تسجيل التدريب سيتم إلغاء الموافقة. (4

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق

 

 


