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 2020صيف   - الصناعي إلغاء الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

 . 2020المسجلين في التدريب الصناعي في صيف طالب ال
 

إ كود  باإلشارة  اإلعالن  بتاريخ    ADM-06لى  أكتوبر    1المنشور 

اللقاءات التي تمت مع الطالب ومراجعة حاالتهم مع ى  ، وبناء عل 2020

تقرر إلغاء الموافقة األكاديمية على مكان التدريب الذي تم إدارة الكلية،  

اإللكتروني النظام  على  أسم   تسجيله  المذكور  الجدول ائللطالب  في  هم 

 . وبناء عليه: التالي

 .2020صيف   ( سيتم إلغاء تسجيل التدريب الصناعي لفصل1

صيف  (  2 لفصل  الطالب  مقررات  سجل  من  المقرر   2020إلغاء 

(Transcript ) 

ها( للفصل الدراسي الذي االحتفاظ بالرسوم الدراسية )في حال سداد(  3

 الحقا.  دريب الصناعي فيهيتم إعادة تسجيل الت

للفصول    (Study plan)( على كل طالب إعداد خطة دراسية للتخرج  4

ً جيل التدريب الصناعي ) الدراسية المتبقية موضحاً بها موقع تس   وفقا

جيل وبدون طلب استثناءات( وتسليمها لمنسق ظمة للتسالمنلقواعد  ل

التدري ومنسق  التخصصي  الصناعي  البرنامج  يوم  ب  األربعاء  قبل 

 .2020أكتوبر  21الموافق  

 اسم الطالب  كود الطالب 
 احمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى 1170139

 اسامه يىح حمدى محمد السيد  1170141

 ارساء حسام فوزى عبدالحميد زهي   1170481

 امل محمود محمد احمد 4180304

 ايه سامح محمد ابراهيم الشيخ 1170107
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 اسم الطالب  كود الطالب 
ف سيد محمد عطوة  1170581  أسامة أرسر

 بسنت لؤى عبدهللا محمد لبيب عامر 1170507

 تحيه عزت عوض فرج  1170242

ن الهالىل 1170347  حبيبه محمود عبد ربه حسي 

 حسام محمد حسن الراوى 1165268

يال 1170043  دانيال حسام رزق غير

 رنيم حسام الدين ممدوح محمد امام 1170039

 رؤى مجدى محمد عل  4180298

وق محمد رشدى عبده عل  1170110  رسر

 طارق نيازى طه الفق   4180307

 عبدالرحمن ممدوح محفوظ عبدالغنن  1170480

 عل احمد رساج الدين السيد الحلفاوى 1170056

 عمر عصام الدين حسن ابراهيم  1162285

 عمر محمد جمعه حسن عبدالعزيز  1170246

 فاطمه عثمان محمود عثمان وهدان 1162040

 فاطمه عزت عوض فرج  1170254

 فتىح نبيل فتىح  1170571

 ليل مصطقن فاروق محمود محمد  1170020

 ماريز حسنن فيكتور حسنن  1163132

 فتىح عل مصطقن مازن ايمن  1170200

 محمد وليد مدنن محمد مدنن  1170220

 مرام محمد حسنن غريب 1170533

 مريم محمد اسامه عل حسنن الخشاب 1170470

ن سعد محمد 1170258  مريم محمد امي 

 مهاب حسن احمد محمد عبدالحميد 1170281

 سيدينمونيكا ايهاب فهيم  1170038

 مينا ماهر ميخائيل شكر هللا 1170447

 نادين محمد مجدى مصطقن حسن  1170453

 هدى احمد مصطقن محمد بدوى 1170342

 يوسف احمد عل يرسى فراج حلوه  1170424
 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق




