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إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 1 1 1 1 0 2 

 
 

 2020خريف  -  قرارات اإلدارة بخصوص طلبات تسجيل التدريب بالصناعي

 . الساعات المعتمدة برامجطالب جميع 
 

الجدول التالي يعرض قرارات إدارة الساعات المعتمدة على طلبات تسجيل  

. بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على  2020التدريب الصناعي لفصل خريف  

 طلباتهم، برجاء اتباع الخطوات اآلتية: 

في   (1 الصناعي  التدريب  ظهور  من  والتأكد  الدراسي  الجدول  مراجعة 

 الجدول. 

التواصل مع منسق التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي للحصول   (2

 على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب.

 القرار  البـرنامــج  االسم الــكــود  م

 2تسجيل التدريب الصناعي  STE أحمد هشام حسين نافع  1152339 1

مع حذف   1تسجيل التدريب الصناعي  EEE نادر احمد على عمر حسن  1170572 2
 MTHN201 + EPMN201المقررين 

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC احمد شمس الدين محمد محمد  1124313 3

 2تسجيل التدريب الصناعي  AET منصور الحيمحمد أحمد عبد  1144326 4

 رفض الطلب  CCEC كريم ابراهيم امين وهبه 1162328 5

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC محمد البطل فتحيمروان كفاح  1162419 6

 2تسجيل التدريب الصناعي  CEM هنداويأحمد محمد عبد الحميد  1141402 7

 رفض الطلب  STE الحسيني محمد مصطفى محمد  1142098 8

 2تسجيل التدريب الصناعي  AET عمر محمد عبد الرازق  1153416 9

 رفض الطلب  CCEC دانيال باسم فؤاد إسكندر  1170524 10

 رفض الطلب  CCEC ر عبد القادأحمد طارق محمد  1170472 11

 2التدريب الصناعي تسجيل  AET أسيل ماهر محمود أحمد  1142344 12

 2تسجيل التدريب الصناعي  STE محمود محسن حسن محمد   1131230 14

 رفض الطلب  PPCP أحمد على محمد على ميدان  1143132 15

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEE محمود حسام الدين محمود   1072078 16

 رفض الطلب  CEM عمر خالد محمد قاسم موسى 1168316 17

 فقط 1تسجيل التدريب الصناعي  PPCc عبد هللا محسن سعد  1141050 18

 2تسجيل التدريب الصناعي  AET ندى إيهاب السيد جاد  1154388 19

 فقط 1تسجيل التدريب الصناعي  AET تسنيم طارق كامل الشاعر  1170082 20

 رفض الطلب  CCEe أحمد عصام محمد زكي جمعه 1162109 21
 

 األمنيات بالتوفيق مع خالص 


