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 ـة الـهــنــدســــــــة ــــــــكــلــيـ

  دةــات المعتمــج الساعــــبرام

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

9 1 M D A 
 سنة  شهر  يوم

المعتمدة مكتب إدارة الساعات   1 1 3 0 1 1 2 

 
 

 2021دارة بخصوص طلبات تسجيل التدريب الصناعي في فصل خريف ات اإلقرار

 طالب برامج الساعات المعتمدة جميع 

 

الجدول التالي يعرض قرارات إدارة الساعات المعتمدة على طلبات تسجيل  

. بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على  2021  خريفالتدريب الصناعي لفصل  

 طلباتهم، برجاء اتباع الخطوات اآلتية: 

 مراجعة الجدول الدراسي والتأكد من ظهور التدريب الصناعي في الجدول.  (1

التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي للحصول  التواصل مع منسق   (2

 على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب.

بالنسبة للطالب الذين سيقابلون المنسق العام للتدريب الصناعي، يمكن الحضور  

 لمكتب إدارة الساعات المعتمدة في المواعيد اآلتية: 

 . ظهرا   3:30وحتى  ظهرا   1:30من الساعة  2021 نوفمبر 1اإلثنين،  (1

الساعة    2021  نوفمبر   4،  خميسال (2 الساعة   صباحا    11:00من  وحتى 

 ظهرا .  2:00

 القرار  البـرنامــج  االسم الــكــود  م

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناع   STE احمد حاتم ابراهيم فتىح حماد  1168089 1

 العام للتدريب الصناع  مقابلة المنسق  CCEC اروي ابراهيم محمود شمردل  1180519 2

 رفض الطلب  EEE انىحى احمد فتىح سيد  1180024 3

 1تسجيل التدريب الصناع   STE تقى ايمن نظيم العفيق   1180242 4

 2تسجيل التدريب الصناع   CEM حسي   احمد بدير احمد  1162026 5

 رفض الطلب  CCEC زياد عبدالحميد صادق محمد 1168384 6

  حلم  نرصي  1180563 7
 1تسجيل التدريب الصناع   CCEC ساندرا هان 

 1تسجيل التدريب الصناع   STE سيف عمادالدين اسماعيل عىل 1170352 8

 1تسجيل التدريب الصناع   STE شمس الدين خالد احمد عبدالمجيد   1170265 9

 رفض الطلب  PPCC عبد هللا محسن سعد محمد محمود   1141050 10

ى  1168275 11  رفض الطلب  CEM عمر احمد فايد محمد عشر

 2تسجيل التدريب الصناع   EEE عمر حسي   سعيد بهجت ابراهيم 1162147 12

 رفض الطلب  AEM عمر ممدوح محمد عىل سيد  1165196 13

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناع   CCEC عمرو خالد محمد عبد المجيد   1168129 14

 2تسجيل التدريب الصناع   AET كريم حاتم محمد الزفزاف  1164342 15
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 القرار  البـرنامــج  االسم الــكــود  م

 رفض الطلب  HEM محمد احمد عبدالمنعم محمد  1170232 16

 الصناع  مقابلة المنسق العام للتدريب  CEM محمد ساىم حسن سليمان 1161005 17

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناع   CEM مرام عبدهللا ابراهيم عبدهللا 1170560 18

 رفض الطلب  AET مروه اكرم عثمان احمد فهم   1190162 19

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناع   CEM مهند فتىح محمد عبدالحليم   11517236 20

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناع   WEE محمد موىس ابراهيم احمد  1165216 21

 2تسجيل التدريب الصناع   STE مؤمن مىح الدين عبد العليم محمد   1148302 22

 امي  مني  وهيب  1170244 23
ف   1تسجيل التدريب الصناع   AET مي 

 رفض الطلب  CCEC نوران شوفى محمد جالل  1180486 24

ه تهاىم 1165437 25  1تسجيل التدريب الصناع   STE عبدالحميد تهاىم شومان  ني 

 2تسجيل التدريب الصناع   STE يحي  محمد نبيل محمود احمد   1164368 26

 رفض الطلب  IEM يمي  عصام محمد عبدالرحمن  1190256 27
 

 

وأتموا التدريب ولم   2021في صيف الصناعي التدريب سجلوا بخصوص الطالب الذين 

 يسمح لهم بحضور االمتحان، سيتم نشر إعالن خاص بهم في وقت الحق 

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق 


