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 2022خريف  –طلبات تسجيل التدريب الصناعي  بخصوصقرارات اإلدارة 

 برامج الساعات المعتمدة طالب جميع 
 

 

الجدول التالي يعرض قرارات إدارة الساعات المعتمدة على طلبات تسجيل  

. بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على  2022  خريفالتدريب الصناعي لفصل  

 طلباتهم، برجاء اتباع الخطوات اآلتية: 

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

 بع. في نهاية األسبوع الرا

التواصل مع منسق التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي للحصول   (2

 على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب.

بالنسبة للطالب الذين سيتوجهون لمكتب إدارة الساعات المعتمدة، يمكن الحضور  

ظهراً خالل الفترة    2:30صباحا وحتى    9:30من الساعة  )أ. عال محمد(  للمكتب  

 .2022 أكتوبر  26 األربعاءوحتى  2022  أكتوبر 23حد من األ

 

 القرار  االسم  الــكود  م

 حفظ الطلب  احمد محمد حسن حسن على  1162332  .1

 حفظ الطلب  احمد مصطفى مصلح محمد  1170183  .2

 1تسجيل التدريب الصناعي  اروى هشام محمد عز الدين  4180608  .3

 حفظ الطلب  امير اسامه محمد سليم رجب 1162322  .4

 حفظ الطلب  بيير امير فؤاد فرج باسيلى 1180214  .5

 2تسجيل التدريب الصناعي  حسام محمد حسن الراوى  1165268  .6

 1تسجيل التدريب الصناعي  رنا معتز ربيع محمد  1190255  .7

 حفظ الطلب  سعاد محمد مصطفى عبدالحميد شاهين 1200411  .8

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة شادى احمد محمد مهدى حسن عالم 1190549  .9

 2تسجيل التدريب الصناعي  عبد الرحمن اشرف فؤاد محمد احمد 1170060  .10

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة عبد هللا محسن سعد محمد محمود العسكري 1141050  .11

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة هشام السيد عصام الدين لبيب عبدالرحمن 1180372  .12
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 القرار  االسم  الــكود  م

 1تسجيل التدريب الصناعي  كريم محمد عبدالرؤف توفيق 1200823  .13

 1تسجيل التدريب الصناعي  محمد رمضان محمد علي  1170577  .14

 2تسجيل التدريب الصناعي  محمد سيد اسماعيل عبد السميع 1162418  .15

 2تسجيل التدريب الصناعي  محمد محمد محمد احمد شهاب  1170019  .16

 2تسجيل التدريب الصناعي  محمد وجيه محمود حراز 1170317  .17

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة مروان محمد ابوالعنين مصيلحى ابوالعنين 1180507  .18

 المعتمدةالتوجه لمكتب إدارة الساعات  مصطفى وائل سعيد صالح  1158180  .19

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة ميالنيا سامح ميالد بباوى  1180063  .20

 2تسجيل التدريب الصناعي  وليد عالء فتحى انيس 1170343  .21

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق 

 


