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 على طلبات تسجيل التدريب الصناعي( 6اجتماع )قرار اللجنة التتنفيذية 

 الساعات المعتمدةامج برطالب جميع 

 

بخصوص ( 2027 فبراير 23)الكشف المرفق يوضح قرار اللجنة التنفيذية 

 .2027 بيعرطلبات تسجيل التدريب الصناعي لفصل 

 قرار اللجنة التنفيذية البرناج األســــــــم الــكــود م.

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET أحمد عبد الباسط عبد الرازق 1124415 2

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET ريهام صالح معوض عبد الهادى 1114844 2

 رفض الطلب AET شروق أيمن منير 1111334 3

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET صموئيل موريس بديع عوض هللا 1124356 4

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET محمد كمال الدين أحمد مسعود 1114812 5

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET محمد ناجى عبد الحميد فوزى 1084186 6

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET مريم عادل خميس 1114815 7

 (2ناعي )تسجيل التدريب الص AET ياسر كمال شاكر 1144283 8

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET ياسر نادر نور الدين 1094344 9

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) AET يمنى محمود أحمد محمد 1134447 20

 رفض الطلب AET يوسف عبد العليم هاشم 1094180 22

 رفض الطلب CCEC أحمد بهاء الدين محمد 1122401 22

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) CCEC أحمد حمادة محمد كامل الهنيدى 1132118 23

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) CCEC مصطفى عبد هللا احمد على الشهالى 1112703 24

 رفض الطلب CCEC مصطفى محمد مجدى المهندس 1132072 25

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) CCEC منة هللا وائل عادل 1112341 26

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) CCEC وليد حاتم محمد عبده 1122277 27

 رفض الطلب CCEC يوسف إيهاب عبد العليم 1132122 28

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) CEM رامى محيى الدين عبد الفتاح 1112736 29

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) CEM طارق خالد سعد 1114348 20

 (2الصناعي )تسجيل التدريب  CEM عبد الرحمن عمر عبد الرحمن فهمى 1094361 22

 ( فقط2تسجيل التدريب الصناعي ) CEM محمد حسن نوفل 1094013 22

 رفض الطلب CEM منة هللا أسامة عبد المنعم 1122036 23

 رفض الطلب CEM يحيى محمد يوسف 1115760 24

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) EEE محمد رأفت ياسين أحمد 11317188 25

 رفض الطلب PPCC آالء ناجى سليم 1124160 26

 رفض الطلب PPCC محمد عادل محمد 1125226 27

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) PPCC محمود عثمان على سليمان 1073067 28

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) STE سيف هللا جمال أحمد 1112710 29
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 قرار اللجنة التنفيذية البرناج األســــــــم الــكــود م.

 رفض الطلب STE طارق محمد عباس 1122237 30

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) STE عمرو عصام الوردانى 1124109 32

 رفض الطلب STE محمد جمال أحمد عبد العزيز 1114855 32

 (2تسجيل التدريب الصناعي ) STE محمد حمدى هاشم 1122198 33

 رفض الطلب STE هادى خالد محمد حسين 1143014 34

 

يع برتسجيل التدريب الصناعي في فصل  بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على طلبات

 مراعاة اآلتي:يجب  ،الن أو في إعالنات سابقةعإلاذكر أسمائهم في هذا والذين تم  2027

 مراجعة جداولهم الدراسية والتأكد من تسجيل المقرر في الجداول. (2

ي سيتم فيها الحصول على الموافقة على ذوالاستكمال تسجيل التدريب الصناعي  (2

 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


