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 2017صيف  –تسجيل التدريب الصناعي ء إلغا

 الساعات المعتمدةامج برطالب جميع 

 

لها  عيالحاالت التي تم إلغاء تسجيل التدريب الصناالكشف المرفق يوضح 

  .2017نتيجة لعدم استيفاء متطلبات التسجيل بعد نتيجة فصل ربيع 

 

 :برجاء
 ، واالستفادة من تسجيل مقررين آخرين. 2017مراجعة جداولهم الدراسية لفصل صيف سرعة  (1

 إعداد خطة دراسية مع منسق البرنامج، لتحديد موعد تسجيل التدريب الصناعي وفقاً للقواعد المنظمة. (2

 مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 السبب

 ساعة معتمدة  72الطالبة لم تنجح في  AET 1 ايه سيف هللا امام حسن 1154307 1

 MTHN102الطالبة رسبت في مقرر  AET 2 ايه محمود السيد الفالل 1125273 2

 ساعة معتمدة  72الطالبة لم تنجح في  AET 1 ساره احمد ممدوح محمد  1151422 3

 ساعة معتمدة  72الطالبة لم تنجح في  AET 1 سهيلة اسماعيل على على 1151154 4

  MTHN102الطالبة رسبت في مقرر  AET 2 شروق ايمن منير محمد 1111334 5

وانسحبت من مقرري  STRN104الطالبة رسبت في مقرر  AET 2 لينا ماهر محمد دردير عيسى 1124385 6
ARCN109 - ARCN102  

  PHYN002الطالب رسب في مقرر  AET 1 مايكل اكمل انيس اسكاروس 1112827 7

 ساعة معتمدة  72الطالبة لم تنجح في  AET 1 نوران ممدوح السيد محمد 1154371 8

  INTN125الطالبة رسبت في مقرر  CCEC 2 تغريد مهدي عبدهللا البشير 1132042 9

 الطالبة أتمت متطلبات التخرج CEM 2 منه هللا اسامة عبدالمنعم على 1122036 10

  CMPN103الطالب رسب في مقرر  EEE 2 خالد طارق صالح سعيد 1122017 11

 ساعة معتمدة  72الطالب لم ينجح في  MDE 1 احمد عصام محمد عباس 1153006 12

  PHYN002الطالب رسب في مقرر  STE 1 احمد حسين محمد السيد 1144226 13

  PHYN002الطالب رسب في مقرر  STE 1 حاتم بدوى احمد حسين بدوى 1121285 14


