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 8018صيف  –اللجنة التنفيذية بخصوص طلبات تسجيل التدريب الصناعي قرارات 

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة
 

يونيو  01االجتماع التاسع )المرفق يعرض قرارات اللجنة التنفيذية لكشف ا

بخصوص طلبات التسجيل االستثنائي للتدريب الصناعي في فصل ( 8102

 :8102صيف 
 قرار اللجنة التنفيذية لبرنامجا األســــــــم الــكــود م

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM أحمد عبد هللا لملوم 1141238 1

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM أحمد وليد محمود عبد الوهاب 1143241 2

 رفض الطلب STE وائل محمد سامى أحمد 1134110 3

 8على تسجيل التدريب الصناعي موافقة  CEM يحيى محمد يحيى 1142323 4

 بشرط توفر عدد ساعات في الجدول

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  STE حاتم بدوى أحمد حسين 1121285 5

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  CCEC أحمد محمود محمد فريد 1133263 6

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM أحمد خالد دياب 1122218 7

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM محمد طارق الوصال 1122059 8

 رفض الطلب CEM وليد عثمان طه عثمان 1143030 9

 رفض الطلب PPCP هشام مأمون عبد الرزق 1133161 10

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  AET كريم ياسر حجاج 11517283 11

 رفض الطلب CCEC حسام الدين حافظ سعد 1143073 12

 رفض الطلب STE محمد عالء الدين حسين حافظ 1124232 13

 رفض الطلب STE مصطفى حسام محمد 1131234 14

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  MDE محمود سيد محمد زغلول 1135487 15

 1الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  AET محمد أحمد منصور 1144326 16

 رفض الطلب CEM أحمد محمد إمام سعيد 1123412 17

 رفض الطلب CEM فرح سيد فوزى حجاب 1143160 18

 رفض الطلب STE عمر محمود راغب 1145135 19

 رفض الطلب EEE مصطفى محمود محمد 1153299 20

 رفض الطلب PPCC رقية محمد أحمد 1134032 21

 رفض الطلب STE أحمد حسين النجار 1144226 22

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  MDE حازم شعبان محمد 1145058 23

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  MDE عادل هشام قاسم محمود 1145052 24

 رفض الطلب MDE أحمد محمد عبد الرحمن 1155260 25

 رفض الطلب PPC أحمد أسامه عثمان 1163256 26

 رفض الطلب PPC محمد حازم فريد 1163253 27
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 قرار اللجنة التنفيذية لبرنامجا األســــــــم الــكــود م

 منسق البرنامج إلعداد خطة دراسية للتخرجمراجعة  STE كريم أحمد حسن 1138423 28

 1الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  CEM مروان محمد ياسر 1152365 29

 برنامج إلعداد خطة دراسية للتخرجمراجعة منسق ال AET ياسر كمال شاكر 1144283 30

 مراجعة منسق البرنامج إلعداد خطة دراسية للتخرج STE محمد خالد حنفى 1143173 31

 مراجعة منسق البرنامج إلعداد خطة دراسية للتخرج STE محمد عمرو أحمد بكرى 1148107 32

 8الموافقة على تسجيل التدريب الصناعي  STE أحمد حسين أحمد حسين عطا 1142252 33

 

على جميع الطالب مراجعة جداولهم الدراسية خالل الفترة من يجب 

من للتأكد  8102يونيو  01عاء بوحتى األر 8102يونيو  00ن اإلثني

 صحة جداولهم وتنفيذ القرارات السابقة.

 

 

 

 

 

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق


