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 2019صيف  - نتيجة طلبات التسجيل االستثنائي للتدريب الصناعي

 الساعات المعتمدةامج برطالب جميع 

 

الكشف المرفق يعرض قرار إدارة الساعات المعتمدة على 

المجموعة األولى من طلبات التسجيل االستثنائي للتدريب 

 .2019الصناعي لفصل صيف 

 اإلدارة على باقي الطلبات الحقاً.سيتم نشر قرار 

 القرار اسم الطالب كود الطالب م.

 IT2موافقة عىل تسجيل  احمد خالد عبدالعزيز دياب 1122218 1

 رفض الطلب إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد 1158138 2

 IT2موافقة عىل تسجيل  إبراهيم محمد إبراهيم 1153212 3

 IT2موافقة عىل تسجيل  عبد الوهاب أحمد ساىم 1141413 4

 IT2موافقة عىل تسجيل  أحمد محمد صالح توفيق 1155039 5

 IT2موافقة عىل تسجيل  أحمد هشام توفيق خض   1151014 6

 رفض الطلب أحمد هشام محمد 1148405 7

 IT1موافقة عىل تسجيل  أحمد وائل عىل طلعت 1170382 8

 IT2موافقة عىل تسجيل  أحمد وليد محمود 1143241 9

 IT2موافقة عىل تسجيل  آيه عمرو محمد عبده 1154359 10

 IT2موافقة عىل تسجيل  بسام عادل أحمد مصيلىح 1163251 11

 IT2موافقة عىل تسجيل  خالد احمد جميل 1141085 12

موافقة عىل تسجيل المقرر  رقية محمد أحمد لطف   1134032 13
ي 
ي الصيف 

 
 الثان

 IT2موافقة عىل تسجيل  سلىم خالد محمد 1142303 14

 IT2موافقة عىل تسجيل  سيف الدين أحمد سليمان 1165250 15

 رفض الطلب سيف الدين عادل 1135197 16

 IT1موافقة عىل تسجيل  عمر أحمد عبيد 2172438 17

 رفض الطلب عمر خالد محمود محفوظ 1152157 18
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 القرار اسم الطالب كود الطالب م.

 IT2موافقة عىل تسجيل  محمودعمر مصطف   1152200 19

 IT1موافقة عىل تسجيل  عمرو ماهر عبد الوهاب 1162409 20

 رفض الطلب كريم حاتم محمد الزفزاف 1164342 21

 IT1موافقة عىل تسجيل  كريم خالد حسن الواىل 1170147 22

 IT1موافقة عىل تسجيل  كريم طارق أحمد محمد 1170501 23

 IT1موافقة عىل تسجيل  يارس أحمدليىل  1165234 24

ف عباس 1152190 25  IT2موافقة عىل تسجيل  محمد أرسر

ف عىل 1162086 26  IT1موافقة عىل تسجيل  محمد أرسر

يف محمد رضا 1152338 27  رفض الطلب محمد رسر

 رفض الطلب محمد عمرو عىل أمي    1143190 28

 IT1موافقة عىل تسجيل  محمد مصطف  بيلونة 21617006 29

 رفض الطلب محمود محسن حسن 1131230 30

 رفض الطلب مينا رؤوف وليم يوسف 1123006 31

موافقة عىل تسجيل المقرر  هديل رأفت عبد هللا محمد 1144416 32
ي 
ي الصيف 

 
 الثان

 رفض الطلب هيثم طارق السيد 1152213 33

 IT2موافقة عىل تسجيل  وليد عثمان طه عثمان 1143030 34

 رفض الطلب يارا أحمد إبراهيم 1158205 35

 IT1موافقة عىل تسجيل  يازا صفوت صبىح عىل 1163076 36
 

 :يجب على الطالب الذين تم الموافقة على طلبات التسجيل استكمال ما يأتي

ألربعاء التأكد من تسجيل المقرر الجديد في الجدول الدراسي بعد يوم ا (1

 .2019يونيو  12

استكمال إجراءات التسجيل في الخطوة الثانية )الحصول على الموافقة  (2

 األكاديمية على مكان التدريب( من خالل الموقع اإللكتروني للكلية.

 التواصل مع منسق التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي. (3
 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق.


