
           

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
Faculty of Engineering 
Credit  Hour Programs إعالن 

ــ قــة الــعــام ـــــــــــج  رة ـــاهـــ

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
     

 

    

 صفحة  اعتماد تاريخ نشر اإلعالن إعالن رقم

1 5 M D A 
 سنة  شهر يوم

 2 0 0 7 1 6 1 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

 2020صيف    - الخطوة الثانية لتسجيل التدريب الصناعي  

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

الخطوة  أتموا  الذين  الطالب  حاالت  مراجعة  تم  أوالً: 
ربيع  نتيجة  إعالن  بعد  وذلك  للتسجيل  األولى 

المذكور 2020 للطالب  التسجيل  إلغاء  تم   .
الكشف   في  استيفاء أسمائهم  لعدم  نظراً  التالي 

 متطلبات التسجيل.
 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب  م.

 AEM عبدالرحمن مجدى ابراهيم الساعى 4180284 1

 MDE محمد وجيه محمود حراز  1170317 2

 AET فاطمه عمرو عبدالحميد شبل 1164352 3

 
ثانياً: تم مراجعة طلبات تسجيل التدريب الصناعي التي  

، وافقت تقديمها لمكتب إدارة الساعات المعتمدةتم 
 اللجنة التنفيذية على تسجيل الحاالت اآلتية:

 قرار ال البرنامج  األســم  الــكــود رقم الطلب  م

1 ITS20-011 1165084 ابراهيم عادل محمد STE  تسجيلIT2 

2 ITS20-046 1165192  أحمد خالد عبدالحميد STE  تسجيلIT2 

3 ITS20-042 1164349 احمد زاهر محمد محمد STE  تسجيلIT2 

4 ITS20-052 1163010 احمد هاني محيي الدين CEM  تسجيلIT2 

5 ITS20-003 1148405 أحمد هشام محمد STE  تسجيلIT2 

6 ITS20-047 1162389  أنتوني جورج مايكل STE  تسجيلIT2 

7 ITS20-028 1163427 حبيبة مصطفى داوود STE  تسجيلIT2 

8 ITS20-053 1141085  خالد أحمد محمود جميل STE  تسجيلIT2 

9 ITS20-020 1170288 ربا أشرف عناني CCEc  تسجيلIT2 

10 ITS20-055 1164071 رنا محمود السيد محمد AET  تسجيلIT2 

11 ITS20-041 1158248  شهاب الدين أحمد خليل STE  تسجيلIT2 

12 ITS20-025 1162409  عمرو ماهر عبدالوهاب STE  تسجيلIT2 

13 ITS20-049 1164310  فرح محمد آمال محمد CEM  تسجيلIT2 

14 ITS20-029 1163434 لؤي وليد كمال الدين STE  تسجيلIT2 
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15 ITS20-015 1162058  محمد إيهاب يحي CEM  تسجيلIT2 

16 ITS20-045 1168258 محمد صالح الدين حسن STE  تسجيلIT2 

17 ITS20-054 21617006  محمد مصطفي بيلونه CEM  تسجيلIT2 

18 ITS20-026 1168436  مصطفى أحمد اسماعيل STE  تسجيلIT2 

19 ITS20-030 1162344 مصطفى أشرف مصطفى STE  تسجيلIT2 

20 ITS20-027 1165412  معتز محمد جميل محمد STE  تسجيلIT2 

21 ITS20-004 1144416 هديل رأفت عبدهللا STE  تسجيلIT2 

22 ITS20-016 1168273 هنا أشرف بشادي STE  تسجيلIT2 

23 ITS20-031 1161020  ياسمين محمود صالح STE  تسجيلIT2 

24 ITS20-037 1164368  يحي محمد نبيل محمود STE  تسجيلIT2 

25 ITS20-044 1161032 يمنى عمرو سيد CEM  تسجيلIT2 

26 ITS20-012 1161102 يوسف طارق بدر STE  تسجيلIT2 

 
منسقي   خالل  من  اآلتية  الطلبات  دراسة  جاري  ثالثاً: 
برامج الساعات المعتمدة، سيتم إعالن القرار على 

 الطلب الحقاً: 
 البرنامج  األســم  الــكــود رقم الطلب  م

1 ITS20-056 1170582 آالء ممدوح حسن CEM 

2 ITS20-057 1170585  بيتر أنور ميخائيل STE 

3 ITS20-059 1170576 حسام مجدي عبد الحميد WEE 

4 ITS20-019 1170578 الحسين أحمد مصطفى STE 

 
 ً : لجميع الطالب الذين أتمو الخطوة األولى والذين  رابعا

قرر متم الموافقة على طلبات التسجيل، تم إظهار  
 2020التدريب الصناعي في جداول فصل صيف  

في يوم السبت. برجاء مراجعة الجدول والتأكد من  
الجدول في  الصناعي  التدريب  مقرر   ظهور 

 . الدراسي للطالب
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 ً التدريب فتح  تقرر  :  خامسا لتسجيل  الثانية  الخطوة 
الموافقة  على  للحصول  )المخصصة  الصناعي 
األكاديمية على مكان التدريب الصناعي( وذلك من 

وحتى يوم الخميس   2020يوليو    15يوم األربعاء  
 وذلك من خالل القواعد اآلتية:  ،2020سبتمبر    3
 

الحساب يتم من خالل  تسجيل بيانات مكان التدريب  (  1
للطالب اإللكتروني    اإللكتروني  الموقع  على 

 الرسمي للكلية.
يجب على الطالب الحصول على الموافقة األكاديمية  (  2

 . التدريبقبل البدء في  (  AAAعلى مكان التدريب )
 التدريب الصناعي.  سداد رسوم( 3

 

( مقرر التدريب DROPمرحلة حذف )فتح  سادساً: تقرر  

صيف   لفصل  الدراسي  الجدول  من  الصناعي 
اإلثنين    2020 يوم  .  2020أغسطس    10حتى 

يتم تقديم طلب الحذف من خالل الرابط اإللكتروني 
 : األتي

https://forms.gle/GH3c27pPPbJR7j1T7 
 
 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح 
 

https://forms.gle/GH3c27pPPbJR7j1T7

