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 2020صيف  - غلق الخطوة الثانية لتسجيل التدريب الصناعي  

 الساعات المعتمدة  طالب برامججميع 

 

، تم غلق الخطوة  2020يوليو    16بتاريخ    ADM51وفقاً لإلعالن رقم  

الثانية لتسجيل التدريب الصناعي )الحصول على الموافقة األكاديمية( في نهاية  

 . وبناء عليه:2020سبتمبر  3يوم الخميس الموافق 

)صيف   الصناعي  التدريب  مقرر  حذف  طلبات  تنفيذ  تم  للطالب 2020أوالً:   )
  التالي للتسجيل. الجدول    يستكملوا الخطوة الثانية تقدموا بطلبات حذف ولم  الذين  

يمكن للطالب مراجعة جداولهم    يعرض أسماء الطالب الذين تم تنفيذ طلب الحذف.
 الدراسية والتأكد من ظهور مقرر التدريب الصناعي فيها. 

 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب م. 

 CCEC احمد ابراهيم احمد ابراهيم الجرف 1180262 1

 EEE احمد سيد عبد العال يوسف الحمزاوى  1180001 2

 AET احمد محسن خيرى محمود طاحون  1170093 3

 CCE احمد محمد توحيد السيد   1180371 4

 MEE احمد هانى احمد ماهر حسين غيضان  1180014 5

 CCEC اسالم اشرف عبد العزيز السيد ابراهيم  1170152 6

 MEE حسانين الجنيدى اشرف ايهاب عباس  1180349 7

 MDE الحسن وائل نبيل فهمي احمد فهمي 1180395 8

 AET تقى حسين فتحى مصطفى على   1180160 9

 AET تقى عادل محمد مختار حسين  1180219 10

 AET حبيبة بهاء الدين حسين عبد المطلب النجار  1180096 11

 AEM حسام محمد السيد محمد على حسين  4180288 12

 CCE خالد محمود محمد خليفة يونس 1180105 13

 AET دنيا مدحت احمد ابراهيم مجاهد  1180174 14

 AET رحاب خالد على محمد بدر   1180326 15

 MEE روان خالد حسن يوسف  1180369 16

 CCEC زياد سامح صبحى حسن صبح  1180474 17

 AET ساره محمد حسن محمد  1170130 18

 SEE ساندرا عالء شكري محمد خطاب   1180462 19

 AET سلمى احمد مصطفى فوزى محمد فوزى   1180080 20

 CCEC سيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان  1180387 21
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب م. 

 EEE شادي حاتم عبد الفتاح  عبد الواحد غالي  1180463 22

 HEM عبد هللا محمد جالل السحيمى 1180255 23

 AET عبدالرحمن ايمن صالح الدين الغمراوى  1180476 24

 HEM عبدالرحمن محمود سليمان قاسم ابوشناف  1180140 25

 AET عبدهللا محمد سيد ابراهيم محمد الشين  1180402 26

 CCEC عمار ياسر السيد حسن سالم  1180064 27

 CCE عمر طارق أحمد محمد على عامر  1180004 28

 SEE فاروق مباشر عمرو احمد  1180440 29

 HEM فاطمة عصام محمد جاب هللا 1180606 30

 AET فرح اشرف محمود محمد  1180370 31

 AET فريده وليد على الباز احمد  1180502 32

 CCE ماجد مجدي عيد نصر العسيلي 1180358 33

 EEE ماريو عصام غبلاير اسرائيل 1180151 34

 MEE عبدالعليم احمد محمد جمال   1180524 35

 CCEC محمد خالد محمد ابراهيم شمس 1180552 36

 MEE محمد طارق محمود  الحبشى 1180444 37

 AET مصطفى حسام الدين مصطفى نور الدين حسين  1180019 38

 HEM مصطفى عمر مصطفى السيد بيومى   1180342 39

 MEE مصطفى محمد سعيد فتوح   1180179 40

 EEE منه هللا عثمان حسين محمود الطويل 1170222 41

 CCEC نادر يوحنا اديب عبدالمسيح  1180477 42

 AET نهله محمد حفناوى حفناوى الفقى  1180117 43

 AET يمنى مصطفى الحسينى الرفاعى  1180185 44

 

 ً التدريب :  ثانيا لتسجيل  الثانية  الخطوة  يستكملوا  لم  الذين  للطالب  بالنسبة 
الصناعي )لم يحصلوا على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب( جاري إلغاء  

يعرض    التاليالجدول  التسجيل الخاص بهم وحذف المقرر من الجداول الدراسية.  
لب من المذكورين في حالة وجود أي مشكلة لدي أي طاهؤالء الطالب.  أسماء  

تقديم  ، يمكن للطالب  في الجدول لم تمكنه من استكمال الخطوة الثانية في موعدها
يتم فيه  الدور األول(  -)مبنى اإلدارةطلب ورقي في مكتب إدارة الساعات المعتمدة  

من  الفترة  خالل  وذلك  هامة  أوراق  بأي  ذلك  تدعيم  مع  تفصيلياً  المشكلة  ذكر 
  9حدة والنصف ظهر يوم األربعاء  لوا وحتى الساعة ا  2020سبتمبر    7اإلثنين  
 .2020سبتمبر 
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب م. 

 SEE احمد اسامة يوسف عبدالفتاح ابوقوره  4190265 1

 CCEC احمد اسامه محمد جالل السيد  1170504 2

 CCEC احمد حسين عبد الغنى محمد عبد الرازق ابوزيد  1170570 3

 CCEC احمد سامح محمد احمد الصوالحى  1162351 4

 MDE احمد شريف جالل الدين محمد  1170151 5

 CCEC احمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن  1124313 6

 CCEC احمد طارق محمد عبدالقادر 1170472 7

 AEM احمد عاطف صابر محمد زهران  1165168 8

 CEM هنداوى احمد محمد عبد الحميد  1141402 9

 HEM احمد محمد مصطفى حسين  1170002 10

 AEM احمد محمد مصطفى محمد صوان  1170434 11

 MDE احمد مصطفى مصلح محمد  1170183 12

 CCEC احمد وائل حمدى السعيد  1162265 13

 AEM احمد وائل على طلعت جوده وصفى  1170382 14

 EEE اسالم وائل رضا على محمد  1162232 15

 CIE الفاروق طلعت فاروق احمد  1170240 16

 HEM امير اسامه محمد سليم رجب  1162322 17

 AEM أمجد سمير عثمان محمد العبد  1162223 18

 AET آمن ياسر ابوالنجا عبدالغفار  1170525 19

 CCEC باسم كميل كمال سرتيال  1170187 20

 MEE بسمة عصام يوسف عبد العاطي 1180580 21

 STE بيتر أنور ميخائيل   1170585 22

 AEM حازم سامى عبد الرؤوف زراره 1170050 23

 AET حبيبه محمد كمال الدين حسين  1180572 24

 CEM حسام اشرف صبرى عبدالسالم  1170426 25

 CCEC حسام الدين حافظ سعد شحاته 1143073 26

 CCEC دانيال باسم فؤاد اسكندر  1170524 27

 AET سها ناجى محمد حلمى محمود يونس  1094468 28

 AET سيف انى عبدهللا يوسف عبدهللا 1155225 29

 AEM عبدالرحمن احمد عبدالهادى صادق  4180297 30

 MDE عبدالرحمن صبرى رجب على 4191315 31

 AEM عبدالرحمن علي صالح عبدالمقصود  1162366 32

 AEM ابراهيم الساعى عبدالرحمن مجدى  4180284 33

 EEE عبدالرحمن هشام السيد عصام الدين لبيب  1180372 34

 AEM عبدهللا محمد عبدهللا الشايب  1170205 35

 AEM عبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد  1170476 36
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب م. 

 CCEC على احمد رفعت حماد  1165430 37

 EEE على عماد على حلمى احمد موسي  1170399 38

 CCEC على ياسر صفوت محمود  11617047 39

 CCEC عمر خالد السيد محمد  1162052 40

 AEM عمر عبدالعزيز محمد عباس 1170219 41

 CCEC عمر محمد احمد عبداللطيف   1162003 42

 EEE عمر محمد عبدالغنى محمد شحاته  1180042 43

 EEE عمرو محمد اسماعيل طلب  1152130 44

 CEM محمد السيد عزت عمرو  1170045 45

 CCEC عمرو هشام محمد عفيفى   1162377 46

 EEE فاراى زيفاناى توجاريبى  1112761 47

 MEE فارس نبيل محمد محمد الصورى  1180496 48

 CCEC فاطمه عادل عباس محمد الغبارى  1162170 49

 CCEC فرح فؤاد على ابراهيم همام  1164197 50

 MEE كريم تامر فاروق محمد على    1180478 51

 CCEE كريم محمد احمد شحاته الدماطى  4180299 52

 AEM ليلى محمد خاطر الدويك  1170136 53

 CCEC مايكل رامى عزت نصيف  1162012 54

 CCEC محمد احمد حسين حسين عزيز 1162165 55

 AEM محمد احمد محمد كيوان  1180265 56

 EEE امين جالل الدين عياد محمد اكثم   1180177 57

 CEM محمد سامى حسن سليمان  1161005 58

 CCEE مروان ايهاب كمال محمد عبد الرحمن  1170057 59

 CCEC مروان كفاح فتحى محمد البطل 1162419 60

 AET مريم حسين محمد احمد  1170492 61

 AEM مصطفى اشرف ابراهيم قمر الدوله  1162321 62

 CCEC مصطفى حازم عبدالغفار عوض عمر  1162398 63

 CCEC مصطفى حازم مصطفى كامل احمد كامل  1170033 64

 EEE ممدوح هانى محمد ممدوح عبدالوهاب  1170381 65

 HEM منة هللا كامل على محمد نوار 1170354 66

 MEE مها مرتضى عبد العظيم مصطفى  1180583 67

 CCEC محمود مهاب حسام الدين فكرى  1180074 68

 MEE ميار محمد مصطفى محمود سند  1180408 69

 AET ميرفى امير منير وهيب  1170244 70

 AEM ندى عبدهللا محمود احمد  4180280 71

 CCEC نوران شريف رشاد خطاب  1162016 72
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب م. 

 EEE هايدى محمد مصطفى على  1170341 73

 AEM سالمان هشام احمد محمد كمال محمد محمد  1170029 74

 AEM هشام صالح الدين على حسن  1165363 75

 AET وليد عالء فتحى انيس  1170343 76

 STE يحيى محمد نبيل محمود احمد خشبه  1164368 77

 CCEE يوسف عبدالحميد احمد عبدالعليم  1170415 78

 MEE يوسف محمد فايد عبد المنعم  1170135 79
 

 بالتوفيق مع خالص األمنيات  


