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 2021 ربيع -  قرارات اإلدارة بخصوص طلبات تسجيل التدريب بالصناعي

 . الساعات المعتمدة برامجطالب جميع 
 

الجدول التالي يعرض قرارات إدارة الساعات المعتمدة على طلبات تسجيل  

. بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على  2021  ربيعالتدريب الصناعي لفصل  

 طلباتهم، برجاء اتباع الخطوات اآلتية: 

 مراجعة الجدول الدراسي والتأكد من ظهور التدريب الصناعي في الجدول.  (1

التواصل مع منسق التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي للحصول   (2

 على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب.

ابلون المنسق العام للتدريب الصناعي، يمكن الحضور  بالنسبة للطالب الذين سيق

 في المواعيد اآلتية:  معتمدةدارة الساعات الإلمكتب 

الساعة    2021أبريل    5،  اإلثنين (1 وحتى    10:30من   11:30صباحا 

 . صباحا  

 هرا . ظ 1صباحا وحتى الساعة   11من الساعة  2021أبريل  6، الثالثاء (2

 القرار  البـرنامــج  االسم الــكــود  م

 رفض الطلب  CIE احمد اكرام محمد فؤاد  1170263 1

ن عبد الغنن محمد  1170570 2  1تسجيل التدريب الصناعي  CCEC احمد حسي 

 رفض الطلب  HEM احمد حلىم احمد محمد  1170539 3

 1تسجيل التدريب الصناعي  CCEE احمد عصام محمد زىك جمعه  1162109 4

 1تسجيل التدريب الصناعي  PPCP احمد عىل محمد عىل ميدان  1143132 5

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC احمد محمد احمد حسن عبدالعال 1162057 6

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC احمد محمد عىل جاد حشيش  1162017 7

 1تسجيل التدريب الصناعي  CEM احمد مىح منصور السيد شعالن 1170359 8

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC احمد وائل حمدى السعيد  1162265 9

 2تسجيل التدريب الصناعي  EEE احمد وفائى شحات محمد  1170302 10

 2تسجيل التدريب الصناعي  CEM احمد يرسى احمد عىل  1161177 11

 رفض الطلب  STE ارنست ناجى مرقص 1170568 12

 1التدريب الصناعي تسجيل  HEM ارساء حسام فوزى عبدالحميد  1170481 13

 1تسجيل التدريب الصناعي  STE حاتم شعبان محمد الدغيدى  1162237 14

 1تسجيل التدريب الصناعي  CIE حسام محمود عزت السيد ابوبكر 1170558 15

ن ايهاب محمود ماهر محمود  11617070 16  المنسق العام للتدريب الصناعي مقابلة  CCEC حسي 
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 القرار  البـرنامــج  االسم الــكــود  م

 2تسجيل التدريب الصناعي  STE خالد احمد محمود جميل  1141085 17

 2تسجيل التدريب الصناعي  AET داليا محمد يوسف حموده  1164289 18

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC عىل احمد رفعت حماد  1165430 19

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناعي  CCEC عىل يارس صفوت محمود  11617047 20

 رفض الطلب  CEM عمر خالد محمد قاسم موس  1168316 21

يف عمر ابراهيم لمع  1159297 22  1تسجيل التدريب الصناعي  STE عمر رسر

 2التدريب الصناعي تسجيل  CCEC عمر عصام الدين حسن إبراهيم 1162285 23

   2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC عمر محمد احمد عبداللطيف  1162003 24

 1تسجيل التدريب الصناعي  CEM عمرو محمد السيد عزت 1170045 25

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC عمرو هشام محمد عفيفن  1162377 26

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC فاطمه عادل عباس محمد الغبارى 1162170 27

 مقابلة المنسق العام للتدريب الصناعي  CCEC فاطمه عثمان محمود عثمان   1162040 28

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC فرح فؤاد عىل ابراهيم همام  1164197 29

ن وهبه 1162328 30  مقابلة المنسق العام للتدريب الصناعي  CCEC كريم ابراهيم امي 

 رفض الطلب  AET كريم حاتم محمد الزفزاف  1164342 31

23 ن رفعت  كريم حسام الدين  1152302   مقابلة المنسق العام للتدريب الصناعي  CCEC حسي 

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC كريم عبدالحميد ابراهيم   1162318 33

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC مايكل راىم عزت نصيف 1162012 34

ن عزيز 1162165 35 ن حسي   2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC محمد احمد حسي 

 رفض الطلب  HEM محمد احمد عبدالمنعم محمد  1170232 36

 رفض الطلب  STE محمد مىح الدين محمد السيد  1165410 37

 2تسجيل التدريب الصناعي  STE محمد مصطفن محمد الحسينن   1142098 38

 2تسجيل التدريب الصناعي  WEE محمود حاتم محمود محمد  1170307 39

 STRN302موافقة مع حذف مقرر    CEM مرام مدحت مختار االبيارى 1170411 40

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC عبدالغفار عوض  مصطفن حازم  1162398 41

 1التدريب الصناعي تسجيل  CCEC مصطفن حازم مصطفن كامل احمد   1170033 42

وك  1164162 43  عمر محمد مهدى مبى
 رفض الطلب  STE مصطفن

 2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC منه هللا هائن مصطفن عبدالواحد  1162319 44

 رفض الطلب  MEE العظيم مصطفن مها مرتضن عبد  1180583 45

يف رشاد خطاب 1162016 46  2تسجيل التدريب الصناعي  CCEC نوران رسر

 محمد   1135191 47
ى
 2تسجيل التدريب الصناعي  AET هشام نرص محمد الدسوق

84  2تسجيل التدريب الصناعي  STE محمود احمد يحن  محمد نبيل   1164368 

 2تسجيل التدريب الصناعي  AET يوسف كمال سمب  ونجت نجيب   1164169 49
 

 األمنيات بالتوفيق مع خالص 


