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 2021صيف    - 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 2021 للطالب  التسجيل  إلغاء  تم   .
الكشف   في  استيفاء أسمائهم  لعدم  نظراً  التالي 

 .متطلبات التسجيل
 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب  م.

 PPC احمد منصور السيد منصور  1180133 1

 AET احمد هانئ حمدي منصور البهنساوي 1180460 2

 AET اسراء عمرو احمد منصور  1170324 3

 CEM تقى وائل عبدالناصر عوض 4180277 4

 CEM حسين احمد بدير احمد  1162026 5

 AET سلمى طارق شافعى محمد  4180279 6

 AET سهيلة رشدى محمود الدقن 2200007 7

 AEM العزيز  سهيله خالد محمد عبد 1190577 8

 WEE سيف الدين طالل حسين سيد رجب  1180082 9

 STE عادل صبحى محمود احمد  4180320 10

 EEE هللا محمد على  عمر محمد عبد 1170332 11

 AET عمر هشام فؤاد السيد  1180375 12

 STE عمرو اسامه فوزى عبدالحميد  1170375 13

 SEE عمرو شريف علي محمد بدر  1180432 14

 CCEC فاطمه عادل عباس محمد الغبارى  1162170 15

 CIE كمال قاسم محمد كمال قاسم 1170015 16

 AET ماهينور حافظ جهدان حسين عبد هللا 1180421 17

 AEM محمد هشام السيد مرسي محمد  4180303 18

 CEM يوسف ياسر محمد دراز  1180201 19
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ثانياً: تم مراجعة طلبات تسجيل التدريب الصناعي التي  
، وافقت تم تقديمها لمكتب إدارة الساعات المعتمدة

الحاالت   تسجيل  على  التنفيذية  الية، التاللجنة 
 15برجاء مراجعة الجدول الدراسي يوم الخميس  

 .د من ظهور المقرركللتأ 2021يوليو 
 قرار ال البرنامج  االسم  الــكــود م

 2تسجيل التدريب الصناعي   EEE اسالم وائل رضا عىل   1162232 1

 2تسجيل التدريب الصناعي   AET بسنت محمد قطب   1170226 2

 2تسجيل التدريب الصناعي   MEE سحر مصطفى إبراهيم  1180553 3

يف حافظ سلماوي 1190431 4  1تسجيل التدريب الصناعي   SEE شر

ف ابراهيم  1180548 5  2تسجيل التدريب الصناعي   MEE عمر اشر

 2تسجيل التدريب الصناعي   MEE كريم احمد عبدالحفيظ  1180516 6

ف عيد  1180269 7  2تسجيل التدريب الصناعي   MEE محمد أشر

 2تسجيل التدريب الصناعي   HEM  منه هللا هشام حسن 1180155 8

 1تسجيل التدريب الصناعي   SEE هاشم طارق فكري  1190096 9

 2تسجيل التدريب الصناعي   AET هبه احمد امام السيد  1180394 10

 2تسجيل التدريب الصناعي   AET هدى سمير محمد  1180028 11

 1تسجيل التدريب الصناعي   CCEc يوسف احمد عىل  1170424 12

 
البند  ثالثاً:   في  المذكورة  غير  الطلبات  باقي  حفظ  تم 

السابق لعدم استيفاء الشروط أو االلتزام بالضوابط 
 والقواعد المعلنة سابقا. 

 
 ً : لجميع الطالب الذين أتمو الخطوة األولى والذين  رابعا

التسجيل طلبات  على  الموافقة  إظهار لهم  تم  تم   ،



           

 

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

9 3 M D A 
 سنة  شهر يوم

 2 0 0 7 1 2 3 مكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 
 

صيف  م فصل  جداول  في  الصناعي  التدريب  قرر 
الجدول   2021 مراجعة  برجاء  السبت.  يوم  في 

في   الصناعي  التدريب  مقرر  ظهور  من  والتأكد 
 . الدراسي للطالب الجدول

 
 ً التدريب فتح  تقرر  :  خامسا لتسجيل  الثانية  الخطوة 

الموافقة  على  للحصول  )المخصصة  الصناعي 
األكاديمية على مكان التدريب الصناعي( وذلك من 

يوم   2021يوليو    15  الخميسيوم   وحتى 
خالل   ،2021  أغسطس  26الخميس   من  وذلك 

 القواعد اآلتية: 
 

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

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

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

 

( مقرر التدريب DROPمرحلة حذف )فتح  سادساً: تقرر  

صيف   لفصل  الدراسي  الجدول  من  الصناعي 
. يتم 2021  يوليو  15  الخميسحتى يوم    2021
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اإللكتروني  الرابط  خالل  من  الحذف  طلب  تقديم 
 : االتي

 

https://forms.gle/uMSf4DUaEs26Et7f9 
 
 

لحذف  اإلحاطة بأن الطالب الذي سيحتاج  سابعاً: برجاء  
التدريب الصناعي هو فقط الطالب الذي يرغب في 

أما   خالل فصل الصيف. تسجيل مقررين دراسيين  
توفير مكان  لن يتمكنوا من    بالنسبة للطالب الذين

لن  للتدريب   الموافقة وبالتالي  على  يحصلوا 
الخط في  فسيتم األكاديمية  للتسجيل،  الثانية  وة 

الخميس  حذف   يوم  بعد  تلقائيا   26التدريب 
 .2021غسطس أ

 
، برجاء إرسالها في حالة وجود استفسار أو شكوىثامناً:  

، chs.it@eng.cu.edu.eg  يد اإللكتروني على البر 

الطالب   وبرنامج  وكود  اسم  كتابة  يتم  أن  على 
 بوضوح، ثم كتابة االستفسار أو الشكوى. 

 
 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح 

 

 

https://forms.gle/uMSf4DUaEs26Et7f9
mailto:chs.it@eng.cu.edu.eg

