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 2022صيف  -الصناعي  تسجيل التدريب ل األولى(الخطوة إلغاء التسجيل المبدئي ) 

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 
 

 

والمحاضرة   الصناعي  التدريب  دليل  في  مذكور  هو  لما  وفقا 

، 2022تم مراجعة حاالت الطالب بعد إعالن نتيجة ربيع  التعريفية،  

  تسجيل التدريب الصناعي لمن لم يستوف شروط التسجيل. وتم حذف 

 الكشف المرفق يعرض حاالت هؤالء الطالب. 

فصل  جدول  في  أخرى  مقررات  تسجيل  الطالب  لهؤالء  يمكن 

لما هو معلن في    2022صيف   خالل المرحلة الثانية للتسجيل وفقاً 

 التقويم األكاديمي. 

 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق
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 م. 
كود  

 الطالب 
نامج اسم الطالب   البر

1.  1200195   
 AEM عىل خالد محمد ذىك البلش 

 AEM منار محمد السيد عىل  1180584  .2

 AEM يس سالم سيد وهب   1190408  .3

 AET احمد وليد حسبى عىل  1200106  .4

 AET اية اسامة عثمان احمد  1200793  .5

 AET أحمد سامح صبح  حسن صبح 1200460  .6

 AET عاطف غطاس ساويرسبيير   1200795  .7

يف اسماعيل ابراهيم  1200469  .8  AET ريم عمرو ابراهيم ش 

 AET زينة وليد عبد النارص السعيد ابراهيم 1200157  .9

ى محمد  1200854  .10  AET ساره جمعه ظهرى حسير

ى  1200411  .11  AET سعاد محمد مصطفى عبدالحميد شاهير

 AET عبدالرحمن امجد محمد الحويح  1190007  .12

 AET عبدهللا محمد ابراهيم محمد نصار 1180216  .13

 AET علياء ايهاب عىل سيد احمد  1200421  .14

 AET عمر ابراهيم حامد عبد الرحمن  1200817  .15

 AET كاترين عصام فتح جادالكريم  1200218  .16

ى بدر 1170153  .17 ى عبدالمنعم حسير  AET محمد حسير

 AET مريم محمد امام سعيد  1200966  .18

 AET ناديه حاتم حسن حمد  1200291  .19

 AET نور احمد فكري احمد عبدالجواد  1200878  .20

 CCE اسامه نارص صابر محمد 1200790  .21

 CCE باسل محمد سعد احمد 1200021  .22

 CIE محمد دسوقى ابراهيم عبدالجواد  1170540  .23

24.  1200410   
بيبى  EEE سام  عبد الحليم سام  الش 

 EEE محمد عماد محمد ابوجميل جمعة  1170589  .25

 EEE ملك محمد محمد سمير محمد عوض 1200282  .26

 EEE نوران وسام عبد الرحمن محمود عىل البنا  1200299  .27

نا سام  عبد المسيح صلبان  1180455  .28  HEM مير

 HEM هايدى هانى محمود محمد ابراهيم  1180355  .29

بري  1200394  .30  MEE احمد يوسف عامر يوسف الي 

 MEE صالح الدين وليد محمد عرفه  1200935  .31

 MEE عبدهللا احمد محمد رضوان 1190489  .32

 MEE نىه وائل ابراهيم ابراهيم الكردى  1190535  .33

 SEE محمد احمد عبدالعزيز غريب  4191310  .34

 SEE مروان محمد رمضان السيد  1200062  .35

 SEE مصطفى مح  الدين محمد مح  توفيق  1200443  .36

 STE عادل صبح محمود احمد  4180320  .37

 STE عمر حسن بدر عبدالدايم  1180022  .38

 


