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 2023 ربيع  –طلبات تسجيل التدريب الصناعي  بخصوصقرارات اإلدارة 

 برامج الساعات المعتمدة طالب جميع 
 

 

الجدول التالي يعرض قرارات إدارة الساعات المعتمدة على طلبات تسجيل  

. بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على  2023  ربيعالتدريب الصناعي لفصل  

 طلباتهم، برجاء اتباع الخطوات اآلتية: 

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

 بع. في نهاية األسبوع الرا

للحصول  (2 طلب  على    تقديم  األكاديمية  الموافقة  قبل    التدريبجهة  على 

يتم تقديم الطلب في    .2023مارس    2الساعة الثانية ظهر يوم الخميس  

 مكتب إدارة الساعات المعتمدة. 

بالنسبة للطالب الذين سيتوجهون لمكتب إدارة الساعات المعتمدة، يمكن الحضور  

ظهراً خالل الفترة    2:30صباحا وحتى    9:30للمكتب )أ. عال محمد( من الساعة  

 .2023مارس  2 الخميسوحتى   2023 فبراير  27 اإلثنينمن 

 

 القرار  االسم  الــكود م

ف محمد محمد  1180469  .1  1تسجيل التدريب الصناعي  احمد اشر

 2تسجيل التدريب الصناعي  احمد ايمن سعد السعيد محمد  1180485  .2

 2تسجيل التدريب الصناعي  احمد حاتم عبدالعظيم محمد الشافىع جادو  1180390  .3

 2تسجيل التدريب الصناعي  احمد محمد حسن حسن عل  1162332  .4

 2التدريب الصناعي تسجيل  احمد مصطفى مصلح محمد 1170183  .5

 حفظ الطلب  ادهم ماجد محمد عبدربه سليمان  1200397  .6

 2تسجيل التدريب الصناعي  اروي ابراهيم محمود شمردل  1180519  .7

 1تسجيل التدريب الصناعي  امير اسامه محمد سليم رجب  1162322  .8

 1تسجيل التدريب الصناعي  ان يوسف عادل بهجت صموئيل 1190152  .9

 2تسجيل التدريب الصناعي  باسم كميل كمال شتيال  1170187  .10

 التوجه لمكتب إدارة برامج الساعات المعتمدة  بيير امير فؤاد فرج باسيل  1180214  .11

ى عبدالسالم 1170426  .12 ف صير  2تسجيل التدريب الصناعي  حسام اشر

ى حسام الدين شوشه 1180534  .13  2تسجيل التدريب الصناعي  حسام معي 
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 القرار  االسم  الــكود م

 1تسجيل التدريب الصناعي  خالد وليد سيد احمد عبدالعزيز  1180268  .14

 2تسجيل التدريب الصناعي  دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيح  1180447  .15

 2تسجيل التدريب الصناعي  دينا محسن ابراهيم فهيم  2190614  .16

 حفظ الطلب  شادى احمد محمد مهدى حسن عالم 1190549  .17

 1تسجيل التدريب الصناعي  عبدالرحمن عل احمد احمد عل 1190240  .18

 2تسجيل التدريب الصناعي  عبدالرحمن عمرو عل السيد سبله 1180156  .19

 2تسجيل التدريب الصناعي  عبدالرحمن محمود حسنى محمود عويس  1180057  .20

 1تسجيل التدريب الصناعي  عل عطيه عبدالجواد مهدى  1190197  .21

 حفظ الطلب  سيد عبدالحفيظ ربيععمر  1190181  .22

 2تسجيل التدريب الصناعي  عمر محمد عبدهللا محمد عل  1170332  .23

 2تسجيل التدريب الصناعي  عمرو محمد مصطفى عبدالعظيم زايد 1180472  .24

 2تسجيل التدريب الصناعي  فريدة احمد حامد احمد ابو العال 1180072  .25

 حفظ الطلب  كريم ياش السيد فهمي نجم  1180433  .26

 حفظ الطلب  كمال دكرورى كمال حسن 3210001  .27

 1تسجيل التدريب الصناعي  محمد حسن محمد بكرى  1180211  .28

 2تسجيل التدريب الصناعي  محمود السيد بشندى محمد السيد  1180588  .29

 2تسجيل التدريب الصناعي  محمود سعيد اسماعيل  1180605  .30

 1تسجيل التدريب الصناعي  النشار مصطفى محمد محمود احمد  1190212  .31

 2تسجيل التدريب الصناعي  معاذ طارق عل عثمان سلطان 1180013  .32

 1تسجيل التدريب الصناعي  مهند وليد فتح السيد  1170350  .33

 امير منير وهيب  1170244  .34
فى  2تسجيل التدريب الصناعي  مير

ى عبدالفتاح 1170316  .35  2الصناعي تسجيل التدريب  ندى احمد امير

ار  1190399  .36 ى ى احمد ماجد محمد مير  1تسجيل التدريب الصناعي  ياسمير

 حفظ الطلب  يحنر زكريا احمد احمد صارو 4180318  .37

ي محمد عبد المنعم عبدهللا 1200899  .38  حفظ الطلب  يحنر

 2تسجيل التدريب الصناعي  يوسف طارق رفعت ابو سعده  1180361  .39

 حفظ الطلب  احمد قنديليوسف عالء مصطفى  1180092  .40

 حفظ الطلب  يوسف محمد محمود محمد شعبان  1190202  .41

 1تسجيل التدريب الصناعي  يوسف هشام صابر حسن عل شهاب 4190263  .42

 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق 

 


