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 2021صيف   -الصناعي تسجيل التدريب بإتمام الخطوة الثانية لالثانية التذكرة 

 الساعات المعتمدة طالب برامج جميع 
 

الطالب المذكور أسمائهم في الكشف المرفق لم يحصلوا  

يجب  على األكاديمية على مكان التدريب حتى تاريخه. 

لتسجيل التدريب الصناعي من خالل  إتمام الخطوة الثانية

تسجيل بيانات التدريب على الحساب اإللكتروني للطالب 

وفقاً  ) 2021أغسطس  26نهاية يوم الخميس قبل 

 .)2021يوليو    12المنشور بتاريخ    ADM-39لإلعالن رقم  

 

حذف  للتسجيل، يتم  في حالة عدم إتمام الخطوة الثانية

من جدول الطالب. في   مقرر التدريب الصناعي تلقائياً 

هذه الحالة، يكون على الطالب إعادة تسجيل التدريب  

 الصناعي في فصل دراسي الحق. 
 

 المعلومات، برجاء االطالع على: لمزيد من 

 دليل التدريب الصناعي من خالل الرابط اإللكتروني:  (1
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2015/CUFE_CHS_IT-Manual-12.pdf 

 المحاضرة التعريفية العامة للتدريب الصناعي من خالل الرابط اإللكتروني: (2
https://www.youtube.com/watch?v=EUtjAngmh08 

 
 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق
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ود الطالب ك  الطالب  ماس   

 االء محمد فاضل عل  4190279

 ابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافع  1180098

 ابراهيم كرم عبد الستار عل  1170321

 ابراهيم وائل ابراهيم زىك عاشور  1170006

 احمد ابراهيم اسماعيل الديبك  1170320

 احمد اسامه محمود احمد السكرى  1180075

ف احمد محمد التون   1190421  احمد اشر

 احمد انس احمد مك االنصارى  1190411

 احمد جابر خض  احمد  1170091

 احمد خالد فوزى يوسف الياشج   1162149

 احمد سامح محمد احمد الصوالىح 1162351

يف السيد حامد عياد  1170021  احمد شر

 احمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن  1124313

 احمد عصام محمد زىك جمعه  1162109

 احمد محمود ياش حسي   السيد فرج 1180204

 احمد مصطف  ابراهيم محمد صادق عاشور 1170416

 احمد مصطف  مصلح محمد 1170183

 احمد معت   لطف  احمد  1180236

 احمد ياش احمد عبدالرازق عل   1180365

 اسامه يىح حمدى محمد السيد 1170141

 اشاء حامد عبدهللا حامد  1180498

 امجد سمت  عثمان محمد العبد  1162223

 أمل مجدى عيد حسني   محمد فراج 1170526

 امت  اسامه محمد سليم رجب  1162322

ة عبدهللا عبدالسالم أحمد  1180008  أمت 

 انىح  خالد عبدالهادى ابراهيم  1170478

 إنعام ميلود محمد الفيالل  4200975

 باسم عالء فاروق احمد 1180566

 باسم هشام محمد عل  1170442

 بالل طارق بحر حسن  1180585

 بيت  أنور ميخائيل يوسف  1170585

 بيت  امت  فؤاد فرج باسيل  1180214

 تسنيم طارق كامل الشاعر  1170082

 تف  عادل محمد مختار حسي    1180219

 جمانه محمد عبدالحميد محمود حسن غانم  1180175

 حاتم محمد عبدالعزيز  1170588

 حبيبة ابراهيم عبد العليم محمد عبد هللا 1180106

 حبيبه محمد كمال الدين حسي    1180572

 حسام الدين حافظ سعد شحاته  1143073
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ود الطالب ك  الطالب  ماس   

 خالد عمرو حسي   ابراهيم  1170036

 خالد محمد عزت عزت باشا  1180252

 دنيا عالء محمود محمد عبدالرحمن 1190331

 دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيىح 1180447

 راىم هشام احمد ضياء عبدالرازق  1190008

 رحمة سيد محمد درويش مصطف   1190218

ى عبد الرحمن  1180237  رنا وليد االباصت 

 روضه احمد شاكر عثمان رميح 1170448

 زياد عبدالحميد صادق محمد  1168384

 زياد عالء عبدالفتاح محمد شحاته  1170360

 زياد محمد احمد احمد موس  1180051

 الشاعرزينه عالء الدين كامل ابراهيم  1170515

 سارة ايهاب اسحق عزىم  1190125

1180461   
 سارة عبد السالم يىح  الفف 

 سارة عل محمد سليمان 1180087

ائيل  1180059  ساندرا عادل عزيز جت 

 سحر مصطف  ابراهيم العاص  1180553

 سعدالدين مصطف  سعدالدين عبيد 1162100

 سلىم احمد مصطف  فوزى محمد فوزى  1180080

 سلىم حسام عزالدين احمد  1180500

 سلىم عطيه احمد الحسين  محمد  1170211

 سلىم هشام عل شوق  محمد عل  1190346

يف  1190166  سيف الدين هشام كمال بيوىم شر

 سيف هللا ياش ابراهيم محمد عبدالعال 1190224

 سيف ان  عبدهللا يوسف عبدهللا  1155225

 سيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان 1180387

 شادي محمد سيد الجبال   1170587

 شاهندة جمال احمد حسن حجاج   1170439

 عبد الحميد وليد عبد الحميد احمد رضوان  1190463

ف فؤاد محمد احمد 1170060  عبد الرحمن اشر

 عبد الرحمن حسن سعد الدين محمد حسن  1180164

 عبد الرحمن سعد يحن  سنوس اسماعيل  1170042

 عبد هللا احمد كمال الدين عبد العزيز  1170055

 عبد هللا محمد جالل السحيىم  1180255

 عبدالرحمن تامر كمال عبدالعزيز  1190002

 عبدالرحمن عل  صالح عبدالمقصود 1162366

 عبدالرحمن عمرو حسي   عبدالحميد حسي    1170329

 عبدالرحمن مجدى ابراهيم الساع  4180284

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد بدوى  1170486
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ود الطالب ك  الطالب  ماس   

 عبدهللا احمد فوزى محمد  1180316

 عبدهللا عصام الدين محمد فاروق الظواهرى  1180347

 عبدهللا محب ابراهيم الحسين  عيد 1170330

 عبدهللا محمد سيد ابراهيم محمد الشي    1180402

 عبدهللا محمد عبدهللا الشايب  1170205

 عبدهللا محمد مصطف  عبدالعظيم  1180473

 عبدهللا وحيد السعيد عبدالهادى راشد 1170476

ى  1180404  عز الدين محمود عبد العظيم محمد العشت 

 عصام عاكف محمد شحاته القصت   1180267

 عال ايمن عبدالفتاح المغرن   1180274

 عل عماد عل حلىم احمد موس   1170399

 عل محمد محمود نبيل عزىم  4191561

 عل وائل عل صادق البه  1190168

 عمار احمد عمار عبد النن   1180231

 عمار محمود السيد عبدالخت   1190079

 عمار ياش محمد عبدالبارى عبدالفتاح  1190134

 عمر احمد محمد ابوالفضل رضوان 1170494

ف ابراهيم بسيون   1180548  عمر اشر

ف عبد الملك محمود عل  1170052  عمر اشر

 عمر تامر محمد كامل عل  1170401

 عمر خالد السيد محمد  1162052

 عمر خالد محمد قاسم موس  1168316

 عمر خالد ممدوح جت   1180396

 شاق  السيد ابوالمجد عمر عبدال 1170282

 عمر عبدالعزيز محمد عباس  1170219

 عمر عصام الدين عبدالرؤوف محمد 1161335

 عمر محمد جمعه حسن عبدالعزيز  1170246

يف محمد المناديل  1190336  عمر محمد شر

 عمر هشام عبدالفتاح محمد ضوه  1170065

 عمر وائل احمد مهران عطا  1190488

 عمرو شادى عبدالمحسن عبدالحليم 1180479

 عمرو عصام عبد الحليم مصطف   1180338

 فادى باسم انىس ميخائيل  1190177

 فاطمة الزهراء محمد عبد السالم العزازى  1180167

 فاطمة عصام محمد جاب هللا  1180606

 فريده حسام هالل محمد هالل  1170553

 فريده راىم محمد رضا يوسف كامل  1180381

 كارولي   مجدى بباوى مرقس  4191571

 كريم احمد عبدالحفيظ سعد داود  1180516
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ود الطالب ك  الطالب  ماس   

 كريم تامر فاروق محمد عل خليفة  1180478

 كريم حسام الدين حسي   رفعت عبدالىح السكرى  1152302

 كريم خالد كمال عبداللطيف  1180351

 كريم محمد ضياء الدين بنيامي   عبد الغن  عبيدو  1170345

 لؤى ياش كمال حسن عمر عبد الوهاب  1180181

 ليل محمد خاطر الدويك 1170136

 ماجد مجدي عيد نض العسيل   1180358

ي رياض  1190502   رياض صت 
 مارك هان 

ف ابراهيم حنا  1170003  ماريا اشر

 ماريز حسن  فيكتور حسن   1163132

 محمد احمد عبد الحميد محمد سالمان 1180248

ف عيد يوسف  1180269  محمد اشر

 محمد السيد احمد عبداللطيف  2200022

 محمد حاتم حنف  محمود  1180560

 محمد حسن تحسي   عبدالوهاب محسن  1180385

 محمد سامح محمد ذىك  1170556

 محمد عالء عبدالعزيز السيد  1180209

 محمد كامل عل محمد محمد  1180346

 محمد وجيه محمود حراز 1170317

 محمد وليد مدن  محمد مدن   1170220

 محمود احمد عالء طه احمد القوص  1170597

 محمود احمد فوزى محمد سليم  1170314

 محمود عبدالحكم فضل عبدالحكم ايوب  1170335

 محمود عزت محمود نجيب المغرن   1170532

 مرام عبدهللا ابراهيم عبدهللا  1170560

 مروان هشام سيد عبدالمجيد سنجر 1180527

 مروان ياش عبدالعزيز محمد يوسف  1180374

ف حسن غانم  1170174  مريم اشر

 مريم خالد حنف  عل  1190028

 مريم عمرو محمد عبدالناص  1170074

 مصطف  احمد حسن امي   داود  1180206

 مصطف  احمد زىك ابراهيم  1190532

 مصطف  ايمن جميل محمود  1170337

 مصطف  حسام الدين محمد ابراهيم 1180127

 مصطف  حسام الدين مصطف  نور الدين حسي    1180019

 مصطف  رائد داود عل  1180055

 مصطف  عمر مصطف  السيد بيوىم  1180342

 مصطف  عمرو محمد نادر احمد غيث 1180203

 مصطف  محمد محمود شفيق برهام 1190485
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ود الطالب ك  الطالب  ماس   

 معتصم مىح محمد احمد عل  1180108

ف نض عبدالسالم حمودة  1180520  ملك اشر

 ملك عادل عل  حماد  1180362

ى  منه 1180199  هللا هان  السيد احمد الخض 

 منه هللا هشام حسن احمد ابو النض  1180155

 من  فتىح سليمان سيد  1180571

 مهاب ناص احمد عبدالجواد رضوان 1180272

 مؤمن طنطاوى ابراهيم طنطاوى  1180344

 مونيكا ايهاب فهيم سيدين  1170038

 ميل مرجال شنوانق يول  1170605

 مينا باهر نظىم جرجس حني    1170068

 ندى طارق عبدالرءوف محمد  1180504

 ندى عبدهللا محمود احمد  4180280

 نور محمود نبيل بشت  1170005

 د زىك الحكيمهاشم طارق فكرى احم 1190096

 هشام صالح الدين عل حسن  1165363

 هنا عمرو محمود امي    1170510

 يارا حسام الدين حسن  عبدالوهاب  1170412

 يحن  محمد عل محمد عل اسماعيل  1190376

 يمن  حمدى محمد خليفة  3190001

 يمن  صباح محمد المعضاوى  1180186

 يمن  عصام محمد عبدالرحمن  1190256

 يوسف حامد محمد الجوهرى  1170398

 يوسف حمدى جابر دردير حسن  1170123

 يوسف صالح محمد حسن السيد  1170191

 يوسف عالء مصطف  احمد قنديل  1180092

 يوسف كليب سيد عل ابو جبه  1170224

 يوسف محمد محمود محمد شعبان 1190202

 يوسف محمود زكريا ابراهيم احمد منىس 1180029

 


