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 2021صيف  –غلق الخطوة الثانية لتسجيل التدريب الصناعي  

 برامج الساعات المعتمدة طالب جميع 

 

الطالب المذكور أسمائهم في الكشف المرفق لم يحصلوا على 

 . 2021الموافقة األكاديمية على مكان التدريب لفصل صيف 

مقرر التدريب  إلغاء تسجيل    كما سبق إعالنه من قبل، جاري

الطالب المذكورين. وبناء على  الصناعي وحذفه من جداول

ذلك، سيكون على الطالب إعادة تسجيل التدريب الصناعي في 

 فصل دراسي الحق.
 

في حالة إذا ما كان هناك أي مشكلة لدى أي من الطالب  

المذكورين في الجدول الدراسي لم تمكن من إتمام الخطوة  

مكن للطالب تقديم طلب ورقي في مكتب الثانية في موعدها، ي

الدور األول( يتم فيه  –دارة الساعات المعتمدة )مبنى اإلدارة إ

ذكر المشكلة تفصيلياً مع تدعيم ذلك بأي أوراق هامة وذلك  

 الساعة الثانية من ظهر يوم الثالثاء حتى 

 . 2021أغسطس  31الموافق 

 لمزيد من المعلومات، برجاء االطالع على: 

 تدريب الصناعي من خالل الرابط اإللكتروني: دليل ال (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 

 األمنيات بالتوفيق مع خالص 
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب 

 AEM ابراهيم حمدى ابراهيم محمد الشافعى 1180098

 EEE احمد اشرف احمد محمد التونى  1190421

 STE احمد خالد فوزى يوسف الياسرجى 1162149

 CCEC احمد سامح محمد احمد الصوالحى 1162351

 CCEC احمد شمس الدين محمد محمد عبد الرحمن  1124313

 MEE احمد مصطفى مصلح محمد  1170183

 AET احمد ياسر احمد عبدالرازق علي  1180365

 MEE االء محمد فاضل على  4190279

 HEM بيير امير فؤاد فرج باسيلى 1180214

 CCEC حسام الدين حافظ سعد شحاته  1143073

 EEE خالد محمد عزت عزت باشا 1180252

 AET دنيا عالء محمود محمد عبدالرحمن  1190331

 WEE دينا خالد عبدهللا عبدالكريم صبيحى  1180447

 HEM رامى هشام احمد ضياء عبدالرازق 1190008

 CCEC زياد عبدالحميد صادق محمد  1168384

 MEE سحر مصطفى ابراهيم العاصى 1180553

 AET سلمى هشام على شوقى محمد على  1190346

 MEE سيف الدين هشام كمال بيومى شريف  1190166

 EEE سيف هللا ياسر ابراهيم محمد عبدالعال  1190224

 CCEC سيف محمد امام محمد عبدهللا مرزبان  1180387

 EEE شادي محمد سيد الجبالي  1170587

 EEE فؤاد محمد احمد  عبد الرحمن اشرف 1170060

 MEE عبدالرحمن تامر كمال عبدالعزيز  1190002

 MEE على وائل على صادق البهى  1190168

 AEM عمار ياسر محمد عبدالبارى عبدالفتاح 1190134

 MEE عمر اشرف ابراهيم بسيونى  1180548

 AET عمر محمد شريف محمد المناديلى  1190336

 EEE مهران عطاعمر وائل احمد   1190488

 AET فادى باسم انسى ميخائيل  1190177

 CCEC كريم حسام الدين حسين رفعت عبدالحى السكرى 1152302

 AEM لؤى ياسر كمال حسن عمر عبد الوهاب  1180181

 MEE مارك هاني رياض صبري رياض  1190502
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب 

 CCEC ماريز حسنى فيكتور حسنى  1163132

 MEE عيد يوسف  محمد اشرف 1180269

 CEM مرام عبدهللا ابراهيم عبدهللا 1170560

 MEE مروان المتولى المنشاوى المتولى على   1190450

 EEE مريم اشرف حسن غانم  1170174

 HEM مريم خالد حنفى على  1190028

 MDE مصطفى احمد زكى ابراهيم  1190532

 STE مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم  1180127

 MEE مصطفى محمد محمود شفيق برهام  1190485

 AEM ملك اشرف نصر عبدالسالم حمودة 1180520

 HEM منه هللا هانى السيد احمد الخضرى  1180199

 CCEC مونيكا ايهاب فهيم سيدين 1170038

 CCE الرءوف محمد  ندى طارق عبد 1180504

 MEE يمنى عصام محمد عبدالرحمن  1190256

 CCEC يوسف عالء مصطفى احمد قنديل  1180092

 CCE يوسف محمد محمود محمد شعبان  1190202

 CCEC يوسف محمود زكريا ابراهيم احمد منسى  1180029

 


