
           

 

C a i r o  U n i v e r s i t y 
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Credit  Hour Programs  إعالن 

 رةـــاهـــــقــة الــ عــامـــــــــــج

 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة

     
 

    

 صفحة  اعتماد  تاريخ نشر اإلعالن  إعالن رقم 

4 1 M D A 
 سنة  شهر  يوم

إدارة الساعات المعتمدة مكتب   1 1 2 8 0 2 2 

 
 

 2022صيف  –غلق الخطوة الثانية لتسجيل التدريب الصناعي  

 برامج الساعات المعتمدة طالب جميع 

 

الطالب المذكور أسمائهم في الكشف المرفق لم يحصلوا على 

 . 2022الموافقة األكاديمية على مكان التدريب لفصل صيف 

مقرر التدريب  إلغاء تسجيل    كما سبق إعالنه من قبل، جاري

على  الطالب المذكورين. وبناء   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  

لم تمكن من إتمام الخطوة  المرفقالمذكورين في الجدول 

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

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

ذكر المشكلة تفصيليا  مع تدعيم ذلك بأي أوراق هامة وذلك  

 الخميس الساعة الثانية من ظهر يوم حتى 

 . 2022أغسطس  25الموافق 

 لمزيد من المعلومات، برجاء االطالع على: 

 التدريب الصناعي من خالل الرابط اإللكتروني: دليل  (1
14.pdf-Manual-content/uploads/credituser/2021/CUFE_CHS_IT-http://eng.cu.edu.eg/wp 

 من خالل الرابط اإللكتروني:  وثيقة القواعد العامة للتدريب الصناعي (2
EN.pdf-Regulations-Reg-content/uploads/credituser/2015/IT-http://eng.cu.edu.eg/wp 

 مع خالص األمنيات بالتوفيق 

http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2021/CUFE_CHS_IT-Manual-14.pdf
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2015/IT-Reg-Regulations-EN.pdf
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب 
 MEE احمد انس احمد مىك االنصارى 1190411

 EEE احمد ايمن احمد حسي    1200782

 CCEC احمد فتىح عبد السيد محمد بدوى العدول  1190242

 MEE احمد محمد عبد العليم السيد 1200098

 CCEC احمد محمد محمد عبدالسالم 1190567

 CCEC اروي ابراهيم محمود شمردل 1180519

 HEM اسامه محمد سليم رجب امي   1162322

 HEM بيي  امي  فؤاد فرج باسيل  1180214

 MEE خالد محمد محمد السباع  1200800

 محمد غانم 1200150
ى
 AET رنا احمد دسوق

 CCEC رنا معيى  ربيع محمد  1190255

 MEE زياد سمي  السيد خليفة  1190015

 CCEC زياد عمرو صالح الدين محمد شلب   1190103

 CCE سيف الدين احمد حسن محمد حسن  1200169

 MEE سيف الدين مصطف  عبده مصطف  ابراهيم  1200171

 CEM شادى احمد محمد مهدى حسن عالم  1190549

 CCEC عبد الرحمن عمرو عل السيد سبله 1180156

 CCEC عبد الرحمن عمرو عل السيد سبله 1180156

 CCE عبدهللا ايمن محمد البكرى احمد سالمه  1200488

ى 1180404  SEE عز الدين محمود عبد العظيم محمد العشي 

يف 1200333  SEE عمر امام عبد القادر محمود الشر

1200040   
 MEE عمر محمد التابىع احمد البسيون 

4180325   
 HEM عمرو عادل ابراهيم السيد مصطف 

 MEE ماثيو كمال سعد ناعوم  1200228

 CCE مايكل بكيى عبدهللا يوسف  1200236

 CCEC مايكل توفيق حنا سليمان  1162125

 CCEC محمد المصيلىح محروس مصيلىح سعد  1190062

 MEE محمد مصطف  محمد ابوطالب حسن  4200373

 IEM مروان محمد ابوالعني   مصيلىح ابوالعني    1180507

 EEE مروان هشام محمد محمد شحنه 1200269

ى محمد  1162211  CCEC مصطف  محمد صي 

 CCEC مصطف  محمد محمود احمد النشار  1190212

ف محمد محمد 1170367  AEM منةهللا اشر

 MEE مؤمن محمد عبدالمنعم عطا 1190495
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 البرنامج  اسم الطالب  كود الطالب 
 CCEC ميالنيا سامح ميالد بباوى  1180063

 EEE يىح  محمود نرص محمود  1200454

 CCEC يوسف عادل محمود سعيد 1190557

 CCEC يوسف محمد اسماعيل احمد  1190193

 CCEC يوسف محمد محمود محمد شعبان  1190202

 


