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 2021صيف   – تسليم مستندات امتحان التدريب الصناعي 

 الساعات المعتمدة طالب برامج  جميع 
 

 

الصناعي  ▪ التدريب  امتحانات  عقد  سيتم  األكاديمي،  للتقويم  وفقاً 

ً   23أكتوبر و  16( يومي السبت  2021)صيف    أكتوبر. سيتم الحقا

 إعالن جدول االمتحانات.

التخصصية  ▪ البرامج  التدريب الصناعي في  يجب مراجعة منسقي 

الصناعي  التدريب  امتحان  مستندات  تسليم  موعد  على  للتعرف 

التدريب) شهادة  +   أصل  المرئي  العرض   + الفني  التقرير   +

 متطلبات أخرى(.

يب من شهادة التدر   صورة وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية، يجب تسليم   ▪

لمكتب إدارة برامج الساعات المعتمدة وذلك في الفترة   الصناعي 

أكتوبر. سيتم ذلك من خالل تحميل صورة   7أكتوبر وحتى    2من  

 : تيةوفقاً للخطوات اآل للشهادة (عالية الجودة)

اإللكت (1 البريد  على  الموقع  الدخول  على  للطالب  روني 

 .(eng.cu.edu.eg@الرسمي للكلية )

 رابط اإللكتروني اآلتي: الدخول على ال (2

https://forms.gle/GKd132zU4r5izTcr8 

 إدخال البيانات المطلوبة.  (3

كد من أن اسم من الشهادة بعد التأ  واضحةتحميل صورة   (4

 كما هو مذكور في الرابط اإللكتروني. الملف 

 .(Submitالضغط على ) (5

https://forms.gle/GKd132zU4r5izTcr8
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ي حالة عدم تسليم صورة الشهادة في الموعد المذكور، سيتم منع ف  ▪

 (.Fورصد تقدير راسب ) الطالب من حضور االمتحان 

في حالة تأخر استالم الطالب للشهادة من جهة التدريب يتم عمل  ▪

 ما يأتي: 

تقديم طلب في مكتب إدارة الساعات المعتمدة لرصد تقدير   (1

( )  (Wمنسحب  راسب  تقدير  من  يوم (Fبدالً  قبل  وذلك   ،

 .2021أكتوبر  11اإلثنين 

الدراسي  (2 التدريب الصناعي مرة أخرى في الفصل  تسجيل 

 الالحق الستالم الشهادة من جهة التدريب. 

التدريب    ال يتم سداد رسوم دراسية إضافية إلعادة تسجيل (3

 الصناعي.

 ال يتم التقيد بعدد ساعات الجدول الدراسي أو أيام التفرغ. (4
 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق 

 


