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 2021صيف  -إعالن نتيجة التدريب الصناعي 

 الساعات المعتمدة طالب برامج  جميع 
 

 

يمكن    . 2021تم إعالن نتيجة التقييم النهائي للتدريب الصناعي للفصل الدراسي صيف   ▪

 للطالب معرفة النتيجة من خالل الحساب اإللكتروني الخاص بكل طالب.

 

( حالة  1)  :وفقاً لكل من  لم يجتازوا التدريبالكشف المرفق يعرض موقف الطالب الذين   ▪

( واإلعالن رقم ADM12تسليم شهادات التدريب التي سبق إعالنها في اإلعالن رقم )

(ADM14(و االمتحان  قبل  النتيجة  2(  الحساب (  على  المعلنة  للطالب  النهائية 

 ل طالب. لكاإللكتروني 

 موقف الطالب  النتيجة المرصودة  حالة الشهادة  م.

1 Accepted F 

 أو 
W 

التدريب   ▪ تسجيل  إعادة  الطالب  على  يجب 
للقواعد   وفقاً  التدريب  وإعادة  الصناعي 

 واإلجراءات المطبقة. 

2 Sign Only 

 أو 
Stamp Only 

 أو 
Un-official 

 أو 
Corrupted 

F 

 أو 
W 

التدريب   ▪ تسجيل  إعادة  الطالب  على  يجب 
للقواعد   وفقاً  التدريب  وإعادة  الصناعي 

 واإلجراءات المطبقة. 

Unknown ▪   نظراً ألن الطالب لم يصحح حالة الشهادة حتى
حجب النتيجة ومنح الطالب  إعالن النتائج، تم  

حتى يوم    الشهادةفرصة إضافية لتصحيح حالة  
 .2021نوفمبر  30الثالثاء 

 في حالة التصحيح، سيتم إظهار نتيجة الطالب.  ▪
في حالة عدم التصحيح، سيتم اعتبار الطالب   ▪

 راسباً في المقرر

3 Not Accepted F ▪  تقدير لرصد  طلب  يقدم  لم  الطالب  ألن  نظراً 
)كما   لالمتحان  فرصة الحقة  وإتاحة  منسحب 
تم  النتيجة،  إعالن  حتى  قبل(  من  معلن  هو 

لعدم الحصول   اعتبار الطالب راسباً في المقرر 
 . على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب

W ▪   تقدير لرصد  طلب  قدم  الطالب  ألن  نظراً 
ف وإتاحة  )كما  منسحب  لالمتحان  رصة الحقة 

قبل(   من  معلن  الشهاداتهو  مراجعة    جاري 
البرامج   في  الصناعي  التدريب  منسقي  مع 

نهاية التخصصية   في  امتحان  موعد  لتحديد 
خريف   الذين    2021فصل  للطالب  بالنسبة 

في  الصناعي  التدريب  منسق  عليهم  سيوافق 
 البرنامج. سيتم اإلعالن الحقا عن هذا الموعد.
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 موقف الطالب  النتيجة المرصودة  حالة الشهادة  م.

4 Not Submitted 
 
 
 
 
 

F ▪  تقدير لرصد  طلب  يقدم  لم  الطالب  ألن  نظراً 
)كما   لالمتحان  فرصة الحقة  وإتاحة  منسحب 
تم  النتيجة،  إعالن  حتى  قبل(  من  معلن  هو 

 . اعتبار الطالب راسباً في المقرر 

W ▪   تقدير لرصد  طلب  قدم  الطالب  ألن  نظراً 
)كما   لالمتحان  فرصة الحقة  وإتاحة  منسحب 

الطالب   قبل(. يجب على  تسليم  هو معلن من 
تم   الذي  التدريب  مكان  من  التدريب  شهادة 
  الموافقة عليه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة 

 .2021نوفمبر  30قبل يوم الثالثاء 
التدريب   ▪ منسقي  مع  الشهادات  مراجعة  سيتم 

التخصصية   البرامج  في  لتحديد  الصناعي 
 2021موعد امتحان في نهاية فصل خريف  

منسق   عليهم  سيوافق  الذين  للطالب  بالنسبة 
التدريب الصناعي في البرنامج. سيتم اإلعالن 

 الحقا عن هذا الموعد.

 
أي   ▪ وجود  حالة  نتيجة  في  بخصوص  الصناعياستفسار  مقابلة  التدريب  يمكن   ،

للتدريب الصناعي   العام  المواع ف المنسق  المعتمدة في  إدارة الساعات  د ي ي مكتب 

 التالية: 
 إلى من التاريخ اليوم م.

 3:30 2:00 2021نوفمبر   14 األحد 1

 3:30 2:00 2021نوفمبر   15 اإلثنين  2

 1:30 12:00 2021نوفمبر   16 الثالثاء 3

اإللكتروني   البريد  عبر  جميع    chs.it@eng.cu.edu.egأو  كتابة  )برجاء 

 البيانات بوضوح(.

 

 

 والنجاح  خالص األمنيات بالتوفيق 

 

 

 

 


