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 2022صيف   – التدريب الصناعي   نتيجة المراجعة اإلدارية لشهادات

 الساعات المعتمدة طالب برامج  جميع 

 

شهادات التدريب الصناعي للفصل الدراسي   مراجعةالكشف المرفق يعرض نتيجة  

لمكتب إدارة برامج الساعات المعتمدة    نسخة إلكترونية منها  والتي تم تسليم  2022صيف  

 سبتمبر.  22سبتمبر إلى  17خالل الفترة من 

ترتيب عرض حالة الشهادات هو ترتيب الحصول على الموافقة األكاديمية على مكان  ▪

هادة من جهة تدريب غير مسجلة في كشف الموافقة  التدريب. وفي حالة تسليم ش

 األكاديمية، تم وضعها في مكان شهادة لم يتم تسليمها.

 مدون لكل شهادة توصيف حالة الشهادة على النحو اآلتي: ▪

 المدلول  التوصيف

Accepted   ويمكن تسليمها الشهادة مكتملة وتم الموافقة عليها إداريا ،
 الصناعي في البرنامج التخصصي.لمنسق التدريب 

Not Accepted   الشهادة صادرة من جهة تدريب لم يتم الموافقة األكاديمية
 عليها.

Not Submitted لم يتم تسليم الشهادة الخاصة بجهة التدريب. 

Sign Only  الشهادة معتمدة بتوقيع فقط، وينقصها ختم جهة التدريب. 

Stamp Only  بختم فقط، وينقصها توقيع ممثل جهة الشهادة معتمدة
 .التدريب

Dif. Stamp   الشهادة مختومة بختم مختلف عن اسم الجهة المصدرة
 للشهادة 

Un-Official ( توقيع ممثل  1الشهادة غير معتمدة، وينقصها كال  من )
 . ( ختم جهة التدريب2جهة التدريب و)

Corrupted  وال يفتح، وبناء  عليه الملف الذي تم تحميله يوجد به خطأ
 لم يتم مراجعة الشهادة. 

Wrong Date  ،الشهادة غير مدون بها معلومة واضحة عن مدة التدريب
أو أن مدة التدريب المذكورة في الشهادة متداخلة مع مدة  

 التدريب في جهة أخرى،
 غير صحيحة.  المذكورة التدريب أو أن تواريخ
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حالة الطالب من حيث موقفه من حضور االمتحان  العمود األخير في الجدول يعرض  ▪

 على النحو اآلتي: 2022النهائي لفصل صيف 

على    ، (الطالب مستوف ويسمح له بحضور االمتحان) إذا كانت حالة الطالب   .1

التخصصي   البرنامج  في  الصناعي  التدريب  منسق  مع  التواصل  الطالب 

  الستكمال اإلجراءات ودخول االمتحان النهائي.

يجب على الطالب استكمال المدة المقررة للتدريب في )ت حالة الطالب  إذا كان  .2

الحق  دراسي  أن(فصل  يعني  فهذا  تتضمنها   ،  التي  التدريب  مدة  إجمالي 

الشهادة/الشهادات التي تقدم بها الطالب ال تحقق الحد األدنى لمدة التدريب 

المطلوبة وفقا  لالئحة. لذا سيكون على الطالب تسجيل التدريب الصناعي في 

على الطالب استيفاء أي    نفصل دراسي الحق الستكمال التدريب. كما سيكو 

 لشهادة كما هو مذكور في البند التالي.مالحظات على حالة ا 

الطالب   .3 حالة  كانت  لتصحيح/الستكمال )إذا  فرصة  الطالب  يمنح 

التدريب تقييم  المالحظات  (شهادة/استمارة  استيفاء  الطالب  على  يجب   .

المذكورة على الشهادة وإعادة تسليمها مرة أخرى لتصحيح حالته والسماح  

 هو مذكور في الجدول التالي: له بدخول االمتحان وذلك وفقا  لما  

 االجراء المطلوب من الطالب  حالة الشهادة 

Not 
Accepted 

تقديم طلب للحصول على الموافقة األكاديمية على جهة  ▪
، مع توضيح سبب عدم التدريب التي أصدرت الشهادة

 الحصول على الموافقة األكاديمية عليها قبل التدريب. 
مكتب   ▪ في  الطلب  تقديم  الساعات يتم  برامج  إدارة 

 . المعتمدة
الموافق   ▪ الثالثاء  يوم  هو  الطلب  لتقديم  موعد   4آخر 

 عصرا .  3الساعة  – أكتوبر 

Sign Only 

 أو 
Dif. Stamp 

بعد   ▪ التدريب  شهادة  أصل  جهة تقديم  بختم  ختمها 
 .التدريب

يتم تقديم أصل الشهادة في مكتب إدارة برامج الساعات   ▪
 المعتمدة. 

أكتوبر    5الموافق    األربعاءهو يوم    الشهادةآخر موعد   ▪
 . عصرا   3الساعة   – 
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 االجراء المطلوب من الطالب  حالة الشهادة 

Stamp 
Only 

توقيعها من ممثل جهة  تقديم أصل شهادة التدريب بعد   ▪
 .التدريب

يتم تقديم أصل الشهادة في مكتب إدارة برامج الساعات   ▪
 المعتمدة. 

 5الموافق    األربعاءهو يوم    الشهادةآخر موعد لتقديم   ▪
 . عصرا   3عة السا – أكتوبر 

Un-
Official 

▪  ( بعد  التدريب  أصل شهادة  ممثل جهة  1تقديم  توقيع   )
 ( ختمها بخاتم جهة التدريب.2التدريب عليها، و)

يتم تقديم أصل الشهادة في مكتب إدارة برامج الساعات   ▪
 المعتمدة. 

 5الموافق    األربعاءهو يوم    الشهادةآخر موعد لتقديم   ▪
 . عصرا   3الساعة  – أكتوبر 

Corrupted ▪   نسخة تحميل  تم  التي  التدريب  شهادة  أصل  تقديم 
 .إلكترونية منها

يتم تقديم أصل الشهادة في مكتب إدارة برامج الساعات   ▪
 المعتمدة. 

يوم   ▪ هو  الطلب  لتقديم  موعد  الموافق  آخر   4الثالثاء 
 . عصرا   3الساعة  – أكتوبر 

Wrong 
Date 

تقييم   ▪ استمارة  المعلومات  تقديم  تتضمن  التي  التدريب 
الصحيحة عن مدة التدريب. يجب عمل استمارة جديدة.  
يمكن   سابقة.  شهادات  أو  استمارات  بأي  يعتد  لن 
الحصول على استمارة التقييم الفارغة من مكتب إدارة  

 شئون طالب الساعات المعتمدة. 
التدريب  ▪ لتقييم  الجديدة  االستمارة  أصل  تقديم  يتم 

 تب إدارة برامج الساعات المعتمدة. الصحيحة في مك
يوم   ▪ هو  الطلب  لتقديم  موعد   5الموافق    األربعاءآخر 

 . عصرا   3الساعة  – أكتوبر 

الشهادة في الموعد المذكور، سيتم منع الطالب  تصحيح حالة  في حالة عدم  

 (. Fورصد تقدير راسب ) من حضور االمتحان
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نظرا   في الموعد المحدد  لشهادة  يسلموا ابالنسبة للطالب الذين أتموا التدريب ولم   ▪

 عمل ما يأتي: لتأخر الشهادة، يمكن 

المعتمدة لرصد تقدير منسحب )  .1 إدارة الساعات  (  Wتقديم طلب في مكتب 

 . 2022أكتوبر  12 األربعاء، وذلك قبل يوم (Fبدال  من تقدير راسب ) 

الدراسي   .2 الفصل  في  أخرى  الصناعي مرة  التدريب  الالحق الستالم  تسجيل 

 الشهادة من جهة التدريب.

 ال يتم سداد رسوم دراسية إضافية إلعادة تسجيل التدريب الصناعي.  .3

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

 

 

أو شكوى   استفسار  الشهادة،  في حالة وجود  التواصل من أو توضيح بخصوص  يمكن 

 خالل:

على أن   chs.it@eng.cu.edu.eg البريد اإللكتروني المخصص للتدريب الصناعي    (1

( وذكر  التخصصي  برنامجال  /  الطالب  كود  /  الطالبيتم ذكر بيانات الطالب كاملة )اسم  

 االستفسار بوضوح.

في مكتب إدارة الساعات   (أ.د. محمد أنور زايد)مقابلة المنسق العام للتدريب الصناعي   (2

 المعتمدة في المواعيد األتية:

 عصرا .  4:30عصرا  وحتى الساعة  3:00أكتوبر من الساعة  3اإلثنين  ▪

 ظهرا.  12:30صباحا وحنى الساعة  10:00أكتوبر من الساعة  4الثالثاء  ▪

 ظهرا.  2:00صباحا وحتى الساعة  11:00اعة أكتوبر من الس 9األحد  ▪

 

 سيتم إعالن جدول امتحانات التدريب الصناعي قريبا  على الموقع الرسمي للكلية. ▪

 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق 
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