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 2020 صيف -الصناعي  الخطوة األولى لتسجيل التدريب

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

يل التدريب الصناعي ، فإن الخطوة األولى لتسجوفقاً للتقويم األكاديمي
ل األسبوع الحادي عشر بدءاً من يوم ستتم خال 2020لفصل صيف 

الهدف من هذه الخطوة هو تسجيل  أبريل. 23أبريل وحتى يوم  19
الب في هذه واليحتاج الطفقط الصناعي في جدول الطالب التدريب 

 .واليتم سداد رسوم دراسية الخطوة إلى تحديد مكان التدريب
 

من  وفتح الخطوة األولى للتسجيلسيتم اإللتزام بالتقويم األكاديمي 
خالل الفترة من يوم األحد خالل الحسابات اإللكترونية للطالب 

نسخة مرفق  .أبريل 23وحتى الخميس الموافق  أبريل 19الموافق 
للتدريب الصناعي لمزيد من المعلومات عن رشادي من الدليل اإل

 . خطوات التسجيلمتطلبات و
 
علماً ، يُرجى اإلحاطة  كورونالتداعيات جائحة    ةظراً للظروف الراهنن

 يأتي:بما 
يعتمد على الظروف العامة للبالد ( إجراء التدريب الصناعي 1

 صيف.خالل فصل ال 
  .2020فصل صيف تبط بفتح ( إجراء التدريب الصناعي مر2

 
 
 
 

 نيات بالتوفيق والنجاحخالص األم
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The First Step of Industrial Training Registration - Summer 2020 

ALL CUFE-CHS Students 
 

According to the Academic Calendar, the first step to 
register Industrial Training (IT) for Summer 2020 is 
scheduled on week 11 from 19 April to 23 April. The 
main purpose of this step is only to register IT course 
in Summer 2020 schedule. It dose neither require 
having a training opportunity nor pay fees. 
 
The scheduled time will be applied and the first step 
for IT registration (Summer 2020) will start from 
Sunday, 19 April 2020 to Thursday, 23 April 2020 
via students’ online accounts. Attached is IT manual 
for further information about IT prerequisites and 
registration method. 

 
As a result of CORONA pandemic, please be notified 
of the following: 

1) The conduct of Industrial Training depends on 
the general conditions of Egypt during the 
summer. 

2) The conduct of Industrial Training is conditioned 
with opening Summer 2020 semester. 

 
 

With All best Wishes 
 




