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 كــلــيــــــــــة الـهــنــدســــــــة 

  برامــــج الساعــات المعتمــدة 
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 2020 صيف -الخطوة األولى لتسجيل التدريب الصناعي موعد غلق 

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

الخطوة األولى لتسجيل التدريب الصناعي لفصل صيف التزال 
متاحة لجميع الطالب المستوفيين شروط التسجيل وذلك من  2020

الهدف من هذه الخطوة هو  للطالب. ةاإللكتروني اتخالل الحساب
واليحتاج الطالب فقط تسجيل التدريب الصناعي في جدول الطالب 

 .واليتم سداد رسوم دراسية  في هذه الخطوة إلى تحديد مكان التدريب

 
غلق هذه الخطوة مع نهاية يوم الخميس الموافق تم يس

 .  2020أبريل  23
 

التدريب في حالة وجود أي مشكلة أو طلب بخصوص تسجيل 
الصناعي يرجى إرسال رسالة على البريد اإللكتروني المخصص 

على أن تتضمن الرسالة  chs.it@eng.cu.edu.eg: لذلك

 المعلومات اآلتية:
 اسم الطالب. .1
 كود الطالب. .2
 البرنامج التخصصي. .3
 .2020عدد الساعات التي أتمها الطالب قبل ربيع  .4
 (.2أو  1مقرر التدريب الصناعي المطلوب تسجيله ) .5
 سبب عدم مقدرة الطالب على تسجيل المقرر من خالل حسابه اإللكتروني. .6
 رقم تليفون الطالب. .7

 
 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح
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 Closing of the First Step of Industrial Training Registration 

- Summer 2020 

ALL CUFE-CHS Students 
 

The first step to register Industrial Training (IT) for 
Summer 2020 is still open for all students who fulfill 
the requirements via students’ online accounts on 
CUFE website. 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. 
 
This step will be closed by the end of Thursday, 23 
April 2020.  
 
In case of any request, please send an email to 

chs.it@eng.cu.edu.eg including the following 

information: 
1) Student Name. 
2) Student Code. 
3) Program Code. 
4) No. of completed credits before Spring 2020. 
5) Which IT course to be applied for (IT1 or IT2). 
6) Reason(s) for not being able to register online. 
7) Student phone number. 

 
With All best Wishes 
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