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 -الخطوة األولى لتسجيل التدريب الصناعي  إعالن قرارات المنسقين بخصوص

 2020 صيف

 جميع طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

من خالل  2020صيف  -تم دراسة طلبات تسجيل التدريب الصناعي  
 منسقي البرامج التخصصية واتخاذ القرار المناسب لكل طلب.

 

للطالب التعرف على قرار المنسق بخصوص تسجيل يمكن 
التدريب الصناعي من خالل الحساب اإللكتروني للطالب 

 )صفحة تسجيل التدريب الصناعي(
 

التواصل مع  رجىي  تظلم من القرار، أو  استفسارفي حالة وجود أي  ▪
 منسق التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي الذي يتبعه الطالب. 

 

التدريب   وجود أي استفسار أو طلب بخصوص عملية تسجيلفي حالة   ▪
إرسال رسالة على البريد اإللكتروني المخصص  الصناعي، ي رجى 

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

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

 

التسجيل االستثنائي التي تم تسجيلها وإرسال رقم مسلسل بخصوص طلبات 
اري دراسة هذه الطلبات وسيتم الرد عليها الحقا على البريد للطلب، ج

 .اإللكتروني للطالب
 

 خالص األمنيات بالتوفيق والنجاح
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Announcing the coordinators' decisions for the First Step of 

Industrial Training Registration - Summer 2020 

ALL CUFE-CHS Students 
 

IT coordinators in programs have studied all IT registration 
requests (step 1) for Summer 2020 and take a decision for 
each request. 

 

Now, Students can know the IT coordinator’s 
decision through the student’s account on the 
website (page IT registration).  
 
In case of any request regarding the decision, please contact 
IT coordinator in your program. 
 

In case of any request regarding the registration process, 

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. 

 
Concerning the special requests that were received 
and a serial number has been sent to the applicant, 
these requests are being reviewed and the decision will 
be sent later via the student’s email. 

 
With All best Wishes 
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