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 2019 صيف  - امتحان التدريب الصناعي

 دارة التشييدإ برنامج هندسة و طالب 

 

سبتمبر  2يوم اإلثنين  2019يبدأ تسليم التقرير الخاص بالتدريب الصناعى صيف  -1

 ظهرا   1:30سبتمبر الساعة  13، وينتهى يوم الخميس  2019

الدور األول  -مدام باسمة -الكليةيتم تسليم التقرير فى معمل أبحاث الخرسانة بملحق  -2

 بعد األرضى.

تسلم  Primavera Course OR Revit Courseشهادة التدريب و/أو شهادة  -3

 حان. الشهادة لالطالع عليها عند االمت صورة منها مع التقرير مع إحضار أصل

طالب( تقديم تقرير واحد بإسم المجموعة وموقع   4عدد    ىيمكن للمجموعة )بحد أقص -4

، أنشطة التدريب غالبيةمن أعضائها، وبشرط اشتراك جميع أعضاء المجموعة فى 

يكون خاصا  بكل طالب على حدة برغم االشتراك فى  انعلما  بأن التقييم فى االمتح

 .التقرير المشترك للمجموعة

 .  سبتمبر( 7من سبتمبر )األسبوع األول ال يقبل أى تدريب ينتهى بعد  -5

فى وتسليمها يجب التأكد من صدور شهادة التدريب من الجهة التى تم بها التدريب  -6

 سبتمبر. 13موعد غايته 

امتحان التدريب   الطالب ليوم وميعادرغبات  تسجيل  فتح باب  سيتم اإلعالن قريبا  عن   -7

  الصناعى الذى يرغبون فيه، فرادى أو مجموعات. 

 

 متطلبات االمتحان والتقرير: 

+عرض للتدريب( تقرير)عليه عمل معا   IT1&IT2الطالب الذى يتقدم المتحانى  -1

 لكل منهما. منفصل

   .A4مقاس    ىسريحلزونى من الجهة البغالف  لف  غوي  A4التقرير يكتب على صفحات   -2

واستخدام   Slide Showعلى الطالب التأكد من تناسق األلوان المستخدمة  فى عرضه   -3

)الخلفية البيضاء   ، بحيث يسهل متابعته من اللجنة الممتحنة.20حرف ال يقل عن مقاس  

 يستخدم معها حروف سوداء، والخلفية الزرقاء يستخدم معها حروف بيضاء أو صفراء( 

 ريب الصناعى إلى ما يلى:تقسم درجة تقييم الطالب فى التد -4

  مناقشة الطالب  Slid Show   +30%عرض  %40تقرير +  30%

  أ.د. نبيل عبد البديع يحيى
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