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ة برنامج ل )٢(إعالن    IT 1IT ,2بخصوص التدرب الصناعى:  CEMطل
 ٩٢٠١صیف 

ة برنامج  )  CEMعلى طل ط التالى لتسجیل أسمائهم ( مجموعات أو فراد اناتهم: الدخول على الرا  e-mailsو
غرض إعداد  8201Summer  -ITالیوم المفضل لعقد امتحان وتسجیل  المقرر  الجدول المبدئى لالمتحانوذلك 

  ٥/١٠/٩٢٠١،  ٨٢/٩/٩٢٠١السبت  :یومىعقده 

ط   :1ITالخاص بتسجیل  الرا
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Ho7tphXkKEmvm5UC60dI1O‐gz6C1CahMjmdJfd2918/edit?usp=sharing 

 

ط الخاص بتسجیل   :2ITالرا
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UGAuLM‐1X3Pn8auPCSHiFAzHAlIQ4FLR‐NwmtXPF1xs/edit?usp=sharing 

 

ستوجب عقد امتحانه (أو امتحانه ومجموعته) فى یوم محدد من یومى االمتحان مراعاة و  ه عذر قهر  على من لد
امتحانعنوان ضرورة إرساله رسالة خاصة    officeny@gmail.comبذلك على برد:  " IT-CEM?"خاص جدًا 

ه هام:   تنب
حد أقص  - 1 ن للمجموعة ( شر  ٤عدد  ىم م تقرر واحد بإسم المجموعة وموقع من أعضائها، و طالب) تقد

ع أعضاء المجموعة فى  ةاشتراك جم م فى االمتحأنشطة التدرب غالب أن التقی ل  ان، علمًا  ون خاصًا 
 .طالب على حدة برغم االشتراك فى التقرر المشترك للمجموعة

ن   - 2 م ة الذلو وا فى یلطل املن اشتر تب أو موقع) ثم اختلفوا فى الجزء اآلخر أن جزئى من  جزء  التدرب (م
م التقرر ( وا فى تقد م Presentationشتر ل طالب تقد تقرره الفرد فى ) فى الجزء المشترك، ثم یتولى 

حتو التقرر المقدم من المجموعة على  ٣فى مدة ال تزد عن  الجزء غیر المشترك . فى هذه الحاالت س دقائ
 جزئین:

امل أعضائها.   الجزء األول: تقرر مشترك من المجموعة 
ة فى الجزء غیر المشترك.   الجزء الثانى: تقارر فرد

ضمهما تقرر واحد مقدم من  .المجموعة الجزئین 
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مستو التدرب:   - 1    2ITأو  1ITیجب التسجیل فى الملف الخاص 
ار ا  -2 ارسیتم أخذ اخت ار فى االعت ة رغبتهلطالب لیوم االخت صعب تلب  .، ولكن قد 
ظل التسجیل على   -3  ٠٠:٧الساعة  ٩٢٠١-٩-٤القادم بإذن هللا  األرعاءحتى یوم متاحًا  Google sheetsس

عة)  عتبر الطالب فى هذه الحالة معتذرًا عن دخول امتحان مساًء، (السا عد ذلك، و قبل التسجیل  حیث لن 
م التقرر قبل انتهاء  ٩٢٠١التدرب لصیف  ان قد قام بتسل -٩-٤القادم بإذن هللا  األرعاءیوم حتى وٕان 

٩٢٠١. 
4-   ( الملح اسمة (معمل الخرسانة  م تقرر التدرب إلى مدام/  ظل تسل س  حتى یومس سبتمبر الساعة  ١٢الخم

س ،  ظهراً  ٣٠:١ ح لما أعلن من قبل خطًأ الخم  .سبتمبر) ١٣( وهذا تصح
فى قبل  - 5 م تقرر التدرب الص س للمتخلفین عن تسل بدون عذر ظهرًا ،  ١:٣٠سبتمبر الساعة  ١٢یوم الخم

  مقبول:
  عد هذا التارخ  ٥سیتم خصم م التقرر  (خمس) درجات من نتیجة الطالب فى االمتحان فى حال تسل

  ١٥/٩/٢٠١٩ظهرًا من یوم األحد   ١:٣٠وحتى  الساعة 
   م التقرر  ١٠سیتم خصم عد هذا التارخ (عشر) درجات من نتیجة الطالب فى االمتحان فى حال تسل

 ١٧/٩/٢٠١٩االثالثاء   ظهرًا من یوم ١:٣٠وحتى الساعة 
   عد هذا التارخ  ٢٠سیتم خصم م التقرر  (عشرون) درجة من نتیجة الطالب فى االمتحان فى حال تسل

س   ١:٣٠وحتى الساعة  عد هذا التارخ،  ١٩/٩/٢٠١٩ظهرًا من یوم الخم رفض تسلم أ تقرر  ، و
ًا من االمتحان  عتبر الطالب منسح التسجیل على و ان قد قام  یوم  قبل Google sheetsحتى وٕان 

عة) مساءً  ٠٠:٧الساعة  ٩٢٠١-٩-٤ األرعاء  .(السا
  حصل الطالب على ستلزم أن  ع الخصم (إن وجد) ) ٦٠/١٠٠النجاح  عد توق  من الدرجات ( 

حیى ع   أ.د. نبیل عبد البد
31/8/2019       


