
 2220صيف  -  IT1 , IT2بخصوص التدريب الصناعى:   CEMطلبة برنامج ( ل1)إعالن 
سبتمبر الساعة    21  األربعاء، وينتهى يوم    2022سبتمبر    18  األحديوم    2021صيف    يبدأ تسليم التقرير الخاص بالتدريب الصناعى -1

 ظهرا   12:30
 الدور األول بعد األرضى.  -مدام باسمة -فى معمل أبحاث الخرسانة بملحق الكلية يتم تسليم التقرير -2
التقرير مع    داخل  Primavera Course OR Revit Courseشهادة التدريب و/أو شهادة  تسلم صورة من    IT2لطالب المستوى   -3

 حان.  اطالع عليها عند االمت  الشهادة لل إحضار أصل
على الطالب التأكد من أن مكان التدريب سيصدر شهادة/خطابا /إفادة بالتدريب الذى قام به الطالب ومدته، وأن الشهادة ستكون متاحة  -4

 .. ورقة الجامعة )الكلية( ال تكفى والشهادة هى الورقة الممنوحة للطالب من الشركة وعلى ورقهاسبتمبر  21 األربعاءيوم له قبل  
تقديم تقرير واحد بإسم المجموعة وموقع من أعضائها، وبشرط اشتراك جميع أعضاء    طالب(  4عدد    ىد أقصيمكن للمجموعة )بح  -5

يكون خاصا  بكل طالب على حدة برغم االشتراك فى التقرير    ان، علما  بأن التقييم فى االمتحأنشطة التدريب  غالبيةالمجموعة فى  
 .المشترك للمجموعة

 .  سبتمبر  15الخميس   يوم ال يقبل أى تدريب ينتهى بعد  -6
 األربعاء يوم  فى موعد غايته    التقرير  داخلصورة منها    وتسليميجب التأكد من صدور شهادة التدريب من الجهة التى تم بها التدريب   -7

أما شهادة الترشيح للتدريب الصادرة  .  درجات للمخالف(   5-)  وتكون صورة الشهادة ضمن صفحات التقرير فى نهايته.  سبتمبر  21
 . )شهادة الترشح من الكلية تقدم فقط لجهة التدريب( من الكلية فليست مطلوبة وال يعتد بها

   امتحان التدريب الصناعى الذى يرغبون فيه، فرادى أو مجموعات.   الطالب ليوم وميعادرغبات  تسجيل  فتح باب  سيتم اإلعالن قريبا  عن   -8
 متطلبات االمتحان والتقرير: 

 لكل منهما.  منفصل+عرض للتدريب( تقرير)عليه عمل  معا   IT1&IT2الطالب الذى يتقدم المتحانى  -1
  5-)  .كتب التقرير بالللغة العربيةى ولو  ت ح    A4مقاس    ى سر ي حلزونى من الجهة البغالف  لف  غوي  A4التقرير يكتب على صفحات   -2

 للمخالف( 
 التقرير يتكون من مجلد واحد فقط يحوى كل شيء، وال يقبل تقديم مجلدين لنفس الطالب )أو لنفس المجموعة(.  -3
، بحيث يسهل  20  واستخدام حرف ال يقل عن مقاس  Slide Showالتأكد من تناسق األلوان المستخدمة  فى عرضه  على الطالب   -4

 )الخلفية البيضاء يستخدم معها حروف سوداء، والخلفية الزرقاء يستخدم معها حروف بيضاء أو صفراء(   ن اللجنة الممتحنة.متابعته م
 ، NETوليست من الـ  أو فى العرض حصل عليها الطالب بنفسه من الموقع/المكتب    الصور الفوتوجرافية المتضمنة فى التقرير -5
، وبالتالى فهو  يحرص على بيان ما قام بمشاهدته فى الموقع و ما قام بعمله فى المكتبعلى الطالب )فى التقرير و العرض( أن   -6

 . معرض ألسئلة فيما تم التدريب عليه
 تقسم درجة تقييم الطالب فى التدريب الصناعى إلى ما يلى:  -7

   % مناقشة الطالبSlid Show  +30% عرض  40% تقرير + 30
 CEMمنسق التدريب الصناعى لبرنامج 
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