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تذكرة بتسليم النسخة اإللكترونية من شهادة التدريب الصناعي  -صيف 2022
جميع طالب برامج الساعات المعتمدة

بنا ًء على قرار اللجنة التنفيذية لبرامج الساعات المعتمدة وكما
هو مذكور في كل من دليل التدريب الصناعي ووثيقة القواعد
الحاكمة للتدريب الصناعي ،يجب على الطالب تسليم نسخة
إلكترونية من شهادة التدريب الصناعي (صيف  )2022لمكتب
إدارة الساعات المعتمدة لمراجعتها واعتمادها.
سيتم فتح مرحلة تحميل نسخة إلكترونية من الشهادة يوم السبت
الموافق  17سبتمبر  – 2022الساعة  12ظهراً ،وتستمر حتى
يوم الخميس الموافق  22سبتمبر  – 2022الساعة  12ظهراً.
▪ التحميل سيتم من خالل الرابط االلكتروني اآلتي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbdBDdkacWlVCe5WrGHUywnsqkkfhCnbfXh5JUa8xMpVrw/viewform?usp=sf_link

▪ في حالة عدم التحميل ،لن يسمح للطالب بدخول امتحان التقييم النهائي
للتدريب الصناعي.
إعالن رقم
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▪ الشهادة يجب أن:
 .1تكون صادرة من نفس الجهة التي تم الحصول على الموافقة
األكاديمية للتدريب فيها.
 .2مسجل فيها اسم الطالب كامالً ومدة التدريب (من يوم  /إلى
يوم) وإجمالي عدد ساعات التدريب.
 .3معتمدة بتوقيع الشخص المسئول عن تدريب الطالب أو من
ينوب عنه
 .4مختومة بخاتم جهة التدريب.
▪ في حالة تأخر جهة التدريب عن إصدارة الشهادة ،يمكن للطالب التوجه
لمكتب إدارة شئون طالب الساعات المعتمدة الستصدار االستمارة
الجديدة لتقييم التدريب الصناعي على أن يكون معه صورة شخصية
حديثة وكارنيه الكلية للعام الحالي .بحيث يتم ملء االستمارة من خالل
جهة التدريب وإمضائها وختمها لتكون بديالً لشهادة التدريب ويتم
تسليمها للكلية بعد ذلك إلكترونيا ً.
▪ سيتم تسليم مستندات التدريب (الشهادة األصلية  +التقرير  +العرض)
لمنسق التدريب في البرنامج في الوقت الذي يتم تحديده من خالله.
لمزيد من المعلومات ،برجاء االطالع على دليل التدريب الصناعي من خالل الرابط
اإللكتروني:
http://eng.cu.edu.eg/wp-content/uploads/credituser/2021/CUFE_CHS_IT-Manual-14.pdf

في حالة وجود أي مشكلة أو شكوى بخصوص تسليم الشهادة ،برجاء التواصل من خالل
البريد اإللكتروني:
Chs.it@eng.cu.edu.eg

مع خالص األمنيات بالتوفيق
إعالن رقم

A D M 1 8

تاريخ نشر اإلعالن
يوم

5

شهر

0

9

اعتماد
سنة

0

2

2

مكتب إدارة الساعات المعتمدة

صفحة

2

