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 IT1 , IT2بخصوص التدريب الصناعى:   CEMطلبة برنامج ل (3)إعالن 
 2202صيف 

وبياناتهم:  ) مجموعات أو فرادى(   باللغة العربية الدخول على الرابط التالى لتسجيل أسمائهم CEMعلى طلبة برنامج 
mails-e  21اليوم المفضل لعقد امتحان وتسجيلSummer 20 -IT  الجدول المبدئى لالمتحانوذلك بغرض إعداد 

 2202/ 10/ 15،  8/10/2202السبت   :يومىالمقرر عقده 

 : IT1الخاص بتسجيل  الرابط
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Ho7tphXkKEmvm5UC60dI1O-gz6C1CahMjmdJfd2918/edit?usp=sharing 

 

 : IT2الرابط الخاص بتسجيل 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UGAuLM-1X3Pn8auPCSHiFAzHAlIQ4FLR-NwmtXPF1xs/edit?usp=sharing 

 

ه ومجموعته( فى يوم محدد من يومى االمتحان مراعاة ضرورة  على من لديه عذر قهرى يستوجب عقد امتحانه )أو امتحانو 
بعنوان   خاصة  رسالة  بامتحانإرساله  جدًا  بريد:   "  2Summer 202-IT-CEM:"خاص  على  بذلك 

officeny@gmail.com    بالكاملمع اإلسم  الطلب:  يتضمن  أن  ضرورة  العربية  مالحظة  الطالب +    باللغة  رقم 
Student. No.  + مستوى التدريب 

 تنبيه هام: 
طالب( تقديم تقرير واحد بإسم المجموعة وموقع من أعضائها، وبشرط    4عدد    ىيمكن للمجموعة )بحد أقص  -1

يكون خاصًا بكل    ان، علمًا بأن التقييم فى االمتحأنشطة التدريب   غالبيةاشتراك جميع أعضاء المجموعة فى  
 .طالب على حدة برغم االشتراك فى التقرير المشترك للمجموعة

التدريب )مكتب أو موقع( ثم اختلفوا فى الجزء اآلخر أن  جزئى  من    جزء كاملن اشتركوا فى  يلطلبة الذ لويمكن    -2
تقديم تقريره الفردى فى  ( فى الجزء المشترك، ثم يتولى كل طالب  Presentationيشتركوا فى تقديم التقرير ) 

دقائق. فى هذه الحاالت سيحتوى التقرير المقدم من المجموعة على  3فى مدة ال تزيد عن  الجزء غير المشترك
 جزئين: 

 الجزء األول: تقرير مشترك من المجموعة بكامل أعضائها.
 الجزء الثانى: تقارير فردية فى الجزء غير المشترك.

 .واحد مقدم من المجموعةالجزئين يضمهما تقرير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Ho7tphXkKEmvm5UC60dI1O-gz6C1CahMjmdJfd2918/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UGAuLM-1X3Pn8auPCSHiFAzHAlIQ4FLR-NwmtXPF1xs/edit?usp=sharing
mailto:officeny@gmail.com
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    IT2أو  IT1يجب التسجيل فى الملف الخاص بمستوى التدريب:   -3
 .، ولكن قد يصعب تلبية رغبتهلطالب ليوم االختبار فى االعتبارسيتم أخذ اختيار ا  -4
التسجيل على    -5 يوم  بإذن هللا  متاحًا    Google sheetsسيظل   00:7الساعة    2202- 9-27  الثالثاءحتى 

حيث لن يقبل التسجيل بعد ذلك، ويعتبر الطالب فى هذه الحالة معتذرًا عن دخول امتحان  مساًء،  )السابعة(  
 . 2021- 9- 12يوم األربعاء حتى وإن كان قد قام بتسليم التقرير قبل انتهاء  2022التدريب لصيف 

ظهرًا، بدون عذر    12:30الساعة    سبتمبر  21األربعاء  للمتخلفين عن تسليم تقرير التدريب الصيفى قبل يوم   -6
 مقبول:
)خمس( درجات من نتيجة الطالب فى االمتحان فى حال تسليم التقرير بعد هذا التاريخ    5سيتم خصم   •

   2022/ 25/9  األحد ظهرًا من يوم   1:30وحتى  الساعة 
الساعة  بعد  )عشر( درجات من نتيجة الطالب فى االمتحان فى حال تسليم التقرير    10سيتم خصم    •

 9/2022/ 27ظهرًا من يوم االثالثاء   1:30وحتى الساعة  9/2022/ 25ظهرًا من يوم األحد    1:30
الساعة  )عشرون( درجة من نتيجة الطالب فى االمتحان فى حال تسليم التقرير بعد    20سيتم خصم    •

  9/2022/ 29ظهرًا من يوم الخميس     1:30وحتى الساعة    9/2022/ 27ظهرًا من يوم االثالثاء     1:30
حتى وإن كان قد قام ، ويرفض تسلم أى تقرير بعد هذا التاريخ، ويعتبر الطالب منسحبًا من االمتحان  

 . 2022- 9- 27يوم الثالثاء   )السابعة( مساء  00:7الساعة   قبل Google sheetsبالتسجيل على 
 من الدرجات ) بعد توقيع الخصم )إن وجد( (  60/100النجاح يستلزم أن يحصل الطالب على  •

 

 CEMبرنامج  
 منسق التدريب الصناعى 
 أ.د. نبيل عبد البديع يحيى

16/8 /202 
 2022صيف   - التدريب الصناىع لطلبة برنامج "هندسة وإدارة التشييد" 

 النشاط  إل  من 

18/9/2022 Sun 21/9/2022 wed- 12:30pm  تسليم التقرير وبداخله صورة شهادة التدريب 

18/9/2022 Sun 27/9/2022 Tue-7:00pm  تسجيل المجموعات عىل جوجل 

8/10/2022 Sat    االمتحان 

15/10/2022 Sat    االمتحان 

    


