
 

 

 

 :  نموذج لجدول التدريب الصيفى الداخلى1ملحق 

 يتن تحذيذ أسوبء السبدح الوشرفين هن أعضبء هيئخ التذريس 

  األولللصف  الصيفيعلى التذريت  ثبإلشرافالقبئوين 

 ويتن اعذاد جذول هن قجل القسن الوختض على النحى التبلى

  هىضحب ثه القبئوين ثبلتذريت والوىعذ والوىقع والىقت 

 فيوب يلى نوىرج للجذول الخبص ثبلتذريت الصيفى 

 الهنذسخ الوذنيخلطالة الصف األول شعجخ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الهنذسخ الوذنيخجذول التذريت الصيفي لطالة الصف األول شعجخ 

 (32/7/3182 إنً 7/ 81 )خالل انفترة يٍ األول األسبىع
 هرا()يبدأ انتدريب يٍ انسبعت انعبشرة صببحب إنً انىاحدة ظ 

 
 رقن الوجوىعخ

 اليىم

(8)  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

عصام هاشم          م.
  
ا      م. احمد مجدى شت

م. محمود       
 الشهاوى                

م. وليد المتولى  
مجاهد                

م. الشيماء محمد       

م. اسالم المسعودى   
                

   م. رضا عالم      
                 

م. شريف محسن      
                

م. محمد الشرباصى     
              

م. محمد احمد عبد 
 الهادى           

م. عمر البجالتى     
                

 م. سنية رياض  

م. احمد نجيب              
                      

م. ابراهيم امين             
           

م. هانى مهنى            
             

 م. عمرو فتحى                       
 م. اسماعيل زاهر 

م. محمد ابو جاللة    
           

م. محمد زهران        
م. فاتن غانم        

  معمل الخرسانة 
 معمل المقاومة 

 السبت معمل المساحة معمل الصحية معمل الطرق  رور معمل النقل والم معمل الرى والهيدروليكا   معمل المحاكاة 

 االحد

 االثنين

م. رضا عالم            
              

م. شريف محسن        
              

م. عمر البجالتى     
                

 م. سنية رياض  
 

م. احمد نجيب        
                            

م. ابراهيم امين        
                
 

م. هانى مهنى           
              

 م. عمرو فتحى                       
 

 م. اسماعيل زاهر 
م. محمد ابو جاللة    

           
م. محمد زهران        

 م. فاتن غانم

 م. محمد القناوى 
م. هبه عمى محمد          

           
 م. احمد سعد الشورى

 . محمد مرتجى 
 م. احمد عباس 

 م. احمد ابراهيم المتولى 
 م. ايه حامد

 م. احمد حسين عمى
 م. خالد مجاهد 

م. محمد ابراهيم 
 الغازى 

 الثالثاء

 األربعاء

  ل الحاسب معم معمل االساسات  معمل المساحة معمل الصحية معمل الطرق معمل النقل والمرور معمل المحاكاة 
 الخميس معمل المنشات الثقيمة 

 مالحظات:
 

 
 رئيس انقسى

 

 أحًد يىسفا.د/ 

 .غير مسموح بتغيير أماكن التدريب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة اخرى 

 و اال يعتبر التدريب الغيا.  يمها فى نفس المكان فى نهاية التدريبعلى كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البرمجيات على ان يقوم بتسل 
 .يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غير مسموح للطالب بتخطى نسبة الغياب المحددة 

 جًيع انسبدة اعضبء هيئت انتدريس ببنقسى :انًشرفىٌ عهً انتدريب 



 

 الهنذسخ الوذنيخجذول التذريت الصيفي لطالة الصف األول شعجخ 

 (32/7/3182 إنً 7/ 81 )خالل انفترة يٍ  انثبَي األسبىع
 )يبدأ انتدريب يٍ انسبعت انعبشرة صببحب إنً انىاحدة ظهرا(

 
 رقن الوجوىعخ

(8) اليىم  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 م. اسماعيل زاهر 
م. محمد ابو جاللة      

م. محمد زهران          
م. فاتن غانم        

عصام هاشم           م.
ا      م. احمد مجدى شت

م. محمود الشهاوى      

               

م. وليد المتولى مجاهد   
م.الشيماء محمد        

م. اسالم المسعودى      
             
 

ضا عالم            م. ر 
م. شريف محسن        

                

محمد الشرباصى         م. 
         

م. محمد احمد عبد الهادى  
        

عمر البجالتى          م. 
      

 م. سنية رياض  
 

م. احمد نجيب        
                            

 م. ابراهيم امين       
                
 

م. هانى مهنى              
           

 م. عمرو فتحى                       
 السبت

 األحد

 معمل الصحية معمل الطرق معمل النقل والمرور معمل الرى والهيدروليكا   معمل المحاكاة معمل المقاومة معمل الخرسانة معمل المساحة
 االثنين

احمد حسين عمى م.  
 م. خالد مجاهد 

 م. محمد ابراهيم الغازى 

م. محمد الشرباصى     
              

م. محمد احمد عبد 
 الهادى           
  

م. عمر البجالتى        
             

 م. سنية رياض 

م. احمد نجيب          
                          

م. ابراهيم امين          
   

انى مهنى              م. ه
     

 م. عمرو فتحى                       
 م. اسماعيل زاهر 

م. محمد ابو جاللة        
م. م. محمد زهران        

 فاتن غانم

 م. محمد القناوى 
م. هبه عمى محمد    

                 
 م. احمد سعد الشورى

 . محمد مرتجى 
 م. احمد عباس 
لمتولى م. احمد ابراهيم ا  

 م. ايه حامد

 الثالثاء

 األربعاء

 
 معمل المنشات الثقيمة 

 معمل الحاسب  معمل االساسات  معمل المساحة معمل الصحية معمل الطرق معمل النقل والمرور  معمل الرى والهيدروليكا  
 الخميس

 مالحظات:
 

 
 

 رئيس انقسى

 

 أحًد يىسفا.د/ 

 ب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة اخرى.غير مسموح بتغيير اماكن التدري 

 و اال يعتبر التدريب الغيا.  على كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البرمجيات على ان يقوم بتسليمها فى نفس المكان فى نهاية التدريب 
 بة الغياب المحددة.يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غير مسموح للطالب بتخطى نس 

 انًشرفىٌ عهً انتدريب 
 

 جًيع انسبدة اعضبء هيئت انتدريس ببنقسى



 ذنيخالهنذسخ الوجذول التذريت الصيفي لطالة الصف األول شعجخ 

 (32/7/3182 إنً 7/ 81 )خالل انفترة يٍ انثبنث األسبىع
 )يبدأ انتدريب يٍ انسبعت انعبشرة صببحب إنً انىاحدة ظهرا(

 
 رقن الوجوىعخ

(8) اليىم  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

 . محمد مرتجى 
 م. احمد عباس 

 م. احمد ابراهيم المتولى 
 م. ايه حامد

 م. احمد حسين عمى
 الد مجاهد م. خ

 م. محمد ابراهيم الغازى 

م. رضا عالم             
             

م. شريف محسن          
            

عصام هاشم          م.
  
ا      م. احمد مجدى شت

م. محمود       
 الشهاوى                

 م. احمد حسين عمى
 م. خالد مجاهد 

 م. محمد ابراهيم الغازى 

نى             م. هانى مه
            

 م. عمرو فتحى                       
 

 م. اسماعيل زاهر 
م. محمد ابو جاللة    

           
م. محمد زهران        

 م. فاتن غانم

 م. محمد القناوى 
م. هبه عمى محمد       

              
 م. احمد سعد الشورى

 السبت

 األحد

  معمل الحاسب 
 عمل المنشات الثقيمة م

  معمل الخرسانة معمل المحاكاة 
 معمل المنشات الثقيمة 

 معمل االساسات  معمل المساحة معمل الصحية
 االثنين

 م. محمد القناوى 
م. هبه عمى محمد       

              
 م. احمد سعد الشورى

م. هانى مهنى           
        

               م. عمرو فتحى         
 م. اسماعيل زاهر 

م. محمد ابو جاللة        
 م. محمد زهران           

م. فاتن غانم    

 م. احمد حسين عمى
 م. خالد مجاهد 

 م. محمد ابراهيم الغازى 

م. رضا عالم               
           

م. شريف محسن            
          

 . محمد مرتجى 
 م. احمد عباس 

حمد ابراهيم المتولى م. ا  
 م. ايه حامد

م. محمد الشرباصى   
                

م. محمد احمد عبد 
 الهادى           

 

م. احمد نجيب          
                          

م. ابراهيم امين          
      

 الثالثاء

 األربعاء

  معمل المساحة معمل الصحية معمل االساسات 
 المنشات الثقيمة  معمل

معمل الرى  معمل الحاسب  معمل المحاكاة 
 والهيدروليكا  

 معمل النقل والمرور 
 الخميس

 مالحظات:
 
 

 

 رئيس انقسى

 

 ا.د/ أحًد يىسف

 

 .غير مسموح بتغيير اماكن التدريب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة اخرى 

  و اال يعتبر التدريب الغيا.  مجيات على ان يقوم بتسليمها فى نفس المكان فى نهاية التدريبعلى كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البر 
 .يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غير مسموح للطالب بتخطى نسبة الغياب المحددة 

 انًشرفىٌ عهً انتدريب 
 

 جًيع انسبدة اعضبء هيئت انتدريس ببنقسى



الهنذسخ الوذنيخجذول التذريت الصيفي لطالة الصف األول شعجخ   

 (32/7/3182 إنً 7/ 81 )خالل انفترة يٍ انرابع األسبىع
 ة صببحب إنً انىاحدة ظهرا()يبدأ انتدريب يٍ انسبعت انعبشر

 
 رقن الوجوىعخ

(8) اليىم  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1)  

  م. وليد المتولى مجاهد   
م.الشيماء محمد      

م. اسالم المسعودى       
            

 

عصام هاشم        م.
    
ا   م. احمد مجدى شت

م. محمود الشهاوى    

            

 م. اسماعيل زاهر 
محمد ابو جاللة         م.

       
م. م. محمد زهران        

 فاتن غانم

 م. محمد القناوى 
م. هبه عمى محمد        

             
 م. احمد سعد الشورى

 . محمد مرتجى 
 م. احمد عباس 

 م. احمد ابراهيم المتولى 
 م. ايه حامد

 م. احمد حسين عمى
 م. خالد مجاهد 

 م. محمد ابراهيم الغازى 

ضا عالم            م. ر 
م. شريف محسن        

                

م. محمد الشرباصى     
              

م. محمد احمد عبد 
 الهادى           
  

 السبت

 األحد

  معمل الحاسب  معمل االساسات  معمل المساحة معمل الخرسانة معمل المقاومة
 معمل المنشات الثقيمة 

 معمل الرى والهيدروليكا   كاةمعمل المحا
 االثنين

م. عمر البجالتى          
           

 م. سنية رياض  
 

 م. محمد القناوى 
م. هبه عمى محمد    

                 
 م. احمد سعد الشورى

م. احمد نجيب            
                        

م. ابراهيم امين            
            

 

 . محمد مرتجى 
 م. احمد عباس 

 م. احمد ابراهيم المتولى 
 م. ايه حامد

   م. وليد المتولى مجاهد   
 م.الشيماء محمد   

م. اسالم المسعودى         
          

 

م. محمد الشرباصى        
           

م. محمد احمد عبد الهادى 
           
  

 م. احمد حسين عمى
 م. خالد مجاهد 

 . محمد ابراهيم الغازى م

ضا عالم            م. ر 
م. شريف محسن        

                

 الثالثاء

 األربعاء

  معمل الرى والهيدروليكا   معمل المقاومة معمل الحاسب  معمل الطرق معمل االساسات  معمل النقل والمرور
 معمل المنشات الثقيمة 

 معمل المحاكاة
 الخميس

 حظات:مال 
 
 

 رئيس انقسى

 ا.د/ أحًد يىسف

 

 موح بتغيير اماكن التدريب او تجميع المجموعات او السماح الى طالب بالحضور مع مجموعة اخرى.غير مس 

 و اال يعتبر التدريب الغيا.  على كل طالب استالم استمارة التقييم من معمل هندسة البرمجيات على ان يقوم بتسليمها فى نفس المكان فى نهاية التدريب 
 ر مسموح للطالب بتخطى نسبة الغياب المحددة.يتم تسجيل الغياب بشكل يومى و غي 

 جًيع انسبدة اعضبء هيئت انتدريس ببنقسى :انًشرفىٌ عهً انتدريب 



 

 

 

 : نموذج التقييم للتدريب الداخلى2ملحق 

 
 يتن إعذاد نوىرج تقيين للتذريت الصيفى 

 هن قجل القسن الوختض على النحى التبلى

 هىضحب ثه الوىاضيع التى تن تنبولهب خالل فترح التذريت  

 هن أثنبؤنب الطالة هلؤهب ثعنبيه ونرجى

 ت الى وتسليوهب فى آخر يىم هن أيبم التذري 

 سيذ الوختض هن القسن والوسئىل عن جوع الغيبةال

  تقيين للتذريت الصيفى فيوب يلى نوىرج 

 الهنذسخ الوذنيخلطالة الصف األول شعجخ 

 
 



 … Computer Engineering and Systems Department …  

 Evaluation Form  

Name (Optional): …………………………………………………………………………………. 

م المعملاس انًعًبم اسى    

 معمل المساحة

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 معمل الرى والهيدروليكا 

Day 1:  

Day 2:. 

Day 3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 معمل الصحية

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

 

o غطيت جًيع انًىاضيعهم قبو انًحبضر بت 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o  بعرض انًىضىع بشكم جيد انًحبضريقىو 

 

 المحاكاة

Day 1:  

Day 2,3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o  بشكم جيدبعرض انًىضىع  انًحبضريقىو 

 

 معمل الطرق

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

    معمل الخرسانة

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  ييىانتق  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 معمل النقل والمرور

Day 1:  

Day 2,3:. 

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 يعًم انًقبويت

Day 1:  

Day 2,3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  باوافق تًبي

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  بيباوافق تً

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب



م المعملاس  

 معمل المنشأت الثقيلة

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 معمل الحاسب

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  نتقييىا  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

 

o هم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًىاضيع 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o  بعرض انًىضىع بشكم جيد انًحبضريقىو 

 

 معمل االساسات

Day 1:  

Day 2:  

Day 3:  

Evaluation  انتقييى  
o هم تري اٌ انًحتىي يُبسب 

 

o اضيعهم قبو انًحبضر بتغطيت جًيع انًى 
 
o يب يدي استفبدتك يٍ انًىضىع 
 
o يقىو انًحبضر بعرض انًىضىع بشكم جيد 
 

 

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب  اوافق اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب

 اوافق ال  َىعب يب اوافق  اوافق تًبيب


