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 تعليمات خاصة بالتدريب الموضوع:       2022مارس  27   التاريخ:

 تعليمات 

 للطالب 2021/2022التدريب الصيفي للعام الجامعي 

 .  2021/2022الطالب األعزاء، موضح لكم مقررات التدريب وجهات التدريب المقرر أن يتم التدريب بها خالل صيف 

 الفرقة الدراسية
الالئحة 

 الدراسية

إسم مقرر 

 التدريب
 مقر التدريب جهة التدريب

 تكلفة التدريب

 المتوقعة
 مالحظات

 الطالب التدريب به.التدريب إختياري في أي مكان يرغب  األولي

 الثانية

 2013الئحة 

  34عدد 

 طالب

مشروع 

 (4تدريبي )
    معامل القسم

تدريب 

 (2ميداني )

شركة بنها 

للصناعات  

 اإللكترونية

 -بنها 

 القليوبية
  ج  300

هواوي )ذكاء 

إصطناعي أو  

 شبكات(

عن بعد )أون 

الين( مع 

إمكانية 

التواجد عدد  

 ( يوم2)

  ج  600

 توشيبا
 -قويسنا 

 المنوفية
 

جاري 

التنسيق 

ولم يتم 

 التأكيد بعد

 2019الئحة 

  128عدد 

 طالب

تدريب 

 (1ميداني )

شركة بنها 

للصناعات  

 اإللكترونية

 -بنها 

 القليوبية
  ج  300

هواوي )ذكاء 

إصطناعي أو  

 شبكات(

عن بعد )أون 

الين( مع 

إمكانية 

التواجد عدد  

 ( يوم2)

  ج  600



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لي للهندسة بمدينة الشروقالمعهد العا

 قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات

 

  

 Page 2 of 3                                                                 573تليفون داخلي:  –مبني )ج( 

 

 توشيبا 
 -قويسنا 

 المنوفية
 

جاري 

التنسيق 

ولم يتم 

 التأكيد بعد

الثالثة  

)إلكترونيات 

 وإتصاالت(

 2013الئحة 

  76عدد 

 طالب

مشروع 

 (5تدريبي )
    عامل القسمم

تدريب 

 (3ميداني )

وكالة الفضاء  

 المصرية 
  مجانا 

إتحاد اإلذاعة  

 والتليفزيون
  ج 1000 

المصرية  الشركة 

 لإلتصاالت
 

متغير علي حسب 

 البرنامج التدريبي
 

هواوي )ذكاء 

إصطناعي أو  

شبكات أو نظم 

اإلتصال باأللياف 

 الضوئية(

  ج  600 

 فاليو
تم إرسال رابط التسجيل للطالب المرسل من  

 وبه تفاصيل التدريب الشركة

الثالثة )حاسبات 

 وتحكم(

 2013الئحة 

  91عدد 

 طالب

مشروع 

 (5تدريبي )
    معامل القسم

تدريب 

 (3ميداني )

هواوي )ذكاء 

إصطناعي أو  

 شبكات(

  ج  600 

   مايكروسوفت   

جاري 

التنسيق 

ولم يتم 

 التأكيد بعد

   
HA 

Consultant 
  

جاري 

التنسيق 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 لي للهندسة بمدينة الشروقالمعهد العا

 قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات

 

  

 Page 3 of 3                                                                 573تليفون داخلي:  –مبني )ج( 

 

group. 

(Automation) 

ولم يتم 

 التأكيد بعد

   
الشركة المصرية  

 لإلتصاالت
 

حسب متغير علي 

 البرنامج التدريبي
 

   
وكالة الفضاء  

 المصرية 
  مجانا 

 فاليو   
تم إرسال رابط التسجيل للطالب المرسل من  

 وبه تفاصيل التدريب الشركة

  

 تنويه هام:

 سيتم اإلعالن عن توقيتات التدريب الحقا بعد اإلنتهاء التام من التنسيق مع جميع جهات التدريب. •

 التدريب إختياري لطالب الفرقة األولي. •

اإلنتهاء من التدريب قبل بداية العام الجامعي  التدريب إجباري علي الفرق الثانية والثالثة. وعلي جميع الطالب ضرورة   •

 . 2022/2023الجديد 

 سيتم إرسال رابط التسجيل الخاص بكل جهة تدريب بعد التأكيد من الشركة بالموافقة علي التدريب.  •

 علي الطالب إختيار جهة التدريب من الجهات الموضحة أمام فرقته الدراسية وكتابة رغبة التدريب في نموذج التسجيل •

. لذلك علي الطالب إختيار جهة التدريب بعناية لن يتم تغيير جهة التدريب بعد التسجيل علي النموذجمع العلم بأنه 

 شديدة.

وغير سيتم اإلعالن عن موعد دفع تكاليف التدريب بمقر خزينة المعهد طبقا للتعليمات التي سيتم إرسالها الحقا  •

 مسموح بإسترداد تكاليف التدريب بعد الدفع.

من يرغب من الطالب التدريب في جهة تدريب أخري خالف المذكور. عليه إحضار إفادة بمحتوي التدريب وجهة  •

 . موافقة القسم أوالً قبل البدء في التدريبالتدريب التي يرغب التدريب بها للحصول علي 

 

 

                                                                                                       (                                   ) 

 ا.د/ صالح العجوز       

 اسباترئيس قسم هندسة اإلتصاالت والح                                                                                         


