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 املقدمة:

 ،،،الطالبةعزيزتى  –عزيزي الطالب

 

وسيلة  م عونا وليكون له هبإلى طال "2017الطالبى الدعم  دليل اإلرشاد و"أن يقدم هذا الدليل  العالي التكنولوجييسر المعهد 

 .الدراسة و اجونه من معرفة حول نظام التعليمحتتم كل ما كليضع بين أيدي و ،كمبين اتصال بينه و

لقة بالدراسة، إضافة التعليمات المتع اللوائح و األنظمة و يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالحياة الجامعية وهذا الدليل  و

المواد  تسجيلكافة التفاصيل الخاصة ب ومفرداته  الدراسي و البرنامج مدتها الزمنية و معايير القبول ونظام الدراسة و إلى أسس و

 .لخإ ...منها نسحاباإل والدراسية 

التدريسية  عليمية وكما يضم الدليل جانبا واسعا حول اإلرشاد األكاديمي، حيث يتضمن دور لجنة اإلرشاد األكاديمي في العملية الت

ول الدعم رة وقيمة حكذلك يحتوي الدليل على معلومات وفي ،،  ثم األهداف المراد تحقيقها من العملية اإلرشاديةةفي حياة الطالب الجامعي

 للطالب. ةكاديمي المقدمغير األ األكاديمي و

فعد  بالمعهد التكنولوجى العالى، ين يديك فإجعله رفيقك على مدى سنوات دراستكب -رشدك إلى كل ما تحتاجه م -فهذا دليلك 

بكل كوادره البشرية  لتعلم أن المعهد ما عليك، و التخرج وأنت على معرفة يقينيه بما لك و إليه دائما حتى تسير بعون هللا إلى النجاح و

لوساطة الموثقة اسالمة، فال تقطع صلتك بها ألنها  لتأخذ بيدك إلى أن تمضي حياتك الجامعية بيسر و المادية تعمل لتسهيل مهمتك، و و

 دك.بين معه بينك و
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 نظام القبول:

التنسيق  موقع و (،و حجز بالمعهدأتقديم  أيواليوجد )التنسيق مكاتب يكون عن طريق  لإللتحاق بالدراسة بالمعهد التقدم  :ولىالخطوة األ 

 .www.tansik.egypt.gov.eg :على النت هو

 .ن على موقع التنسيقمترشيح البعد ظهور نتيجة التنسيق يتم طباعة بطاقة  :الخطوة الثانية

 .صروفات السنة أو القسط األول فقط()م المصروفات الدراسية و معك ملف أوراقك  الحضور للمعهد و :الخطوة الثالثة

 

 :وراق المطلوبة هىاأل

 .بطاقة الترشيح التى تم طباعتها من النت  .1

 .العامةشهادة الثانوية  .2

 .دون فى أسفلها الرقم الثالثى العسكرى )أصل + صورة(م  شهادة ميالد كمبيوتر حديثة .3

 .(أل بمعرفة مسئول التجنيد بالمعهدنها تمتمأل فيه بيانات أل الجند فارغ ) 2نموذج  .4

 .صور شخصية 6عدد  .5

  رمسيس –جمهورية شارع ال 98دارة الوافدين فى العنوان إلى إوراق ( يتم التقدم بأصول األينمصريالالطالب الوافدين )غير. 

 :المصروفات التى تسدد عند التقديم هى   

 .ك من منفذ البيعستلم كتبإ من شئون الطالب،ول ألالفصل الدراسي ا خالل جدولك ورقم مجموعتك على  إحصل :الخطوة الرابعة 

الدراسي  بداية من الفصل و ،ول فقطيخص الفصل الدراسي األ معكجدول المحاضرات الذى  المجموعة التى حددت لك و :** مالحظة

 .تسجيلها بنفسه الثانى يقوم الطالب بإختيار المواد و

 .الراغبين فى تلك الخدمات للطالب اإلنتقاالت بأتوبيسات المعهد و يقدم المعهد خدمة اإلسكان ** مالحظة:

 :فروعه تصال بالمعهد والدليل المختصر لإل

 :الفرع الرئيسى )العاشر من رمضان(-1

 95/94/93/0554351292رقام األ  عمالألدارة اإقسم  –قسام الهندسية ألا -أ

  رقام الداخلية الهامة:ألا -ب

النقل داخلى  -سكاناإل –للمعهد  ورارق المطلوبة للتقدماأل - طريقة التقدم - مصروفات–شئون طالب :ستعالم الطلبة الجددإ ·

 .)الرقم الداخلى في قاعة المؤتمرات لخدمة تقديم الطلبة الجدد سنويا( 1027رقام أ

 .1410– 1401 شئون طالب :الطلبة القدامى ·

 .1005–1003 :عميد المعهد ./مكتب أ.د ·

 .1104 :مكتب أ.د وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب ·

 .1106 :أمين عام المعهد ·

 .1606:دارة الحساباتإ ·

 .1197–1190 :دارة النقلإ ·

 .1601 -1600 :دارة الشئون القانونيةإ ·

 .1194 - 1193 :دارة التدريبإ ·

 .1614 - 1411 :دارة نظم المعلوماتإ ·

 .1246 :رعاية الطالب ·

 .1619 - 1616 - 1620 :دارة المشترياتإ ·

 .1404 - 1400 :القبول والتسجيل ·

 .1421 –1414 :دارة التسجيلإ ·

     .91/0554363490 :قسم علوم الحاسب   

 .0554363596– 0554363864 :سكان الطالبىاإل  

 .0238350118 -02238360288 - 0238354817   :كتوبرأفرع السادس من   

 .0464930657 - 0464931157 :فرع مطروح  

 .0222677356– 0222673149 - 0222685482 :دارى بالشيراتونالمقر اإل 

 .www.hti.edu.egموقع المعهد على شبكة األنترنت العالمية  يمكنكم التواصل عبر  و

http://www.tansik.egypt.gov.eg/
http://hti.edu.eg/ar/page.aspx?id=1002
http://hti.edu.eg/ar/page.aspx?id=1002
http://hti.edu.eg/ar/page.aspx?id=1003
http://hti.edu.eg/ar/page.aspx?id=1003
http://www.hti.edu.eg/
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 املتطلبات األكادميية:

 بأقسامه الهندسية الحاصلين على الدبلومات أو الشهادات اآلتية:يقبل المعهد 

  تخصص رياضيات. –الثانوية العامة من المدارس المصرية 

 .شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية 

  65دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بنسبة نجاح ال تقل عن.% 

 من المجموع الكلي للمواد النظرية.70صناعية نظام الثالث سنوات بنسبة نجاح ال تقل عن دبلوم المدارس ال % 

 الدبلومات اآلتية: يقبل المعهد بقسم إدارة األعمال التكنولوجية والمعلومات الحاصلين على الشهادات و

 .شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم العلمي أو األدبي أو أي شهادة معادلة 

 60( بنسبة نجاح ال تقل عن المتوسطة )بعد الثانوية العامة المعاهد دبلوم.% 

  للمواد النظرية.65بنسبة نجاح ال تقل عن  (نظام الخمس سنوات)شهادة إتمام الثانوية التجارية % 

 .درجة جامعية أولى معترف بها من الجامعات المصرية أو ما يعادلها 

 رسالة اإلرشاد األكادميي:

لتنمية ذلك  و ،هدالمعالسلوكي لجميع طالب  جتماعي والتوجيه اإل المساعدة العلمية و األكاديمي بتقديم المشورة ويعني اإلرشاد 

 التفوق و و يشجعهم على التميز و ،تطويرها يعمل على تنميتها و و ،يبحث فيما لديهم من قدرات و ،هتماماتهم المهنيةإشخصياتهم و

بطرق لطالبى االوعى زيادة من خالل ذلك  و ،التعامل مع الصعوبات المختلفة التي قد تعوق تقدمهم العلمييساعدهم على كما  ،اإلبداع

مشوارهم األكاديمي  العمل على رفع إمكاناتهم العلمية والفكرية التي تحقق لهم النجاح في و ،التغلب على المشكالت األكاديمية والشخصية

 جتماعي. اإل و

 مفهوم اإلرشاد األكادميي:

 ع التعليم الجامعيمحوريًا في النظام التعليمي، حيث يستجيب لحاجات الدارس ليتواصل م اإلرشاد األكاديمي ركنًا أساسيًا و يمثل

كاديمي المختص الذي يعزز هذا الدور المرشد األ الطالب، و وبالمعهد  يتمثل اإلرشاد األكاديمي في محوري العملية اإلرشادية و بالمعهد.

جميع أطراف العملية  تتكامل عملية اإلرشاد األكاديمي بوعي وتفهم و دراسية،األكاديمي طيلة السنة الرشاد نظام متكامل لإليعمل من خالل 

داخل  الجامعية التكيف مع البيئة شود وختيار أفضل السبل بهدف تحقيق النجاح المننسب الطرق إلأاإلرشادية؛ بهدف توجيه الطالب إلى 

 .المعهد

 أهداف اإلرشاد األكادميي:

إعانتهم على  و ،مساعدة الطالب في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بحياتهم الجامعية يسعى نظام اإلرشاد األكاديمي إلى تقديم النصح و

ذلك من خالل  و ،القدرة على اتخاذ القرار المعرفة و بالعلم والعمل على حلها ليثمر عن تخريج جيل من الشباب مزود  فهم مشكالتهم و

 :األهداف التالية

 تهيئة الطالب المستجدين لمعرفة الحياة الجامعية ونظام الدراسة بها من خالل برامج إرشادية وتوجيهية.  .1

 التوصيات لرئيس القسم.  رفع التقارير و مالحظتهم و و  إرشادهم متابعة الطالب أكاديميا و .2

 مناسبة. قتراح الحلول الإ تقديم يد العون و العمل على دراسة أسباب ذلك التأخر و هتمام بحاالت التأخر الدراسي واإل .3

 تنمية إمكاناتهم مما يحقق مصلحة المجتمع.  تحديد أهدافهم و ميولهم و كتشاف قدراتهم وعلى إمساعدة الطالب  .4

 بين الطالب. المعهد نشر الوعي بالئحة  .5

 جتماعية للطالب مع زمالئه. إبناء عالقات  أعضاء هيئة التدريس و على توطيد العالقة بين الطالب والعمل  .6

 التحلي بصفات طالب العلم وآدابه.  السلوك الحضاري و حث الطالب على التمسك باألخالق الفاضلة و .7

 ها. العمل على إيجاد حلول مناسبة ل دراسة الظواهر السلوكية السلبية لبعض الطالب و .8

 ستمرار في التفوق. معاونتهم على اإل إرشادهم و والموهوبين  ورعاية الطالب المتفوقين  .9

 خدمة المجتمع.  لية بما يمكنهم من النجاح في الوظائف المختلفة ومتهيئتهم للحياة الع مساعدة الطالب و .10

 حماور اإلرشاد األكادميي:

 -تتمثل محاور اإلرشاد األكاديمي في: 

 معرفة النظم و من يصل إلى منهمنتيجة للفروق الفردية بين الطالب فإن  يعتبر الطالب محور العملية األكاديمية، و :الطالب -1

عه في العديد من اللوائح مما يوق النظم و الكثير من تلك ال يعلممن  منهمفي المقابل  و ،اللوائح ويعمل على تكييف نفسه معها

 (.لخإ.. .وتكرار الرسوب والفصل الدراسى)التأخر المشكالت األكاديمية 
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 -:المؤسسة التعليمية وتتمثل في -2

ساعدته في التي من شأنها م وتخاذ القرارات السليمة إيأتي دور المرشد في مساعدة الطالب علي  :المرشد األكاديمي -أ

 مرشد. عدد من الطلبة المستجدين لكل المعهدحدد ي ، وفاعلية مسيرته الدراسية بنجاح و

التسجيل  و كذلك إدارة الكنترول والخريجين وشئون الطالب  إدارةيتلخص دور  :صة للتعامل مع الطالبتدارت المخاإل -ب

علومات نظم الم برامجحسب ذلك  ، وفي تسجيل المقررات الدراسية للطالببالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالمعهد 

لحاالت ادراسة  و الطالب تختص بإرشاد الطالب بكافة األنشطة الطالبيةإدارة رعاية كما أن  و ،لهذا الهدف ةأالمنش

 .اإلجتماعية

 .لباطالمرشد األكاديمي لكل  تحديد و ،الدراسية لكل تخصص ةالخط ضعالجهة التي ت وه و :القسم العلمى -ج

  برامج اإلرشاد األكادميي:

 مج اإلرشاد األكاديمي في التالي:تتمثل برا

، بالمعهدلدراسة اتحقيق التأقلم الالزم مع  و متحانات،اإلأداء  نظام الدراسة وعلى للطالب المستجدين للتعريف  رامج توجيهيةب .1

 واجباتهم.  بحقوقهم و وتعريفهم

 تحقيق النجاح المنشود. برامج إرشادية للطالب المتعثرين لمعاونتهم في تجاوزعثراتهم و .2

 ب.تحفيًزا لغيرهم من الطال تشجيًعا لهم و ستمرار في التفوقعلى اإل برامج إرشادية للطالب المتفوقين لمساعدتهم .3

 التحصيلي. إرشادية لعموم الطالب لمساعدتهم في تحسين مستواهم الدراسي و برامج .4

نتائج تقييم  يتم و ،بالمعهدتنفيذية لإلرشاد األكاديمي ال طخطال األكاديمي، حيث يتم وضع المجلس يتم تنفيذ هذه البرامج من خالل و

رشادي على مستوى اإلدارات المتخصصة، مع كتابة تقريًرا تقويميًا للعمل اإل من خالل تقارير األقسام العلمية وتقويمها  و تلك الخطط

 .المعهديوافي بها عميد المعهد 

 مهام املرشد األكادميي:

يظل  وة، الطالب باألقسام العلمييتم تغيير هذا المرشد عند تخصص  و ،دبالمعهلتحاقه إيخصص لكل طالب مرشد أكاديمي من تاريخ 

 األكاديميين:نوعين من المرشدين  هناك و ،حتى تخرجهالمرشد األكاديمى مع الطالب 

 يمكن أن يمثله رئيس القسم العلمى و:للقسمالمرشد األكاديمي 
 د المهام المطلوبة منه فيما يلي:يمكن تحدي

 متابعة ما يرفع له من حاالت. المرشدين األكاديميين للطالب واإلشراف العام على  .1

 .الترحيب بهم و وكيل المعهد مع عميد و ستقبال الطالب الجددإ .2

 م لتقديم اإلرشاد األكاديمى لهم.بالقسأعضاء هيئة التدريس  علىتوزيع الطالب  .3

 ألمر.احتاج إأوالعميد إذا  المعهدحل مشاكلها أو رفعها لوكيل  والمرشدين األكاديميين  ستقبال الحاالت التي ترسل منإ .4

 

 االت اإلرشاد اإلجتماعي والنفسي:واجبات المرشد األكاديمي في ح
 يستمر في كونه مشرف أكاديميا للطالب.  .1

 صوصية وبخ يطمئنه فيما يتعلق جتماعي ال تعني أنه مريض نفسيا أو عقليا، ويوضح للطالب أن مقابلة المرشد النفسي واإل .2

 سرية الموضوع. 

 جتماعي بمعلومات مختصرة عن حالة الطالب.اإل يقوم بتزويد المرشد النفسي و .3

 الحفاظ على الدرجة القصوى من السرية في تنظيم الجلسات اإلرشادية.  .4

 :مسئولية الطالب

ذلك ألن اإلخالل  ،اإللتزام بها عليه تحملها و وفى مقابل الحقوق هناك دائماً واجبات تتمثل فى مسئوليات الطالب طوال دراسته بالمعهد 

 .تُعرضه لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل من المعهد بها يؤدى إلى إعاقة مسيرة الطالب التعليمية و

 :تشمل هذه المسئوليات ما يلى و

عدة الطالب مسانحصر فى كاديمي ياأل ن دور المرشدأ و ،نه المسؤول في النهاية عن القرارات التي يتخذهاأيجب أن يدرك الطالب  -1

 .القرارات المناسبة راتيخإعلى 

قع على عاتقه ي و ميع متطلبات البرنامج األكاديمييعتبر الطالب هو المسؤول المباشر عن معرفة اللوائح األكاديمية والمالية وج -2

 .طالع على دليل المعهداإل

سابيع التسجيل أكاديمي )ألرشاد اسابيع اإلأخاصة خالل فترة  كاديمي واأل ن يكون الطالب على تواصل دائم مع مرشدهأمن المفترض  -3

 عالن عنها على موقع المعهد شعارات التي يتم اإلإلعالنات واإلا متابعةيضا أوعليه   ،(للمقررات الدراسيةوالحذف 

www.hti.edu.egعالنات للحصول إللمتابعة هذه ا ةلية الكاملئوتقع على الطالب المس ، ومعهدبال وكذلك على لوحات اإلعالنات

 .بالتعليمات إتباع على المعلومات و

http://www.hti.edu.eg/
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 كذلك عدم و ،يهفالغش أو الشروع ممارسة  عدم الهدوء وإلتزام  ونظام العدم اإلخالل بفى أوقات أداء اإلمتحانات يجب على الطالب  -4

 .أساليب الغش حيازة مذكرات أو تليفون محمول أثناء اإلمتحانات أو غير ذلك من أدوات و

ن ذلك أثناء مبادئ السلوك الجامعي القويم سواء أكا متناع عن كل فعل أو قول يتنافى مع األعراف الجامعية أو يُخل بقيم وإلا -5

 .معي بالمعهدالمحاضرات داخل قاعات الدراسة أو في أي مكان داخل الحرم الجا

تئذان أو عدم االعتداء على المحاضرات من خالل التشويش أو الدخول بدون اس حترام ُسلطة الُمحاضر في القاعة الدراسية وإ  -6

 .عتراض على قرارات القائم بالتدريس على نحو يقلل من هيبة الُمحاضر ومكانتهاإل

لك اإلحجام كذ ستخدامها وإى غير المجال الذى ُخصصت له أو إساءة ستخدامها فإوعدم العبث بها أو  الحفاظ على ممتلكات المعهد -7

 .غيرها عن الكتابة على الجدران والمناضد و

 .عدم اإلساءة إليهم أو التشهير بهم و المعهدإحترام حريات وخصوصيات اآلخرين من أفراد مجتمع  -8

 .ليهاالجامعية التى تقضى اللوائح بالمواظبة عاألعمال  المحاضرات و حضورالدروس و عن متناعاإل عدم تعطيل الدراسة أو -9

 .رخيص سابق من سلطة المعهدعدم توزيع النشرات أوإصدار جرائد حائط بأية صورة بالمعهد أو جمع توقيعات بدون ت -10

 :حقوق الطالب

 .الدراسية سجالته حماية و في الخصوصية الحق للطالب سرية و الطلبة ملفات جميع .1

 .ئحة المعهداللية التي يرغب في دراستها طبقا المقررات الدراسختيار إ فيالحق  للطالب .2

 .الدراسى متحانات نهاية الفصلإنصف الفصل قبل بداية  درجات أعمال الفصل والحق في الحصول على  للطالب .3

 ئحة المعهد.اللطبقا  أو عن جميعها عدد محدد من المقررات عن عتذاراإلللطالب الحق في  .4

 .التظلم من نتيجة المقررللطالب الحق في  .5

 شتراك في األنشطة الطالبية.للطالب الحق في اإل .6

 

 :فروعه للفصل الدراسي للمعهد و تعليمات سداد املصروفات الدراسية

 المستحقةذلك لمعرفةالمصروفات  و ،بكلمة السر الخاصة بكل طالب www.hti.edu.egعلى جميع الطالب الدخول على موقع المعهد  -1

 .عليه قبل ميعاد التسجيل

( في أنحاء جمهورية C.I.Bلتجارى الدولي )البنك من فروع االتوجه إلى أقرب فرع المستحقة عليه بدراسيةالرسوم سداد العلى الطالب  -2

يحتفظ الطالب  ، والبنك برقم الطالب بالمعهدإخطار  و ،دارة شئون الطالب للحصول على إذن دفع(إ مصر العربية )دون الرجوع إلى

 .بحافظة اإليداع التي يسلمها له البنك

ذلك دون رجوع الطالب  و لتالى لسداد المصروفات،اللطالب بتسجيل المقررات الدراسية فى اليوم  السماحبتلقائيا تقوم إدارة شـئون الطالب  -3

 .إلى إدارة شئون الطالب بالمعهد

 :إدارات المعهد مثل عليه لدىأى إلتزامات  أومستحقة على الطالب مصروفات دراسية  أىفى حالة وجود  -4

إدارة شئون الطالب  إحضار البطاقة العسكرية إلى و ،التابع لهالشرطة توجه إلى قسم على الطالب اليجب حيث  :مطلوب البطاقة العسكرية  -

 حتى يتم فتح التسجيل له.

 ار إخالء طرف وخطإحضار إ مختصة ودارة الاإلتوجه إلى جب على الطالب الي المكتبة(: حيث –رعاية الطالب  –السكن)إخالء طرف من   -

  للسماح بتسجيل المقررات الدراسية. تسليمه إلى شئون الطالب

 )فرع العاشر من رمضان( ستعالم بالتليفون مع مسئولى الدفعاتلإل

 بيان رقم المحمول

 مدير اإلدارة  01152784915

 2008مسئول طالب دفعات قديمة وحتى   01124251887

 هندسة 2009مسئول طالب دفعة   01152784928

 هندسة 2010/2014مسئول طالب دفعة   01152784929

 هندسة 2011مسئول طالب دفعة   01152784920

 هندسة 2012مسئول طالب دفعة   01152784923

 هندسة 2015مسئول طالب دفعة   01152784925

 هندسة 2015مسئول طالب دفعة   01152784917

http://www.hti.edu.eg/
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 مسئول طالب إدارة األعمال + علوم الحاسب  01152784924

 2004/2006/2008/2011 لتجنيد هندسة دفعاتمسئو 01152784935

 2007 /2001/2002/2003/2005 سئول تجنيد هندسة دفعات قديمةم 01152784927

 جنيد إدارة األعمال وعلوم الحاسبت + 2009مسئول تجنيد هندسة دفعة  01152784916

 (كتوبرالم بالتليفون مع مسئولى الدفعات )فرع السادس من أستعلإل 

 بيان رقم المحمول

             مدير اإلدارة     01141048846

 مسئول دفعات   01141048836

 مسئول دفعات 01141048832

 مسئول دفعات 01141048821

                    مسئول التجنيد          حامد الشاعر/أ  01141048823

 (فرع مطروحالم بالتليفون مع مسئولى الدفعات )ستعلإل 

 01223345278 فرع مطروح

يمكنك إيجاد أقرب فرع على صفحة  ، والبنك التجارى الدولى فروع جميع برجاء العلم أن دفع المصروفات الدراسية متاح من خالل

 .19666أو الرقم المختصر  http://www.cibeg.com البنك

 :تعليمات التسجيل

لب إلتمام عملية القسم والطا وفقا لمنظومة أعدت للتنسيق بين إدارة التسجيل و و ،تتم عملية التسجيل من خالل برنامج معد لذلك

 :تسجيل على النحو التالىال

  يتم التسجيل لجميع طالب المعهد عبر اإلنترنت من خالل موقع المعهدwww.hti.edu.egمن  كلمة سر لكل طالب أو عن طريق

 .خالل صالة التسجيل للطالب فى حال تعثر التسجيل من خالل اإلنترنت

 الفرع.ب تسجيلالفى حالة التعثر يتم من خالل صالة  يتم التسجيل من خالل اإلنترنت و :من أكتوبر طالب المعهد بفرع السادس 

 الفرعبتسجيل الفى حالة التعثر يتم من خالل صالة  يتم التسجيل من خالل اإلنترنت و :طالب فرع مطروح. 

 :توقيتات التسجيل

 جيل + أسبوعين من بداية الدراسة(.)أسبوع التسمن بداية كل فصل دراسى طبقا للخطة الدراسية أسابيع  ةيتم التسجيل لمدة ثالث 

 الموضح فى  يتم تحديد يوم التسجيل حسب عدد الوحدات الدراسية التى أنهاها الطالب من خالل الجدول الخاص بتوقيتات التسجيل و

 الفقرة الخاصة بمواعيد تسجيل الطالب.

  كما يلى التسجيل خالل اليوم الواحدتقسيم توقيتات يتم: 

 الفترة من الساعة إلى الساعة مالحظـــات

 األولى 9.15 11.15 لطالب الفترة دون غيرهم

 الثانية 11.15 1.15 لطالب الفترة دون غيرهم

( + اليوم السابق فقط 2&1لطالب الفترتين )   الثالثة 1.15 3.00 

 

 

 

http://www.cibeg.com/
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 :تعليمات عامة للتسجيل

 تسجيل أي مقرر لم ينهى المتطلب السابق له.ال يقبل  .أ

 .ي مقرر به تداخل في التوقيتات مع مقررات أخرىأال يقبل تسجيل  .ب

 .ثةخالل أسابيع التسجيل الثالحذف(  –)إضافة  ت الطالبتعديل تسجيالالسماح بيتم  .ت

 .الت خالل فترة التسجيليمكن للطالب طباعة كارت التسجيل عبر اإلنترنت حتى يتسنى له معرفة ماقام به من تسجي .ث

 ، كما هو موضح بالجدول التالى:التراكمى الطالب وفقا لمعدل عدد الوحدات المسموح تسجيلها للطالبيكون  .ج

 :2016قبل لالئحة ا طالب

فأكثر 2  1.5 –  1.99  1 –  1.49 1أقل من    المعدل 

 الوحدات 12 16 18 20

 

 :2016طالب الئحة من 

 

من ثالثة  وأمضى أكثر 2أقل من  المعدل

 فصول دراسية رئيسية متتابعة

فى أول فصل دراسى وحتى  2أقل من 

 ثالث فصول دراسية رئيسية متتابعة

إلي  2من 

2.99 

 فأكثر 3من 

 21 18 14 12 الوحدات المتاحه

اسية، وحدة در 20الطالب الذى أمضى عليه أكثر من خمس سنوات لحصوله على شهادة الثانوية العامة متاح له تسجيل عدد  .ح

 .EXTفيكون تسجيله وفقا للبند )طـ( الخاص بقواعد تسجيل الطالب EXTعدا الطالب 

 فى حالة آخر فصل دراسى للطالب يسمح له بالتالى: .خ

 .لها فى حالة موافقة رئيس القسم المختصتسجيل مادة مع المتطلب السابق  -1

 زائدة عن الوحدات المتاحة للطالب.وحدات  3تسجيل  -2

 .الطالب المسموح لهم بتسجيل المقرر الحد األقصى ألعداد تسجيل الطالب فوقيضاف  -3

تعارض د يجوز فتح مجموعة خاصة لمقرر أو أكثر فى حال عدم وجود مقرر التخرج ضمن الجدول الدراسى للقسم أو وجو -4

ظم الطالب فى على أن ينت (،موافقة رئيس القسموفى خالل توقيتات التسجيل المعلن عنها بعد) فى توقيتات تسجيل المقررات

 .الدراسة بها فور تسجيله بها

 :للطالب بالتالىيسمح  (EXT) مرات فأكثر 3ارىجبإفى حالة الطالب الراسب فى مقرر  -ط 

  الترتيب التالىوحدة كحد أقصى حسب  12تسجيل: 

ح للطالب بحضور مرات فأكثر على أن تكون الدرجة النهائية من واقع اإلمتحان النهائى للمادة كما )يسم 3المواد الراسب بها  -1

 .متحانات الدورية الخاصة بالمادة(اإل المحاضرات و

 .خالل الفصل الدراسى  EXTى مقررأاليجوز للطالب اإلنسحاب من  -2

 .خرآأى مقرر  بغض النظر عن وجود تعارض فى التوقيت بينه و  EXTيسمح بتسجيل المقرر -3

 .العملية EXTالمقررات الطالب بحضور زم تيل -4

 .بغض النظر عن الحد األقصى ألعداد الطالب المسموح لهم بتسجيل المقرر  EXTيضاف تسجيل المقرر -5

 " فى حالة التسجيل الفصل الدراسى النظرى " تدريب ميدانى: 

+التدريب وحدات 9تسجيل أى عدد من المقررات النظرى بإجمالى  -الفصلين الدراسيين األول والثانى  -يحق للطالب  -

 ،( دون التقيد بمعدل الطالبوحدة دراسية 14تدريب =  5نظرى +  9الميدانى ليكون إجمالى الحد األقصى لعدد الوحدات )

 .النظريةذلك فى حدود اليومين المحددين للمقررات  و

 و ،ختصصهمغيي الراغبني ىف ت أو للطالب لتحديد التخصصعدادية اإلتعليمات خاصة ابلتنسيق العام  لطالب املرحلة 
 ذلك وفقا للشروط التالية:

 .أمضى ثالث فصول دراسية بالمعهد -1

 حة الجديدة.لطالب الالئ وحدة 25المرحلة اإلعدادية لطالب الالئحة القديمة ووحدات وحدة دراسية من  30أنهى على األقل  -2

 .لتحاق بقسم الهندسة المعماريةمتحان القدرات للطلبة الراغبين في اإلإالنجاح في  -3
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يتم عمل تنسيق بين  اإللتحاق به، و فضلديد القسم الذى يباته فى تحإختيار رغاب  -عن طريق اإلنترنت  –يقوم الطالب  -4

 م.اقسالقوة اإلستيعابية لأل اإلعدادية ولمرحلة با ا للمعدالت التراكمية للطالبوفقالطالب 

 :مشروع التخرجتسجيل 

يل ال تعثر الطالب ألى سبب فى إستكمال تنفيذ مقرر المشروع يكون له الحق فى اإلنسحاب منه خالل الفصل الدراسى األول للتسجح -

 .نسحاب المعلنةالذى تم فيه التسجيل دون غيره طبقا لتوقيتات اإل

 .فى نهاية الفصل الدراسى التالى للتسجيل أو الفصل الدراسى الثالث للتسجيلمناقشة المشروع  -

مرة  بتسجيلهالطالب على أن يقوم  ،(Fبتقدير )درجة المشروع ترصد فصول دراسية دون مناقشة المشروع  3مضى ة حالفى  -

 .خرى فى فصل دراسى تالىأ

 

 :ة كارت التسجيلطباع

 .وال الفصل الدراسىط -بإستخدام كلمة السر  –كارت التسجيل من خالل اإلنترنت  متاح لجميع الطالب المسجلين طباعة -

 في أي  غياب الطالب أيامب تتحس حيث ،اليوم األول للدراسة ذلتزام بحضور جميع المحاضرات منيجب على الطالب اإل

 .مقرر منذ اليوم األول للدراسة

  : system (MIS)Management Informationاإلداريةنظام املعلومات 

ميكنة العمل عمل على يالذى  و ،Management Information system (MIS)دارية يوجد بالمعهد نظام المعلومات اإل

يع أنواع البيانات جمكما يتيح رفع كفاءته،  و هعد من أهم السبل إلى تسهيلتباإلدارات المختلفة داخل المعهد من منطلق أن ميكنة العمل 

ي التخطيط فيساعدهم  و ،تخاذ القرارات السليمةإعلى  -على جميع المستويات  -دقة مما يدعم متخذي القرار  وسرعة المطلوبة ب

 تحقيق رسالة المعهد.لالمستقبلي لتلك اإلدارات 

اإلدارات المختلفة بالمعهد )إدارة  كذلك و ،العاملين( -أعضاء هئية التدريس -الخريجين -)الطالب كل مننظام المعلومات يخدم  و

 ،إدارة الحسابات( -إدارة شئون العاملين -إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس -إدارة الكنترول -إدارة التسجيل -شئون الطالب والخريجين

ة على شبكة المعلومات بعض هذه المعلومات متاح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و و (Oracle)ستخدام قواعد البيانات أوراكلإذلك ب و

 .www.hti.edu.egبعضها على موقع المعهد  الداخلية و

 نظم المعلومات على حسب المستويات:

بحيث  يتم   Management Information system (MIS)يوجد لدى المعهد نظام معلومات متكامل  :الطالب

 -الخريجين )شئون طالب لكل طالب للدخول على الخدمات المقدمة للطالب و   Username – Passwordتخصيص

بخادم  www.hti.edu.egعلى موقع المعهد سواء كان على شبكة المعلومات الداخلية أو كنترول مركزى(  -تسجيل

 :رية  منها على سبيل المثال ال الحصربيانات موجود بشبكة الجامعات المص

 األحداث بالمعهد. اإلعالنات و االستعالم عن األخبار و 

 email لكل طالب على الخاصdomain   ( 20130500الخاص بالمعهد مثل@hti.edu.eg). 

 طباعتها عن طريق موقع المعهد  االستعالم عن المصروفات الدراسية وwww.hti.edu.eg. 

 ميكنة دفع المصروفات مع البنك التجارى الدولى. 

 شكل آلى فى ، حيث أن جميع تعليمات اإلرشاد األكاديمى مطبقة بالمصروفاتسداد فى اليوم التالى لالتسجيل يسمح للطالب ب

 .شاشات التسجيل

 كلمة السر. للطالب بالدخول على موقع المعهد عن طريق الكود الخاص به و يسمح 

 .يسمح للطالب بطباعة الجدول الدراسى الخاص به 

 نسحاب من المقررات.نسحاب من المقررات الدراسية فى األسبوع الخاص باإليسمح للطالب باإل 

 إجمالية( من خالل الموقع. -ميع الفصولج -ستعالم عن نتائجه )الفصل الدراسىيسمح للطالب باإل 

 من خالل الموقع.  معرفة الرد عليها ولتماسات( يسمح للطالب بتقديم التظلمات فى النتائج الدراسية )اإل 

  الالئحة الدراسية  لكل برنامج.اإلستعالم عن 

 

 األحداث بالمعهد. االعالنات و االستعالم عن األخبار و: الخريجين

 EMAIL على ال برقمه بالمعهد لكل خريجdomain  .الخاص بالمعهد 

 نجليزى(.إ -ستخراج شهادات التخرج وشهادة المعادلة بكود الطالب )عربىإ 

 

http://www.hti.edu.eg/
http://www.hti.edu.eg/
mailto:20130500@hti.edu.eg
http://www.hti.edu.eg/
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Username – حيث تم تخصيص  ،أعضاء هئية التدريسبص اخيوجد لدى المعهد نظام معلومات  :أعضاء هئية التدريس

Password و كذلك email  على  أوعلى شبكة المعلومات الداخلية لكل عضو هئية تدريس للحصول على الخدمات المختلفة سواء كان

إدخال ا يمكنه من كم .نتائجهم تسجيالتهم و الطالب وستعالم عن بيانات اإلأو  عالنات بالمعهدخبار واإلاألستعالم عن إلل موقع المعهد.

 )اإللتماسات(. الطالب الرد على تظلمات و (الفصلاية هن -نصف الفصل -درجات )أعمال السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2016الئحة 

تم تعديل الئحة فقد  ،علوم الحاسب حرصت إدارة المعهد على تطوير اللوائح الدراسية طبقاً لإلطار المرجعي للعلوم الهندسة واإلدارية و

 .الملتحقين بالمعهدالجدد يتم تطبيقها على الطالب  و ،2017-2016المعهد بالعام الدراسى 

 :الدرجات العلمية

 :(35مادة )
مدتها ثالث سنوات تهدف الى تخريج  مدة الدراسة بالمعهد بالنسبة للتخصصات الهندسية خمس سنوات على مرحلتين، المرحلة األولى و

الدراسة بالنسبة إلدارة األعمال  و للمرحلة األولى تهدف الى تخريج المهندس،مدتها سنتان تاليتان  المرحلة الثانية و الفنى التكنولوجي و

مدتهــا سنتان تهدف الى تخريج الفنى في إدارة األعمال  المعلومات أربع سنوات على مرحلتين، المرحلة األولى و التكنولوجية و

تهدف إلي تخريج متخصص في إدارة األعمال  مرحلة األولى والمرحلة الثانية مدتها سنتان تاليتــان لل المعلومات، و التكنولوجية و

 تهدف إلي تخريج متخصص في علوم الحاسب. الدراسة بالنسبة لقسم علوم الحاسب أربع سنوات و المعلومات. و التكنولوجية و

 :(36مادة )
 تمنح وزارة التعليم العالى بناءاً على طلب المعهد الدرجات العلمية اآلتية: 

 المتوسط في مجال التخصص.دبلوم فوق  .1

 بكالوريوس في مجال التخصص.  .2

 في هذه الالئحة.  عليهاذلك فى إحدى مجاالت التخصص المنصوص  و

 يمنح الطالب درجة الدبلوم فوق المتوسط أو بكالوريوس الهندسة فى أحد التخصصات اآلتية: و 

 الهندسة الميكانيكية  .1

 ميكاترونكس(.)الهندسة الميكانيكية  .2

 الهندسة الميكانيكية )سيارات(.  .3

 .الهندسة الكهربية .4
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 . الهندسة المدنية .5

 .الهندسة الكيميائية .6

 .هندسة النسجيات .7

 الهندسة الطبية. .8

 الهندسة المعمارية. .9

 

 اآلتية:األنجليزية(  األقسام اإلدارية )اللغة العربية أو اللغةيمنح الطالب درجة الدبلوم فوق المتوسط أوالبكالوريوس في  و 

 قتصاد.اإل .1

 إدارة األعمال. .2

 المحاسبة. .3

 التسويق. .4

 نظم المعلومات االدارية. .5

 

 يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب فى أحد التخصصات اآلتية: و 

 علوم الحاسب. .1

 تكنولوجيا المعلومات. .2

 نظم المعلومات. .3

 :قبول الطالب

 :(37مادة )
مصر العربية أو  على لشئون المعاهد فى نهاية كل عام جامعى عدد الطالب من أبناء جمهوريةأخذ رأى المجلس األيحدد وزير التعليم بعد 

و على الشهادات حتياجه فى العام الجامعى التالى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أإغيرهم الذين يقبلون فى المعهد فى ضوء 

 المعادلة ونظام قبولهم.

 :(38مادة )
 ب للمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول ما لم يصدر قرار وزير التعليم بغير ذلك.يكون ترشيح الطال 

 :(39مادة )
عادلها ممن يتم يشترط فى قيد الطالب باألقسام الهندسية أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة شعبة رياضيات او ما ي 

جامعات وال ليات او معاهد اخرى طبقا للشروط التى يضعها المجلس االعلى للتوزيعهم عن طريق مكتب التنسيق، او من المحولين من ك

 يجوز تجاوز شروط مكتب التنسيق فيما يخص التوزيع او التحويالت.

و ما يعادلها ممن ويشترط فى قيد الطالب باألقسام اإلدارية أو قسم علوم الحاسب أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة ا

للجامعات  علىتوزيعهم عن طريق مكتب التنسيق، او من المحولين من كليات او معاهد اخرى طبقا للشروط التى يضعها المجلس األ يتم

 وال يجوز تجاوز شروط مكتب التنسيق فيما يخص التوزيع أو التحويالت.

 ن يكون الطالب:أقسام باإلضافة للشروط السابقة وبالنسبة لجميع األ

 وقادر على متابعة الدراسة وفقا للقواعد التى يحددها المجلس االعلى لشئون المعاهد. الئق طبيا 

 .متفرغ للدراسة بالمعهد     

 .محمود السيرة حسن السمعة 

 :(40مادة )

 يجوز قيد وإعادة قيد الطالب فى الحاالت االتية: 

 الطالب المستجد الذى لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول. .1

 قدم عذرا. هو مقيد بالمعهد و سحب أوراقه و الطالب الذى .2

 .الطالب الذى لم يتقدم لمكتب التنسيق فى سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول .3

فى جميع  ل. وويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص بموافقة مجلس إدارة المعهد على حساب األحوا

 عام رسوب، السنة التى تنقضى دون أن يقيد فيها الطالب نفسه.االحوال يعتبر 
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 :(41مادة )

بطاقة فى كل يجب تقديم هذه ال تختم بخاتم المعهد و يوقعها عميد المعهد و يعطى كل طالب بطاقة شخصية خاصة تلصق عليها صورته و 

 شأن دراسى.

 العلمية وبتأدية االمتحانات إال أذا كان يحمل بطاقته.التمرينات  المحاضرات و يسمح ألى طالب بحضور الدروس و ال و

 :(42مادة )
 المعهد.وال يجوز للطالب المقيد بأحد المعاهد أن يقيد اسمه ب ،ن يقيد اسمه بأى معهد آخرأال يجوز للطالب المقيد بالمعهد 

 نظام الدراسة:

 :(43مادة )
ى في الطالب مما يعطى الطالب فرصة إلختيار المواد التى يدرسها مما ينمتقوم الدراسة بالمعهد على أساس نظام الساعات المعتمدة 

إستخدام  طرق البحث و كذلك إتقان يساعده على الربط بين المواد العلمية المختلفة التى يدرسها و القدرة على التفكير والقراءة الخارجية و

 مرشده العلمي و المقررات التى سيدرسها خالل كل فصل دراسي بمساعدةيقوم الطالب بإختيار  الميدانية و الدراسة الذاتية و المكتبة و

و ثالثة أين تقدر الساعة المعتمدة للمقررات بساعة واحدة لكل ساعة محاضرات نظري أو لكل ساعت .اعتماد عميد المعهد أو من ينيبه

 ساعات سواء تمارين أو معمل أو ورش أسبوعيا.

 :(44مادة )

ا قرار من مجلس يصدر بإعتماده تحدد مجالس األقسام المختصة المحتوى العلمي لكل مقرر و الساعات المعتمدة و الدراسة بالمعهد بنظام

يجوز تعديل  ال ذلك في ضوء التطور المستمر بالمقررات الدراسية طبقا لإلضافات الجديدة في العلوم التكنولوجية و إدارة المعهد و

ترة ال تزيد فيراجع المحتوى العلمي بلجان متخصصة كل  يدرس ثالثة فصول دراسية على األقل والمحتوى العلمي ألى مقرر اال بعد أن 

 عن خمس سنوات.

 :(45مادة )

الصادر  15م كذلك اإلطار المرجعى رق و 1978لسنة  1088الئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى  و 1970لسنة 52يطبق القانون 

 لجنة القطاع الهندسى فيما لم يرد به نص بهذه الالئحة.الصادر من  16/5/2013بتاريخ 

 :(46مادة )
  .اللغتان العربية واإلنجليزية هما لغتا التعليم بالمعهد 

 .لغة الدراسة فى االقسام الهندسية وعلوم الحاسب هى اللغة االنجليزية 

غة أخرى بعد أخذ لعميد المعهد فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى اإلجابة بل يكون أداء االمتحان باللغة التي يُدرس بها المقرر و و

 رأى مرشده العلمى. 

 االرشاد االكادميى:(47مادة )

سية لهم كل تعيين مرشد أكاديمى من بين أعضاء هيئة التدريس باالقسام التخصصية و يقوم بمعاونة الطالب فى وضع الخطط الدرا يتم

الذى يرشد  ات ويستمر معهم حتى نهاية الدراسة باألضافة الى األرشاد األكاديمى األلى بإستخدام قواعد البيانيمكن أن  فصل دراسى و

 الطالب فى وضع الخطط الدراسية.

 املستوايت الدراسية::(48مادة )

 :توزع المستويات الدراسية لألقسام الهندسية بالمعهد على النحو التالى 

 ة التى اتمها الطالبعدد الساعات المعتمد المستوى

 (Freshman( )0) 0 – 36 

ٍ(Sophomore( )1) 37 – 72 

(Junior( )2) 73 – 108 

 (Senior-1 ( )3) 109 – 144 

ٍ(Senior-2( )4) 145 - 180  

 قسم علوم الحاسب بالمعهد على النحو التالى: توزع المستويات الدراسية لألقسام اإلدارية و 

 المعتمدة التى اتمها الطالبعدد الساعات  المستوى

 (Freshman( )1) 0 – 36 

ٍ(Sophomore( )2) 37 – 72 

(Junior( )3) 73 – 108 

 (Senior ( )4) 109 – 144 



 

 16 

 

 :مواعيد الدراسة والقيد

 :(49مادة )

 جه التالى: تقسم السنة األكاديمية إلى ثالث فصول دراسية على الو تقوم الدراسة بالمعهد على نظام الساعات المعتمدة و

 الفصل الدراسي الرئيسى األول 

 أسبوعا. 14ال تقل مدة الدراسة عن  يبدأ فى اوائل شهر سبتمبر من كل عام و و

   الفصل الدراسي الرئيسى الثاني 

 أسبوعا. 14ال تقل مدة الدراسة عن  يبدأ فى اوائل شهر فبراير من كل عام و و

 الفصل الصيفى 

 ع.يباأس 7ال تقل مدة الدراسة عن  يبدأ فى شهر يونيو من كل عام و و

 اإلرشاد و يحدد أيضا مواعيد فترات لمجلس اإلدارة فى ظروف خاصة تعديل هذه المواعيد بعد موافقة وزارة التعليم العالى و و

 التسجيل واالمتحانات في كل فصل دراسي. 

 الث في التدريب الفصل الدراسي الث الورش بالمعهد، و المعامل و الثانى داخل قاعات المحاضرات و ول ون األالفصليين الدراسيي

رة المعهد يصدر مجلس إدا يحدد الطالب مكان التدريب باإلشتراك مع مرشده العلمي و بوحدات إنتاجية بالداخل أو الخارج و

يجوز تسجيل  ب. وكيفية تقييم الطالب في مقرر التدري في الوحدات اإلنتاجية والئحة التدريب متضمنة القواعد المنظمة للتدريب 

 مقرر التدريب فى اى فصل دراسى رئيسى. 

 :مدة الدراسة

 :(50مادة )
كالوريوس فصول دراسية رئيسية للحصول على درجة الب 9مدة الدراسة للطالب المنتظم ال تقل عن  :األقسام الهندسية -1

 باالضافة للتدريب.

لحصول على درجة فصول دراسية رئيسية ل  7مدة الدراسة للطالب المنتظم ال تقل عن :قسم علوم الحاسب ألقسام األدارية وا -2

 البكالوريوس باالضافة للتدريب..

  :شروط التسجيل

 :(51مادة )

  .يحدد عميد المعهد موعد تسجيل الطالب للمقررات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي 

 رئيس القسم.  تسجيل الطالب خالل األسبوع األول من بدء الدراسة بشرط موافقة المرشد العلمي ويجوز  و 

 عذر الطالب عن  كما يجوز لوكيل المعهد المختص الموافقة على تسجيل الطالب قبل نهاية األسبوع الثاني من الدراسة إذا ما قبل

 رئيس القسم العلمي.  بعد موافقة المرشد العلمي و التأخير و

 سجيل متأخر تفي حالة تقدم الطالب للتسجيل بعد الموعد الذي حدده المعهد لتسجيل الطالب فيجوز لعميد المعهد توقيع رسم  و

 يحددة مجلس اإلدارة على اال يتعدى التسجيل نهاية األسبوع الثانى من بدء الدراسة. 

 للطالب  ساعة معتمدة 21عن تحملها الطالب خالل الفصل الدراسي الرئيسىيجب أن ال تزيد عدد الساعات المعتمدة التى ي و

 14حتى  و (،2≤ تراكمى <معدل 3على ) الحاصل للطالب معتمدة ساعة 18حتى  و (،3≤ الحاصل على )معدل تراكمى 

 (. 2تراكمى>  على )معدل الحاصل للطالب مقررات 5او  ساعةمعتمدة

 العادة بحد ايحتسب له التقدير الذى حصل عليه فى  دة التسجيل فى مقرر سبق له دراسته ويسمح للطالب المنذر أكاديميا بإعا

تسب له عند حساب المعدل التراكمى يح ، ان تذكر جميع التقديرات التى حصل عليها الطالب فى سجله االكاديمى وB+أعلى 

د على قائمة اإلنذار وز أن يزيد ما يتحمله الطالب الموجوإمتحاناً. كذلك ال يج تكون إعادة المقرر دراسة و التقدير االخير فقط و

 ساعة معتمدة(. 12)أي المعرض للفصل بسبب سوء معدله التراكمى( عن الحد األدنى للساعات المعتمدة )

 دريب بحد بحد اقصى ست ساعات معتمدة أيهما افضل للطالب مع الت يسمح للطالب بالتسجيل فى مقررين دراسيين على األكثر و

 أقصى يومين فى الفصل الصيفى.

 اسية بحد بموافقة المرشد األكاديمى تسجيل التدريب خالل فصل دراسى رئيسى مع تسجيل مواد در يمكن للطالب عند الحاجة و

 ساعة معتمدة بحد أقصى ثالثة ايام خالف التدريب.  12أقصى

  ريب فى ساعات معتمدة دراسية فى حالة عدم تسجيل تديمكن للطالب أن يسجل فى الفصل الصيفى مواد دراسية بحد أقصى تسع

 ذلك الفصل.
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 .ال يجوز للطالب التسجيل فى مقررات لها متطلبات سابقة قبل استيفاء شروط النجاح فى تلك المتطلبات السابقة 

 لك إلى ذأدى  يجوز للطالب ان يسجل ثالث ساعات معتمدة إضافية أو مقرر إضافى فى الفصل الدراسى الرئيسى أو الصيفى إذا

 تخرجه فى نهاية الفصل.

 ضوره ال تحسب نتيجة المقرر فى حالة ح متحانات ما لم يكن مسجل للمقرر واإلال  ال يجوز للطالب حضور أى محاضرات و

 .األمتحانات

 المتطلب السابق لها إذا أدى ذلك إلى تخرجه فى نهاية الفصل يجوز للطالب تسجيل مقررات و 

 سى التالى يتم اختبار الطالب فيه بنهاية الفصل الدرا بقاً لشروط تسجيل المشروع بالقسم المختص وتسجيل مشروع التخرج ط

، األقسام قسم علوم الحاسب القسم المختص لالقسام الهندسية و يجوز مد المشروع لفصل ثالث بعد موافقة مشرف المشروع و و

 .يجوز مد فترة التسجيل لفصل تالى فقط و يناقش الطالب المشروع بنهايته اإلدارية فصل دراسى واحد و

  ساعات دراسية بحد أقصى يومين. 6كما يجوز تسجيل مقررات للطالب فى الفصل الصيفى بشرط اال يزيد عن 

 :متطلبات الدراسة

 :(52مادة )

 كل برنامج لاإلعتماد  يتم توزيع الساعات المعتمدة على نوعية المقررات حسب معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

 دراسى.

 ىالمقررات لكل برنامج دراس جداول الالئحة الدراسية توضح عدد الساعات المعتمدة موزعة على نوعية المتطلبات و. 

 :متطلبات احلصول على الدرجة

 :(53مادة )

 االقسام الهندسية: -1
 ة على األقل ساعة معتمد 108يجتاز بنجاح عدد  يتطلب منح الطالب درجة الدبلوم العالي في التخصص فى األقسام الهندسية أن

ب درجة يتطلب منح الطال اإلعتماد والمجلس االعلى للجامعات. و موزعة طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة و

 2≤كمى ساعة معتمدة على االقل بمعدل ترا 180بكالوريوس الهندسة في التخصصات الهندسية أن يجتاز الطالب بنجاح عدد 

 االعتماد. موزعة طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة و و

 النجاح فى مشروع التخرج. 

 ( إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح /راسبPass/Failو ) .ال تحتسب ضمن المعدل التراكمى 

 األقسام اإلدارية: -2
  معتمدة  ساعة 72المعلومات أن يجتاز الطالب بنجاح  التكنولوجية ويتطلب منح الطالب درجة الدبلوم العالي فى إدارة األعمال

لطالب درجة يتطلب منح ا المجلس االعلى للجامعات. و االعتماد و طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واألقل على 

عة طبقا موز و 2 ≤ل تراكمى بمعدساعة معتمدة إضافية على األقل  72أن يجتاز بنجاح  األقسام التجاريةالبكالوريوس في 

لمعهد بالتدريس يجوز ان يدرس الطالب باللغة االنجليزية على ان يقوم ا الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، ولمعايير 

رجات الطالب يقل مجموع د الأيقتصر قبول الطالب للدراسة بهذه الشعب على طالب الثانوية العامة على  باللغة االنجليزية و

 %.75اللغة االنجليزية عن  فى

 النجاح فى مشروع التخرج. 

 ( إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح /راسبPass/Failو ) .ال تحتسب ضمن المعدل التراكمى 

 قسم علوم الحاسب -3

  2≤كمى ترابمعدل ساعة معتمدة على األقل  144يتطلب منح الطالب درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أن يجتاز بنجاح 

 الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد والمجلس االعلى للجامعات.وموزعة طبقا لمعايير 

 النجاح فى مشروع التخرج. 

 ( إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح /راسبPass/Failو ) .ال تحتسب ضمن المعدل التراكمى 

 :األقسام التخصصيةشروط احلذف واإلضافة واإلنسحاب والتنسيق بني 

 :(54مادة )
 األنسحاب طبقاً للخطة الدراسية كل فصل درسى  يحدد مجلس اإلدارة بداية ونهاية فترة التسجيل و 

 شروط التنسيق بين األقسام المختلفة يحدد مجلس اإلدارة قواعد و 
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  الثانى مع  الدراسى الرئيسيين األول ويمكن للطالب تغيير مقررات سجل فيها بأخرى خالل األسبوعين األولين من بدء الفصل

 يسرى ذلك على الفصل الصيفى.  ال مراعاة الحد األقصى للساعات المعتمدة، و

 د األقصى أستاذ المادة مع مراعاة الح يجوز للطالب أن ينسحب من التسجيل في مقرر أو أكثر بعد موافقة المرشد العلمي و

 .للسحب أربعة مقررات دراسية

  مجلس إدارة المعهد يمكن للطالب ان ينسحب من جميع المقررات  عذر( يقبلها -ية إستثنائية )ظروف المرضألسباب قهر و

ال تدخل  ي ولكن قبل اختبار نهاية الفصل الدراس بعد المواعيد المقررة لحذف المواد و المسجل فيها خالل الفصل الدراسي و

 هذه المواد في حساب معدالت درجات الطالب.

 لب على تقدير "يحصل الطاW ً ليس   و" في المقرر المنسحب منه، على أن تكون إعادة المقرر المنسحب منه دراسة و امتحانا

 امتحاناً فقط.

      :اإلنقطاع عن الدراسة طبقاً للقواعد التالية :(55مادة )

 الدراسة. عميد المعهد يواصل بعدها يمكن للطالب االنقطاع عن الدراسة لمدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية رئيسية بعذر يقبله

يمكن له ان ففى حالة زيادة االنقطاع عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالثة فصول دراسية رئيسية بعذر يقبله مجلس إدارة المعهد  .1

جديدة بات يخضع تخرجه ألية متطل يواصل دراسته على أن تحسب له المقررات السابق له النجاح فيها بدرجة جيد على االقل و

 فى الفصل الذى أُعيد قيدة فيه باإلضافة إلعادته المواد التى حصل فيها على تقدير مقبول على األكثر.

ل معاملة الطالب أما اذا انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن ستة فصول دراسية رئيسية يمكنه العودة للدراسة بالمعهد على ان يعام .2

 ات التى سبق له النجاح فيها قبل إنقطاعه. تحسب له أى نقاط عن المقرر ال المستجد و

كالوريوس خالل أما الطالب الحاصل على درجة الدبلوم الذى إنقطع عن الدراسة للعمل فيمكنه العودة للمعهد للدراسة لدرجة الب .3

لى ع يمكن لمرشده العلمي اختيار بعض المقررات التى سبق له ان حصل فيها خمس سنوات من حصوله على درجة الدبلوم و

 كذلك يخضع ألى متطلبات جديدة لمرحلة البكالوريوس عندئذ.  تقدير مقبول العادة دراستها و
ل التجنيد أو ذلك فى الحاالت الضرورية القضوى مث يجوز ايقاف قيد الطالب فى حاالت استثنائية يقبلها مجلس إدارة المعهد و .4

 بول إعادة القيد.األمراض المزمنة، على أن يسمح له بمواصلة الدراسة بعد ق

 .جميع الحاالت السابقة يتم مخاطبة الجهات المعنية بوزارة التعليم العالى .5

 :أسلوب تقييم الطالب

 :(56مادة )

  البحوث  لعملية والتمارين النظرية وا تتمثل في اإلمتحانات الدورية و وتوزع درجات كل مقرر بنسب مئوية بين االعمال الفصلية

 االمتحان النهائى. الى امتحان نصف الفصل الدراسى واالنتظام باالضافة  و

  ن نهايه يشكل إمتحا امتحان تحريرى فى نهاية الفصل الدراسى و فى منتصف الفصل الدراسى وتحريرى يعقد لكل مقرر امتحان

ن الدرجة % م40يشكل إمتحان نهاية الفصل الدراسي  % من الدرجة النهائية على األكثر للمادة النظرية و50الفصل الدراسي 

عمال بحثية طبقا أ عملية وو شفهية  قد تقسم الدرجات بين االمتحانات تحريرية و النهائية على األكثر للمواد العملية والورش و

 لطبيعة المقرر.

  ليسمح له بدخول االمتحان النهائى للمقرر. 75البد أن يحضر الطالب نسبة التقل عن % 

 أثناء هذا  يتضمن الموضوعات التى طلب منه دراستها فىدانى يقوم الطالب بإعداد تقرير وافي نهاية كل فصل للتدريب المي و

لمتخصصين ااألساتذة  يناقش الطالب فى هذا التقرير أمام لجنة امتحان يشكلها عميد المعهد من أساتذة المعهد و التدريب و

 ه التدريب.رجال الصناعة في التخصص الذي تم في بالجامعات و المعاهد األخرى و

  على 30أن يحصل على  على االقل فى مجموع درجاتة فى المقرر و %60يشترط لكى يعتبر الطالب ناجحا أن يحصل على %

 االقل من درجات االمتحان التحريرى النهائى.

  ل الدراسى أو لم يحضر االمتحان التحريرى فى نهاية الفص %60يعد الطالب راسبا اذا كان مجموع درجاته فى المقرر أقل من

 لمعهد.ا...الخ او لم يحضر االمتحان التحريرى دون عذر تقبله ادارة .لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب او الغش

 ( إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح /راسبPass/Failو ) .ال تحتسب ضمن المعدل التراكمى 

 ذه المواعيد هال يحق للطالب بعد  يجوز للطالب تقديم التماس فى نتيجة المقرر فى المواعيد المقرر من مجلس إدارة المعهد و

 .التقدم بأى تظلم

 :تقديرات املقررات

 :(57مادة )

 :يتم استخدام مقياس الدرجات التالى بإستخدام الحروف التالية 

(A+/A / A- / B+ / B / B- / C+ / C / C- / D / F) 
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  100إلى  0المقياس العددي للدرجات يكون من. 

 

 

     :نسبة احلضورواحلرمان من اإلمتحان واألعذار :(58مادة )

 صل الدراسي و% من عدد الساعات النظرية أو العملية للمقرر خالل الف25اليجب ان تزيد عدد مرات غياب الطالب في اى مقرر عن 

 ظب فيها على الحضور. يعتبر الطالب راسبا في المادة التى لم يوا و من دخول اإلمتحان النهائى للمقررفي حالة التجاوز يحرم الطالب 

 يتعين على  لمادة واما اذا كان هذا التغيب بعذر قهرى مقبول من المرشد العلمي أو وكيل المعهد فيعتبر الطالب منسحبا من ا

 الطالب إعادة تسجيل هذا المقرر.

 :التفوق مراتب الشرف ومنح

عدل على االقل فى مع تحقيق هذا الم 3.3تمنح مرتبة الشرف للطالب الذى ال يقل معدله التراكمى عن  :مرتبة الشرف :(59مادة )

 ك بعد عمل مقاصة.ذل جميع فصول الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة أو عند إلتحاقه بالدراسة من البرامج ذات الفصلين الدراسيين و

 فى اى مقرر خالل دراسته بالمعهد. Fيشترط لمنح مرتبة الشرف أال يكون الطالب قد حصل على تقدير  و

يات ببرامج الساعات عند التحاق أى طالب من الثالثين األوائل فى الثانوية العامة المصرية تخصص رياض :منح التفوق :(60مادة )

اإلعفاء ساريا طالما  يظل هذا الدراسية خالل الفصل الدراسى التالى إللتحاقه و المصروفات المعتمدة بالمعهد، يعفى من كافة الرسوم و

 أو أكثر. 3.6حصل الطالب على معدل تراكمى يساوى 

راكمى يحدد مجلس ادارة المعهد نظاما لتشجيع المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية بنسب متدرجة مع المعدل الت

 .نسب تخفيض المصروفات لكل طالب ى قائمة الطالب المتفوقين وتعلن فى بداية كل عام دراس

     :آليات رفع املعدل الرتاكمى -الفصل من الدراسة –اإلنذار األكادميى 

 اإلنذار األكاديمى :(61مادة )
ة رفع المعدل فى اى فصل دراسى رئيسى، يوجه له انذار اكاديمى، يقضى بضرور 2إذا إنخفض المعدل التراكمى للطالب الى اقل من 

 على االقل. 2التراكمى للطالب الى 

 حاالت الفصلوآليات رفع المعدل التراكمى :(62مادة )

 يتم فصل الطالب من الدراسة فى أى من الحاالت التالية: 

صل الدراسى فصول دراسية رئيسية متتابعة ويتم انذاره بعد الففى ستة  2الطالب الذى يتكرر انخفاض معدله التراكمى عن  .1

 .الثالث

 % من اجمالى الساعات المعتمدة المتطلبة للتخرج بحد أقصى عشر سنوات. 60الطالب الذى ال يتمكن من تحقيق  .2

 امتحانا،  و اإلعادة دراسةتكون  يجوز للطالب إعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها بغرض تحسين المعدل التراكمي، و

ال أذا كان إمقررات  5ذلك بحد أقصي  ، و+Bيحتسب له التقدير الذي حصل عليه في المرة األخيرة لدراسة المقرر بحد أقصى  و

في سجله  فى جميع األحوال يذكر كال التقديرين التحسين لغرض رفع اإلنذار األكاديمي أو تحقيق شروط متطلبات التخرج، و

 ي.األكاديم
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 2كمى الى يجوز لمجلس ادارة المعهد أن ينظر فى امكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله الترا 

رج اذا كان تحقيق متطلبات التخ و 2على األقل فرصة واحدة اخيرة مدتها فصلين دراسيين رئيسيين لرفع معدله التراكمى إلى 

 اعات المعتمدة المطلوبة للتخرج على األقل.% من الس 80قد اتم بنجاح دراسة 

 :حساب متوسط النقاط واملعدل الرتاكمى

 :(63مادة )

 لتى حصل تحسب النقاط التى حصل عليها الطالب فى كل مقرر على انها عدد الساعات المعتمدة للمقرر مضروبة فى النقاط ا

 عليها الطالب حسب جدول التقديرات.

  يحسب متوسط نقاط اى فصل دراسىsemester- GPA ط التى يحصل عليها الطالب فى على انه ناتج قسمة مجموع النقا

 .هذا الفصل مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات

   يحسب متوسط النقاط التراكمىcumulative –GPA قررات انه قسمة مجموع كل نقاط الم عند نهاية كل فصل دراسى على

 التى درسها الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات.

 ( عند اعادة الطالب مقرر سبق ان حصل فيه على تقديرFفإنه يعيد المقرر دراسة وإمتحاناً، و يحتسب له الت ،) قدير الذى حصل

ند حساب ع لب فى سجله األكاديمى، و( على أن تذكر جميع التقديرات التى حصل عليها الطا+Bعليه فى االعادة بحد أقصى )

 (. +Bالمعدل التراكمى يحتسب له التقدير األخير فقط بحد أقصى )

 تعتمد التقديرات النهائية. المراقبة كل التقديرات و تراجع لجنة النظام و 

 .ال يتم إعالم الطالب بأي من تقديراته بصفة رسمية إال بعد اعتمادها من مجلس ادارة المعهد 

 يث المعدل التراكمي ألقرب رقميين عشريين بعد نهاية كل فصل دراسي حتى يتخرج الطالب.يتم تحد 

 .يتم حساب المعدل التراكمى لجميع المقررات حسب الجدول التالى 

 

 التقدير العام )المعدل الفصلى/المعدل التراكمى(

 

 

 

 

 (: 64)مادة
التعليم العالي نتائج االمتحانات النهائية للحصول على تعتمد وزارة  يعتمد مجلس إدارة المعهد نتائج امتحانات الفصول الدراسية و

ال تعلن نتائج االمتحان اال إذا كان الطالب مسددا  درجتي الدبلوم العالي أو البكالوريوس بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد، و

لخريجي المعهد يوقعها عميد المعهد يقوم المعهد بتحرير شهادة مؤقتة تخرج  الرسوم اإلضافية المقررة و للمصروفات الدراسية و

لحين صدور الشهادات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي. بعد قيام المعهد بتحرير شهادات مؤقتة لخريجى المعهد يوقعها 

 اعتمادها. قيام االدارة المختصة بالوزارة بمراجعتها و العميد و

 :نقل قيدهم حتويل الطالب و

 :(65مادة )

 تحويل و نقل قيد الطالب فيما بين المعاهد وفق القواعد اآلتية:يتم 

 .التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالى يتم تحويل الطالب الى المعهد حسب القواعد و (1)

كرية يجوز نقل قيد الطالب المفصولين بغير الطريق التأديبى من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصالحية للحياة العس (2)

 بالمعاهد التى مدة الدراسة بها أربع سنوات مستجدبن بالفرقة االولى بشرط أن يكون الطالب حاصال على المجموع الكلى و

أن يكون تقديم طلب االلتحاق فى السنة الدراسية التى فصل الطالب خاللها أو فى  المواد المؤهلة للدراسة بتخصصات المعهد، و

على االكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد فى السنة السابقة على تقدمه بطلب  السنة الدراسية الالحقة بها

 االلتحاق.

أال يكون الطالب قد  يشترط فى جميع الحاالت السابقة أال يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد استنفذ فرص الرسوب و (3)

يجوز لمجلس إدارة  فى المعهد المطلوب التحويل إليه قبل بدء الدراسة وفصل لسبب تأديبى كما يشترط تقديم طلب التحويل 

 المعهد عند الضرورة القصوى قبول التحويل خالل الشهر التالى لبدء الدراسة.

 موافقة وزارة التعليم العالى. فى جميع الحاالت يشترط مراجعة و و

 النسبة المئوية المقابلة التقدير اللفظى العام المعدل

 %65% الي أقل من 60من مقبول 2.4 إلى اقل من 2.0من 

 %75% الي أقل من 65من جيد 2.8إلى اقل من  2.4من 

 %85% الي أقل من 75من جيد جداً  3.4إلى أقل من  2.8من 

 %100% الي 85من ممتاز فأكثر 3.4من 
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 :(66مادة )
 :ات الرسوب فى الكليات والمعاهد العالية وفقآ للقواعد األتيةيجوز أن يقبل بالمعاهد الطالب الذين استنفذوا مر

 ا بالمعهد.أن يكون الطالب مقيدآ فى الكلية أو المعهد العالى فى السنة الدراسية السابقه على السنة التى يلتحق فيه 

  ه على تلك فى عام حصولأن يكون حاصآل فى الشهادة الثانوية العامه أو ما يعادلها على مجموع يؤهله لأللتحاق بالمعهد

 الشهادة أو فى عام ألتحاقه بالمعهد إيهما أفضل للطالب.

دارة المعهد بموافقة مجلس إ يكون ألتحاق هؤالء الطالب بالسنه االولى مستجدين وتقدم أوراق هؤالء الطالب إلى المعهد و و

 بالنسبة للمعاهد الخاصة.

 :ابلفصلني الدراسيني التحويل بني نظامى الدراسة ابلساعات املعتمدة و

 :(67مادة )

  ت المعتمده % من اجمالى الساعا 60يجوز تحويل الطالب المقيد بنظام الساعات المعتمدة الى نظام الفصلين طالما لم يجتاز

 امج الدراسىتحديد المقررات المكافئة لها فى البرن يتم إجراء مقاصة للمقررات التى اجتازها الطالب و الالزمة للتخرج، و

 المطلوب التحويل اليه.

 ساعات المعتمدة ال يجوز تحويل الطالب المفصولين الستنفاد مرات الرسوب فى السنة االعدادية او السنوات الالحقة الى نظام ال

 بالمعهد.

 ئ للخريجين المكاف كما تستخدم الجداول التالية لحساب التقديرات المكافئة عند تحويل الطالب بين النظامين أو عند حساب التقدير

 المختارين للتعيين كمعيدين.

 يتم حساب التقديرات المكافئة دون احتسابها فى المعدل التراكمى للطالب 

 جدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الساعات المعتمدة الى نظام الفصلين الدراسيين:

 نظام الساعات المعتمدة
 

 نظام الفصلين الدراسيين

 النسبة المئوية المناظرة التقدير عدد النقاط

4.0 A+  98% 

4.0 A  93% 

3.7 A-  88% 

3.3 B+  83% 

3.0 B  78% 

2.7 B-  73% 

2.3 C+  70% 

2.0 C  67% 

1.7 C-  63% 

1.3 D+  58% 

1.0 D  53% 

0.00 F  00% 

 

 جدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الفصلين الدراسيين الى نظام الساعات المعتمدة:           

 نظام الفصلين الدراسيين
 

 نظام الساعات المعتمدة

 التقدير عدد النقاط  النسبة المئوية المناظرة

95%-100%  4.0 A+ 

 A 4.0  %95%الى اقل من 90

 -A 3.7  %90% الى اقل من 85

 +B 3.3  %85% الى اقل من 80

 B 3.0  %80% الى اقل من 75

 -B 2.7  %75% الى اقل من 71

 +C 2.3  %71% الى أقل من 68

 C 2.0  %68% الى اقل من 65

 -C 1.7  %65% الى اقل من  60

 +D 1.3  % 60% الى اقل من 55

 +D 1.0  %55% الى اقل من 50

 F 0.0  %50اقل من 
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 :أتديب الطالبنظام 

 (: 68مادة )
 يخضع الطالب المقيدون بالمعهد ) انتظام أو من الخارج( لنظام التأديب المبين فيما بعد.

 (:69مادة )
 :خص مخالفات تأديبيةتعتبر على األ 

المحاضرات  روس وكذلك االمتناع المتعمد عن حضور الد األعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليه و .1

 غيرها التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها. و

 كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه. .2

 كل غش فى امتحان أو الشروع فيه. كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الواجب له، و .3

 عية أو تبديدها.كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجام .4

 كل تنظيم داخل المعهد واالشتراك فيه بدون ترخيص سابق من مجلس إدارة المعهد. .5

 توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط للمعهد أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من عميد المعهد. .6

 اللياقة.االعتصام داخل مبانى المعهد أو االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب و .7

 (: 70مادة )
 -يلى: يخضع طالب المعهد لنظام تأديبى خالل سير األمتحانات كما

نه فى المادة كل طالب يضبط متلبسا بالغش فى االمتحان أو الشروع فيه بإستخدام أحدى وسائل الغش المتعارف عليها يتم الغاء امتحا

بق تأدية االمتحان اعتباره راسبا فى جميع المواد التى س )المقررات( التالية وحرمانه من دخول باقى المواد  )المقرر( الذى ضبط فيه و

مجلس التأديب أو  فيها لذات الفصل الدراسى )التيرم( فقط مع احالته للجنة التأديب، اما فى االحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من

 نت قد منحت للطالب قبل كشف واقعة الغش.يترتب عليه بطالن الدرجة العلمية اذا كا مجلس ادارة المعهد و

 (:71مادة )
 العقوبات التأديبية التى توقع على الطالب، وهى:

 التنبيه شفاهة أو كتابة. .1

 اإلنذار. .2

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا. .3

 الفصل من المعهد لمدة ال تجاوز شهرا. .4

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر. .5

 الفصل من المعهد لمدة عام دراسى أو أكثر. .6

 الحرمان من تأدية االمتحان فى جميع المواد لمدة سنة دراسية أو أكثر. .7

يبلغ هذا القرار الى  حرمانه من التقدم لالمتحان، و يترتب عليه إلغاء قيد الطالب بالمعهد و الفصل النهائى من المعهد، و .8

 المعاهد األخرى.

تحفظ القرارات  طالب. ويجب إبالغ القرار إلى ولى أمر ال المعهد إعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المعهد، ويجوز إلدارة  و 

ر بالفصل النهائى بعد لوزير التعليم أن يعيد النظر فى القرار الصاد الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبية الشفوى فى ملف الطالب. و

 على األقل من تاريخ صدور القرار. مضى ثالث سنوات

 (:72مادة )
 الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:

قع من الطالب أثناء الثانية الواردة فى المادة السابقة عما ي لهم توقيع العقوبتين األولى و أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، و .1

 األنشطة المختلفة. الدروس أو المحاضرات والتمرينات العملية و

 له توقيع العقوبات األربعة األولى المبينة فى المادة السابقة. عميد المعهد أو الوكيل المختص، و .2

 له توقيع جميع العقوبات. مجلس التأديب و .3

ولى عميد المعهد فى حالة حدوث أى اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أو حالة التهديد بذلك يت و 

ن تاريخ أن يعتمدها رئيس اإلدارة المركزية المختص على أن يعرض األمر خالل أسبوعين م االختصاصات المخولة لمجلس التأديب و

 أو تعديلها. ذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من المعهد، و

 (:73مادة )
بة وسماع أقواله فيما ( إال بعد التحقيق مع الطالب كتا73ما بعده من المادة ) ( و4عقوبة من العقوبات الواردة فى البند )ال توقع 

 هو منسوب إليه، فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله.
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 (:74مادة )
جوز المعارضة تمع ذلك  ( تكون نهائية و73التأديبية وفقا للمادة ) القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات

ر القرار حضوريا يعتب ذلك فى خالل أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره، و فى القرار الصادر غيابيا أمام مجلس التأديب و

 ر بغير عذر مقبول.تخلف عن الحضو إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره و

دارة إلمجلس  يجوز التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه لعميد المعهد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار و و

 المعهد أن يلغى العقوبة أو يخفضها.

 

 (:75مادة )
ون أحدهم لس إدارة المعهد يكيشكل مجلس تأديب المعهد برئاسة عميد المعهد أو من يقوم مقامه وعضوية ثالثة من أعضاء مج 

 من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

 يجوز للطالب المحال إلى مجلس التأديب أن يصطحب معه أحد المحامين لحضور جلسات المجلس. (:76مادة )

 :رعاية الطالب

          الخدمات الطبية :أوالً 

 (: 77مادة )
 األدوات الطبية الالزمة لألسعافات األولية للطالب.  ينشأ بالمعهد عيادة طبية مزودة باألدوية و

 (: 78مادة )
 يكون لنظام العالج بالمعهد الئحة داخلية يعتمدها وزير التعليم العالى. 

 ً            المكتبات :ثانيا

 (: 79مادة )
سرى ت و -ة المكتبية بهدف تقديم الخدمذلك  ينشأ بالمعهد مكتبة للطالب تضم المؤلفات العامة التى الغنى للطالب عن الرجوع إليها و

 خلية للمكتبات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.داعلى مكتبة الطالب أحكام الالئحة ال

 ً           الرعاية اإلجتماعية :ثالثا

 (: 80مادة )
 العالى.يتم العمل باالئحة الداخلية لصناديق التكافل االجتماعى الصادرة من وزارة التعليم 

 ً            دور األقامة :رابعا

 (: 81مادة )
 يصدر قرار من وزير التعليم العالى بتنظيم دور اإلقامة لطالب المعهد. 

 :األحتادات الطالبية

 (: 82مادة )
ن الذين يسددون يكون للطالب الوافدي المسددين لرسوم االتحاد و تشكل االتحادات الطالبية من طالب المعهد النظاميين المقيدين به و

 رسوم األتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باألتحاد بدون أن يكون لهم حق االنتخاب أو الترشيح. 

 (: 83مادة )
 تهدف االتحادات الطالبية إلى تحقيق مايأتى: 

للتعبير المسئول  إتاحة الفرص م على القيادة وتعويده القومى لدى الطالب و الوعى الوطنى و األخالقية و تنمية القيم الروحية و .1

 عن أرائهم. 

 العاملين.  بين القائمين بالتدريس و توثيق الروابط بينهم و الروح األخوية السليمة بين الطالب و .2

 تشجيعها.  صقلها و مهاراتهم و قدراتهم و اكتشاف مواهب الطالب و .3

 دعم نشاطها.  طالبية والجمعيات التعاونية ال تشجيع تكوين األسر و نشر و .4

 متفوقين فيها. تشجيع ال األرتفاع بمستواها و الثقافية و الفنية و الكشفية و األجتماعية و تنظيم األنشطة الرياضية و نشر و .5

 تنظيم اإلفادة من طاقات الطالب فى خدمة المجتمع مما يعود على الوطن بالخير.  .6

 (: 84مادة )
 :تحقيق أهداف األتحادات الطالبية من خالل اللجان األتية يعمل مجلس اتحاد طالب المعهد على

 .لجنة األسر -

 .لجنة النشاط الرياضى -
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 .لجنة النشاط الثقافى -

 .لجنة النشاط الفنى -

 .لجنة الجوالة والخدمات العامة -

 الرحالت. لجنة النشاط اإلجتماعى و -

 (: 85مادة )
 تختص لجنة األسر بما يأتى: 

 دعم نشاطها.  وتشجيع تكوين األسر بالمعهد  -

 التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالمعهد. -

 (: 86مادة )
 تختص لجنة النشاط الرياضى بما يأتى: 

 العمل على تنميتها.  تشجيع المواهب الرياضية و بث الروح الرياضية بين الطالب و -

المهرجانات  الت والحف المسابقات و ات وإقامة المباري تنظيم النشاط الرياضى بالمعهد بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية و -

 الرياضية.

 (: 87مادة )
 تختص لجنة النشاط الثقافى بما يأتى: 

نمية الهوايات تالعمل على  إحتياجات تطوره و تنظيم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع و -

 األدبية للطالب.

 الثقافية للطالب. والعمل على تنمية الطاقات األدبية  -

 (: 88مادة )
 تختص لجنة النشاط الفنى بما يأتى: 

ت والمعارض التى إقامة الحفال تنمية المواهب الفنية المختلفة للطالب واألرتفاع بمستواها بما يتفق مع أغراضها السامية و -

 تبرز النشاط الفنى للطالب.

 دعمها. تشجيع األنشطة الفنية والهوايات للطالب و -

 (: 89) مادة
 الخدمات العامة بما يأتى:  تختص لجنة الجوالة و

 األرشاد على األسس العلمية وفقاً لمبادئها.  تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف و -

المساهمة  تنفيذها و العمل على إشراك الطالب فى تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها المعهد بما يساهم فى تنمية المجتمع و -

 دمة العامة القومية التى تتطلبها إحتياجات الوطن.فى مشروعات الخ

 (: 90مادة )
 الرحالت بما يأتى:  تختص لجنة النشاط األجتماعى و

 اإلخاء بينهم و عاون وإشاعة روح الت العاملين و بين القائمين بالتدريس و العمل على تنمية الروابط األجتماعية بين الطالب و -

 ذلك بكل الوسائل المناسبة.

 لم الوطن.الترويجية التى تساعد الطالب على التعرف على معا الثقافية و المعسكرات األجتماعية و تنظيم الرحالت و -

 (: 91مادة )
عضوية طالبين  تشكل كل لجنة من اللجان السابقة بريادة رائد لها من القائمين بالتدريس يصدر بتعيينه قرار من عميد المعهد و

رعاية الطالب ممثل الجهاز الفنى ل و –بهما سنوياً طالب فرقتهما الدراسية عن طريق االقتراع السرى عن كل فرقة دراسية ينتخ

 تنتخب كل لجنة أميناً وأميناً مساعداً لها من أعضائها من الطالب. بالمعهد. و

 :(92مادة )
 :يختص مجلس إتحاد طالب المعهد بما يأتى

 البرامج المقدمة من اللجان.رسم سياسة اتحاد طالب المعهد فى ضوء  -

 متابعة تنفيذها. إعتماد برامج عمل لجان مجلس األتحاد المختلفة و -

 لجانه. وضع الموازنة السنوية للمجلس و توزيع األعتمادات المالية على اللجان و -

 إعتماد الحسابات الختامية لالتحاد. -

 .تنسيق العمل بين لجان مجلس االتحاد المختلفة -

 أمين مساعد من بين أعضائه من الطالب. مجلس االتحاد وإنتخاب أمين  -

 (: 93مادة )
 :ضويةع يشكل مجلس إتحاد طالب المعهد سنوياً بريادة عميد المعهد أو من ينيبه فى ذلك من القائمين بالتدريس و

 رواد لجان مجلس االتحاد من القائمين بالتدريس.  .1

 رئيس الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالمعهد. .2

 أمناء لجان مجلس األتحاد من الطالب. .3
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بالمعهد امينا  يكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية الطالب ينتخب المجلس امينا وامينا مساعدا من بين أعضائه من الطالب و و

 لصندوق المعهد.

فى مناقشتها  كونيشتر مجلس إتحاد المعهد و يحضر ممثلو الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالمعهد إجتماعات لجان اإلتحاد و .4

 دون أن يكون لهم صوت معدود.

لة بين أعضاء هيئة المجلس بما يؤكد تعميق الص رائد مجلس إتحاد المعهد إبداء المشورة للجان و يتولى رواد لجان اإلتحاد و .5

 .بما يتيح إدارة شئونهم بنفسهم الطالب و التدريس و

 (: 94مادة )
ى نشاط أيجوز تنظيم  أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى بالمعهد أو وحداته كما اليجوز إقامة تنظيمات أو تشكيالت على  ال

الندوات أو  يجب الحصول على موافقة عميد المعهد على إقامة و .لمجالس األتحادات أو لجانها أو بإسمها على أساس فئوى أو عقائدى

لى المتحدثين فى هذه الحالة األخيرة توجه الدعوة إ لمعهد وعلى دعوة المتحدثين من خارج ا المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض و

يوقف  و اللوائح ويبطل كل قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس أتحادات الطالب أو لجانها إذا كان مخالفاً للقوانين أ و .من عميد المعهد

 النظم. لتقاليد والطالب أو لجانها يكون مخالفاً ليحق لعميد المعهد إيقاف اى قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس أتحادات  كل أثر له و

 

 (:95مادة )

 عفاء من هذا الرسم وواليجوز اإل -يحصل من كل طالب من طالب المعهد رسم أشتراك سنوى فى األتحاد تحدده وزارة التعليم العالى      

الوزارة أو الدولة  تمنحها من اإلعانات التى رسوم االتحاد وتتكون إيرادات األتحاد من  يحصل فى الشهر األول من بداية العام الدراسى و

 ال فى أغراضه ويجوز التصرف فى أموال االتحاد إ ال و من الهبات التى يقبلها المجلس بعد موافقة رئيس األدارة المركزية المختص. و

يكون  و جلس االتحاد المختص )توقيع ثان(من أمين صندوق م )توقيع أول( و بناء على شيكات توقع من رائد مجلس االتحاد المختص

هاز المركزى يقدم الج تعتبر أموال األتحادات الطالبية أمواالً عامة. و أمين صندوق المجلس مسئوالً عن جميع التصرفات المالية و

رئيس  هد ووعميد المعللمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية لالتحادات الطالبية ترسل الى مجلس االتحاد المختص 

قرير عنه إلى تتقديم  يعين عميد المعهد أحد المحاسبين لمراجعة الحساب الختامى التحاد طالب المعهد و االدارة المركزية المختص. و

 إلى رئيس اإلدارة المركزية المختص.  مجلس االتحاد و

 (: 96مادة )
 أن تتوافر فيه الشروط اآلتية:  يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحادات

 أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.  -

 السمعة الحسنة.  أن يكون متصفاً بالخلق القويم و -

 أن يكون طالباً نظامياً مستجداً فى فرقته غير باق لإلعادة ألى سبب. -

 أن يكون مسدداً لرسوم االتحاد. -

 التى يرشح نفسه فيها. أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة -

 أو لجانها. أاليكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة لحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد األتحادات الطالبية -

 أال يكون قد وقع عليه أى جزاء بالمعهد. -

 (: 97مادة )
يصدر قرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص  و –يتم انتخاب مجلس اإلتحاد ولجانه فى موعد غايته منتصف شهر ديسمبر من كل عام 

جداول الناخبين من بيحق ألى طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيداً  ال بتحديد المواعيد التفصيلية لألنتخابات للمستويات المختلفة و

 يفيد سداده رسوم اإلتحاد. ما الطالب ويحمل إلثبات شخصية و

 (: 98مادة )
كتمل العدد يفإذا لم  .% على األقل من الطالب الذين لهم حق االنتخاب50ت فى لجان أتحاد طالب المعهد حضور يشترط لصحة االنتخابا

ألقل من % على ا20فى هذه الحالة يشترط لصحة األنتخابات حضور  تؤجل األنتخابات لموعد أخر فى مدى ثالثة أيام على األكثر و

 .تبعد تمثيل كل طلبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيهاالناخبين فإذا لم يكتمل العدد هذه المرة يس

 (: 99مادة )
ب المتفوقين فى إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد الطالب للسبب السابق يعين عميد المعهد مجلساً إلدارة شئون االتحاد يضم عناصر من الطال

 فى نشاط االتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح.  الدراسة و

 (: 100مادة )
يقوم بتبليغ  ارات. ومتابعة تنفيذ القر يختص رائد مجلس االتحاد أو لجنته بتحضير جدول األعمال والدعوة إلى األنعقاد وإدارة الجلسة و 

 ذلك فور صدورها. القرارات إلى عميد المعهد أو رئيس اإلدارة المركزية المختص بحسب األحوال و
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 (: 101مادة )
تى تثبت عليه مخالفة العقوبات التأديبية الواردة بهذه الالئحة يجوز أن توقع على عضو االتحاد ال ل بالعقوبات الجنائية ومع عدم اإلخال

 شرط الخلق القويم و القواعد المنظمة لألتحادات الطالبية أو التقاليد المرعية أو اإلخالل بسمعة االتحاد أو األضرار بمصالحه أو فقدان

 سماع أقواله:  ذلك بعد التحقيق و إحدى العقوبات التالية و -حسن السمعة 

 وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهران. -

 إسقاط العضوية من مجلس االتحاد أو لجانه. -

 إسقاط العضوية من االتحاد لمدة سنة. -

 يكون توقيع العقوبة األولى من عميد المعهد. و

 الثالثة بقرار مجلس تأديب الطالب. ية ويكون توقيع العقوبتين الثان و

 (: 102مادة )
 إدارية تصدر بقرار من وزير التعليم العالى. و  يكون التحاد الطالب بالمعاهد الئحة مالية

 :الرسوم املقررة املصروفات الدراسية و

 : (103مادة )

 ؤدى للطالب وتوغيرها من الخدمات الخاصة التى رسوم اإلمتحان  الرسوم اإلضافية للدراسة و تحدد المصروفات الدراسية و .1

 نظام سدادها بالمعاهد الخاصة بقرار من وزير التعليم العالى. 

ترح جهاز التعليم يجوز أن يق بحث ميزانيته و يجرى تعديل المصروفات الدراسية واإلضافية بناءاً على تقرير تقييم المعهد و .2

 .يصدر التعديل بقرار من وزير التعليم العالى ية وغيرها والخاص بتعديل المصروفات الدراسية واإلضاف

إال  يجوز تخفيض هذه النسبة ال % من جملة المصروفات لحاالت اإلعفاء من المصروفات و5يخصص المعهد نسبة التقل عن  .3

ً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة المعهد أخذاً فى  بموافقة وزير التعليم و  لة اإلجتماعية واإلعتبار الحايكون اإلعفاء طبقا

 التفوق. الكوارث و

 (: 104مادة )
نبية التى يحددها المصروفات السنوية التى يقررها وزير التعليم بالعملة األج رسوم القيد و يؤدى الطالب الوافدون الرسوم اإلضافية و

لخدمة اتستخدم حصيلة هذه الرسوم فى تحسين  ويشترط أن تكون هذه العملة قابلة للتحويل  على أساس سعر العملة وقت السداد و

 التعليمية بالمعهد. 

 

 :قواعد عامة

 (: 105مادة )
 لقرار الوزارى الطالب الذين سيلتحقون بالمعهد فى العام الدراسى التالى إلصدار ا مواد هذه الالئحة على تسرى أحكام ونظم و

 الخاص بهذة الالئحة.

  ا جاء فى الباب خاصة م والئحته التنفيذية فيما لم يرد به نص فى هذه الالئحة و 1970لسنه  52األلتزام بما ورد بالقانون رقم

 الخامس فى السجالت للمعاهد الخاصة.
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