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بالعام الدراسـي الجديــد  والجـددكل طالب وطـالبات المعهد القدامى   الدراسي الجديد ألهنئ انتهز فرصـة بداية العـام  

كما أثنــى ى ــى اختمــاركم  المعهد في ل األو األكاديمي أن أهنئكم بصفة خـاصة بالعام   يسعدني الطـالب الجدد    وألبنائنا

نتم أحفــاد بنــا  أبــالوطح فــ  المستـــقبل الــييح يتنم ــون مســئولمة النهــو  مهندسي لمهنة الهندسة العريقة لتكونوا 

نتم مطالبون بالسمر ى ى الدرب لتص وا بمصرنا النبمبة إلى الصدار  بــمح أعظممة، ووالنضار  المصرية الاالهرام  

 .ةأمم النضارات النديث

إنكم في انتقالكم مح المرح ة الثانوية التي حققتم فمها تفوقاً مشرفاً إلى المرح ــة الجامعمــة، التــي نتمنــى لكــم فمهــا  

أنكم أوال تنتق ــون مــح مرح ــة اتســمب بالرقابــة وا  ــرا    استمرار التفوق والرقى، تمرون بأكثر مح تنول هام ، 

والتوجمه في البمب والمدرسة بشكل أو بأخر ، إلى المرح ة التــى تتــام لكــم فمهــا مســاحة أكبــر مــح النريــة، وهــي  

النرية يجب أن يصاحبها مح جانبكم إحساس أكبر بالمسئولمة لمتنقق بهــا المرجــو منهــا مــح تنممــة قــدراتكم ى ــى 

 ضماعالخ ل أو الوا بداع وال تكون، ال قدر هللا، طريقاً إلى الخ ق 

كما أنكم في االنتقال مح المرح ة الثانوية إلى المرح ة الجامعمة ســو  تجــدون أن دور الجامعــة لــمي هــو ت قمــنكم 

ات المهــار المتام مح مع ومات فهــي  المع ومــات تتحمــر حالمــاً بدرجــة متســارىة ولكــح دور الجامعــة هــو إكســابكم 

 اتالقدر  ى ى البنث ىح المع ومو

  المجتمع. بما ينفع التخصصكما أوكد لكم أننا نعمل جممعاً ى ى تأهمل مهندسمح  باب مؤه مح ل عمل فى مجال  

بالنجام وأن تكــون دراســتكم بالمعهــد مثمــر  وناجنــة كم أن يك ل جهدلكم أدىو هللا  وبناتي الط بة والطالبات  أبنائي 

  مع تنماتي لكم جممعا بالتوفمق والنجام.السعمد .  وذاخر  باليكريات
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 919 رقــمالــورار  بــالقرار  الجديــد   المعهد العالي ل هندسة والتكنولوجما بالمنطقــة الصــناىمة بالمنمــائ  أنش •

   17/6/2006بتاريخ 

 المنما. منافظة  -مدينة المنما الجديد    -يقع المعهد في المنطقة الصناىمة  •

أبنمة تع مممة الي جانب مبنى ا سكان الطالبي  ى ي ثالثة تنتو ويتكون المعهد العالي مح ثالث تجمعات  •

 . الكافمتريا والمالىب و

 (ج)بنى م                                                                         ( ب)بنى م                                                                        (       أ ) بنى م    
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 الدين علي أبو اجملد   مجال  / د.أ
 املعهد  وعميدرئيس جملس االدارة  

        

 
 

 

         

   جنالء حممد كمال    / د..مأ                                               آمال توفيق حسونة   / د..مأ        
   خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة  املعهد وكيل                والطالب  لتعليما  لشئون املعهد وكيل  

   

 حممد حممود عبد احلكيم لواء / 
 االمني العام املساعد 

 امحد عبد الستار ابو غنيمة   /  أ
 االداري املدير  
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  حممد كمال   جنالء   / د أ.            أشرف أبو العيون  / أ د                
  املدنيةاملشرف علي قسم اهلندسة                 املشرف علي قسم اهلندسة املعمارية     

                                    
 
   

 
  حسام بهي الدين  / د                                   أماني حممد فتحي    / د              

 العلوم األساسية املشرف علي قسم          اإلعدادية   منسق الفرقة              
 

 

 

                                                    عمر مكرم كامل   / د                                                     عبد السالم عزت    / د              
                  الكهربية واحلاسبات املشرف علي قسم اهلندسة                       امليكاترونكس   هندسةقسم  املشرف علي  
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 د/ مدحت حممد عثمان  وحدة ضمان اجلودة مدير  
 )مدرس بكلية اهلندسة جامعة املنيا(                                                                                          

               

 ياسر مجال عبد الشايف  د/          نائب مدير الوحدة          

 حممد مراد سالمة  د/                                                              نائب مدير الوحدة       

 احلميد   عبد   احلكيم  عبد /  أ                         الطالب شئون

   أمحد شادي   أ /                         الكنرتول املركزي 

 علي حسن علي أمحد   /  أ                          املعهد  عميد  مكتب 

   عمرو شعبان لبيب  /  أ                العالقات العامة 

   وليد سيد حسن مكي  /  أ                              الطالب  رعاية 

 فتحي حممد مسي أ /                  التدريب 

   حممود امام عبد الوهاب   أ /                           دارة القانونية    اإل 

   طارق عبد العظيم توفيق أ /                            االسكان الطالبي  

 عبد الصاحلني  حسني قياتي  /  أ                احلسابات 

 عبد احلافظ   هاني نقراشي  /  أ               شئون العاملني 
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 للتعلةي   املالئمة   البيئة   بتهيئة   يةا والتكنولوج للهندسة   العالي يلتزم املعهد

 املهنية   القةي   وضمان األعمال أصحاب مع والتعاون العلمي والبحث والتدريب

 .املعهد أنشط  مجيع يف واالخالقي 

 فة   والتميةز  الريةاة   حتقية   إىل والتكنولوجيةا  العالي للهندسة   املعهد يتطلع

 اجملتمةع  وخدمة   البيئة   وتنمي  العلمي والبحث اهلندسي والتدريب التعلي 

 .اجملتمعي  باملسئولي  عالي إحساس لديه  مهندسني وختريج
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 القيم والمبادئ
 

ترســمخ القــمم والمبــاد  التــي تتناســب مــع طبمعــة مجتمعنــا مــع تطــوير  ى ــىيعمــل المعهــد 

ــي  ــي واالق مم ــع المن  ــع المجتم ــايل م ــي التواصــل والتع ــادرا ى  ــدرات الخــريص لمصــبا ق ق

ــب  ــي الوقـ ــالي فـ ــرار المثـ ــاذ القـ ــي اتخـ ــدر  ى ـ ــة القـ ــداع وتنممـ ــار وا بـ ــجمع االبتكـ وتشـ

  ممة والبنثمة والمهنمة.المناسب وذلك في اطار االخالقمات المجتمعمة والتع م

 النزاهة
 

 يدىم المعهد المعايمر األخالقمة والمثل الع ما.
ــح الجــود  وم تــزممح بــالقمم  تزام لاال ــريجمح ى ــى مســتود ىــالي م ــعى المعهــد إلــى تقــديم خ يس

 المؤسسمة ل معهد.

  الحرية الفكرية

ــدريي  ــة الت ــاد همئ ــوق أىض ــح حق ــد ى ــدافع المعه ــاونمهم ي ــام مح بهــا ومع ــالب والع والط

ــه  ينتمــي وكــل مــح  ــي إلم ــى  ف ــك ف ــة تامــة وذل ــى نطــاق واســع بنري ــر ىــح أرائهــم ى  التعبم

 . بشرط ىدم تعطمل العم مة التع مممة إطار تنممة ونشر المعرفة والمع ومات

يقـــوم المعهـــد بتشـــجمع ودىـــم التفاىـــل مـــع المجتمـــع والعـــالم المنـــم  بنمـــث يـــتم نشـــر  التواصل

ومناقشـــة نتـــائص دراســـات المعهـــد فـــى مجـــال تخصصـــاته الرئمســـمة قـــدر ا مكـــان وذلـــك 

 بهد  تطوير المجتمع.
ــدريي المساواة ــة التـ ــاد همئـ ــمح أىضـ ــا بـ ــز فممـ ــدم التمممـ ــمان ىـ ــد لضـ ــعى المعهـ ــاونمهم يسـ  ومعـ

ــالب،  ــام مح والط ــة  والع ــدمات الممكن ــديم أفضــل الخ ــاوا  يضــمح تق ــق المس ــدركا أن تنقم م

 .والطالب ولزائر  المعهدوالعام مح ألىضاد همئة التدريي 

ــة  المشاركة ــى مشــاركة أىضــاد همئ ــد إل ــدريييســعى المعه ــاونمهم الت ــام مح  ومع ــي والطــالب والع  ف

 المعهد.ىم مة صنع القرار وذلك كجزد مهم مح ثقافة 
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معاوني  

اعضاء هيئة  

 التدريس 

 

   

 يجون الخر

 

 أولياء األمور  
اعضاء هيئة  

التدريس  

 المنتدبين 

 

 سوق العمل

 

الموظفون 

 والعاملون  

 بالمعهد  
 

 

عضاء هيئة  أ

   التدريس

 

 

 الطالب 

 

 األطرا  
 

 المستفمد 
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 .كفد إدار   جهار -1

 .سوق العمل  في المنافسة   ى ي قادر متممز خريص -2

              ىالي  ى مي بنث إنتاج ى ى  وقادر والتقويم التدريي،  بمهارات مس ا تدريي  همئة ىضو -3

 .المجتمع وخدمة  البمئة   تنممة فى  ويسهم المستود

 .المجتمع  وخدمة البمئة تنممة -4

 .المدني المجتمع  ومؤسسات االنتاجمة  القطاىات مع  متممز    راكة  ىالقات وجود -5

 .االىتماد  ى ى  والنصول الجود  ضمان  -6

 ل معهد   دولمة مكانة تنقمق -7
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المعهد. التخصصات الوارد  بقرار إنشاد  الدراسة بالمعهد بنظام الساىات المعتمد  وتهد  الى تخريص مهندس فى

وذلك في  إحدد مجاالت التخصــص المنصــو   ، تمنا ورار  التع مم العالي درجة البكالوريوس في الهندسةحمث  

  -وهي : ىنها والوارد  بقرار إنشاد المعهد

  قسم الهندسة الكهربمة والناسبات. -1

   الممكاترونكي( ) عبةقسم الهندسة الممكانمكمة  -2

                             المدنمة. قسم الهندسة  -3

 المعمارية. قسم الهندسة  -4

 

 والموضــا فممــا بعــد المعتمــد  مندداً مــح الســاىات  اً يتط ب منا الطالب درجة البكالوريوس أن يجتار بنجام ىدد

 -تشمل مقررات:

       ى وم أساسمة   -1

              ى وم تكنولوجمة   -2

       ى وم هندسمة  -3

   ى وم إدارية وإنسانمة ولحات وتربمة رياضمة  -4

     وممداني  تدريب صناىي  -5

ال حتان العربمة وا نج مزية هما لحتــا الدراســة بالمعهــد، ويكــون أداد االمتنــان بال حــة التــي يــدرس بهــا المقــرر ، 

يدرسها ممــا ينمــى فــي الطالــب  الدراسة بالمعهد بنظام الساىات المعتمد  يعطى الطالب فرصة الختمار المواد التى

 .يدرسها التىالقدر  ى ى التفكمر والقراد  الخارجمة ويساىد  ى ى الرب  بمح المواد الع ممة المخت فة 
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فـى أوروبـا وأمريكـا منـي فتـر  وقـد تـم   النـالينظام الساىات المعتمد  نظام دراسى يطبق فى الوقب  

 الدراسممح.تطبمقه فى العديد مح الك مات والمعاهد الهندسمة بعد أن أثبب أفض مته ىح نظام الفص مح 

 : و يعتمد ى ى االتى

معمنة، بمعنى أن كل ماد   معتمد  التى تدرس بالمعهد إلى ىدد ساىاتالدراسمة    المقرراتيتم تعريف  

و مـاد  "  معتمـد ، ساىات 3" تكافئ  2تكافئ ىدد ساىات معمنة، فع ى سبمل المثال ماد  " فمزياد 

 .معتمد  ساىة 2الممكانمكا " تكافئ 

سـاىة  12، و لكـح بنـد أدنـى فصـل دراسـيو يسما ل طالب بإختمار المواد التـى يدرسـها خـالل كـل 

بمعنى أال يقل مجموع الساىات التى اختار الطالب المواد التى   معتمد ،  ساىة  20و حد اقصى    معتمد 

فــى حالــة الطالــب الفصــل الدراســي ســاىة فــى  20و اال تزيــد ىــح  معتمــد ســاىة  12تكافئهــا ىــح 

 ساىات 3( = 1، ورياضمات ) تمد مع ساىات 3( = 1مثال ليلك : إذا اختار الطالب فمزياد )  العادد

 1=  1، ولحة إنج مزيـة معتمد ساىة  2، ورسم هندسى =  معتمد   ساىات  2، و ممكانمكا =    معتمد 

و أال يزيـد ىـح  12....... إلخ ، يجمع ما اختار  الطالب و يجب أال يقـل المجمـوع ىـح   معتمد   ساىة

 . معدل التراكمي ل طالب وذلك طبقا ل فى حالة الطالب العادد  معتمد  ساىة 20

 



  

  

 

  

 

 

15 

 ؟ يدرسها التي المقرراتبمح  لالختمارهل معنى ذلك أنى ل طالب النرية المط قة  •

 وهـو"،  2بالطبع لمي ل طالب النرية المط قة، فمثالً ال يجـور ان يختـار الطالـب مـاد  " فمزيـاد  

 المؤه ة لدراستها والنجام فمها   الماد و معنى ذلك ان لكل ماد    فمها،" ولم ينجا   1درس "فمزياد 

ام كل ماد  فى هى المواد التى يجب أن تدرس قبل تسجمل ماد  ما. حمث يكتب أم المؤه ة  الماد ، و 

)فى دلمل الطالب( المواد التى يجب ان يدرسها الطالب قبل دراسة ت ك المـاد ،   المؤه ة  الماد خانة  

ــل  ــمف ك ــاد  رق ــودد، م ــاد  " ك ــثال، م ــاد  فم ــود " 2فمزي ــا ك ــاد    " PHY 002 " له والم

لهـا ى ي سـبمل المثـال ويوجـد بعـم المقـررات  " PHY 001 لها كود " " 1"فمزياد  المؤه ة 

 أكثر مح متط ب سابق.

 المواد؟كمف اقوم بتسجمل ت ك  •

مسئول ىنهم و ىـح تسـجم هم ل مـواد، و المشـر    أكاديمييوجد لكل مجموىة مح الط بة مشر   

تـدريي يقــوم بإر ـاد الطالــب ل مقـررات الـي  يســج ها خـالل الفصــل  همئـةهـو ىضــو  األكـاديمي

 برنامص ابح الهمثم الخا  بالمعهد.الدراسي ويتم التسجمل الكترونما ىح طريق 
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 :التالي الننو ى ى سمكون الهجمح بالتع مم الدراسة نظام فإن العالي، التع مم ورار  أى نته لما ووفقا

 أيام  3النضور  -

، ى ى أن ينصل كـل طالـب ى ـى الجانـب ل معهد  تقسمم الطالب لمجموىات صحمر  تتناوب النضور    - 

 .وبعم المهارات مح خالل التع م ىح بُعد المعرفي

 طالباً  50المجموىات ستكون بند أقصى - 

ى ـى جممـع أيـام  المعهـدتقسمم أىضاد همئة التدريي لمجموىات، وسمتم توريع أوقات التدريي فـى - 

 .األسبوع، مح السبب إلى الخممي

 .مساءً  6صباحاً حتى  9تبدأ الدراسة من  -

https://masralarabia.net/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86
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أيام أسبوعياً »السبت، واالثنيين، واألربعياء ،  3للدراسة لكل مجموعة تدريسية على  وضع جدول -

 .مساءً  6صباحاً حتى  9أو »األحد، والثالثاء، والخميس ، من 

 .%40-30، نسبة التعليم عن بعد %70-60نسبة التعلم وجًها لوجه  -

   Microsoftاإللكترونيي  التعلييم منصية خيالل مين المختلفية بعيد عين اليتعلم وسيائل اسيتخدام -

Teams.  بيين الجميع ويمكين للطاليب كمكانيية لطالب المعهد بالبريد األكاديمي لكيل طاليب،  المتاحة 

ً  االفتراضية  االجتماعات  أي عليى كلييه الوصول يمكن واحد مكان   في والملفات والواجبات لوجه وجها

 جهاز.

 .Microsoft Teams على متاحة وتكون اإللكترونية المقررات المعهديوفر  -

 واإلرشيياد والتقنييي، العلمييي، المسييتو  ميين كييل علييى للطالييب المسييتمر الييدعم انييوا  كافيية تقييديم -

 .األكاديمي
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 :واحلاسبات الكهربية اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 واإللكترونييات  الكهربياء  عليوم  وتطبيقيات  بدراسية  يهيتم  تخصص  وهالهندسة الكهربية والحاسبات:  

 .الحاسب اآللينظم و والتحكمواالتصاالت 

ً  المجال  هذا  أصبح  كميداد ومحطيات التلغيرا  انتشيار بعيد وذلك عشر التاسع القرن أواخر في معروفا

 واإللكترونييات الطاقية تتضيمن والتيي الفرعيية المواضييع  مين  عدداً   المجال  هذا  يغطي  واآلن.  الطاقة

 .المتكاملة والدوائر الحاسبات علومو الالسلكية واالتصاالت اإلشارات ومعالجة اآللي التحكم ونظم

 مثيل المختلفية، واإللكترونيية الكهربائية النظم من العديد وتصميم  دراسة  الكهربائية  الهندسة  وتتناول

 األجهييز  ميين وغيرهييا المغناطيسييية المييواد المحييوالت، المحركييات، والمولييدات، الكهربائييية الييدوائر

 .والكهروميكانيكية الكهرومغناطيسية
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 :امليكانيكية ) شبعة امليكاترونكس(  اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اضيافة  االلكترونيية  والهندسية  الميكانيكية  الهندسة  من  كل  وتكامل  بدمج  الميكاترونكس  هندسة  تتعلق

 واآلالت االجهيز  وتطيوير تصيميم بهيد  موحيد كطيار ضيمن اليتحكم وهندسية الحاسيوب  برمجة  الى

 واالنظمية واآلالت الذكية ذلك االجهز  ويتضمن المميز، واالداء والدقة  بالسرعة  تتسم  التي  والمعدات

 فيي لليتحكم الحاسيوب أو اليدقيق والميتحكم الميكانيكية،  االجزاء  لتحريك  المحركات  على  تحتوي  التي

 واليدوائر  وااللكترونييات  وحركتيه،  النظيام  حالية  لرصيد  والمجسيات  القيياس  واجهيز   االجزاء،  حركة

 .ببعضها النظام اجزاء لربط الكهربائية
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 : اهلندسة املدنية
 

 

 

 
 

 

 

 السينين عبير وتطيور  اإلنسيان بنشية  التصياقا  وأكثرها  الهندسة  فرو   من  فر   هي  المدنية  الهندسة

 المعملية. للمنتجات األساسي والمحفز والعصور،

 لتياريخ ميرة  هيو المدنيية الهندسية تياريخ أن كال المدنيية، الهندسية وبداية نشة  تاريخ  تحديد  يصعب

 .األرض هذ  على البشر

والمعنية بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت المدنية المختلفة كاألبنية السكنية  الهندسة أحد فرو وهو 

وشبكات كمداد ميا  الشرب ومحطات ضخ  والموانئ والمطارات واألنفاق والجسور والطرق والخدمية

، اليري وكيذلك مشياريع والسيدود ومحطيات التنقيية ومعالجية المييا  الصر  الصحي الميا  وشبكات

 .واإلشرا  على عمل هذا المنشآت أثناء فتر  استمرارها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A
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 املعمارية : اهلندسة
 

 

 

 

 

 
 

 

ا  المعروفةهي  و  :المعمارية  الهندسة  ميع يتعاميل هندسيي تخصيص هيي المبياني، هندسية باسيم  أيضيً

 التحليل مثل المباني، وتشغيل وبناء وتصميم لتخطيط التخصصات متعدد والنهج  التكنولوجية  الجوانب

 والسباكة،  الهواء،  وتكيي   والتهوية  التدفئة  الطاقة،  على  الحفاظ)  البيئية  لألنظمة  المتكامل  والتصميم

 والسلوك الهيكلية واألنظمة ،(واألفقي الرأسي والنقل والصوتيات، الحرائق،  من  والحماية  واإلضاء ،

 المباني  تشييد  كلى  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  الحد  من  البناء  وكدار   البناء،  ومواد  مكونات  وخصائص

 .المرنة

 القيرن فيي الرئيسيية التحيديات مين العدييد مواجهية  في  الصدار   موقع  المعماريون  المهندسون  يحتل

 الهندسية ظهيرت.  المبياني  تصميم  على  العلمية  والتقنيات  المعار   أحدث  يطبقون.  والعشرين  الحادي

 . السريعة التكنولوجية للتطورات نتيجة العشرين القرن في نسبيًا جديد  مرخصة كمهنة المعمارية

 .الواقع أرض على ترجمته ثم ومن التصميم شكل بتخيُّل المعماري المهندس عمل يبدأ كما



  

  

 

  

 

 

22 

 توزيع الطالب على األقسام العلمية باملعهد

 :ب البرنامص الع مي الي  يرغب في الدراسة به وذلك طبقاً ل خطوات التالمةيختار الطال

يتم توريع إستمار  التقدم برغبات التخصص لطالب الفرقة ا ىدادية في بداية الفصل الدراسي الثالث وذلك بعد  .1

 .ا ىالن ىح فتا باب إختمار التخصصات

يفتا باب إختمار رغبات التخصصات لمد  إسبوع ى ــى أن يبــدأ يــوم الســبب وينتهــي يــوم الخمــمي فــي نفــي  .2

 .األسبوع

تنســمق لسقســام طبقــاً ل معــدل التراكمــي الناصــل ى مــه الطالــب بنتمجــة الفرقــة ا ىداديــة ورغبــات اليتم ىمل   .3

  .الطالب

، ويجور اذا  1( ساىة معتمد  وبمعدل تراكمي ال يقل ى ي 30يتم تخصص الطالب بأحد األقسام اذا حقق ىدد ) .4

 سعة معتمد  بشروط وقواىد يقرها مج ي إدار  المعهد. 25.5حقق ىدد 

 الطــالب وكــيلك الســعة القسم ورغبــةيتم توريع الطالب ى ى األقسام بناد ى ي المعدل التراكمي األى ى لدخول  .5

 .أى ى تراكمي المسموم بها داخل األقسام الع ممة. ويكون التفضمل ل طالب الناص مح ى ى معدل 

الطالب الييح لم يتقدموا باختمار األقسام الع ممة الييح يريدون الدارسة بها خالل الفتر  المقــرر  يــتم تــوريعهم  .6

 .حسب المعدل التراكمي لهم

بداية الفصل الدراسي األول لفتر  مندد  ومع نة مع االلتزام بتطبمــق يسما ل طالب بالتنويل مح قسم آلخر في  .7

 % مح أىداد المقبولمح بكل قسم. 10قواىد و روط التنسمق بند أقصي 
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    -:  نظام القبول والقيد 
ىــدد الطــالب  دراســي نهاية كــل ىــام  يندد ورير التع مم العالي بعد أخي رأد المج ي االى ى لشئون المعاهد فى .1

 التــالي  الدراسي العام  فىضود احتماجاته  فىمح أبناد جمهورية مصر العربمة أو غمرهم الييح يقب ون بالمعهد 

 قبولهم.هد وتعديالته ونظام مح الناص مح ى ى المؤهالت الوارد  بقرار الترخمص بإنشاد المع

يكون تر ما الطالب ل معهد ىح طريق مكتب تنسمق القبول بالجامعات المصــرية ويكــون تر ــما الطــالب مــح  .2

 . ل قواىد المنظمة ليلكغمر أبناد جمهورية مصر العربمة طبقا 

 -: شروط القبول باملعهد
 

 المؤهالت اآلتمة :   حدإأن يكون الطالب حاصال ى ى 

 .العربمة واألجنبمة االرهرية و مح الشهادات يعادلها ماأو  ات هاد  الثانوية العامة  عبة الرياضم .1

 .  هاد  دب وم المعاهد الفنمة الصناىمة .2

 . هاد  دب وم المدارس الفنمة الصناىمة نظام خمي سنوات .3

 نظام الثالث سنواتدب وم المدارس الفنمة الصناىمة  هاد   .4

 . ومكتب التنسمق  العالي بالشروط والند األدنى اليد تندد  ورار  التع مم  

   -:   ما يشرتط لقيد الطالب باملعهد ك 
 

 سداد المصروفات الدراسمة كام ة.  .1

 .   أن يكون متفرغا ل دراسة تفرغا تاما  .2

  خ و  مح األمرا  المعدية وصالحمته لمتابعة الدراسة، ووفقاً ل قواىد التى و الطبى لماقته يثبب الكشف أن  .3

 ينددها المج ي األى ى لشئون المعاهد . 
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 -االوراق املطلوبة: 
 

    أصل  هاد  الثانوية العامة           .1

 أصل  هاد  الممالد ) كمبموتر (   .2

 ( صور  خصمة                 6)ىدد  .3

  البطاقة الشخصمةصور   .4

 بطاقة التر ما                             .5

 -:متحانات نظام الدراسة و اإل 

 

تقدر الساىة المعتمد  ل مقــررات بســاىة واحــد  لكــل ســاىة مناضــرات نظــر  أو لكــل ســاىتمح تمــاريح أو معمــل 

أسبوىما ويقمم فصل التدريب الصناىي بخمســة ســاىات معتمــد  ويجــب أن ال يزيــد ىــدد الســاىات المعتمــد  التــى 

 12ساىة معتمد  وال تقــل ىــح  20التدريب الصناىي ( ىح  فصل  يتنم ها الطالب خالل الفصل الدراسي ) بخال 

ساىة معتمد  ، ولكح يجور في  الناالت االستثنائمة طبقا لقواىد يضعها مج ي ا دار   وبناد ى ــى اقتــرام مر ــد 

ىممــد الطالب الع مي أن يتنمل الطالب ثالثة ساىات معتمد  أكثر أو أقل مح النديح األقصى أو األدنــى بعــد موافقــة 

أن يزيد ما يتنم ه الطالب الموجود ى ى قائمة ا نــيار ) أ  المعــر  ل فصــل بســبب ســود   ، كيلك ال يجورالمعهد  

 معدله الفع ي ( ىح الند األدنى ل ساىات المعتمد  .
 

  -: الي ثالثة فصول دراسمة ى ي الوجه التالي  تقسم السنة االكاديممة بالمعهد

 .( اسبوع 15مد  الدراسة  )  -: الفصل الدراسي األول •

 ( اسبوع .15مد  الدراسة  ) -:الفصل الدراسي الثاني  •

 . اسابمع( 8مد  الدراسة  ) -: الفصل الدراسي الثالث •

ظــرو  خاصــة تعــديل هــي  المواىمــد وينــدد أيضــا مواىمــد فتــرات ا ر ــاد والتســجمل    ولمج ــي ا دار   فــي   

داخــل قاىــات األول والثــانى دراســممح ال الفصــ محويقضى الطالب كل ىــام   ,واالمتنانات في  كل فصل دراسي 

صــناىي بوحــدات إنتاجمــة التــدريب  الثالــث فــي   ال  الدراســىفصــل  الالمناضرات والمعامل والــورب بالمعهــد و
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ويصدر مج ي إدار   المعهــد   ,الع مي   ويندد الطالب مكان التدريب باال تراك مع مر د, بالداخل أو الخارج 

مقــرر الئنة التدريب متضمنة القواىد المنظمة ل تدريب فــي  الوحــدات ا نتاجمــة   وكمفمــة تقمــمم الطالــب فــي  

 .التدريب الصناىي 

وحــدات معتمــد   7مقررات دراسمة فى الفصل الدراسي الثالث بعــدد وحــدات ال تتجــاور   يمكح ل طالب تسجمل   •

  الصمفي.با ضافة الي التدريب  ى ى يوممح دراسممح وذلك ل مقررات التى سبق ل طالب الرسوب فمها

أو العم مــة ل مقــرر  مح ىدد الساىات النظريــة %25مقرر ىح  في أ زيد ىدد مرات غماب الطالب يال  يجب ان   •

لم يواظب فمها ى ــى النضــور امــا  التجاور يعتبر الطالب راسبا في الماد  التي   وفي حالةخالل الفصل الدراسي  

 .اذا كان هيا التحمب بعير مقبول فمعتبر الطالب منسنبا مح الماد  ويتعمح ى ى الطالب إىاد  تسجمل هيا المقرر

 فمه.إذا تخ ف الطالب ىح االمتنان النهائي لمقرر ما فإنه يعتبر راسبا  •

تزيــد ىــح ثالثــة فصــول دراســمة بعــير مســبق يقب ــه مج ــي إدار  ال  يمكح ل طالب االنقطاع ىح الدراسة لمــد    •

أما إذا انقطع ىح الدراسة لمد  تزيد ىح ثالثة فصول دراسمة بعــير مســبق يقب ــه  الدراسة.المعهد يواصل بعد  

مج ي إدار  المعهد فممكح له أن يواصل دراسته ى ى أن تنسب له المقررات السابق لــه النجــام فمهــا بدرجــة 

 األقل.جمد ى ى 

مم العــالي نتــائص االمتنانــات نتائص امتنانات الفصــول الدراســمة وتعتمــد ورار  التع ــ   إدار  المعهديعتمد مج ي   •

 النهائمة.
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 نظام حتويل الطالب: 
 

  بالتنويالت.الخا   الورار يتم تنويل ونقل قمد الطالب فمما بمح المعاهد طبقا ل مواد الوارد  بالقرار 

مج ي  ئون المعاهد الع ما الخاصة   التنويل ل طالب المستجديح مح خالل مكتب التنسمق وطبقا لقراراتيكون   .1

 العالي.بورار  التع مم 

مح قسم الي اخر داخل المعهد في بداية الفصل الدراسي االول لعدم رغبته في االستمرار فــي يتم تنويل الطالب   .2

% مح ىدد الساىات المعتمد  ل قسم ولمــر  واحــد   50مح   أكثرالقسم الم تنق به بشرط ان ال يكون قد حقق  

 فق .

 

 ملعهد: ايل ا متطلبات التحويل للطلبة القدامى  
   املستندات الالزمة للتحويل   أوالً : 

 

يقبل المعهد تنويل الطالب ذو  المستود األكاديمي الجمد مح جامعات أو معاهد مصرية )حكوممة أو خاصة( أو  •

مح جامعات أجنبمة معتر  بها, ويقوم الطالب المتقدم بط ب التنويل بتقديم المستندات التالمــة إلــى إدار   ــئون 

ور  طبق األصل مح  هاد  إتمام دراســة المرح ــة الطالب  خالل الفتر  المندد  ل تنويل المقرر  مح الورار  ص

 .الثانوية أو ما يعادلها

بمان حالة معتمد مح جامعة أو معهد معتر  به مح المج ي األى ى ل جامعات والتي قــام الطالــب با لتنــاق بهــا  •

 .لى المعهدخالل الفتر  مح حصوله ى ى  هاد  إتمام دراسة المرح ة الثانوية إلى تاريخ تقدمه بط ب التنويل إ

 .نظام تقدير المقررات المتبع في الجامعة أو المعهد المنول منها •

 ا.المنهص الدراسي ووصف منتود المقررات التي يرغب في إىفائه منها معتمد مح الجهة المنول منه •

 .أ  بمانات أخرد تبعاً ل قواىد التي يضعها مج ي األى ى ل جامعات والمعاهد الخاصة واأله مة •
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 إجراءات وشروط التحويل  ثانيُا:

 

يتم إرسال صور  مح المستندات السابقة إلى االدار  المختصة حمث يتم تقمممها مح قبل "لجنة إىداد المقاصات  

 :الع ممة," ويؤخي في ا ىتبار اآلتي 

 .وفي هي  النالة يتم إىفاد الطالب مح متط بات هيا القسم يتم تنديد القسم الي  تم قبول تنويل الطالب إلمه, •

تقوم ال جنة بإىداد مقاصات الطالب المنولمح ى ى الننو الي  حدد  مج ي المعاهد الخاصة ثم يتم إىتماد   •

 .المقاصات مح السمد أ.د. ىممد المعهد

 .خطار الطالب بالنتمجة المبدئمة ل مقاصة يتم تس مم المقاصات المعتمد  إلى ادار   ئون الطالب التي تقوم بدورها بإ  •

تقوم ادار   ئون الطالب بإتخاذ الالرم  ىتماد المقاصات مح مج ي المعاهد الخاصة. وتظهر المقررات التي تم  •

إىفاد الطالب المنول منها في بمان النالة الخا  به في الجزد الخا  با ىفادات, كما يتم إحتساب إجمالي 

د  التي تم إىفائه منها ضمح الساىات التي إكتسبها, بمنما يدخل تقدير هي  المقررات في  ىدد الساىات المعتم

حساب متوس  نقاط التقدير التراكمي ل طالب, وال يسما ل طالب بإىاد  دراسة أ  مح المقررات التي تم إىفائه  

 . منها بعد إلناقه بالمعهد

معهد   فىوقب واحد وال يجور له ان يجمع بمح القمد  فىالمعهد ومعهد أخر   ال يجور ل طالب ان يقمد اسمه فى •

ك مة جامعمة وال يجور اىاد  قمد الطالب بالمعهد ل نصول ى ى  هاد  سبق له النصول  أدغمر تابع ل ورار  او 

 ى مها ، كما ال يجور إىاد  قمد  ل نصول ى ى  هاد  اخرد مح معهد مماثل .

 لطالب إستخراج بيان حالة ا 
يعتبر بمان حالة الطالب مستنداً يتم استخراجه مح إدار   ئون الطالب بناد ى ى ط ب رسمي مح الطالب, وذلك  •

بعد إستمفاد إىتماد  ئون الطالب ووكمل المعهد لشئون التع مم والطالب  والسمد أ.د. ىممد المعهد ثم توثمقه  

دداً مح تاريخ قمد  بالمعهد إلى تاريخ تنرير بمان النالة, بختم المعهد وينتو  هيا المستند ى ى بمانات الطالب ب

 البمانات إلى:  وتنقسم هي 

 بمانات خاصة بالطالب وتشتمل ى ى: ا سم, الجنسمة, تاريخ الممالد, المعهد, القسم الع مي,المستود األكاديمي. •

بمان تقديرات ويشمل: مقررات قام الطالب بدراستها في كل فصل دراسي ويظهر في هيا الجزد إسم الفصل   •

  الدراسي, العام األكاديمي, إسم المقرر, كود المقرر, الساىات المعتمد  ل مقرر, تقديرالطالب في المقرر. 
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 -احلاالت اآلتية :   يف عادة قيد الطالب  إ جيوز قيد و 
 

 الطالب المستجد اليد لم يستكمل إجرادات قمد  لعير مقبول . .1

 .  الطالب اليد سنب أوراقه وهو مقمد بالمعهد وقدم ىيرا  .2

 سنة حصوله ى ى الثانوية العامة لعير مقبول .  في الطالب اليد لم يتقدم لمكتب التنسمق  .3

وبموافقة مج ي  رار  التع مم العالي بو ويكون القمد أو إىاد  القمد بقرار مح رئمي االدار  المركزية المختص

 .  إدار  المعهد
 

 -:   املختلفة    العلمية   ختصص الطالب باألقسام 
 

 -:يكون ذلك ىح طريق ىمل تنسمق داخ ي يشمل 

 ساىة معتمد   .  30ان يجتار الطالب ىدد  .1

 رغبة الطالب .  .2

 المعدل التراكمي ل طالب .  .3

 العدد المقرر قبوله بكل قسم طبقا  مكانمات المعهد .  .4
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   تتضمح:الطالب تسجمل خاصة ب تع ممات سنويا يصدر المعهد 

  الني  واالضافة ومواىمدتنظم مواىمد الدراسة  والتي  الدراسي تع ممات تسجمل الطالب مطابقة لتوقمتات العام  .1

 دراسي. في كل فصل  والني  االستثنائي واالمتنانات

ويجور تسجمل الطالب   الدراسي.يندد ىممد المعهد موىد تسجمل الطالب ل مقررات الدراسمة قبل بداية الفصل   .2

كما يجور لوكمل المعهد   القسم.ورئمي    األكاديمي خالل األسبوع األول مح بدد الدراسة بشرط موافقة المر د  

المختص الموافقة ى ى تسجمل الطالب قبل نهاية األسبوع الثاني مح الدراسة إذا ما قبل ىير الطالب ىح التأخمر 

   الع مي.لقسم  ورئمي ا األكاديمي وبعد موافقة المر د 

االر اد   .3 التسجمل  نظام  توىمة   األكاديمي يتضمح  بمهام  ل قمام  الطالب  مح  ىدد  لكل  مناضر  يخصص  حمث 

 الدراسمة.لطالب بنظام الدراسة والقواىد وال وائا  اوتعريف 

المعهد توقمع رسم   لعممدحالة تقدم الطالب ل تسجمل بعد الموىد الي  حدد  المعهد لتسجمل الطالب فمجور    فى .4

 اال يتعدد التسجمل نهاية األسبوع الثاني مح بدد الدراسة   ا دار  ى ىتسجمل متأخر يندد  مج ي 

المر د   .5 موافقة  إضافة    األكاديمي بعد  ل طالب  يمكح  الماد   األسبوع  ماداو حي   وأستاذ  أكثر خالل  أو  األول   

 المعتمد . مح بدد الدراسة مع مراىا  الند األقصى ل ساىات  والثاني 

يمكح ل طالب ان ينسنب مح جممع المقررات المسجل فمها  - إدار  المعهدألسباب قهرية استثنائمة يقب ها مج ي  .6

اختبار   قبل  ولكح  المواد  لني   المقرر   المواىمد  وبعد  الدراسي  هي  الفصل  تدخل  وال  الدراسي  الفصل  نهاية 

 الطالب. معدالت درجات  في حسابالمواد 
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المنــاظر   أوالطــالب إىداد كوادر فنمة مدربة ل عمل فى الجهات التى ســاهمب فــى تــدريب  المعهد فىتمشما مع خطة  

أو رمنــي  بها ، وحتى تساهم هي  العمالة الفنمة فع ما فى رياد  إنتاجمة هي  الجهات بكفاد  ىالمة دون تك مــف مــاد 

 م نوظمح بعد تخرجهم ليا وضعب الئنة التدريب النالمة لتطبمق ذلك ىم ما :

 -: الصيفيأهداف التدريب  أوال:
 فى جم ته إلى أن يقوم الطالب بالنصول ى ى خبر  ىم مة فى :  الصمفي يهد  التدريب 

 ا نتاجمة.وأهممة االلتزام والدقة  أخالقمات الصناىةاكتساب  -1

ــب  -2 ــواد كانـ ــنع سـ ــى المصـ ــة فـ ــالنواحي التكنولوجمـ ــة بـ ــة الخاصـ ــنفات الفنمـ ــومات والمصـ ــراد  الرسـ                           قـ

 والتعر  ى ى المصط نات الفنمة الخاصة بيلك . ( ، كهربمة او معمارية ة) مدنمة ، أو ممكانمكم

 التدريب.تشحمل نظم الوحدات المخت فة فى جهة  -3

 ا نتاج.تفهم ىمل وخصائص كل مح الوحدات األساسمة فى المصنع وموقعها مح خطة   -4

 ا نتاج.تفهم العالقة بمح الوحدات األساسمة بعضها البعم وطرق تكام ها بمح خ   -5

 التدريب.اكتشا  أىطال وصمانة نظم الوحدات المخت فة فى جهة  -6

 قماد  مجموىات مصحر  مح العمالة الفنمة والتنسمق بمح المنتجات الوسمطة بطريقة مث ى . -7
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 أسلوب توزيع الطالب على أماكن التدريب: ثانيا:
 

تقــوم إدار   ل تــدريب حمــثالتعاون مع إدار  التــدريب لتنديــد أفضــل األمــاكح المناســبة  برؤساد األقسام    يقوم -1

وبنــاد  التدريب، التدريب بالتنسمق مع األقسام بمسا  امل ل مصانع والشركات التى يمكح ل معهد أن يتم فمها 

 ى ى ذلك يتم تقسمم هي  األماكح طبقا ل تخصص ومستويات التدريب ويتم تنديث هي  البمانات سنويا .

م. إدار  التــدريب (  لالســتفاد  مــح متابعــة ا  ــرا    –  األكــاديمي   التدريب )المشر مراجعة المشرفمح ى ى   -2

 . العم ي 

  تباىاً.يفضل أن يقوم الطالب بتحممر أماكح التدريب الخا  به كل ىام  -3

  -خطوات وتعليمات تسجيل التدريب : -ثالثا :

 يرغب بالتدريب بها   التي خطاب موجه ل شركة  باستالميقوم الطالب   اوالً :

 بيلك .  االستمار حصل ى مها مح الشركة الى ادار  التدريب  ثم يمال  التي يقدم الطالب الموافقة   ثانماً :

 . المواد الخاصة بالترم الثالث  باقي يقوم الطالب بتسجمل التدريب فى الكنترول مع تسجمل   ثالثاً :

 التدريب. االلتزام بمواىمد بداية ونهاية تسجمل  •

 التسجمل.ال يسما ل طالب بالتسجمل بعد انتهاد موىد  •

  الواحد. الدراسي ال يجور ل طالب تسجمل أكثر مح تدريب خالل الفصل   •

 . الواحد الدراسي الفصل مح  ركتمح خالل  أكثرال يجور ل طالب التسجمل فى  •

 .الدراسي خالل الفصل   أدني يوم( كند  30) تدريبي يتم قضاد فتر  ثالثمح يوم  •

 . قضاها بالشركة وتقممم الشركة له التي يقدم الطالب  هاد  أص مة مح جهة التدريب يوضا بها المد   •

 النتمجة. لم يقدم الطالب الشهاد  االص مة مح جهة التدريب سو  يتم حجب  إذا •

با ضافة الي اصل   يقدم الطالب ل جنة المناقشة تقريرا ىح تدريبه ويرفق بها صور  مح  هاد  التدريب •

 . الشهاد 
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 طبمة مح مستشفى حكومي.           م  هاد يتقــدال يسما بقبول العير المرضي او الشهاد  الطبمة اال بعد  •

 . ساىة مح بداية المر  48يتقدم الطالب بالعير المرضى فى موىد غايته  •

 . االمتناناتفتر  بعد انتهاد  ل معهدأىيار مرضمة تقدم  أ يسما بقبول  ال •

فع ــمهم التقــدم خــالل فتــر   الدراســي يتقدمون بأىيار مرضمة ىح فتــر  مــا فــى أثنــاد العــام بالنسبة ل ط بة الييح   •

قبــول بقبــول الشــهاد  المرضــمة لهــم لبالعماد  الطبمة بالمعهد   ى مهم الطبي وذلك لتوقمع الكشف   لإلدار مرضهم  

 . العير المرضي 

أسبوىمح ى ى األكثر ى ى أن يقدم المســتندات  في موىد اقصا  المعهد ىح مرضهادار     اخطاريجب ى ى الطالب   •

  .لح يتم النظر فى العيرىدم اخطار ا دار  خالل الفتر  المندد  وفى حالة  بنالتهالخاصة 

أو قبــول الشــهاد   المعهــد بالكشــف ىرضــها ى ــي طبمبــة الطبمــة يجــبادار  المعهــد باىتمــاد الشــهاد   تقوم  كي ل •

 . سابقاً  بعد الفتر  المندد تقدم مح الطالب  التي المرضمة 

معتمــد  مــح الســفار  مح مستشفى حكــومي فى حالة ما إذا كان الطالب خارج الجمهورية ى مه أن يتقــدم بشهاد   •

 . المصرية فى الب د الموجود بها وذلك حتى تتمكح ا دار  مح النظر فى الشهاد 

  .ى ى قرار المج ي األى ى ل جامعات الدراسة بنادمح  سابقةال ينظر فى األىيار المرضمة ىح السنوات ال •
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 القواعد اخلاصة بلجان االمتحان على مجيع الطالب االلتزام ب 
 

 اثبات الشخصمة ) كارنمه المعهد(.مقر لجان االمتنان دون  ال يسما بدخول •

 إال ل ط بة المسج مح ل ماد .  مقر لجان االمتنان ال يسما بدخول •

 احضار كافة االدوات المستخدمة لالمتنان وىدم تبادل أ  ادوات داخل ال جنة. •

 .الت مفون المنمول  ىدم اصطناب •

ىدم اصطناب اآلالت الناسبة المبرمجة ذات الــياكر  داخــل لجــان االمتنــان والمخالفــة لــيلك تعتبــر حالــة غــل  •

 .القانونمةلة دتعر  مرتكبها ل مسا

 .مكتوبة تتع ق بالماد  داخل لجان االمتنانمواد أية  وأالكتب والميكرات تنظر   •

  ىدم التأخمر ىـح مواىمد بداية االمتنان أكثر مح خمي ىشر  دقمقة ويمنع المخالف مح دخول االمتنان •

ســمة والشــعبة المعد ليلك فقــ  وبمانــات المــاد  وتــاريخ االمتنــان والســنة الدرا  الجزدتدون بمانات الطالب ى ى   •

 . الموضنة ى ى كراسة ا جابة

 . داخل مقار لجان االمتناننهائماً ىدم التندث التزام الهدود التام و •

 . االمتنان قبل مضى نصف الوقب ى ى األقل نةال يسما بالخروج مح مقر لج •
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 النهائمــة الدرجــة مح جزد الدراسي  الفصل أىمال وتمثل  الدراسي   الفصل  خالل  مستمر   بصفة  الطالب  ىمل  يقمم .1

 ونهاية منتصف إمتنانات وكيلك واالنتظام والبنوث والعم مة النظرية والتماريح الدورية في االمتنانات تمثلوت

  .الدراسي  الفصل

 الالئنــة المقــرر وحســب لطبمعــة طبقــا  بنثمة  وأىمال  وىم مة  و فهمة  تنريرية  ا متنانات  بمح  الدرجات  تقسم  .2

 .المعتمد 

 منــه ط ــب التــي  الموضــوىات يتضــمح ىوافــ  تقريــر بإىــداد الطالــب  يقوم  الصناىي   ل تدريب  فصل  كل  في نهاية .3

             المعهد أساتي  مح المعهد ىممد يشك ها اختبار لجنة أمام التقرير هيا الطالب ويناقل التدريب هيا أثناد دراستها

  .التدريب فمه تم الي  في التخصص الصناىة ورجال بالجامعات المتخصصمح واألساتي 

 .بعير إكماله ىدم أو المقرر مح األنسناب حالة نقاط في  أية ل طالب تعطى ال .5

 درجاتــه لتنســمح دراســتها إىــاد  بهــا مقبــول تقــدير ى ى الناصل أو المقررات في إحدد الراسب  ل طالب  يمكح .6

 في حالة المقرر  السنوية المصروفات  أجمالي   مح  %5  يساود  مقرر  كل  ىح  الدراسة  إىاد   رسم  الطالب  ويسدد

 .الثانمة ل مر  ا ىاد  في حالة السنوية المصروفات أجمالي  مح %10 األولى،  ل مر  ا ىاد 

 الســاىات ىــدد يجتــار الهندســة أن فــي  البكــالوريوس  درجــة  ى ــى  وحصــوله  المعهــد  مح  الطالب  لتخرج   يشترط .7

  (67رقم  صفنة) التالمة ل جداول طبقا بنجام  المقرر  المعتمد 

:اآلتي  الجدول في  التقممم لمعدات قاطب مقرر لكل الطالب أداد يقمم الدراسي  الفصل نهاية في  .  8
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 التقدير عدد النقاط  التقدير املكافئ  النسبة املئوية 
 +A 4.0 ممتاز )+(  أعلى ف%  95

 A 3.7 ممتاز  % 95% حىت أقل من  90 من 

 - A 3.3 ( -ممتاز )  % 90% حىت أقل من  85 من
 +B 3.0 جيد جدا )+(  %   85% وحىت أقل من  80من

 B 2.7 جيد جدا  %  80% حىت أقل من  75من

 +C 2.3 جيد )+(  %  75% حىت أقل من  70 من

 C 2.0 جيد %  70% حىت أقل من  65 من 

 +D 1.7 مقبول )+(  %  65% حىت أقل من  60 من

 D 1.3 مقبول  %  60% حىت أقل من   55من 

 -D 1.0 ( -مقبول )  %   55 % حىت أقل من  50 من

 o.o F راسب %  50  أقل من 

 

 التقدير املدلول 
 I مقرر غري مكتمل 

 W منسحب 

 FR راسب نظري 

 ABS غائب بدون عذر

 E غائب عذر

 Z حمروم 

 PC انجح بدون التأثري علي املعدل الرتاكمي

 FC راسب بدون التأثري علي املعدل الرتاكمي
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 -: النتائج  إعالن   بعد  الطالب  درجات   رصد  ملراجعة  تتبع   التي  اإلجراءات 

 يبدأ قبول اإللتماسات عقب كعالن النتيجة رسمياً ومع بداية التسجيل للفصل الدراسى ولمد  أسبوعين.  -1

بإدار  شئون الطالب بعد سداد الرسوم المقرر  لإللتماس على أن يسترد   يمأل الطالب استمار  اإللتماس -2

 من قيمتها فى حالة قبول اإللتماس.   %75الطالب 

 يتم تسليم استمار  اإللتماس الى الكنترول المختص بمعرفة مسئول شئون الطالب.   -3

الصور  للتةكد من   تصور كراسة اإلجابة ويسمح للطالب بعد تحديد موعد مع رئيس الكنترول بمناظر  -4

 أنها كراسته وتتم مراجعة الدرجات والتةكد من صحة الرصد وعدم وجود كجابات لم يتم تصحيحها . 

 فى حالة وجود أخطاء فى رصد الدرجات أو جمعها يتم تصحيحها بمعرفة الكنترول .  -5

 تستدعى لجنة الممتحنين لتصحيح اإلجابات المتروكة كن وجدت .  -6

يتم تصحيح األخطاء واعتماد نتيجة اإللتماس من رئيس الكنترول ووكيل المعهد لشئون الطالب ورئيس   -7

 مجلس اإلدار  وعميد المعهد . 

الب للتعامل  يتم كعالن نتيجة اإللتماس للطالب بالنموذج المعد لذلك والمعتمد وترسل نسخة لشئون الط -8

 مع الطالب فى استرداد مستحقاتهم فى حالة قبول اإللتماس . 
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 .حاالت االعفاء واخلصم من املصروفات الدراسية    -:  والً أ  
 

 -: حاالت ايقاف قيد للطالب    -: ثانيًا   
 .  (الند األقصى  يقا  القمد لمد  ىاممح دراسممح فق  طوال مد  الدراسة بالمعهد) 

 نسبة الخصم حالة إيقا  القمد 

مقبول مح مستشفى  ىير مرضى 

 او مستشفى خا   حكومي 
 يتم تنديد نسبة االىفاد مح المصروفات لكل حالة ى ى حد  

 السفر خارج البالد  

 ) أو السفر مرافق (
 يتم تنديد نسبة االىفاد مح المصروفات لكل حالة ى ى حد  

 يتم االىفاد مح المصروفات بالكامل التجنمد 

 الطالب بدفع المصروفات الدراسمة كام ة زم تي  ط ب ايقا  القمد بدون ىير

 

 

 نسبة الخصم حاالت الخصم

معدالت الطالب الناص ون ى ى 

 مرتفعة

 (3.74 -3.5% ل طالب الناصل ى ي معدل ) 25يتم خصم 

 (4.00 -3.75%  ل طالب الناصل ى ي معدل ) 50يتم خصم 

 وفا  الوالد خالل فتر  الدراسة
اقصي مح المصروفات الدراسمة وطبقا لما يندد    كند  % 15يتم خصم 

 مج ي ا دار  وبند اقصي خمي سنوات مح تاريخ التناقه بالمعهد 

 األخو  اال قاد 
%  كند اقصي مح المصروفات الدراسمة لسخ االصحر  10يتم خصم 

 وطبقا لما يندد  مج ي االدار  

الناالت االجتماىمة الم نة  

 والكوارث

%  كند اقصي طبقا لما يندد  مج ي االدار  بعد تقديم   10يتم خصم 

 الطالب بنث اجتماىي ودراسة حالته .
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 اسرتداد الطالب اجلدد للمصروفات الدراسية.  و   اخلصومات  قواعد   -:  ثالثاً 
 

 نسبة الخصم النالة 

استرداد  خصم او 

 المصروفات الدراسمة

 

يسترد الطالب المصروفات المسدد  بالكامل في حالة سنب الم ــف قبــل األول مــح  •

 أكتوبر. هر  

 قبل  الم ف  سنب  حالة  في   بالكامل  المسدد   % مح المصروفات  50  الطالب يسترد •

 امتنان الفصل الدراسي األول.

 ال يسترد الطالب أ  مصروفات مسدد  بعد أداد امتنان الفصل الدراسي األول. •

 

 االنسحاب من املعهد   -
 

يمكح ل طالب ا نسناب نهائماً مح المعهد )أ  العدول ىح الدارسة( يقوم الطالب بملد النموذج الخــا  با نســناب 

  .مح المعهد ويقوم بالتوقمع ى ى هيا النموذج كل مح الطالب وولي أمر 
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 غالف التقرير    :اوال

 في اى ي صفنة التقرير يكتب اسم المعهد واسم القسم  •

 في منتصف الصفنة يكتب بالخ  الكبمر موضوع التقرير ) اسم المشروع / مكان التدريب ( •

 يترك فاصل ويكتب في منتصف الصفنة الجهة المقدم المها التقرير ) لجنة الممتننمح( •

في اسفل الصفنة في المنتصف يكتب اسماد المشتركمح في المشروع او رقــم الطالــب / اســم الطالــب المتــدرب  •

 المقرر المقدم ىنه التقرير .  وكودورقمه 

 قل الشهر و السنة .في نهاية الصفنة يكتب تاريخ اىداد التقرير ى ي اال •

 التالية   الصفحة :  ثانيا  

 (Abstract التقرير )  منتويات  ىح م خص •

   List of abbreviation or Nomenclatureقائمة االختصارات   ثالثًا : 

 يكتب في اول كل سطر في الصفنة المختصر وبجوار  المقصود بهيا المختصر   •

 

  Contentsرابعًا : قائمة احملتويات ) الفهرس (  

يتضمح رقم الفصل بجوار  موضوع الفصل ثم رقم بداية الفصل واذا كــان الفصــل ينقســم الــي فصــول فرىمــة يكتــب 

ي مــه  Introductionىنوان الفصل الفرىي ورقم صفنة البداية ايضــا ويجــب ان يخصــص الفصــل االول ل مقدمــة 

 الفصول التي تتضمح ص ب موضوع التقرير ىح المشروع او التدريب .

  



  

  

 

  

 

 

40 

  List of figures and tablesقائمة االشكال واجلداول   :خامسًا 

يتضمح رقم الشكل او الجدول وموضوع الشكل او الجدول والصفنة التي وردت بها الشكل او الجدول , وهيا بالطبع 

 . ل تبعا لرقم الفصل ورقم مس سل الشكل او الجدول داخل هيا الفصليتط ب ترقمم اال كال والجداو

ة الشكر و حتي آخر صفنة في قائمة اال كال نم نوظة : جممع االرقام ل صفنات التي تم ذكرها بددا مح صف

                                                                                                                                         ..…i-ii-iii-iv-v-vi-viiوالجداول ترقم باألرقام الالتمنمة  

    .……-4-3-2-1المقدمة( فمكون الترقمم بالطريقة المعتاد    اما اول صفنة في الفصل )

 Introductionاملقدمة     –سادسًا : الفصل االول 

ومنهــاج البنــث فمــه وم خــص لمنتويــات كــل  يخصص هيا الفصل  ىطاد فكر  ىح طبمعة المشروع والهد  منه ,

فصل , وبالنسبة ل تدريب يكتب في المقدمة  رم ىح طبمعة مكان التدريب واالنشطة التــي تمــارس فمــه ومشــتمالت 

 برنامص التدريب وكيلك م خص لمنتويات كل فصل.

 سابعا : الفصول التي تتضمن موضوعات التقرير عن املشروع او التدريب 

  Conclusions and Recommendationsنتاجات والتوجيهات ثامنًا :  االست 

يتضمح هيا الفصل ما تم استنتاجه بعد تنفمي المشروع او التدريب متضمنا نواحي االستفاد  التي تنققــب والمعــار  

المكتسبة وما يرا  معد التقرير مح توصمات سواد بتطوير او تعديل في المشروع لمكون اكثر مالدمة او في اســ وب 

 التدريب لمنقق استفاد  اكبر .

   Referencesتاسعًا :  املراجع  

يتضمح المراجع التي اط ع ى مها الطالب بالفعل واستعانوا بها فــي كتابــة التقريــر , وهــيا ال يعنــي النقــل  منــه طبــق 

د المــواد االصل ومعني ذلك انه ال يكتب ا  مرجع لم يط ع ى مه او يســتعمح بــه الطالــب ســواد كتــاب او بنــث او احــ 

المنشور  ى ي االنترنب. ويكتب اوال اسم مؤلف او مؤلفي المرجع وىنوان المرجع ثــم النا ــر وتكــون مرتبــه طبقــا 

 لتس سل اول حر  مح اسم المؤلف في حالة وجود ىدد مح المؤلفمح  .
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 : األكادميي   اإلرشاد   مفهوم
 مييع ليتواصييل الييدارس لحاجييات يسييتجيب حيييث  التعليمي،   النظام  في   ومحوريًا  أساسيًا  ركنًا  األكاديمي   اإلرشاد  يمثل

 هييذا يعييزز و الطالييب،  و بالمعهييد اإلرشادية العملية محوري في  األكاديمي  اإلرشاد ويتمثل. الجامعي بالمعهد  التعليم

 و الدراسييية،  السيينة طيليية األكيياديمي  لإلرشيياد متكامييل نظييام خالل من الذي يعمل  المختص  األكاديمي   المرشد  الدور

 أنسييب كلييى الطالييب توجيييه بهييد  العملييية اإلرشييادية   أطرا   جميع  وتفهم  بوعي   األكاديمي   اإلرشاد  عملية  تتكامل

 .داخل المعهد الجامعية البيئة مع التكي   و المنشود  النجاح  تحقيق بهد  السبل أفضل  إلختيار الطرق

 اليينظم معرفيية كلييى يصييل ميين منهم فإن الطالب بين الفردية للفروق ونتيجة  األكاديمية،   العملية  محور  الطالب  يعتبر

 يوقعييه ممييا اللييوائح و النظم تلك من الكثير يعلم ال  من  منهم  المقابل  في   و  معها،   نفسه  تكيي   على  ويعمل  واللوائح

 .كلخ... والفصل  الرسوب وتكرار الدراسى التةخر األكاديمية  المشكالت من العديد  في 

 : األكادميي   اإلرشاد   أهداف 
 بحييياتهم تتعلييق التييي  الصييعوبات مواجهيية فييي  الطييالب  مسيياعد   و  النصح  تقديم  كلى  األكاديمي   اإلرشاد  نظام  يسعى

 و بييالعلم مييزود الشييباب ميين جيييل تخييريج  عيين  ليثميير  حلهييا  على  العمل  و  مشكالتهم  على فهم  كعانتهم  و  الجامعية، 

 :التالية  األهدا   خالل  من  ذلك و القرار،  اتخاذ  على القدر  و المعرفة

 .القسم لرئيس التوصيات و التقارير رفع  و  مالحظتهم و  كرشادهم و أكاديميا الطالب متابعة •

 . المناسبة   الحلول   كقتراح   و   العون   يد   تقديم   و   التةخر   ذلك   أسباب   دراسة   على   العمل   و   الدراسي   التةخر   بحاالت   اإلهتمام  •

 . المجتمع   مصلحة   يحقق   مما   كمكاناتهم   تنمية   و   أهدافهم   تحديد   و   ميولهم   و   قدراتهم   ككتشا    على   الطالب   مساعد   •

 .الطالب بين المعهد  بالئحة  الوعي   نشر •

 .زمالئه مع للطالب  كجتماعية  عالقات بناء و التدريس  هيئة أعضاء  و الطالب بين العالقة  توطيد  على العمل •

 .التفوق  في  اإلستمرار  على  معاونتهم و  كرشادهم و  الموهوبين  و المتفوقين الطالب  رعاية •

 .المجتمع  خدمة و المختلفة الوظائ   في  النجاح   من يمكنهم بما العملية للحيا  تهيئتهم و  الطالب  مساعد  •

 

 



  

  

 

  

 

 

42 

 :األكادميي اإلرشاد برامج

 :التالي   في  األكاديمي   اإلرشاد  برامج تتمثل

 مييع الييالزم التييةقلم تحقيييق و اإلمتحانات،  أداء و الدراسة  نظام  على  للتعري   المستجدين  للطالب  توجيهية  برامج.    1

 .واجباتهم  و  بحقوقهم بالمعهد، وتعريفهم الدراسة

 .المنشود النجاح  تحقيق  و عثراتهم  تجاوز  في  لمعاونتهم المتعثرين  للطالب كرشادية  برامج.  2

 ميين لغيييرهم تحفيييًزا و لهييم تشييجيعًا التفييوق فييي  اإلسييتمرار علييى لمسيياعدتهم المتفوقين للطالب كرشادية  برامج.    3

 .الطالب

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

   بالمعهييد،  األكيياديمي  لإلرشيياد التنفيذييية الخطييط وضع يتم حيث  األكاديمي،   المجلس  خالل  من  البرامج  هذ   تنفيذ  يتم  و

 تقريييًرا كتابيية مييع المتخصصيية،  اإلدارات و العلمييية األقسييام تقييارير خالل من تقويمها و الخطط نتائج تلك  تقييم  ويتم

 .المعهد  عميد بها يوافي   مستو  المعهد  على  اإلرشادي للعمل تقويميًا

 :األكادميي املرشد مهام

 باألقسييام الطالب تخصص عند المرشد هذا تغيير يتم و بالمعهد،  كلتحاقه تاريخ  من  أكاديمي   مرشد  طالب  لكل  يخصص

 :األكاديميين  المرشدين  من  نوعين  هناك و  تخرجه،  حتى الطالب  مع األكاديمي   يظل المرشد  و العلمية، 

 العلمي  القسم  رئيس يمثله أن  يمكن  و :للقسم  األكاديمي  المرشد

 :يلي  فيما  منه المطلوبة المهام تحديد  يمكن

 .حاالت  من له  يرفع ما ومتابعة  للطالب األكاديميين  المرشدين على العام  اإلشرا .  1

 .بهم الترحيب  و المعهد  ووكيل عميد  مع الجدد  الطالب كستقبال.  2

 كحتيياج  كذا العميد أو المعهد لوكيل رفعها أو مشاكلها  وحل  األكاديميين  المرشدين  من  ترسل  التي   الحاالت  كستقبال.    3

 .األمر
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 : الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

في أول كل فصل دراسي يقوم جميع أعضيياء هيئيية التييدريس والهيئيية المعاونيية ميين مدرسييين مسيياعدين  ومعيييدين 

الخاصة بهم على مكاتبهم. ويمكيين ألي طالييب التوجييه كلييى عضييو هيئيية  Office Hours  بإعالن الساعات المكتبية

شيئ يتعلق بالمقررات الدراسييية التييي يقييوم التدريس أو الهيئة المعاونة أثناء الساعات المكتبية لإلستفسار عن أي 

 .عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة بتدريسها

  :باملعهد دراسته طوال الطالب مسئولية

 اإللتييزام و تحملهييا عليييه و بالمعهد دراسته طوال الطالب مسئوليات فى تتمثل واجبات دائماً   هناك  الحقوق  مقابل  فى

 حييد كلييى تصييل قييد تةديبييية لعقوبييات تُعرضييه و التعليمييية الطالييب  مسييير   كعاقة  كلى  يؤد   اإلخالل بها  ألن  ذلك  بها، 

 .المعهد  من الفصل

 :يلى ما المسئوليات هذ   تشمل  و

 ينحصيير األكيياديمي  المرشد دور أن و يتخذها،  التي  القرارات عن النهاية في  المسئول أنه الطالب يدرك أن  يجب  -  1

 . المناسبة القرارات كختيار الطالب على  مساعد  فى

 األكيياديمي  البرنييامج متطلبييات وجميع والمالية األكاديمية اللوائح معرفة عن المباشر المسئول  هو  الطالب  يعتبر  -  2

 .المعهد دليل  على  عاتقه اإلطال   على يقع  و

 اإلرشيياد أسييابيع فتيير  خييالل خاصيية و األكيياديمي  مرشييد  مييع دائييم تواصل على الطالب يكون أن  المفترض  من  -  3

 يييتم التييي  واإلشييعارات اإلعالنييات متابعة أيضا وعليه الدراسية(،  للمقررات التسجيل والحذ   )أسابيع  األكاديمي 

 علييى تقييع و بالمعهييد،  اإلعالنييات لوحات على وكذلك  www.mhiet.edu.eg المعهد موقع على عنها اإلعالن

 . بالتعليمات كتبا  و المعلومات  للحصول على اإلعالنات هذ  لمتابعة الكاملة المسئولية الطالب

 سييواء القييويم الجييامعي  السلوك مبادئ و بقيم يُخل أو الجامعية األعرا  مع يتنافى قول أو فعل كل عن اإلمتنا  -  4

 .بالمعهد  الجامعي  الحرم  داخل مكان  أي في  أو الدراسة قاعات داخل أثناء المحاضرات  ذلك أكان

 الييدخول أو التشييوي  خييالل ميين المحاضييرات على االعتداء عدم و الدراسية القاعة في  الُمحاضر سُلطة كحترام  -  5

 .ومكانته الُمحاضر  هيبة من يقلل  نحو على بالتدريس القائم قرارات على  أو اإلعتراض استئذان  بدون

 كسيياء  أو لييه ُخصصييت الييذ  المجييال غييير  فييى  كسييتخدامها  أو  بهييا  العبييث  وعييدم  المعهييد  ممتلكات  على  الحفاظ  -  6

 .غيرها و والمناضد الجدران على الكتابة  اإلحجام عن كذلك و  كستخدامها

http://www.mhiet.edu.eg/
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 .بهم التشهير أو كليهم اإلساء   عدم  و المعهد  مجتمع أفراد  من  اآلخرين  وخصوصيات حريات كحترام  - 7

 اللييوائح تقضييى التييى الجامعييية األعمييال و المحاضييرات و حضييورالدروس  عن  اإلمتنا   أو  الدراسة  تعطيل  عدم  -  8

 .عليها بالمواظبة

 ميين سييابق تييرخيص بييدون توقيعييات جمييع أو بالمعهييد صييور  بةييية حييائط جرائد أوكصدار النشرات توزيع عدم  -  9

 .المعهد  سلطة
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يطبق في  أن تأديب الطــالب األحكــام الــوارد  فــي  الئنــة المعاهــد التابعــة لــورار  التع ــمم العــالي والخاضــعة  .1

 . 1987( لسنة 1088الصادر   بالقرار الورار  رقم )أل رافها 

 -يخضع الطالب المقمدون بالمعاهد والمرخص لهم بتأدية االمتنان مح الخارج ل نظام التأديبي المبمح : .2

 -تعترب على االخص خمالفات تأديبية :أعمال 
األىمال المخ ة بنظام المعهد أو تعطمل الدراسة أو التنريم ى مه وكيلك االمتناع المدبر ىح حضور الــدروس  .3

 والمقررات وغمرها التى تقضى ال وائا بالمواظبة ى مها .

 كل فعل مخل بالشر  والكرامة او مخل بنسح السمر والس وك داخل المعهد او خارجه . .4

 هدود الواجب له ، وكل غل فى االمتنان او الشروع فمه .كل اخالل بنظام االمتنان او ال .5

 كل اتال  ل منشأ  واألجهز  أو المواد أو الكتب أو تبديدها . .6

 كل تنظمم داخل المعهد واال تراك فمه بدون ترخمص سابق مح مج ي ادار  المعهد  .7

 ح ىممد المعهد توريع النشرات أو اصدار جرائد حائ  ل معهد أو جمع توقمعات بدون ترخمص مسبق م .8

 االىتصام داخل مبانى المعهد أو اال تراك فى مظاهرات مخالفة ل نظام العام واالداب وال ماقة . .9

كل طالب يضب  مت بسا بالحل فى االمتنان او الشروع فمه يخرجه رئمي ىام االمتنان أو مح ينوب ىنه  .10

بــر الطالــب راســبا فــى جممــع مــواد هــيا مح قاىة االمتنان وينرم مح دخول االمتنان فى بــاقى المقــررات ويعت

 التأديب . مج ياالمتنان وينال الى 

أما فى األحوال االخرد فمبطل االمتنان بقرار مح مج ي التأديب أو مج ــي ادار  المعهــد ويترتــب ى مــه  .11

 بطالن الدرجة الع ممة اذا كانب قد مننب ل طالب قبل كشف واقعة الحل
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 -الطالب هي :العقوبات التأديبية التي توقع على 
 

 التنبمه  فاهه أو كتابة . -1

 ا نيار  -2

 النرمان مح حضور الدروس ألحد  المقررات لمد   ال تتجاور  هرا -3

 الفصل مح المعهد لمد  ال تجاور  هرا . -4

 إلحاد امتنان الطالب فى مقرر  أو اكثر . -5

 او اكثر . دراسي الفصل مح المعهد لمد  ىام  -6

 النرمان مح تأدية االمتنان فى جممع المواد لمد  سنة دراسمة أو اكثر . -7

الفصل النهائي مح المعهد ، ويترتب ى مه إلحاد قمد الطالب مح المعهد وحرمانــه مــح التقــدم لإلمتنــان ، ويب ــ   -8

 هيا القرار الى المعاهد األخرد .

داخل المعهد ، ويجــب ابــالق القــرار الــى ولــى أمــر   يجور  دار  المعهد إىالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبمة •

  .الطالب . وتنفظ القرارات الصادر  بالعقوبات التأديبمة ىدا التنبمه الشفهي فى م ف الطالب

 لورير التع مم ان يعمد النظر فى القرار  الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثالثة سنوات ى ى االقل مح تاريخ صدور القرار .   •

( 52( مح القانون رقــم )70القرارات التي تصدر مح الهمئات المختصة بتوقمع العقوبات التأديبمة وفقا ل ماد  ) •

تكون نهائمة ومع ذلك تجور المعارضة فى القرار الصادر غمابما أمــام مج ــي التأديــب وذلــك فــى   1970لسنة  

قرار حضوريا اذا كان ط ب النضور قد اى ح خالل اسبوع مح تاريخ إىالنه الى الطالب أو ولى أمر  ، ويعتبر ال

 الى  خص الطالب أو ولى أمر  وتخ ف ىح النضور بحمر ىير مقبول .
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يجور التظ م مح قرار التأديــب بط ــب يقــدم لعممــد المعهــد خــالل خمســة ىشــر  يــوم مــح تــاريخ صــدور القــرار  •

 ولمج ي إدار  المعهد ان ي حى العقوبة او يخفضها .

مــح  اثنــانمعهد الخا  برئاســة ىممــد المعهــد المخــتص او مــح يقــوم مقامــه وىضــوية يشكل مج ي تأديب ال •

 أىضاد مج ي إدار  المعهد يكون أحدهم مح أىضاد همئة التدريي بالمعهد .

 يجور ل طالب المنال الى مج ي التأديب ان يصطنب معه أحد المناممح لنضور ج سات المج ي •

 -:هم بتوقيع العقوبات  وناملختص 

 

وفــى حالــة حــدوث اضــطراب أو   .األولى المبمنة فى الماد  الســابقة  الخمسةىممد المعهد وله توقمع العقوبات  .1

إخالل بالنظام يتسبب ىنه أو يخشى منه ىدم انتظام الدراسة أو االمتنــان يكــون لعمـــمد المعهــد  توقمــع جممـــع 

العقوبات المبمنة فى الماد  السابقة ، ى ى أن يعر  خالل أســبوىمح مــح تــاريخ توقمــع العقوبــة ى ــى مج ــي 

ى مح المعهد ، و لمج ي االدار   بالنسبة إلى غمر ذلك مــح العقوبــات . التأديب إذا كانب العقوبة بالفصل النهائ

  . وذلك ل نظر فى تأيمد العقوبة أو إلحائها أو تعدي ها

البنــد الخــامي ومــا بعــد   مج ي التأديب له توقمع جممع العقوبات . وال توقع ىقوبة مح العقوبات الــوارد  فــى .2

له فمما هو منسوب إلمه فإذا لم ينضر فــى الموىــد االميكور سابقاً أال بعد التنقمق مع الطالب كتابة وسماع أقو

 . المندد ل تنقمق سق  حقه فى سماع أقواله ويتولى التنقمق مح ينتدبه ىممد المعهد
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 الع ممة الندوات   •

 اجتماىات اتناد الطالب •

   الكتاب معر   •

 الجمهورية  بطولة  •

 معر  الرسومات •

 ندوات ثقافمة  •

 المسابقات الع ممة  •

 مشاريع الطالب  •

 التخرج  حف ة •

 

  الطالبية    اتاملشارك بعض  
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 إدارة رعاية الطالب  

وتنر  ى ى غرس القمم االخالقمة والروحمة رىاية الطالب بالمعهد ركناً هاماً لخدمة طالب المعهد   تعتبر ادار  .1

لدد طالب المعهد وتعنى رىاية الطالب بالنشاط اليد يمارسه الطالب في اوقات الفراق واليد يؤدد الــى تنممــة 

رىايــة  ادار قدم تفعالمة الزائد  ، كما الشعور بالراحة والنرية ويمكنهم مح التخ ص مح الطاقة الجسمانمة واالن

الطالب مجموىة مح الخدمات الطالبمة مح خالل ال جان المخت فة ) ى ممة ـ رياضمة ـ اجتماىمة ـ ثقافمــة ـ فنمــة ـ 

جوالة ـ أسر ( بقصد تنممة خبراتهم االجتماىمة وتنقمق ال ماقة البدنمــة والنفســمة ، وكــيلك إىــداد الفــرد ل نمــا  

اد طالب المعهد وتنم ه المسئولمة في أن ينوب ىح جممع الطــالب االجتماىمة والعم مة ويتم ذلك بمشاركته باتن

 مما يكسبه المهارات ا دارية والجرأ  في اتخاذ القرارات .

والطالب وتوثمق وتفعمل   دار إسعى الى توطمد العالقة بمح  ترىاية الطالب بالمعهد    دار  إومح هيا المنط ق فان   .2

ابقات الخارجمة التي تنظمها ا دار  المركزية لرىاية الطالب بورار  الدور ا يجابي والمشاركة الفعالة في المس

، وهيا   األولي والمتقدمة  المراكز  المشاركات بنصولهم ى ي  ت ك  المعهد في  أبناد  ، وقد  رفنا  العالي  التع مم 

والثقافمة  االجتماىمة  واألبناث  والندوات  الرياضمة  الدورات  تنظمم  مثل  الداخ مة  المشاركات  وتكويح   بجانب   ،

 ىشمر  الجوالة واألسر الطالبمة المخت فة . 

 الطالبية باملعهد   لألنشطة قواعد اخلصم  

 

 حظاتمال نسبة الخصم األنشطة الطالبية 

  (دينية - علمية –رياضية  -ثقافية  )

 علي مستوي الجمهورية 

 مهورية علي مستوي الج األولركز ملا %  20

 لمركز الثاني علي مستوي الجمهورية ا %  15

 توي الجمهورية ز الثالث علي مسلمركا %  10
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 -نبذة عن احتاد الطالب باملعهد :
هد طبقا لما ورد من أحكام بالئحة المعاهد العليا الخاصة والخاضعة إلشييرا  وزار  التعليييم يشكل اتحاد طالب المع

  . العالي 

يشكل اتحاد الطالب من طالب المعهد النظاميين المقيدين به والمسددين لرسييوم االتحيياد ويكييون للطييالب الوافييدين 

الذين يسددون رسوم االتحاد حق ممارسة أوجييه النشيياط الخيياص باالتحيياد بييدون أن يكييون لهييم حييق االنتخيياب أو 

 الترشيح .

 -تهدف االحتادات الطالبية اىل حتقيق ما يأتي :
 
تنممة القمم الروحمة واالخالقمة والوىى الوطني القومي لدد الطالب وتعويدهم ى ى القماد  وإتاحة الفر  لهــم   -1

 ل تعبمر المسئول ىح آرائهم .

 وتوثمق الرواب  بمنهم وبمح القائممح بالتدريي والعام مح . بث الروم االخوية الس ممة بمح الطالب ،  -2

 إكتشا  مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصق ها وتشجمعها . -3

 نشر وتشجمع تكويح األسر ودىم نشاطها . -4

تفوقمح نشر وتنظمم األنشطة الرياضمة وا جتماىمة والكشفمة والفنمة والثقافمة وا رتقاد بمستواها وتشجمع الم  -5

 فمها .

 تنظمم ا فاد  مح طاقات الطالب فى خدمة المجتمع ، بما يعود ى ى الوطح بالخمر . -6
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   -يعمل جملس إحتاد طالب املعهد على حتقيق أهداف اإلحتادات الطالبية من خالل اللجان اآلتية:
  جلنة األسر: -1

  .ودعم نشاطها مع التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالمعهد  تختص علي تشجيع تكوين األسر بالمعهد ،     

 جلنة النشاط الرياضي: -2

البطييوالت  فييي تختص بتعري  الطالب باألنشطة الرياضية التي تنظم بالمعهد مع االشتراك  

 الرياضية التي تنظمها وزار  التعليم العالي .    

 جلنة النشاط الثقايف:   -3

التى تؤد  الي تعري  الطالييب بخصييائص المجتمييع   ةاالنشطة الثقافيتختص بتنظيم أوجه      

األدبية للطالب والعمل على تنمية الطاقييات   تواحتياجات تطور  والعمل على تنمية الهوايا

 األدبية والثقافية للطالب 

 جلنة النشاط الفني:  -4

بمستواها بما يتفق مع أغراضها  تختص بتنمية المواهب الفنية المختلفة للطالب واإلرتقاء

تشييجيع األنشييطة والسامية وكقامة الحفالت والمعارض التى تبييرز النشيياط الفنييى للطييالب، 

 .الفنية والهوايات للطالب ودعمها

 جلنة النشاط االجتماعي والرحالت:  -5

  والعيياملين   بالتييدريس   القييائمين   وبييين   الطييالب   بييين   االجتماعييية   الييروابط   تنمييية   علييى   بالعمل   تختص 

  والمعسييكرات   الييرحالت   تنظيييم   .   المناسييبة   الوسائل   بكل   وذلك   ،   بينهم   واإلخاء   التعاون   روح   واشاعة 

 .   الوطن  معالم  على  التعر   على   الطالب   تساعد   التى   والترويحية   والثقافية   االجتماعية 

  جلنة اجلوالة واخلدمات العامة: -6

تختص بتنظيم أوجه نشاط حركيية الكشيي  واالرشيياد علييى األسييس العلمييية وفقييا لمبادئهييا 

تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها المعهد بما يساهم فييى تنمييية المجتمييع والعمييل علييى و

اشتراك الطييالب فييى تنفيييذها ، والمسيياهمة فييى مشييروعات الخدميية العاميية القومييية التييى 

 تتطلبها احتياجات الوطن .
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شكل كل لجنة من اللجان السابقة برياد  رائد من القائمين بالتدريس ، يصييدر بتعينيية قييرار ميين عميييد المعهييد ، ت

وعضوية طالبين عن كل فرقة دراسية ينتخبهما سنويا طالب فرقتهم الدراسية بطريقة االقترا  السيير  ، وممثييل 

ُ نً الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالمعهد وتنتخب كل لجنة أمي  من الطالب . اُ أميناً مساعدو ا

 -: باالتياملعهد  طالب خيتص جملس احتاد

 رسم سياسة اتحاد طالب المعهد فى ضوء البرامج المقدمة من اللجان  -1

 أعتماد برامج عمل لجان مجلس االتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها  -2

 توزيع االعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه . -3

 أعتماد الحسابات الختامية لإلتحاد  -4

 تنسيق العمل بين لجان مجلس اإلتحاد المختلفة . -5

 انتخاب أمين مجلس اإلتحاد وأمين مساعد من بين أعضائه من الطالب . -6

يشكل جملس احتاد طالب املعهد سنويا بريادة عميد املعهد أو منن ينيبنه فنى  لن  منن القنائمني 
 -: كال من بالتدريس وعضويه

 
 رواد لجان مجلس االتحاد من القائمين بالتدريس . -1

 لرعاية طالب المعهد.  رئيس الجهاز الفنى -2

 أمناء لجان مجلس االتحاد من الطالب.  -3

لرعاييية الطييالب  من بين أعضائه من الطالب ويكييون رئيييس الجهيياز الفنييى اً وينتخب المجلس أميناً وأميناً مساعد

للمعهد أميناً لصندوق المجلس ويحضر ممثلوا الجهيياز الفنييى لرعاييية الطييالب بالمعهييد اجتماعييات لجييان االتحيياد 

صوت معدود ويتولى رواد لجييان االتحيياد رائييد له ومجلس اتحاد المعهد ، ويشتركون فى مناقشتها دون أن يكون 

بما يؤكد تعميق الصلة بين أعضاء هيئة التييدريس والطييالب مجلس اتحاد المعهد أبداء المشور  للجان والمجلس  

 ، بما يتيح كدار  شئونهم بةنفسهم .
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يصدر رئيس اإلدار  المركزية المختص القرارات الالزمة لتنظيم األنشييطة الرياضييية والفنييية واألدبييية وأنشييطة و

ها وكذلك تلك التى تتنييافس أو تشييترك الجوالة والخدمة العامة التى تتنافس فيها منتخبات المعاهد رسميا فيما بين

فيها المنتخبات القومية الموحد  مع الهيئات والدول األخر  ويتابع رئيس اإلدار  المركزية المختص ومدير عييام 

 . تالقرارارعاية الطالب سالمة تنفيذ تلك 

 -اآلتية :ه الشروط ييشرتط فيمن يتقدم للرتشيح لعضوية جلان جملس االحتاد أن تتوافر ف

  .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية -1

   .أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة -2

  .أن يكون طالبا نظاميا -3

  .االتحادأن يكون مسددا لرسوم   -4

 يرشح نفسه فيها . اللجنة التىأن يكون من ذو  النشاط الملحوظ فى مجال عمل   -5

الطالبييية أو  لالتحيياداتأو تقييرر كسييقاط أو وقيي  عضييويته  للحرييية، أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبيية مقيييد   -6

  .لجانها

 أال يكون قد وقع عليه أ  جزاء بالمعهد. -7

يتم انتخاب مجلس اإلتحادات ولجانها فى موعد غايته منتص  شهر ديسمبر من كل عام ويصدر قرار من رئيييس  •

بتحديد المواعيد التفصيلية لإلنتخابييات للمسييتويات المختلفيية وال   بوزار  التعليم العالي   المختصاإلدار  المركزية  

يحق أل  طالب االدالء بصوته اال اذا كان مقيداً بجداول الناخبين من الطالب ، ويحمييل اثبييات شخصييية ومييا يفيييد 

 سداد  رسوم االتحاد .

علييى األقييل ميين الطييالب الييذين لهييم حييق  %50لمعهييد حضييور يشترط لصحة اإلنتخابات فى لجان كتحاد الطالب با •

اإلنتخاب ، فإذا لم يكتمل العدد ، تؤجل اإلنتخابات لموعد ةخر فى مييد  ثالثيية أيييام علييى األكثيير وفييى هييذ  الحاليية 

على األقل من الناخبين فإذا لم يكتمل العدد هييذ  الميير  يسييتبعد تمثيييل كييل   %20يشترط لصحة اإلنتخابات حضور  

 ناخبيها .لفرقة التى لم يكتمل طلبة ا

كذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طالب المعهد للسبب السابق يعين عميد المعهد مجلسا إلدار  شئون االتحاد يضم   •

 عناصر من الطالب المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط اإلتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح . 
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أو وحداتييه كمييا ال يجييوز  ال يجوز كقامة تنظيمات أو تشكيالت على أساس فئييو  أو سياسييى أو عقائييد  بالمعهييد •

تنظيم أ  نشاط لمجالس االتحييادات أو لجانهييا أو باسييمها علييى اسيياس فئييو  أو عقائييد  ويجييب الحصييول علييى 

موافقة عميد المعهد على اقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض أو على دعو  المتحييدثين ميين 

 لدعو  الى المتحدثين من عميد المعهد.  خارج المعهد ، وفى هذ  الحالة االخير  توجه ا

ويبطل كل قرار يصدر عن أ  مجلس من مجالس كتحادات الطالب او لجانها كذا كان مخييال  القييوانين أو اللييوائح  •

يوق  كل ةثر له ويحق لعميد المعهد كيقا  أ  قرار يصدر عن أ  مجلس من مجالس اتحادات الطالب أو لجانهييا 

 نظم .يكون مخالفا للتقاليد وال

يختص رائد مجلس اإلتحيياد أو لجنتييه بتحضييير جييدول األعمييال والييدعو  لإلنعقيياد وكدار  الجلسيية ومتابعيية تنفيييذ  •

القرارات ، ويقوم بتبليغ القرارات الى عميد المعهد أو رئيييس اإلدار  المركزييية المخييتص بحسييب األحييوال وذلييك 

 .فور صدورها 

الوارد  بهذ  الالئحة يجوز أن يوقع علييى عضييو اإلتحيياد  ةمع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والعقوبات التةديبي  •

التى تثبت عليه مخالفة القواعد المنظمة لإلتحادات الطالبية أو التقاليد المرعبة ، أو اإلخالل بسييمعة اإلتحيياد ، أو 

وذلك بعد التنقمــق وســماع وحسن السمعة كحد  العقوبات التالية  اإلضرار بمصالحة أو فقدان شرط الٌخلق القويم

 -أقواله :

 وق  العضو عن ممارسة أنشطة اإلتحاد. -1

 كسقاط العضوية من مجلس اإلتحاد أو لجانه  -2

 كسقاط العضوية من االتحاد لمد  سنة  -3

والثالثيية بقييرار ميين مجلييس  ويكون توقيع العقوبة األولى بقرار من عميد المعهد .ويكون توقيع العقوبتين الثانييية

 تةديب الطالب .يكون إلتحادات الطالب بالمعاهد الئحة مالية وكدارية تصدر بقرار من وزير التعليم العالى 
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   العيادة الطبية ونظام عالج الطالب :  

 .يوجد بالمعهد ىماد  طبمة مزود  باألدوية واالدوات الطبمة الالرمة لإلسعافات االولمة ل طالب  .1

 يمنا الطالب خطاب تنويل ل تأممح الصني لتوقمع الكشف الطبي مجاناً.  .2

االســعافات االولمــة ويقــوم بتــدريب الطــالب متخصصــمح مــح   يقوم المعهد بإىطاد دورات تدريبمة ل طــالب ى ــي  .3

 جمعمة الهالل االحمر بالمنما.

 العيادة الطبية                                            

       

 

 

 

 

 دورة االسعافات االولية للطالب والعاملني 
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يتمتع الطالب بخدمة مكتبمة متمث ة في مكتبات متخصصة لسقسام الع ممة المخت فة تضم المؤلفات العامة التي  .1

 غنى ل طالب ىح الرجوع إلمها الى جانب تزويدها بأحدث االصدارات مح الكتب والدوريات الع ممة .    ال

 مكتبة الكترونمة بمبني )ج( .  -مكتبة مبنى )ج(    -يضم المعهد :   مكتبة مبنى )أ (   .2

 م العالي.وتسرد ى ى الطالب أحكام الالئنة الداخ مة ل مكتبات التي يصدر بها قرار مح ورير التع م .3

 تصدر المكتبة الئنة تنظم استعار  الكتب ل طالب مح المكتبة وتع ممات آداب استخدام المكتبة. .4

 المعهد مشترك ببنك المعرفة المصر .   .5

 

 

http://www.ekb.eg/home
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 نسخ.خمي  محاقل الكتاب  ىدد نسخكان  إذاكتاب ال  ال يجور استعار -1

                                                                                                                                                       ل طالب.  لطالب المعهد يكون بالكارنمه أو بالبطاقة الشخصمة االستعار -2

 فق . يوم واحدالخارجمة ال تزيد ىح  مد  االستعار  -3

والشرم وكتابة االسم والتصنما في  الكتــب الخاصــة  التخطم  فمه الكتاب وىدميجب ى ى الطالب النفاظ ى ى  -4

 .بالمكتبة  ومح  يخالف ذلك ي تزم بدفع ثمح الكتاب وتنوي ه الى الشئون القانونمة ل تنقمق معه 

   
 

 إرشادات إىل رواد املكتبة  

 

 الكود في سجل الزيارات قبل دخول المكتبة .  تسجمل االسم  ورقم -1

  . المكتبة مكان لالطالع  والقراد  وإىطاد الفرصة ل جممع بمحادر  المكتبة بعد انتهاد الحر  المخصص ل زيار -2

 التزام الهدود والصمب داخل المكتبة   .  -3

 يمنع استخدام التصوير بالموبايل وتشحمل الموسمقى داخل المكتبة   .  -4

 داخل المكتبة   .   اخر غر يمنع تشحمل الالب توب ى ى الموسمقى أو اد  -5

 ىدم الكتابة أو الرسم ى ى الطاوالت الخاصة بالمكتبة .  -6

 ىدم رمى الورق والمناديل المستعم ة في أرفف  الكتب أو ى ى األر  .  -7

 المأكوالت والمشروبات داخل المكتبة  . ىدم تناول  -8

 .   لهاىدم دخول المكتبة بالنقائب ووضعها في المكان المخصص  -9

 ىدم  الوقو  جماىي ومنع التدخمح ى ي باب المكتبة أو داخل المبنى.   -10

 -ملحوظة هامة :

  

 حتي ال تفقدها . الشخصمة وىدم تركها بالمكتبة ب التأكد  مح اخي جممع متع قاتك  قبل محادر  المكتبة يج
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 .   بنات  ( مجهز بأحدث وسائل الراحة واألمان  -) بنمح   ىسكان طالبإيتام لطالب المعهد  .1

الطالبي  .2 االسكان  ى ى  المشرفمح  أ     يقوم  وتيلمل  اختصاصاتهم  حدود  في  احتماجاتهم  وت بمة  الطالب  بمتابعة 

 صعوبات تواجه الطالب المحتربمح . 

 بعد سدادها:   االتوبيس قواعد اخلصم واسرتداد اشرتاكات االسكان الطالبي و  

 .ل طالب المنسنبمح مح االسكان الطالبي قبل بداية العام الدراسي  %10خصم تم ي .1

 . مح اال تراك مح بداية الدراسة حتي نهاية الشهر االول مح الدراسة %20يتم خصم  .2

 .يتم خصم قممة ا تراك ترم مح بداية الشهر الثاني حتي نهاية الفصل الدراسي االول  .3

وطبقــا لمــا يقــر  مج ــي إدار   .النسناب في بداية الفصل الدراسي الثــاني يتم خصم اال تراك كامال اذا كان ا .4

 المعهد 
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( عاًما سواء كان مسييتجًدا أو مقيييًدا 19بمجرد بلوغ الطالب سن ) .1

مييين أعيييوام سيييابقة علييييه سيييرعة التقيييدم بالبطاقييية  بالمعهيييد

أن هييذ  البطاقيية يحصييل عليهييا الطالييب ميين وجنييد (    6العسكرية)

مركز الشرطة التابع له وذلك إلتمام كجراءات تةجيل تجنيييد  لسيين 

( سيينة أو تقييديم شييهاد  اإلعفيياء النهييائي أو المؤقييت ميين 28)

  .الخدمة العسكرية

(سنة وله حق االستمرار في الدراسة حتى هذ  السيين أو حصييوله 28ةجيل لسن )للطالب المنتظم بالدراسة حق الت .2

  .على المؤهل أيهما أقرب

كذا كان الطالب قد أد  الخدمة العسكرية أو معفى نهائيًا أو مؤقتًا منها يجب عليه التقدم بالشهاد  الدالة على ذلييك  .3

  .) األصل ( وال تقبل الصور 

( عليه أن يقدم نفسه لمنطقة التجنيييد التييابع لهييا لتجنيييد  ثييم يتقييدم بإثبييات 3الطالب البند رقم )كذا لم ينطبق على   .4

تجنيد من الوحد  المجند بها معتمد من السييجالت العسييكرية وتبحييث كييل حاليية علييى حييد  بمعرفيية شييئون الطييالب 

   .  التةجيل من عدمه لمعرفة ما كذا كان الطالب يستحق

تخطر عنه منطقة التجنيييد التييابع لهييا ويييتم كيقييا  قيييد  و  بالمعهد( سنة أثناء دراسته  82الطالب الذي يبلغ سن ) .5

أو تقديم نفسييه لمنطقيية  .    )األصل(فوًرا لحين تحديد موقفه من التجنيد أما بتقديم شهاد  كعفاء نهائي أو مؤقت 

يخييدم بهييا معتمييد  ميين السييجالت  بإثبييات تجنيييد  ميين الوحييد  التييي   المعهييدالتجنيد التابع لها لتجنيييد  ثييم موافييا   

 .ويتم ايقا  قيد   العسكرية

وفي حالة زوال سبب اإلعفاء المؤقييت  مد  االعفاءبالنسبة للطالب المعفى مؤقتًا يجب تجديد الشهاد  كلما انتهى  .6

 .يوق  قيد  وتخطر عنه منطقة التجنيد المختصة
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 -: اشرتاك السكة احلديد

 

صييور   2كحضار استمار  من هيئة السييكة الحديييد د عييدد  -1

 شخصية للطالب

المخييتص بييإدار   الفرقييةاسييتمار  بواسييطة موظيي   ءتمييل -2

 .شئون الطالب

 .د الرسوم الدراسية شرط الحصول علي هذا االشتراكاسد -3

 

  -املواصالت:

 .لنقل الطالب من مدينة المنيا الي المعهد والعكس في خطوط سير مختلفة  يوفر المعهد وسائل مواصالت
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  - الرتبية العسكرية:

 والمعاهــد واأله مــة،  الخاصــة الجامعــات طالب ى ى العسكرية التربمة  ماد   تطبمق  ل جامعات األى ى  المج ي  رقر

 . الخاصة

 الشق نظر ،  و ق ىم ي   ق لشقمح وتنقسم المصرية الجامعات ط بة لكافة  م زمة  ماد   هي   العسكرية  والتربمة

 يــتم لتــي ا والتمرينــات العسكرية األوامر بعم  ى ى  فمه  التدريب  يتم  ساىة  حوالي   يستمر  طابور   كل  في   العم ي 

 فــي  مفاجئــة امتنانــات 3 - 2 ىمــل يــتم نظرية مناضرات لعشر إضافة الدور  مح األخمر الموم في  فمها  االختبار

 .المناضرات ت ك  منتود

 وبنط ون بني ل وقممص كاب همئة ى ى وهو رسمي ال ز ال الطالب يرتد  يوما( 12) أسبوىمح مد   الدور   وتمتد

 .اررق

 أيــام بــأ  يسما وال الدور  أيام كافة الصبام  طابور أداد مع المناضرات لكتابة وق م كشكول  طالب  كل  مح  يط ب

 :تشمل والمخالفات الدور  له ت حى ىنها راد إذا مخالفات 4 طالب ولكل غماب، 

 (ح قها منهم يط ب وال المتدينون ال نى أصناب )يعفى الطوي ة اليقح •

 قصمر  والسوالف مم 2 والجانبمح مم 3 الرأس المط وب الطويل الشعر •

 (ونصف 7 )الساىة الطابور ىح التأخمر •

 الئقة غمر بطريقة المع م منادثة •

 الطابور في  االنضباط ىدم أو جمد بشكل األوامر تنفمي ىدم •

 النظرية المناضر  ىح التأخر •
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 -اجلودة: وحدة رؤية 
تتطليييع وحيييد  ضيييمان الجيييود  بيييان يكيييون المعهيييد مؤسسييية متمييييز  فيييي مجيييال 

الهندسييية والتكنولوجييييا وخدمييية المجتميييع وتنميييية البيئييية بميييا يضيييمن تحقييييق 

 معايير الجود  واالعتماد.  
 

 -اجلودة: وحدة رسالة 
باالسيييتمرار فيييي غيييرث ثقافييية الجيييود  بميييا يضيييمن تلتيييزم وحيييد  ضيييمان الجيييود  

 الحصول علي االعتماد.

 -أهداف الوحدة:
تسعى وحد  ضمان الجود  بالمعهد الى تحقيييق الغايييات النهائييية و األهييدا  االسييتراتيجية للمعهييد للحصييول  -1

 -على االعتماد األكاديمي، و أهدا  الوحد  تتمثل في:

 مييع متفقيياً  واإلنسييانية  والفنييية  والتكنولوجييية  العلمييية  المجيياالت  فييي   المنافسيية  علييي   قادر  متميز  خريج  كعداد -2

 .والعالمية المحلية البيئة احتياجات مساير  علي  وقادراً  الدولية المعايير

 وضع نظام لتقييم و تحليل األداء. -3

 تكوين فرق عمل للتقييم الذاتي و التحسين المستمر. -4

 التنسيق بين جميع األقسام العلمية واإلدارية. -5

 .  المستمر  التطوير أسس  على لالعتماد للتةهيل  متطور  تعليمية  نظم تبنى -6

 . التدريس  هيئة أعضاء قدرات وتنمية العلمي  البحث  لمنظومة  المستمر التطوير -7

 .  متطور معلومات  ومركز قياسية  وور  معامل  كنشاء في   االستمرار -8

 . معهدلل المستقبلية التطوير  مشروعات  في  المشاركة -9

 مشييتركة لغيية خلييق طريق عن الشاملة الجود  وتوكيد المستمر والتحسين المنتظم الذاتي   التقويم  ثقافة  كدخال -10

 . االعتماد كلى  وصوالً   المعهد  في   والطالبي   واإلداري  األكاديمي  المجتمع  بين  الوعي   ونشر الجود   لمفهوم

 خطييط ووضييع الحلييول اقتييراح   مييع  المعهييد  مسييتو   علييى  األداء  تطييوير  لمعوقات  والواقعي   الكامل  التشخيص -11

 .المختلفة  المجاالت في   للتحسين

 منظوميية مخرجييات جميييع فييي  المجتمييع ثقيية وكسييب  المجتمييع  تحييديات  ومواجهيية  البيئيية  خدمة  في   المشاركة -12

 .والدولية واإلقليمية القومية المعايير  مع تتفق  ومجتمعية  مهنية وخدمات  وبحوث  خريجين من التعليم
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 التعليم؟ فى اجلودة ننشد ملا ا

تحقييق  مرموقييةاو معاهييد خاصيية  جامعييات ميين يتخرجييون الذين الطالب أن تعلم هل الطالبة،  عزيزتي  الطالب عزيزي

 فييى الجييود  وتطبيييق نظييم .خارجهييا أو بلييدهم فييي  سييواء غيييرهم،  من أفضل عمل فرص لهم تتوافر الجود  متطلبات

 للحصييول عديييد  فرصييا لييك ويييوفر ةال  الخييريجين،  وسطمتميز  خريجا تكون أن لك يضمن العالي  التعليم مؤسسات

 .توظيفك على تتهافت العمل سوق ويجعل منظمات تخرجك،  فور كليها تسعى التي  الوظيفة على

 :بةنهم يتميزون طالبا تخرج  الجود  نظم تطبق التي  المؤسسات كن

 عييادات واحتييرام مراعييا  مييع خارجهييا وفي  بلدهم في  العمل ظرو  مختل  مع التكي  على وقدر  اراد  بانهم ذو •

 .اآلخرين  وثقافات وتقاليد

  اآلخرين مع الناجح والتواصل االتّصال على قادرون •

 البناء  القرارات واتخاذ المشكالت حل على قادرون •

  والتميز اإلبدا  على قادرون •

  واألزمات والموارد الوقت كدار  على قادرون •

 . بالنفس وثقة أخالق ذو •

 مقبول . ومظهر قويم سلوك ذو •

البداية يجب أن تعر  أن محور منظومة التعليم بالمعهد هو أنت ... نعم الطالييب هييو المسييتهد  األساسييى ميين   فى

العملييية التعليمييية فكييل مييا يييدور حولييك ميين محاضييرات وكمتحانييات ونييدوات وغيرهييا غرضييها األساسييى اإلرتقيياء 

ل الييذ  تييزداد فيييه حييد  المنافسيية يوميياً بمستواك ومهاراتك التى تؤهلك وتجعلك قادراً على المنافسة فى سوق العم

بعد يوم ومن هنا فإن دورك فى تحسين الخدمة التعليمية التى تتلقاها فى معهييدك هييو الييدور األساسييى بييل المحييرك 

لباقى األطرا  المشتركة معك فى المنظومة االكاديمية فةنت ببساطة متلقييى الخدميية ميين المؤسسيية التعليمييية التييى 

مؤسسة على تحسين الخدميية التعليمييية التييى تتلقاهييا فييى المعهييد وهييو الغييرض األساسييى ميين التحقت بها وتعمل ال

  تطبيق نظم الجود  فى التعليم .
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 اجلودة مفهوم

 لتحقيييق تطمييح تعليمييية مؤسسيية لكييل شييعاراً  وليييس أساسييياً  متطلبيياً  ومالييي   عالمنا  فى  التعليمية  العملية  جود   تعتبر

 وتحسييينه وتطييوير  التعليم جود  ضمان أن فى شك وال. مستمر  ورحلة نهاية بال سباق فالجود   اآلداء  فى  العالمية

 أصبح التعليم جود  ومعايير  سياسات  تبني   فإن  لذا.  التعليمية  مؤسساتها  وبالتبعية  الدولة  أولويات  من  أولوية  أصبح

 جييود  لمعييايير المعهد وتبني . التعليمية وفاعليتها المؤسسية قدرتها وتعزيز  التعليمية  المؤسسة  وتميز  لرقى  مقياساً 

 مييع يتناسييب  بمييا  التعليمييية  العملييية  مخرجييات  ميين  المسييتفيديين  وتوقعييات  إلحتياجييات  وتوثيييق  ترجميية  هييو  التعليم

 .واإلعتماد التعليم  جود  لضمان القومية الهيئة قبل  من المعتمد   الخريج ومواصفات المدنى المجتمع متطلبات

 األكادميى اإلعتماد هو ما

 تمكنييت كذا(  المعهييد)  التعليمية للمؤسسة اإلعتماد و التعليم جود  لضمان القومية  الهيئة  تمنحه  الذ   اإلعترا   هو

 القومييية القياسييية األكاديمييية للمعييايير وفقيياً  التعليمييية الفاعلييية تحقييق أنهييا و  المؤسسية  القدر   لديها  أن  كثبات  من

(NARs  )المستمر التعزيز و  التحسين  يضمن ما والمقومات  األنظمة  من لديها و  . 

  معتمد معهد من التخرج معىن ما

 فييرص الييى يؤد  والذ  العمل بسوق  تقدير  محل  عنه  الصادر   المجتمع  ثقة  يكسبه  اإلعتماد  على  المعهد  حصول  كن

 .المعهد  لخريج أفضل  عمل

 اجلودة بنظام معرفتها جيب مفاهيم

   National Academic References Standards)القياسية    القومية األكاديمية المعايير(   1)

 بهييا المعتيير  التخصييص خييريج مواصييفات تص  والتي  تخصص بكل الخاصة  األكاديمية  المعايير  من  مجموعة  هى

 .  يكتسبها أن  يجب التي  والمعار  المهارات  مجموعة  وتوضح

 (Intended Learning Outcomes ILOs) المستهدفة التعليم  نواتج(  2) 

 قييادراً  ويكييون الطالب ويكتسبها يعرفها  أن  ينبغى  والتي   والعامة  والمهنية  الذهنية  والمهارات  المعار   مجموعة  هى

 .بالبرنامج دراسته نهاية  فى يكتسبه أن الطالب  من ويتوقع بكفاء ،  أدائها  على
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 (Program Specification)  البرنامج توصي (  3)

 هييو البرنييامج وتوصييي . اإلعدادية الفرقة شامالً  به تدرس  الذي  بقسمك  البكالوريوس  درجة  هو  األكاديمي   البرنامج

 محققيية دقيقييين وترتيييب تنظيييم وفق المخططة  الدراسية  المقررات  من  مجموعة  عبر  الطلبة  تعلم  مسار  تص   وثيقة

 . العلمية الدرجة على للحصول المتعلم يقود بما  للبرنامج المعتمد  التعليمية  المخرجات

 (Course Specification)   الدراسي  المقرر توصي (  4)

 بهييا يشييارك والتييي  المطلوبييه والمعييار  المهييارات من مجموعة إلكسابه المقرر وأستاذ الطالب  بين  عقد  بمثابة  هو

 تقييمهييا،  ودرجيية تقييمهييا وطريقيية المخرجييات لهذ  المحقق العلمي   المحتوي  ويص   البرنامج  مخرجات  في   المقرر

 . أستاذ   مع به ما  ومناقشة  محتوياته  ومعرفة التوصي  هذا  على  اإلطال  الطالب على  يجب كما

 املنهج
 منه.أسةل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم المستهدفة  •

 مقرراته.أسةل عن توصي  البرنامج الذ  تدرس   •

  التعليم والتعلم
التعليم والتعلم بةن تؤد  ما يسييند كليييك ميين تكليفييات وقييراءات وشييارك بفاعلييية فييى   يةساعد أساتذتك فى عمل •

  المناقشات التى تطرح داخل قاعات المحاضرات وكطرح أسئلة هادفة وبناء  .

الييتعلم الييذاتى .... كلييخ ( والتييى تهييد   –تفاعل مع أساتذتك لتطبيق أساليب التعلم الحديثة ) التعلم اإللكترونييى  •

 حك بمهارات أساسية يطلبها سوق العمل .كلى تسلي

شارك فى برامج التدريب التى يعقدها المعهد  بهد  تنمية مهاراتك وككتساب مزيييد ميين المعلومييات والمعييار   •

 شارك بفاعلية فى التدريب الميدانى الذ  يمثل أهم متطلبات اإللتحاق بسوق العمل .

  العمل اجلماعى :
لييتعلم وكييذلك فييى توضيييح أهمييية دورهييم فييى تحقيييق جييود  التعليييم لتضييمن ساعد وساند زمالئك فييى الفهييم وا •

  مستقبالً أفضل لك ولوطنك .

 أحرص على المشاركة فى أداء أنشطة التعلم مع زمالئك لتنمية مهارات العمل الجماعى . •
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  الدعم الطالبى :

دليل الطالب الخاص بمعهدك جيداً وأحرص على معرفيية نظييام الدراسيية بييه وكيفييية كلتحاقييك بالتخصصييات   كقرأ •

  المختلفة به وكذلك نظم اإلمتحانات والقواعد المنظمة له.

  أحرص على اإلستفاد  من خدمات رعاية الشباب المتاحة بالمعهد . •

لييى أسييباب أخطائييك لتعمييل علييى تجنبهييا فييى أحرص على مناقشيية أسييتاذك فييى نتييائج اإلمتحانييات لكييى تقيي  ع •

 اإلمتحانات القادمة .

أحرص علييى التواصييل الييدائم مييع المرشييد األكيياديمى الخيياص بييك وأسييةله عيين كييل مييا تريييد وأطلييب نصيييحته  •

  بإستمرار

  املوارد والتجهيزات باملعهد :

 المعامل ..... كلخ (  من موارد معهدك ) مكتبة وأجهز  حاسب ةلى ، وأدوات االستفاد أحرص جيداً على   •

 أحسن كستخدام هذ  الموارد ، فهى من أجلك . •

 املشاركة اجملتمعية :

شارك مؤسستك فى برامج التوعييية المجتمعييية والبيئييية فهييى جييزء ال يتجييزأ ميين متطلبييات ككتسييابك لمهييارات  •

  العمل .

  . المعهدقوم بها يقدم الخدمة ألعضاء المجتمع المحلى وشارك فى تفعيل المشاركة المجتمعية التى  •

شارك بفاعلية فى الندوات العلمية وكجراء البحوث التى يتم تدريبك من خاللها على المهارات العقلييية والعملييية  •

  التى يتطلبها سوق العمل .

  :نفس  حاسب

  حكم على مد  مراعاتك لمواصفات الطالب الجيد .ا •

 أطلب كستشار  اإلرشاد االكاديمى فى معهدك كن تطلب األمر ذلك . •

 .تابع ما يحدث فى معهدك فى ضوء معايير الجود  لإلسهام فى التطوير •
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 -ومعدل الطالــب  -تقوم بتنرير  هادات مؤقتة لخريجي السنوات النهائمة يوقعها ىممد المعهد وتتضمح االسم  .1

 وتاريخ اىتماد النتمجة مح ورير التع مم العالي. –عام التقدير ال –مشروع التخرج وتقدير    -ودور التخرج 

كما تقوم بتنرير الشهادات المؤقتة ل خريجمح منررا بها تاريخ مــنا المؤهــل مــح تــاريخ  قــرار اىتمــاد وريــر  .2

التع مم العالي لنتمجة االمتنان وترسل الى ورار  التع مم العالي لمراجعتها واىتمادهــا ومعادلتهــا مــح المج ــي 

 ل جامعات. األى ى

 استخراج إفـــــاد  باسم مشروع التخرج.   .3

القمام باستخراج  هادات تخرج ) ىربي  او إنج مز  ( لقــدامى خريجــي المعهــد فــى حالــة ط بهــا مــح الخــريص  .4

واىتمادها مح المعهد وورار  التع مم العالي ) االدار  العامة لشــئون الطــالب واالمتنانــات ( والمج ــي االى ــى 

 س ممها الى الخريص بعد قمامه بسداد كافة الرسوم الخاصة باستخراج  هاد  التخرج الخاصة به.ل جامعات وت

القمام بالرد ى ى استفسارات السفارات والقنص مات العربمة ىح صنة بمانات  هاد  تخرج طالب المعهد واليد  .5

 يرغب فى العمل لدد الدول العربمة الشقمقة .
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 عدد وحدات املواد املطلوبة للحصول على بكالوريوس اهلندسة الكهربائية و احلاسبات -أوال:

 اإلجبارية  المواد 
 االختيارية 

 كجمالي 
 كنسانية  تكنولوجية  هندسية أساسية

 44 - - - - 44 الفرقة اإلعدادية 

 82.5 3 6 8 6 59.5 مرحلة الدبلوم 

 80.5 7 3 10 6 54.5 البكالوريوس مرحلة 

 207 10 9 18 12 158 المطلوب 

 يكاترونكس(املعدد وحدات املواد املطلوبة للحصول على بكالوريوس اهلندسة امليكانيكية )شعبة  -ثانيًا:

 اإلجبارية  المواد 
 االختيارية 

 كجمالي 
 كنسانية تكنولوجية  هندسية  أساسية

 44 - - - - 44 الفرقة اإلعدادية 

 83.5 2 13 8 4 56.5 مرحلة الدبلوم 

 80.5 2 15 8 7 48.5 مرحلة البكالوريوس 

 208 4 28 16 11 149 المطلوب 

 عدد وحدات املواد املطلوبة للحصول على بكالوريوس اهلندسة املعمارية   -ثالثا:  

 اإلجبارية  المواد 
 االختيارية 

 كجمالي 
 كنسانية  تكنولوجية  هندسية أساسية

 44 - - - - 44 الفرقة اإلعدادية 

 81.5 2 - - 4 75.5 مرحلة الدبلوم 

 83.5 2 8 - - 73.5 مرحلة البكالوريوس 

 209 4 8 - 4 193 المطلوب 

 عدد وحدات املواد املطلوبة للحصول على بكالوريوس اهلندسة املدنية -رابعًا: 

 اإلجبارية  المواد 
 االختيارية 

 كجمالي 
 كنسانية  تكنولوجية  هندسية أساسية

 44 - - - - 44 الفرقة اإلعدادية 

 83.5 2 - - - 81.5 مرحلة الدبلوم 

 84.5 3 - 5 5 71.5 مرحلة البكالوريوس 

 212 5 - 5 5 197 المطلوب 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة ا ىدادية             

ألول 
التزم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CHM 001  إجبار   2 كممماد صناىمة   

2 ENG 005  ) إجبار   3 تكنولوجما انتاج  ) أ   

3 ENG 021  ( 1ممكانمكا ) إجبار   2   

4 MTH 001  ) إجبار   3 رياضة ) أ   

5 PHY 001  ) إجبار   3 فمزياد ) أ   

6 CS 001  إجبار   1 مقدمة في ى وم الناسب اآللي   

7 LNG 001  ( 1لحة انج مزية ) إجبار   1   

8 PHE 001  ) إجبار   0.5 تربمة رياضمة ) أ   

9 ENG 011  إجبار   1 فكر تكنولوجي   

10 ENG 009  ) إجبار   1 ورب انتاج ) أ   

11 ENG 003  ) إجبار   2 رسم هندسي ) أ   

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CHM 002  إجبار   1 معمل كممماد   

2 ENG 022  ( 2ممكانمكا ) إجبار   2 ENG 021  ( 1ممكانمكا ) 

3 MTH 002  )ب( إجبار   3 رياضة MTH 001  ) رياضة ) أ 

4 PHY 002  )ب( إجبار   3 فمزياد PHY 001  ) فمزياد ) أ 

5 CS 002  )إجبار   2 برمجة حاسب آلي ) أ CS 001  مقدمة في ى وم الناسب االلي 

6 HUM 001   إجبار   1 تراث حضار   

7 LNG 002  )إجبار   1 لحة انج مزية )ب LNG 001  ( 1لحة انج مزية ) 

8 PHE 002  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة )ب   

9 ENG 004  )ب( إجبار   2 رسم هندسي ENG 003  ) رسم هندسي ) أ 

10 ENG 006  )ب( إجبار   3 تكنولوجما انتاج ENG 005  ) تكنولوجما انتاج  ) أ 

11 ENG 010  )ب( إجبار   1 ورب انتاج ENG 009  ) ورب انتاج ) أ 

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 001  ) إجبار   5 تدريب صناىي )تمهمد   
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة األولى قسم الهندسة الممكانمكمة ) عبة الممكاترونكي(

ألول 
الترم ا

 

 الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م
نوع  

 الماد  
 الماد  المؤه ة 

1 MTH 101  )ج( إجبار   3 رياضة MTH 002  )رياضة )ب 

2 PHY 106  )ج( إجبار   2 فمزياد PHY 002  )فمزياد )ب 

3 ENG 121 ( 3ممكانمكا ) إجبار   3 ENG 022  )ممكانمكا )ب 

4 CS 101  )ب( إجبار   2 برمجة حاسب آلي CS 002  )برمجة حاسب آلي )ا 

5 ME 103 ( 1ديناممكا حرارية ) إجبار   3 MTH 002  )رياضة )ب ENG 021  ( 1) ممكانمكا 

6 ENG 151  ( اقتصاد هندسيI   ) 1   إجبار   

7 LNG 101  )ج( إجبار   1 لحة انج مزية LNG 002  )لحة انج مزية )ب 

8 ENG 101 ( تكنولوجما انتاجIII ) 2   إجبار ENG 006 ( ب تكنولوجما انتاج ) 

9 ENG 103 ( ورب انتاجIII ) 1   إجبار ENG 010  ( بورب انتاج ) 

10 HUM 102  1 تاريخ مصر النديث 
اختمار  

 يأنسان
  

11 PHE 101  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة وأنشطة )جـ   

ي 
الترم الثان

 

 الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م
نوع  

 الماد  
 الماد  المؤه ة 

1 EE 191  إجبار   3 مباد  الهندسة الكهربمة PHY 002  )فمزياد )ب 

2 ENG 141 ( 1تكنولوجما مواد ) إجبار   2   

3 ME 104  ) أ ( إجبار   3 ممكانمكا موائع MTH 002  )رياضة )ب ENG 121 ( 3ممكانمكا ) 

4 ME 105 ( 1نظرية آالت ) إجبار   2 ENG 121 ( 3ممكانمكا ) 

5 ME 109  إجبار   2 تن مل اجهادات ENG 121 ( 3ممكانمكا ) 

6 MNG 101   إجبار   1 مباد  ادار   

7 ENG 111  )ج( إجبار   1 رسم هندسي ENG 004  )رسم هندسي )ب 

8 MTH 102  )3 رياضة )د 
اختمار  

 اساسي 
MTH 101  )رياضة )ج 

9 MTE 100  3 موجات كهرومحناطمسمة 
 اختمار  

 هندسي 
MTH 002  )ب( رياضة PHY 001  )فمزياد )ا 

ث 
الترم الثال

 الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م 
نوع  

 الماد  
 الماد  المؤه ة 

1 ITR 101 ( 1تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR001  ) تدريب صناىي )تمهمد 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الثانمة قسم الهندسة الممكانمكمة ) عبة الممكاترونكي(

التر
 

ألول 
م ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 MTE 106  3 أجهز  انصا  الموصالت 
  اختمار  

 تكنولوجي 
 

2 ME 131  3 مقدمة ل تصممم بالناسب اآللى 
    اختمار  

 تكنولوجي 
 

3 MTE 107  3 ( 1) أنظمة حاسبات 
   اختمار  

 تكنولوجي 
 

4 ME 101 ( 1تصممم ماكمنات ) إجبار   2 ENG 111  )رسم هندسى )ج 

6 ME 117  )إجبار   1 معمل االت حرارية وموائع )ا  

7 EE 192  إجبار   3 آالت كهربمة EE 191  مباد  الهندسة الكهربائمة 

8 ME 106  إجبار   1 وإصالم صمانة  

9 ME 118  إجبار   1 1معمل المات وتصممم  

10 ME 114  اختمار   3 ممكاترونكي 

 هندسي 

ME 105 (   1)  االت  نظرية 

EE 191 الكهربية  الهندسة ئمباد 

11 PHE 102  إجبار   0.5 تربمة رياضمة د  

الترم
 

ي 
الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CS 102  1 الرسم باستخدام الناسب 
  اختمار  

 تكنولوجي 
ENG 111  )رسم هندسى )ج 

2 ME 102  )هندسي  2 تصممم ماكمنات )ب ME 101 ( 1تصممم ماكمنات ) 

3 ME 107  إجبار   2 تنكم آلى MTH 002  )رياضة )ب 

4 ME 111  إجبار   2 مشروع الدب وم   

5 ME 137  )2 هندسة صناىمة )أ 
   اختمار  

 تكنولوجي 
  

6 MTE 101 3 أجهز  ودوائر المكترونمة 
  اختمار  

 هندسي 
PHY 001  )فمزياد )أ 

7 MTE 102  1 أساسمات معمل المكترونمات 
  اختمار  

 اساسي 
PHY 001  )فمزياد )أ 

8 MTE 103  1 استشعارات وتوصمالت حاسب معمل 
    اختمار  

 اساسي 
  

9 MTE 104  1 معمل الطاقة واألنظمة االلكتروممكانمكمة 
   اختمار  

 تكنولوجي 
EE 192  آالت كهربائمة 

5 ENG 112  إجبار   1 تقارير تكنولوجمة   

10 HUM 103  )1 حضار  اسالممة )أ 
 اختمار  

 انساني
  

11 PHE 103  إجبار   0.5 رياضمة وانشطة )هـ( تربمة   

 

ث 
الترم الثال

 

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 102 ( 2تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR 101 ( 1تدريب صناىي ) 
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 الهندسة الميكانيكية )شعبة الميكاترونكس(  المواد الدراسية المقرر  على طلبة الفرقة الثالثة  قسم

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤهلة  نو  الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ME 201  اجبارد  2 هندسة انتاج   

2 ME 207  اجبارد  2 تنكم آلى  انظمة ME 107  تحكم ةلى 

3 ME 203  )اجبارد  3 ديناممكا حرارية )ب ME 103 ( 1ديناميكا حرارية ) 

4 ENG 213  اجبارد  1 معالجة مع ومات   

5 ME 218  )ب( اجبارد  1 معمل آلمات وتصممم ME 118  )معمل ةليات وتصمبم )أ 

6 MTE 202  اختمار    اساسي  3 دوائر رقممة   

7 ENG 221    اساسي    اختمار   2 ونميجة  مناكا MTH 101 (  ج )  رياضه 

8 MNG 201  اجبارد  1 إدار  مشروىات   

10 HUM 205  )اختمار   انساني  1 حضار  اسالممة )ب   

11 MNG 223   اختمار   انساني  1 اقتصاديات االدار   

12 PHE 201 ( تربمة رياضمةI ) 0.5  اجبارد   

ى 
الترم الثان

 

 الماد  المؤهلة  نو  الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ME 204  )ب( اجبارد  3 ممكانمكا موانع ME 104  )ميكانيكا موانع )أ 

2 ME 210  اجبارد  2 تصممم انظمة ماكمنات   

3 ME 205  )ب( اجبارد  3 نظرية آالت ME 105  )نظرية ةالت )أ 

4 ENG 241  اجبارد  2 مواد هندسمة   

5 EE 201  اجبارد  2 آالت كهربائمة وتنكم EE 192  ةالت كهربائية 

6 MTH 201  ) هـ ( اجبارد  3 رياضة MTH 101  )رياضة )ج 

7 MTE 205  أنظمة حاسبات(II) 2  اختمار   تكنولوجي   

8 LNG201  )د( اجبارد  1 لحة انج مزية LNG 101  )لغة انجليزية )ج 

9 HUM 204  اختمار    انساني  1 ى م نفي صناىي   

10 HUM 202   انساني اختمار    1 أدب انج مز   

11 PHE 202 ( تربمة رياضمةII ) 0.5  اجبارد   

ث 
الترم الثال

 الماد  المؤهلة  نو  الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م 

1 ITR 201 ( 3تدريب صناىي ) كجباري  5 ITR102 ( 2تدريب صناعي ) 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الرابعة قسم الهندسة الممكانمكمة ) عبة الممكاترونكي(    

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CS 201 
في  تطبمقات الناسب  

 الصناىة ا دار  و
 معالجة مع ومات  ENG 213 إجبار   1

2 ME 209  إجبار   3 انتقال حرار  وكت ة ME 103   ( 1)ديناممكا حرارية ME 104 
ممكانمكا  
 موائع )أ( 

3 ME 241 
أجهز  االنتقال  

 النرار  
3 

اختمار  
 تكنولوجي 

ME 203 ( 2ديناممكا حرارية ) ME 204 
ممكانمكا  
 ( بموائع) 

4 MTE 204 
معالجة اال ارات  

 الرقممة 
2 

اختمار    
 هندسي 

ME 207  أنظمة تنكم آلى 

5 MTE 201  1 معمل أنظمة رقممة 
اختمار    
 اساسي 

 

6 MTH 204  3 تن مل احصائي 
  اختمار
 اساسي 

MTH 101  )رياضة )ج 

7 MTE 203 
التنكم فى التصنمع  

 االوتوماتمكى 
2 

اختمار    
 هندسي 

ME 201  هندسة انتاج ME 207 
أنظمة تنكم  

 آلى

8 ME 247  3 طاقه متجدد 
اختمار  
 تكنولوجي 

ME 203  (    ب )    حراريه ديناممكا 

ME204   (    ب )    موائعممكانمكا 

9 MTE 208 
تصممم الماكمنات  

 النديثة 
2 

اختمار  
 تكنولوجي 

 

10 ENG 212 
  كتابة تكنولوجمة
 ومستندات 

1 
 إجبار  

 

11 HUM 201  إجبار   1 تاريخ مصر  

12 HUM 203   1 قانون تجار 
اختمار    
 انساني

 

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ME 211  إجبار   3 مشروع البكالوريوس  

2 ME 217 
معمل آالت حرارية  

 وموائع )ب( 
1 

 إجبار  
ME 117 

 معمل آالت حرارية
 وموائع )أ(  

3 ME 202  إجبار   1 ورب هندسة انتاج  

4 ME 224  2 تطبمقات اليراع االلى 
اختمار    
 هندسي 

ME 207  أنظمة تنكم آلى 

5 ME 232  3 االت موائع 
اختمار    
 هندسي 

ME 204  (بممكانمكا موائع ) 

6 ME 231  3 هندسة حرارية 
اختمار    
 هندسي 

ME 203 ( ب ديناممكا حرارية ) 

7 MTE 207 
التحكم بالحاسب  
 فى التجارب 

2 
اختمار  
 تكنولوجي 

 

8 ME 244  3 تكيي  هواء 
اختمار  
 تكنولوجي 

ME 204   )ممكانمكا موانع )ب ME 203 
ديناممكا  

 حرارية )ب( 

9 MNG 222  1 س وك تنظممي 
اختمار  
 أنساني

    

10 MNG 221  اقتصاد هندسيII 1 
اختمار    
 أنساني

    

11 PHE 203  (تربمة رياضةIII ) 0.5   إجبار     

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 202 ( 4تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR 201 ( 3تدريب صناىي ) 

 



  

  

 

  

 

 

76 

 

 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة األولى قسم الهندسة الكهربمة والناسبات       

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 MTH 101  )ج( إجبار   3 رياضة MTH 002  )رياضة )ب 

2 PHY 106  )ج( إجبار   2 فمزياد PHY 002   فمزياد )ب( 

3 EEC 110  إجبار   2 ( 1) دوائر منطقمة  

4 EEL 121 ( 1معمل الكترونمات ) إجبار   1  

5 EET 113  إجبار   3 دوائر كهربمة  

6 EET 114  إجبار   3 مكونات الكترونمة  

7 ENG 151  ) إجبار   1 اقتصاد هندسي ) أ  

8 LNG 101  )ج( إجبار   1 لحة انج مزية LNG 002  لحة )انج مزية)ب 

9 EEC 130  إجبار   2 برمجة متقدمة  

10 HUM 102  أنساني  -اختمار   1 تاريخ مصر النديث   

11 PHE 101  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة وأنشطة )جـ   

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 EEC 111  إجبار   2 حاسبات تركمبات نتائص  

2 EEC 116 إجبار   2 مقدمة ممكروبروسمسور EEC 110   دوائر منطقمة 

3 EEC 117  إجبار   3 دوائر الكترونمة EET 114 مكونات المكترونمة 

4 EEI 118  إجبار   3 قماسات كهربمة EET 113   دوائر كهربائمة 

5 MNG 101   إجبار   1 إدار  مباد  

6 EEI 132 ( 1تدريب ىم ي ) إجبار   2  

7 MTH 102  )د( اساسي  -اختمار   3 رياضة MTH 101  )رياضة )ج 

8 HUM 103  ) أنساني  -اختمار   1 حضار  اسالممة ) أ  

9 EEC 193  تكنولوجي  -ر  اختما 3 تن مل  بكات  

ث 
الترم الثال

 

 

 المؤه ة الماد   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 101 ( 1تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR001 
تدريب صناىي  

 تمهمد  
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الثانمة قسم الهندسة الكهربمة والناسبات 

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 EEC 163  إجبار   2 انالوج نظم تنكم  

2 EEI 120  إجبار   3 مكونات نظم التنكم  

3 EEL 122  إجبار   1 2معمل الكترونات EEL 121 ( 1معمل المكترونمات ) 

4 EET 111  هندسي   -اختمار   3 1مجاالت كهرومحنطمسمة  

5 EET 162  إجبار   2 خطوط نقل  

6 EEI 186  تكنولوجي  -اختمار   2 دوائر منطقمة   

7 EEI 133 ( 2تدريب ىم ى ) إجبار   2 EEI 132   ( 1)  ىم يتدريب 

8 PHE 102  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة )د  

ي 
الترم الثان

 

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   9

1 EEC 161  إجبار   2 نظم تنكم ىددد  

2 MTH 103  أساسي  -اختمار   3 طرق ىددية MTH 001 ( أ رياضة ) 

3 EEI 164 إجبار   2 تنكم فى العم مات الصناىمة ال  

4 EEI 170  هندسي   -اختمار   2 االت كهربمة  

5 EEL 187  تكنولوجي  -اختمار   1 ( 3)معمل الكترونات EEL 122 ( 2معمل المكترونمات ) 

6 EET 112  هندسي   -اختمار   3 2مجاالت كهرومحنطمسمة EET 111 ( 1مجاالت كهرومحناطسمة ) 

7 EET 139  إجبار   3 نظم اتصاالت  

8 LNG 102  )أنساني  -اختمار   1 لحة انج مزية فنمة )أ LNG 101  ( ج)  فنمة  انج مزية  لحة 

9 PHE 103  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة)هـ  

الترم
ث  

الثال
 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 102 ( 2تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR101 ( 1تدريب صناىي ) 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الثالثة قسم الهندسة الكهربمة والناسبات 

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 MTH 205  اجبارد  3 تن مل رياضى 
  

2 MTH 207  اساسي  -اختمارد  3 حل المعادالت التفاض مة  ىدديا 
  

3 EET 205  اجبارد  3 دوائر فتا و غ ق 
  

4 EEP 202 ( 4تدريب ىم ي ) تكنولوجي  -اختمار   1 
  

5 EEC 201 اجبارد  2 تركمبات ممكروبرسمسور 
  

6 EET 204  اجبارد  3 تن مل نظم 
  

7 MNG 201  اجبارد  1 ادار  مشروىات   

8 EEC 225  تكنولوجي  -اختمار   2 االصطناىي  اليكاد 
  

9 HUM 205  )أنساني  –اختمار   1 حضار  اسالممة )ب 
  

10 MNG 223   انساني  -اختمارد  1 اقتصاديات االدار 
  

11 PHE 201 ( تربمه رياضمهI ) 0.5  اجبارد 
  

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 MTH 206  اجبارد  3 حسابات رياضمه متقدمه MTH 205  تن مل رياضى 

2 EET 208 ( 1اتصاالت ) اجبارد  3 EET 204  تن مل نظم 

3 EET 232  اجبارد  3 تشكمل تموجات EET 205  دوائر فتا و غ ق 

4 EEC 230  اجبارد  2 توصمالت حاسب 
  

5 EEC 220  اجبارد  2 رسم بواسطه الناسب 
  

6 EEP 233 ( 3تد.ريب ىم ى ) اجبارد  2 
  

7 LNG 201  )د( اجبارد  1 لحه انجم زيه LNG 101  )لحه انج مزيه )ج 

8 HUM 204  أنساني  -اختمار   1 ى م نفي صناىي 
  

9 HUM 202   أنساني  -اختمار   1 ادب انج مز 
  

10 PHE 202 ( تربمه رياضمهII ) 0.5  اجبارد 
  

 

ث 
الترم الثال

 

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 201 ( 3تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR102 ( 2تدريب صناىي ) 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الرابعة قسم الهندسة الكهربمة والناسبات  

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 EET 237  إجبار   3 هوائمات وأنتشار موجات EET 112 ( 2مجاالت كهرومحناطمسمة ) 

2 EEC 203  إجبار   2 الناسبات نظم تشحمل  

3 EET 240 اتصاالت  (II ) 3   هندسي   -اختمار EET 208  )|( اتصاالت 

4 EEC 222  إجبار   3 الكترونمات صناىمة متقدمة   

5 EEL 212  إجبار   1 معمل الكترونمات متقدمة  

6 EET 244  هندسي   -اختمار   2 نظرية ىمنات  

7 HUM 203   أنساني  –اختمار   1 قانون تجار  

8 LNG 202  )أنساني  -اختمار   1 لحة انج مزية فنمة )ب  

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 EEC 242  هندسي   -اختمار   3 دوائر تشكمل EET 232  تشكمل موجات 

2 EEC 210  إجبار   2  بكات حاسب   

3 MTH 210  اساسي  -اختمار   3 موضوىات م . فى الرياضمات MTH 206  متقدمه  حسابات رياضمة 

5 EEC 202  هندسي   -اختمار   2 تن مل نظم حاسبات EEC 201  تركمبات ممكروبروسمسور 

6 EEP 234  إجبار   3 مشروع البكالوريوس EEP 233 ( 3تدريب ىم ى ) 

7 MNG 222  أنساني  -اختمار   1 س وك تنظممي   

8 MNG 221  اقتصاد هندسيII 1   أنساني  –اختمار   

9 EEL 235  إجبار   1 معمل اتصاالت EEL 212  معمل الكترونمات متقدمة 

10 PHE 203 ( تربمة رياضمةIII ) 0.5   إجبار   

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ITR 202 ( 4تدريب صناىي ) إجبار   5 ITR201 ( 3تدريب صناىي ) 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة االولي قسم الهندسة المعمارية      

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 MTH 101  )ج( إجبار   3 رياضة MTH 002  )رياضة )ب 

2 ARE 100   إجبار   4 أساسمات التصممم المعمار   

3 ARE 101  إجبار   2 نظريات التصممم   

4 ARE 103  إجبار   2 تاريخ العمار   

5 LNG 101  )ج( إجبار   1 لحة انج مزية LNG 002  )لحة انج مزية )ب 

6 ENG 151  ( اقتصاد هندسيI ) 1   إجبار   

7 ARE 117  إجبار   2 الظل والمنظور   

8 ARE 119  ) إجبار   1 التدريب البصر  ) أ   

9 ARE 122   إجبار   2 االنشاد المعمار   

10 PHE 101  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة وأنشطة )ج   

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ARE 102  ) إجبار   3 نظرية االنشادات ) أ  

2 ENG 122  أساسي  -اختمار   2 ممكانمكا تطبمقمة ENG 022 ( 2ممكانمكا ) 

3 ARE 105  ) إجبار   3 نظريات العمار  ) أ  

4 ARE 110   إجبار   4 ىناصر التصممم المعمار ARE 100  اساسمات التصممم 

5 ARE 116  إجبار   2 مواد وخوا  المواد  

6 ARE 118  إجبار   2 المساحة  

7 ARE 112  إجبار   2 المناخ وىمار  الصنراد   

8 MNG 101   إجبار   1 مباد  ادار   

9 ARE 129  )ب(  إجبار   1 التدريب البصر ARE 119  )تدريب بصرد )أ 

ث 
الترم الثال

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م 

1 FTR 101 ب(  ي تدريب ممدان( إجبار   5 ITR 001  ) تدريب صناىي )تمهمد 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الثانمة قسم الهندسة المعمارية

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ARE 106 (1ت.م ل وحدات البسمطة ) إجبار   4 

ARE 129  )التدريب البصرد )ب 

ARE 110   ىناصر التصممم المعمار 

ARE 101  نظريات التصممم 

2 ARE 121  إجبار   2 التنكم البمئي ARE 112  المناخ وىمار  الصنراد 

3 ARE 124  )إجبار   3 تطبمقات الناسب فى العمار  ) أ CS 001 
الناسب   ى وم   يمقدمة ف

 االلي

4 HUM 102  1 تاريخ مصر النديث 
اختمار    

 انساني
  

5 ARE 128  )إجبار   2 التركمبات الفنمة ل مباني )أ   

6 ARE 126  إجبار   4 انشاد معمار  ومواد البناد 
ARE 116  مواد وخوا  المواد 

ARE 122   االنشاد المعمار 

7 PHE 102  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة )د   

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ARE 107  إجبار   4 ت.م ل وحدات المركبة ARE 106 ( 1ت.م ل وحدات البسمطة ) 

2 ARE 111  إجبار   3 مشروع الدب وم 

ARE 106 ( 1ت.م ل وحدات البسمطة ) 

ARE 126  انشاد معمار  ومواد البناد 

3 ARE 114 
تصممم المعمار  فى المدن  

 الجديد  
 المناخ وىمار  الصنراد  ARE 112 إجبار   3

4 ARE 104  إجبار   3 تاريخ ونظريات تخطم  المدن ARE 103  تاريخ العمار 

5 HUM 103  1 1حضار  اسالممة 
اختمار     

 انساني
  

6 MTH 103  3 طرق ىددية 
اختمار    

 اساسي 
MTH 001 ( أ رياضة ) 

7 MTH 104  2 تن مل رياضي 
اختمار    

 اساسي 
  

8 PHE 103  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة )هـ   

ث 
الترم   الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 FTR 102 ج(  ي تدريب ممدان( إجبار   5 FTR 101  )تدريب ممداني )ب 
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 الفرقة الثالثة قسم الهندسة المعماريةالمواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة  

ألول 
الترم ا

 

 الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م
نوع  

 الماد  
 الماد  المؤه ة 

1 MTH 105  إجبار   2 إحصائمة طرق MTH 001  )رياضة )أ 

2 ARE 203  إجبار   4 ( 1)  المعمار  التصممم ARE 107  ت.م ل وحدات المركبه 

3 ARE 202  إجبار   3 ( 2انشادات )نظرية ARE 102 ( 1نظريه االنشاد ) 

4 ARE 204 ( 1تخطم  مدن ) إجبار   3 ARE 104  تاريخ و نظريات تخطم  المدن 

5 ARE 224  )ب( إجبار   2 تطبمقات الناسب فى العمار ARE 124   تطبمقات الناسب فى العمار  )أ( 

6 ARE 205 (  2نظريه العمار ) إجبار   4 ARE 105  )نظريه العمار  )ا 

7 HUM 205  )1 حضار  اسالممة )ب 
اختمار    

 انساني
  

8 PHE 201 ( تربمه رياضمهI ) 0.5   إجبار   

ي 
الترم الثان

 

 الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م
نوع  

 الماد  
 الماد  المؤه ة 

1 ME 142  إجبار   2 مباد  بنوث العم مات   

2 ARE 222  إجبار   2 المعدنمة االنشادات ARE 202 ( 2تن مل انشادات ) 

3 ARE 214 ( 2تخطم  مدن ) إجبار   4 ARE 204 ( 1تخطم  مدن ) 

4 ARE 212  إجبار   2 خرسانه مس نه ARE 202 ( 2تن مل انشادات ) 

5 ARE 206 ( 2التصممم المعمارد ) إجبار   4 ARE 203 (  1التصممم المعمار ) 

6 ARE 221  2 العمار  الشمسمه 
اختمار  

 تكنولوجي 
  

7 DDP 110  2 استخدامات الطاقة الشمسمة 
اختمار  

 تكنولوجي 
  

8 LNG201  )د( اجبارد  1 لحة انج مزية LNG 101  )لحة انج مزية )ج 

9 HUM 204  1 ى م نفي صناىي 
اختمار    

 انساني
  

10 HUM 202   1 أدب انج مز 
اختمار    

 انساني
  

11 PHE 202 ( تربمه رياضمهII ) 0.5   إجبار   

ث 
الترم الثال

 

 الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م
نوع  

 الماد  
 الماد  المؤه ة 

1 FTR 201 ي تدريب ممدان  (IV ) 5   إجبار FTR 102  )تدريب ممداني )ج 
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 المعماريةالمواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الرابعة قسم الهندسة 

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ARE 207 ( 2ت . م . ل مبانى المركبة ) إجبار   4 ARE 206  )تصممم معمارد )ب 

2 ARE 208  إجبار   3 ممكانمكا التربة واألساسات ARE 212  خرسانة مس نة 

3 HUM 201  إجبار   1 تاريخ مصر   

4 ARE 218  )إجبار   3 التركمبات الفنمة ل مبانى )ب   

5 ARE 226  2 التكنولوجما النديثة والعمار   الصنراوية 
  اختمار  

 تكنولوجي 
  

6 DDP 100  إجبار   3 البمئة الصنراوية ARE 112  المناخ وىمار  الصنراد 

7 MNG 201  إجبار   1 إدار  مشروىات   

8 HUM 203   1 قانون تجار 
   اختمار  

 انساني
  

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 ARE 220  إجبار   3 مستندات التنفمي والمواصفات 

ARE 111  مشروع الدب وم 

ARE 218  )التركمبات الفنمة ل مبانى )ب 

2 ARE 211  إجبار   4 البكالوريوس مشروع   

3 ARE 217  إجبار   4 تصممم بمئي ARE 207 ( 2ت . م . ل مبانى المركبة ) 

4 ARE 223  2 التكممف والتدفئة الس بمة 
   اختمار  

 تكنولوجي 
  

5 ARE 225  2 التصممم المعمار  باستخدام الناسب 
  اختمار  

 تكنولوجي 
ARE 224 

تطبمقات الناسب في العمار   

 )ب(  

6 ARE 219 ( 2التصمممات التنفميية ) إجبار   3 ARE 218  )التركمبات الفنمة ل مبانى )ب 

7 MNG 221  ( اقتصاد هندسىII ) 1 
  اختمار  

 انساني
  

8 MNG 222  1 س وك تنظممي 
  اختمار  

 أنساني
  

9 PHE 203 ( تربمة رياضمةIII ) 0.5   إجبار   

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 FTR 202 ي تدريب ممدان (V ) 5   إجبار FTR201  ( تدريب ممدانيIV ) 
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 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة األولى قسم الهندسة المدنمة  

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CT 151  إجبار   2 جمولوجما هندسمة  

2 ENG 199  إجبار   3 ممكانمكا ل هنسة المدنمة ENG 022  )ممكانمكا )ب 

3 MTH 101  )ج( إجبار   3 رياضة MTH 002  )رياضة )ب 

4 CT 111 ( 1خوا  واختبار مواد ) إجبار   4   

5 CT 152 ( 1رسم مدني ) إجبار   1 ENG 004  )رسم هندسى )ب 

6 CT 155 ( 1مساحة ) إجبار   4 MTH 002  )رياضة )ب 

7 ENG 151  ) إجبار   1 اقتصاد هندسي ) أ   

8 LNG 101  ج( لحة( إجبار   1 انج مزية LNG 002  )لحة انج مزية )ب 

9 PHE 101  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة وأنشطة)ج   

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 MTH 102 د(  رياضة( إجبار   3 MTH 101  )رياضة )ج 

2 CT 104  إجبار   3 ممكانمكا الموائع 

ENG 199  المدنمة  ةممكانمكا الهندس 

MTH 002  )رياضة )ب 

3 CT 113  إجبار   2 انشاد مباني   

4 CT 114 ( 2خوا  واختبار مواد ) إجبار   3 CT 111 ( 1خوا  وإختبار مواد ) 

5 CT 123 ( 1ممكانمكا التربة ) إجبار   3 CT 151  جمولوجما هندسمة 

6 CT 153  إجبار   3 ( 1)  وممكانمكا االنشاداتتن مل 

ENG 199  ممكانمكا الهندسة المدنمة 

MTH 002  )رياضة )ب 

7 CT 156 ( 2رسم مدني ) إجبار   1 CT 152 ( 1رسم مدنى ) 

8 MNG 101   إجبار   1 مباد  ادار   

9 LNG 102  )أ( اختمار  انساني  1 لحة انج مزية فنمة LNG 101  لحة )انج مزية )ج 

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 FTR 101 ب(  ي تدريب ممدان( إجبار   5 ITR 001  ) تدريب صناىي )تمهمد 

  



  

  

 

  

 

 

85 

 

 المواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة الفرقة الثانمة قسم الهندسة المدنمة

 الترم األول 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  الماد  اسم  كود الماد   م

1 CT 142  إجبار   3 3خوا  واختبار مواد CT 153 (1تن مل انشادات ) 

2 CS 199  إجبار   2 برمجة حاسب ل هندسة المدنمة CS 002  )برمجة حاسب)ا 

3 CT 163  إجبار   2 2ممكانمكا التربة CT 123  1ممكانمكا التربة 

4 CT 112 (2تن مل وممكانمكا إنشادات ) إجبار   3 CT 153 (1تن مل انشادات ) 

5 CT 161  إجبار   3 1همدرولمكا CT 104  ممكانمكا المؤائع 

6 PHY 106  إجبار   2 فمزياد ج PHY 002  )فمزياد)ب 

7 CT 170  إجبار   3 2مساحة CT 155  1مساحة 

8 HUM 102  أنساني  -اختمار   1 تاريخ مصر النديث   

9 PHE 102  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة )د   

 الترم الثانى 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CT 121  إجبار   3 1خرسانة مس نة 

CT 152  1رسم مدنى 

CT 114  2خوا  واختبار مواد 

CT 112 (2تن مل انشادات ) 

2 CT 122 إجبار   3 ( 1معدنمة )  تآ منش 

CT 152  1رسم مدنى 

CT 112 (2تن مل انشادات ) 

3 CT 154   إجبار   4 مبادد الر  والصر CT 161  1همدرولمكا 

4 CT 157  إجبار   2 مشروع الدب وم   

5 CT 191  إجبار   2 هندسة كهربمة وممكانمكمة PHY 106  فمزياد ج 

6 HUM 103   اختمار  أنساني  1 1اسالممة حضار   

7 PHE 103  )إجبار   0.5 تربمة رياضمة )هـ   

 الترم  الثالث 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 FTR 102 ج(  ي تدريب ممدان( إجبار   5 FTR 101  )تدريب ممداني )ب 
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 الفرقة الثالثة قسم الهندسة المدنمةالمواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة  

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CT 216  إجبار   1 و مواصفات  ت ىقود وكمما 

CT113  إنشاد مباني 

CT 121 ( 1خرسانة مس نة ) 

2 CT 277 ( 3مساحه ) إجبار   3 CT 170 ( 2مساحه ) 

3 CT 211 ( 3تن مل وممكانمكا إنشادات ) إجبار   3 CT 112 ( 2تن مل انشادات ) 

4 CT 221 ( 2خرسانه مس نه ) إجبار   3 CT 121  خرسانه مس نه 

5 CT 262 ( 2همدرولمكا ) إجبار   2 CT 161 ( 1همدرولمكا ) 

6 CT 274   إجبار   2 معالجه المما  و مما  الصر CT 161 ( 1همدرولمكا ) 

7 MTH 105  إجبار   2 طرق احصائمه MTH 001 ( أ رياضه ) 

8 CT 200  إجبار   1 ادار  مشروىات)هـ( مدنمه MNG 101   مباد  ادار 

9 HUM 205  )انساني  -اختمار   1 حضار  اسالممة )ب   

10 MNG 223   أنساني  -اختمار   1 اقتصاديات ا دار   

11 PHE 201 ( تربمه رياضمهI ) 0.5   إجبار   

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CT 212  إجبار   2 ( 4) ت تن مل وممكانمكا إنشادا CT 211 ( 3تن مل انشادات ) 

2 CT 215 آ منش( ت معدنمهII ) 3   إجبار 

CT 122  منشادات معدنمه 

CT 211 (3تن مل انشادات ) 

3 CT 251  إجبار   3 هندسه الموانئ والمالحة CT 161 ( 1همدرولمكا ) 

4 CT 253 إجبار   3 تخطم  النقل و هندسه المرور 

CT 155 ( 1مساحه ) 

MTH 105  طرق احصائمه 

5 CT 264 ( 1تصممم اىمال الرد ) إجبار   2 

CT 154   مباد  الر  والصر 

CT 156 (2رسم مدني ) 

CT 221 ( 2خرسانة مس نة ) 

6 ENG 221  أساسي  -اختمار   2 مناكا  و نميجه MTH 101  )رياضة )ج 

7 MTH 103  إجبار   3 طرق ىدديه MTH 001 ( أ رياضة ) 

8 LNG 201  )د( إجبار   1 لحة انج مزية LNG 101  )لحة انج مزية )ج 

9 HUM 204  أنساني  -اختمار   1 ى م نفي صناىي   

10 HUM 202   انساني  -اختمار   1 أدب انج مز   

11 PHE 202   تربمة رياضمة(II) 0.5   إجبار   

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 FTR 201 ي تدريب ممدان  (IV ) 5   إجبار FTR102  )تدريب ممداني )ج 
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 ة مدنمالفرقة الرابعة قسم الهندسة الالمواد الدراسمة المقرر  ى ى ط بة  

ألول 
الترم ا

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CT 213  إجبار   2 (5)تن مل وممكانمكا إنشادات 
CS 199  برمجة حاسب مدنمة 

CT 212 (4)تن مل انشادات 

2 CT 223 ( 3خرسانة مس نة ) إجبار   2 
CT 211 ( 3تن مل انشادات ) 

CT 221 ( 2خرسانة مس نة ) 

3 CT 231  إجبار   3 هندسة الطرق والمطارات 
CT 123 ( 1ممكانمكا تربة ) 

CT 253  تخطم  النقل وهندسة المرور 

4 CT 265 ( 2تصممم أىمال الرد ) إجبار   2 CT 264 ( 1تصممم أىمال الرد ) 

5 CT 271  إجبار   3 النديدية هندسة السكك CT 253  تخطم  النقل وهندسة المرور 

6 CT  329  اختمار  هندسي  3 م.خ. فى هندسة النقل   

7 CT  361 
تصميم المنشآت لمقاومة  

 الزالزل 
 اختمار  هندسي  3

CT 221 ( 2 ) مس نه   خرسانه 

CT 215 (  2)   معدنمه   تآ منش 

8 CT  383 اختمار  هندسي  3 كدار  التشييد CT   200  إدار  مشروىات هـ مدنمة 

9 CT  379 
م.خ. فى ممكانمكا التربه  

 واالساسات 
   اختمار  هندسي  3

10 CT 254  اختمار  هندسي  2 كتابة التقارير الفنية LNG 002  ( بلحة انج مزية ) 

11 MTH 204  اساسي  -اختمار    3 تحليل احصائي MTH 101  )رياضة )ج 

12 LNG 202  )أنساني  -اختمار   1 لغة انجليزية فنية )ب  

13 HUM 203  أنساني  –اختمار   1 قانون تجاري  

14 HUM 201  أنساني  –اختمار   1 تاريخ مصر  

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 CT 222  إجبار   4 هندسة االساسات 
CT 121 ( 1خرسانة مس نة ) 

CT 163 ( 2ممكانمكا تربة ) 

2 CT 224 ( 4خرسانة مس نة ) إجبار   2 CT 223 ( 3خرسانة مس نة ) 

3 CT 225 ( منشآت معدنمة III ) 2   إجبار CT 215  )||( منشآت معدنمة 

4 CT 263   إجبار   3 أنظمة المما  والصر CT 262 ( 2همدرولمكا ) 

5 MTH 201  )هـ( اختمار  أساسي  3 رياضة MTH 101  )رياضة )ج 

6 MTH 243  اختمار  أساسي  3 تن مل ىددد MTH 103  طرق ىددية 

7 CT 252  إجبار   3 مشروع البكالوريوس   

8 MNG 221  اقتصاد هندسيII 1   أنساني  –اختمار   

9 MNG 222  اختمار  أنساني  1 س وك تنظممي   

10 PHE 203   تربمة رياضمة(III ) 0.5   إجبار   

ث 
الترم الثال

 

 الماد  المؤه ة  نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

1 FTR 202 ( تدريب ممدانيV ) 5   إجبار FTR 201  ( تدريب ممدانيIV ) 
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 الساعات املكتبية 
 أييية ومناقشيية الطييالب  إلسييتقبال بمكيياتبهم التييدريس هيئيية  أعضيياء  بها  يتواجد  محدد   ساعات 

 .  لحلها كرشادهم على والعمل بهم ترتبط تعليمية  مشكالت 

 الذاتي لتعلم  ا 
ً  والمهنييية والذهنييية المعرفييية ومهاراتييه قدراته تنمية  في  اإلستمرار  على  الطالب   قدر   ذاتيييا

 . التعلم في النمطية الطرق بخال  وذلك

 والمستشييفيات  بالمصييانع التييدريب  مثييل به لإللتحاق  الطالب   يعد  الذ   العمل  مجال  فى  تدريب    امليداني التدريب  

 . كلخ .......  الكبر  والشركات  والمواقع

نواتج التعلم  

   املستهدفة 

 وقيييم واتجاهييات  ومهييارات  معييار  ميين المييتعلم يكتسييبه أن ينبغييى ميياو التعلم  مخرجات   هي

 لتقويم المختلفة  بالطرق  واضح  بشكل  ترتبط  وكذا  للقياس  وقابلة  األكاديمية  المعايير  وتعكس

 . الطالب 

 األكادميي اإلرشاد  

 ميييولهم كشيي  وكييذلك المعهييد داخييل والقوانين واألنظمة األكاديمية بالبرامج الطالب   تعري 

 فييى لمسيياعدتهم التييدريس هيئيية أعضاء خبرات   من  لالستفاد   لهم  الفرصة  وكتاحة  وقدراتهم

ً   ويهييد   حاليية  لكل  المالئمة  العلمية  بالطرق  مشكالتهم  حل  علييى الطالييب  مسيياعد  كلييى أيضييا

 تعتييرض التييى الصييعوبات  علييى التغلييب   كيفييية  وخاصيية  بنفسييه  قراراته  وكتخاذ  ذاته  ككتشا 

 . الدارسى مسار 

 وحدة إدارة اجلودة 
 واألدليية الوثييائق  كافيية  لييديها  ويتييوافر  المؤسسيية  داخييل  الجييود   كدار   عيين  المسئولة  الوحد 

 . المؤسسة داخل الجود  بإدار  الخاصة

مواصفات الطالب  

 اجليد 

 وفييى التخصييص مجييال فييى واالتجاهييات  والخبييرات   والمهارات   المعار   من  مجموعه  يمتلك

 يجييب  المعييايير من مجموعة  الهيئة  حددت   وقد  قويم  أخالقى  كطار  فى  والمواطنة  الحيا   مجال

 خالل من لتحقيقها ( كلخ .... القيادات  – الطالب  -األستاذ  )  الجميع  يسعى  الخريج  فى  توافرها

  الجود  منظومة

 املشاركة اجملتمعية  

 لتحسين متواصلة جهود فى متبادل كسهام خالل من والمؤسسة  المجتمع  بين  الفعال  اإلندماج

 يعييود بمييا ومؤسسيياته ألفييراد  خدمات  وتقديم مجتمعية مشكالت  وحل فاعليته وزياد   التعليم

 . التعليمية المؤسسة وعلى المجتمع على والفائد  بالنفع

 تقويم الطالب  

 وتحقيييق كنجيياز مييد  لقياس المؤسسة تقرها اإلمتحانات  بينها  من  التى  الطرق  من  مجموعة

 برنييامج من ( والمهنية والذهنية المعرفية الطالب  ومهارات  قدرات  ) المستهدفة  التعلم  نتائج

 . معين دراسى مقرر أو تعليمى
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 باملعهد  االتصال  وسائل
 

   المنطقة الصناىمة -المنما الجديد   -والتكنولوجما بالمنما المعهد العالي ل هندسة  -:الربيدي العنوان

     www.mhiet.edu.eg   -: االلكرتوني املوقع

 deansoffice@mhiet.edu.eg -ملكتب العميد : االلكرتوني الربيد 

 qu@mhiet.edu.eg   -:  لوحدة ضمان اجلودة  االلكرتوني الربيد 

 التليفون  االدارة  م
    01004603036   -   086/ 2290608 عميد املعهد مكتب ا.د /  1

 086/ 2290604 مني عام املعهد أ مكتب  2
 01120903466/01062571510 مكتب شئون الطالب  3
 01112310020 مكتب رعاية الطالب  4
 01003602959 مكتب االسكان الطالب  5
 01066450054 إدارة النقل  6
 01006421664 كنرتول التسجيل  7
 01005576611 العالقات العامة 8
 086/ 2290600 فاكس  9
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 عداد واملراجعة  اإل       
 

 

             

 
 

       
          
 

 ا.د/ مجال الدين علي أبو اجملد         
 املعهد   وعميد رئيس جملس اإلدارة           

 

 
 

    
 

    

 

 
 محد علي حسن أ  / أ
 مدير مكتب      

             د ميوع   اإلدارةرئيس جملس  .  أ.د 


