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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

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد 
 

 أ.د / مجال الدين على أبو اجملد 
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 919 رقــمالــورار  بــالقرار  الجديــد   المعهد العالي ل هندسة والتكنولوجمــا 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        
   وتنمية البيئة خلدمة اجملتمع   املعهد وكيل                والطالب  لتعليما  لشئون املعهد وكيل  

   

 حممد حممود عبد احلكيم لواء / 
 االمني العام املساعد 

 امحد عبد الستار ابو غنيمة   /  أ
 املدير االداري 
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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.
يسعع ا معه  ععى تعععا خرععىي  لععميتيى عاععا هسععخود عععلعز هععى معتععوى  وهاخعع هيى  ععلعري   تزام لاال

 معهؤسسية عاه  ى.

  الحرية الفكرية

ومعطعع و ومع ععلهايى   ععل وه ععلوهي   يععىم ا معه  ععى عععى عرععوه ئع ععلد يي ععة معخععىمي  

معخ  يععم عععى ئمم  عع  عاععا هطععله ومسععا  عميععة خلهععة و ععع   ععا   ععز تعيعع   يهخهععز وكععم هععى 

 .  شمط عى  خ طيم مع هاية معخ ايهية تطلم خههية وهشم معه م ة ومعه اوهلت

يرععو  معه  عععى  خشععتيا وىعععع  معخملعععم هعععا معهتخهعععا ومع ععلع  معهععععيط  عيعع  يعععخ  هشعععم  التواصل

وههلقشععة هخععل ا ىممسععلت معه  ععى  ععا هتعععلم خلةةععلخ  معم يسععية قععىم م هكععلى و عععع  

   ىف خطويم معهتخها.
 وه عععلوهي   يسععع ا معه  عععى ع عععهلى ععععى  معخهييععع   يهعععل  عععيى ئع عععلد يي عععة معخعععىمي  المساواة

هععععىمكل ئى خعريععععا معهسععععلوم  ي ععععهى خرععععىي  ئ  ععععم معلععععىهلت  ومع ععععلهايى ومعطعععع و  

 .ومعط و وع م مي معه  ىومع لهايى معههكهة ألع لد يي ة معخىمي  

  ععز ومعطعع و ومع ععلهايى  وه ععلوهي   معخععىمي يسعع ا معه  ععى تعععا هشععلمكة ئع ععلد يي ععة  المشاركة

 معه  ى.عهاية ةها معرممم و ع  كت د ه   هى ثرل ة 
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ه لوهز  

مع لد يي ة  

 معخىمي  

 

   

 يتوى معلم

 

 ئوعيلد مألهوم  
مع لد يي ة  

معخىمي   

 معههخى يى 

 

 سوه مع هم

 

معهوظموى 

 ومع لهاوى  

  لعه  ى  
 

 

ع لد يي ة  ئ

   معخىمي 

 

 

 معط و 

 

 األطرا  
 

 المستفمد 
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 .كفء 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 المستوى

 .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 إنشاء  الدراسة بالمعهد بنظام الساىات المعتمد  وتهد  الى تخريص مهندس فى

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

  -وهي : ىنها والوارد  بقرار إنشاء 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 أداء 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 والقراء  الخارجمة ويساىد  ى ى الربط 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 ، سـاىات 3" تكافئ  2تكافئ ىدد ساىات معمنة، فع ى سبمل المثال ماد  " فمزياء 

 .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 

 سـاىات 3( = 1، ورياضمات ) تمد مع ساىات 3( = 1مثال ليلك : إذا اختار الطالب فمزياء )  العادى

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

 20و أال يزيد ىح  12....... إلخ ، يجمع ما اختار  الطالب و يجب أال يقل المجموع ىح   معتمد   ساىة

 . معدل التراكمي ل طالب وذلك طبقا ل فى حالة الطالب العادى  معتمد  ساىة
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 ؟ 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  " فمزيـاء  

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

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 ــودى، م ــاد  " ك ــثال، م ــاء  فم ــود " 2فمزي ــا ك ــاد    " PHY 002 " له والم

لهـا ى ي سـبمل المثـال ويوجـد بعـم المقـررات  " PHY 001 لها كود " " 1"فمزياء  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 

 

 

 

 



  

  

 

  

 

 

16 

 :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 أىضاء همئة التدريي لمجموىات، وسمتم توريع أوقات التدريي فـى - 

 .األسبوع، مح السبب إلى الخممي

 .هسلدً  6ة لعلً عخا  9خ ىئ معىممسة هى  -

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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ئيل  ئس وعيلً »معس ت  ومالثهعيى  ومألم  علد    3عاىممسة عكم هتهوعة خىميسية عاا   و ا تىوم -

 .هسلدً  6ة لعلً عخا  9ئو »مألعى  ومعث ثلد  ومعلهي    هى 

 .%40-30%  هس ة معخ اي  عى   ى 70-60هس ة معخ ا  وتً ل عوت   -

   Microsoftم عكخموهعز  معخ اعي  ههةعة لع م هعى معهلخامعة   عى ععى مععخ ا  وسعل م مسعخلىم  -

Teams.  عيى معتهعا ويهكعى عاطلععو تهكلهيعة عط و معه  ى  لع ميى مألكلىيهز عكعم طلععو   معهخلعة  

ً  مال خمم ية  مالتخهلعلت  ئي عاعا تعيع  معوةوم يهكى ومعى هكلى    ز ومعهاملت ومعومت لت عوت  وت ل

 ت ل .

 .Microsoft Teams عاا هخلعة وخكوى م عكخموهية معهرمممت معه  ىيو م  -

 وم مشععلى ومعخرهععز  مع اهععز  معهسععخود هععى كععم عاععا عاطلعععو معهسععخهم معععىع  مهععوم  كل ععة خرععىي  -

 .مألكلىيهز
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 :واحلاسبات الكهربية اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 وم عكخموهيعلت  معك م علد  عاعو   وخط يرعلت   ىممسعة  ي عخ   خلةص  ويمع هىسة معك م ية ومععلس لت:  

 .مععلسو مآلعزهظ  و ومعخعك ومالخةلالت 

ً  معهتلم  ي م  ئة ح  تهعىمى وهعطعلت معخاغعممف مهخشعلم   عى و ع  عشم معخلسا معرمى ئوملم  ز ه مو ل

 وم عكخموهيعلت معطلقعة خخ عهى ومعخعز معممعيعة معهوم عيا  هعى  عىىمً   معهتلم  ي م  يغطز  ومآلى.  معطلقة

 .معهخكلهاة ومعىوم م مععلس لت عاو و مع ساكية ومالخةلالت م شلممت وه لعتة مآلعز معخعك  وهظ 

 هثعم معهلخامعة  وم عكخموهيعة معك م ل ية معهظ  هى مع ىيى وخةهي   ىممسة  معك م ل ية  مع هىسة  وخخهلوم

 مألت عع   هععى وغيميععل معهغهلطيسععية معهععومى معهعععوالت  معهعمكععلت  ومعهوعععىمت  معك م ل يععة معععىوم م

 .ومعك موهيكلهيكية معك موهغهلطيسية
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 :امليكانيكية ) شبعة امليكاترونكس(  اهلندسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م عل ة  مالعكخموهيعة  ومع هىسعة  معهيكلهيكية  مع هىسة  هى  كم  وخكلهم   ىها  معهيكلخموهك   يهىسة  خخ اا

 ومآلالت مالت ع   وخطعويم خةعهي    عىف هوععى تطعلم  عهى مععخعك  ويهىسعة مععلسعوو   مهتة  معا

 ومالهظهعة ومآلالت مع كية  ع  مالت    ويخ هى معههي   ومالىمد ومعىقة   لعسمعة  خخس   معخز  ومعه ىمت

  عز عاعخعك  مععلسعوو ئو مععىقيا ومعهعخعك  معهيكلهيكية   مالت مد  عخعمي   معهعمكلت  عاا  خعخوي  معخز

 ومععىوم م  ومالعكخموهيعلت  وعمكخع    معهظعل   علععة  عمةعى  ومعهتسعلت  معريعل   ومت ع    مالت مد   عمكة

 .     ل معهظل  مت مد عم ط معك م ل ية
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 : اهلندسة املدنية
 

 

 

 
 

 

 

 معسعهيى ع عم وخطعوم  م هسعلى  هشعة  معخةعلقل  وئكثميل  مع هىسة   مو   هى   م   يز  معهىهية  مع هىسة

 معه هاية. عاههختلت مألسلسز ومعهعم  ومع ةوم 

 عخعلميخ هعمة  يعو معهىهيعة مع هىسعة خعلميخ ئى تال معهىهيعة  مع هىسعة و ىمية هشة  خلميخ  خعىيى  ية و

 .مألمض ي   عاا مع شم

ومعه هية  ىممسة وخةهي  وخعايم معههشآت معهىهية معهلخامة كلأل هية معسكهية  مع هىسة ئعى  مو ويو 

وش كلت تهىمى هيل  معشمو وهعطلت  خ  ومعهومهئ ومعهطلممت ومألهمله ومعتسوم ومعطمه ومعلىهية

  مععمي وكع ع  هشعلميا ومعسعىوى وهعطعلت معخهريعة وه لعتعة معهيعل  معةمف معةعز معهيل  وش كلت

 .وم شممف عاا عهم ي م معههشآت ئثهلد  خم  مسخهممميل

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
 

 

 

 

 

 
 

 

ل  معه مو ةيز  و  :معه هلمية  مع هىسة  هعا يخ لهعم يهىسعز خلةعص يعز معه علهز  يهىسعة  لسع   ئي عً

 معخعايم هثم معه لهز  وخشغيم و هلد وخةهي  عخلطيط معخلةةلت هخ ىى ومعه ا  معخكهوعوتية  معتومهو

 ومعس لكة   مع ومد   وخكييف  ومعخ وية  معخى  ة  معطلقة   عاا  مععملظ)  مع ي ية  عألهظهة  معهخكلهم  ومعخةهي 

 ومعساو  مع يكاية ومألهظهة  (ومأل رز معمئسز ومعهرم ومعةوخيلت  مععمم ا   هى  ومععهلية  وم  لد  

 معه لهز  خشييى  تعا  معى ي ة  غل مت  مه  لثلت  هى  مععى  هى  مع هلد  وتىمم   مع هلد   وهومى  هكوهلت  ولةل ص

 .معهمهة

 معرعمى  عز معم يسعية معخععىيلت هعى مع ىيعى هومت عة   ز  معةىمم   هوقا  معه هلميوى  معه هىسوى  يعخم

 مع هىسعة ظ عمت.  معه علهز  خةهي   عاا  مع اهية  ومعخرهيلت  معه لمف  ئعى   يط روى.  ومع شميى  مععلىي

 . معسمي ة معخكهوعوتية عاخطوممت هخيتة مع شميى معرمى  ز هس يًل تىيى  هملةة كه هة معه هلمية

 .معومقا ئمض عاا خمتهخ  ث  وهى معخةهي  شكم  خليُّم معه هلمي معه هى  عهم ي ىئ كهل
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 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 بناء 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 رأى المج ي االى ى لشئون المعاهد فى .1

 التــالي  الدراسي العام  فىضوء احتماجاته  فىمح أبناء جمهورية مصر العربمة أو غمرهم الييح يقب ون بالمعهد 

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

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

 . ل قواىد المنظمة ليلكغمر أبناء 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 اليى 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 تقل ىح  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   وبناء 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 ســوء   ، 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 
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صــناىي بوحــدات إنتاجمــة التــدريب  الثالــث فــي   ال  الدراســىفصــل  الالمناضرات والمعامل والــورب بالمعهــد و

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 مة ل مقرر  % مح ىدد الساىات النظرية25مقرر 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 ولمر  واحــد   50مح   أكثرالقسم الم تنق به بشرط ان ال يكون قد حقق  

 فقط.

 

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

 

يقبل المعهد تنويل الطالب ذو  المستوى 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 منتوى المقررات التي يرغب في إىفائه منها معتمد مح الجهة المنول منه •

 .أ  بمانات أخرى 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 إىفاء 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  •

إىفاء الطالب المنول منها في بمان النالة الخا  به في الجزء الخا  با ىفاءات, كما يتم إحتساب إجمالي 

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

حساب متوسط 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  أىغمر تابع ل ورار  او 

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

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

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

دءاً 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,المستوى األكاديمي. •

بمان تقديرات ويشمل: مقررات قام الطالب بدراستها في كل فصل دراسي ويظهر في هيا الجزء 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 اليى لم يستكمل إجراءات قمد  لعير مقبول . .1

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

 سنة حصوله ى ى الثانوية العامة لعير مقبول .  في الطالب اليى 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 بدء 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 يتعدى التسجمل نهاية األسبوع الثاني مح بدء 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 بدء 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 بكفاء  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 ــواء كانـ ــنع سـ ــى المصـ ــة فـ ــالنواحي التكنولوجمـ ــة بـ ــة الخاصـ ــنفات الفنمـ ــومات والمصـ ــراء  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 خط  -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  برؤساء األقسام    يقوم -1

وبنــاء  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 انتهاء 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 قضاء 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 انتهاء  ل معهدأىيار مرضمة تقدم  أ يسما بقبول  ال •

فع ــمهم التقــدم خــالل فتــر   الدراســي يتقدمون بأىيار مرضمة ىح فتــر  مــا فــى أثنــاء 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 بناءمح  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 ءتعر  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 فقــط وبمانــات المــاد  وتــاريخ االمتنــان والســنة الدرا  الجزءتدون بمانات الطالب ى ى   •

 . الموضنة ى ى كراسة ا جابة

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

 . االمتنان قبل مضى نصف الوقب ى ى األقل نةال يسما بالخروج مح مقر لج •
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 النهائمــة الدرجــة مح جزء 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 أثناء 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 إحدى الراسب  ل طالب  يمكح .6

فــي  المقــرر  الســنوية المصــروفات أجمــالي  مــح% 5 يســاوى 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  حالة

 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 أداء 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 

 ي ىئ ق وم م عخهلسلت عرو تع ى معهخيتة مسهيلً وها  ىمية معخستيم عامةم معىممسا وعهى  ئس وعيى.  -1

 إىمم  ش وى معط و   ى سىمى معمسو  معهرمم  عإلعخهل  عاا ئى يسخمى   يهأل معطلعو مسخهلم  م عخهل  -2

 % هى قيهخ ل  ا علعة ق وم م عخهل .  75معطلعو 

 يخ  خساي  مسخهلم  م عخهل  معا معكهخموم معهلخص  ه م ة هس وم ش وى معط و.   -3

معةوم  عاخةكى هى   خةوم كممسة م تل ة ويسهح عاطلعو   ى خعىيى هوعى ها م ي  معكهخموم  ههلظم  -4

 ئه ل كممسخ  وخخ  هممت ة معىمتلت ومعخةكى هى ةعة معمةى وعى  وتوى تتل لت ع  يخ  خةعيع ل . 

  ا علعة وتوى ئلطلد  ا مةى معىمتلت ئو ته  ل يخ  خةعيع ل  ه م ة معكهخموم .  -5

 خسخىعا عتهة معههخعهيى عخةعيح م تل لت معهخموكة تى وتىت .  -6

يخ  خةعيح مأللطلد ومعخهلى هخيتة م عخهل  هى م ي  معكهخموم ووكيم معه  ى عش وى معط و وم ي    -7

 هتا  م ىمم  وعهيى معه  ى . 

 و عاخ لهم  يخ  تع ى هخيتة م عخهل  عاطلعو  لعههو ج معه ى ع ع  ومعه خهى وخمسم هسلة عش وى معط -8

 ها معط و  ا مسخمىمى هسخعرلخ    ا علعة ق وم م عخهل  . 
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 .حاالت االعفاء واخلصم من املصروفات الدراسية    -:  والً أ  
 

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

 نسبة الخصم حالة إيقا  القمد 

مقبول مح مستشفى  ىير مرضى 

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

 السفر خارج البالد  

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

 يتم االىفاء 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    %  كند15يتم خصم 

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

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

 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 أداء امتنان الفصل الدراسي األول. •

 

 االنسحاب من املعهد   -
 

يمكح ل طالب ا نسناب نهائماً مح المعهد )أ  العدول ىح الدارسة( يقوم الطالب بملء 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 بالخط 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 اسماء 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 .
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  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 بدءا 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  ىطاء 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 سواء بتطوير او تعديل في المشروع لمكون اكثر مالءمة 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 ســواء 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
 هععا عيخومةععم معععىمم  ععلتععلت يسععختيو عيعع   معخ ايهز    معهظل    ز   وهعوميًل  ئسلسيًل  مكهًل  مألكلىيهز   م مشلى  يهثم

 يعع م ي عع   و معطلعععو   و  لعه  ععى م مشلىية مع هاية هعومي  ز  مألكلىيهز  م مشلى ويخهثم. معتله ز  لعه  ى  معخ اي 

 و معىممسععية   معسععهة طياععة مألكععلىيهز  عإلمشععلى هخكلهععم هظععل  ل م هى مع ي ي هم  معهلخص  مألكلىيهز   معهمشى  معىوم

 ئهسععو تعععا معطلعععو خوتيعع    ععىف مع هايععة م مشععلىية   ئطممف  تهيا  وخم     وعز   مألكلىيهز   م مشلى  عهاية  خخكلهم

 .ىملم معه  ى معتله ية مع ي ة ها معخكيف  و معههشوى  معهتلح  خعريا   ىف معس م ئ  م   لخيلم معطمه

 معععهظ  ه م ععة تعععا يةععم هععى هه    إى معط و  يى معممىية عامموه وهخيتة  مألكلىيهية    مع هاية  هعوم  معطلعو  ي خ م

 يوق عع  ههععل معاععوم ح و معهظ  خا  هى معكثيم ي ا  ال  هى  هه    معهرل م   ز   و  ه  ل    همس   خكييف  عاا  وي هم  ومعاوم ح

 .تعخ... ومعمةم  معمسوو وخكممم معىممسا معخةلم مألكلىيهية  معهشك ت هى مع ىيى   ز 

 : األكادميي   اإلرشاد   أهداف 
  عيععلخ   خخ اععا معخععز  معةعع و لت هومت ععة  ععز  معطعع و  هسععلعى   و  معهةح  خرىي   تعا  مألكلىيهز   م مشلى  هظل   يس ا

 و  ععلع ا  هعع وى معشعع لو هععى تيععم خلععميا  عععى  عيثهععم  عا ععل  عاا  مع هم  و  هشك خ    عاا      تعلهخ    و  معتله ية  

 :معخلعية  مأليىمف  ل م  هى   ع  و معرممم   مخلل   عاا معرىم  و معه م ة

 .معرس  عم ي  معخوةيلت و معخرلميم م ا  و  ه عظخ   و  تمشلىي  و ئكلىيهيل معط و هخل  ة •

 . معههلس ة   مععاوم   تقخممح   و   مع وى   يى   خرىي    و   معخةلم    ع    ئس لو   ىممسة   عاا   مع هم   و   معىممسز   معخةلم    علالت   م يخهل   •

 . معهتخها   هةاعة   يعرا   ههل   تهكلهلخ     خههية   و   ئيىم      خعىيى   و   هيوع     و   قىممخ     تكخشلف   عاا   معط و   هسلعى   •

 .معط و  يى معه  ى     عة  معوعز   هشم •

 . ه    ها عاطلعو  تتخهلعية  ع قلت  هلد و معخىمي   يي ة ئع لد  و معط و  يى مع  قة  خوطيى  عاا مع هم •

 .معخموه   ز  م سخهممم  عاا  ه لوهخ   و  تمشلىي  و  معهويو يى  و معهخموقيى معط و  معلية •

 .معهتخها  لىهة و معهلخامة معوظل ف   ز  معهتلح   هى يهكه    هل مع هاية عاعيل  خ ي خ   و  معط و  هسلعى  •

 

 



  

  

 

  

 

 

42 

 :األكادميي اإلرشاد برامج

 :معخلعز    ز  مألكلىيهز   م مشلى   ممها خخهثم

 هععا مععع    معخععةقا  خعريععا و م هخعلهععلت   ئىمد و معىممسة هظل  عاا عاخ ميف معهسختىيى عاط و خوتي ية  ممها.   1

 .ومت لخ    و   عروق    لعه  ى  وخ ميم   معىممسة

 .معههشوى معهتلح  خعريا  و  عثممخ    ختلو   ز  عه لوهخ   معهخ ثميى  عاط و تمشلىية   ممها.   2

 هععى عغيععمي  خعميععً م و ع عع  خشععتي ًل معخمععوه  ععز  م سععخهممم عاععا  عهسععلعىخ    معهخموقيى  عاط و  تمشلىية   ممها.    3

 .معط و

 .معخعةياز  و  معىممسز   هسخومي   خعسيى   ز   عهسلعىخ   معط و  ع هو  تمشلىية   ممها.   4

    لعه  ععى   مألكععلىيهز  عإلمشععلى معخهمي يععة معلطععط و ا يخ  عي   مألكلىيهز    معهتا   ل م  هى  مع ممها  ي    خهمي   يخ   و

 خرميععًمم كخل ععة هععا معهخلةةععة   م ىمممت و مع اهيععة مألقسععل  خرععلميم ل م هى خرويه ل و معلطط هخل ا خا   خريي   ويخ 

 .معه  ى  عهيى   ل يوم ز   هسخود معه  ى  عاا  م مشلىي عا هم خرويهيًل

 :األكادميي املرشد مهام

  لألقسععل  معطلعو خلةص عهى معهمشى ي م خغييم يخ  و  لعه  ى   تعخعلق  خلميخ  هى  ئكلىيهز   همشى  طلعو  عكم  يلةص

 :مألكلىيهييى  معهمشىيى  هى  هوعيى  يهل  و  خلمت    عخا معطلعو  ها مألكلىيهز   يظم معهمشى  و مع اهية  

 مع اهز  معرس   م ي  يهثا  ئى  يهكى  و :عارس   مألكلىيهز  معهمشى

 :ياز   يهل  هه  معهطاو ة معه ل  خعىيى  يهكى

 .علالت  هى ع  يم ا هل  وهخل  ة عاط و مألكلىيهييى  معهمشىيى عاا مع ل   م شممف.   1

 .    معخمعيو  و معه  ى  ووكيم  عهيى ها معتىى  معط و تسخر لم.   2

 تعخععلج  ت م مع هيععى ئو معه  ى عوكيم م   ل ئو هشلكا ل وعم مألكلىيهييى معهمشىيى هى خمسم معخز  مععلالت تسخر لم.    3

 .مألهم

  



  

  

 

  

 

 

43 

 : الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

 ز ئوم كم  ةم ىممسز يرو  تهيا ئع ععلد يي ععة معخععىمي  ومع ي ععة معه لوهععة هععى هىمسععيى هسععلعىيى  وه يععىيى 

معللةة     عاا هكلخ   . ويهكععى ألي طلعععو معخوتعع  تعععا ع ععو يي ععة  Office Hours   إع ى معسلعلت معهكخ ية

شيئ يخ اا  لعهرمممت معىممسععية معخععز يرععو  معخىمي  ئو مع ي ة معه لوهة ئثهلد معسلعلت معهكخ ية عإلسخمسلم عى ئي 

 .ع و يي ة معخىمي  ئو مع ي ة معه لوهة  خىميس ل

  :باملعهد دراسته طوال الطالب مسئولية

 م عخعع م  و خعها ععل عايعع  و  لعه  ى ىممسخ  طومم معطلعو هس وعيلت  ا خخهثم ومت لت ىم هلً   يهل   مععروه  هرل م   ا

 عععى تعععا خةععم قععى خةىي يععة ع رو ععلت خُ م عع  و معخ ايهيععة معطلعععو  هسععيم   تعلقة  تعا  يؤىد  م ل م   ل  ألى   ع     ل  

 .معه  ى  هى معمةم

 :ياا هل معهس وعيلت ي    خشهم  و

 يهعةععم مألكععلىيهز  معهمشى ىوم ئى و يخل يل   معخز  معرممممت عى معه لية  ز  معهس وم  ئه   معطلعو  يىم   ئى  يتو  -  1

 . معههلس ة معرممممت تلخيلم معطلعو عاا  هسلعى   ا

 مألكععلىيهز  مع مهععلها هخطا ععلت وتهيا ومعهلعية مألكلىيهية معاوم ح  ه م ة  عى  معه لشم  معهس وم  يو  معطلعو  ي خ م  -  2

 .معه  ى ىعيم  عاا  علخر  م ط    عاا يرا  و

 م مشععلى ئسععل يا  خععم  لعع م للةععة و مألكععلىيهز  همشععى  هععا ىم عع  خومةم  عاا  معطلعو  يكوى  ئى  معهمخمض  هى  -  3

 يععخ  معخععز  وم شعع لممت م ع هععلت هخل  ة ئي ل وعاي  معىممسية(   عاهرمممت معخستيم ومعع ف  )ئسل يا  مألكلىيهز 

 عاععا خرععا و  لعه  ععى   م ع هععلت عوعلت عاا وك ع   www.mhiet.edu.eg معه  ى هوقا عاا عه ل م ع ى

 .  لعخ ايهلت تخ ل  و معه اوهلت  عاعةوم عاا م ع هلت ي   عهخل  ة معكلهاة معهس وعية معطلعو

 سععومد معرععوي  معتععله ز  معساو  ه لىئ و  ري  يُلم ئو معتله ية مألعممف ها يخهل ا قوم ئو   م  كم  عى  م هخهل   -  4

 . لعه  ى  معتله ز  مععم   ىملم هكلى  ئي  ز  ئو معىممسة قلعلت ىملم ئثهلد معهعل ممت   ع  ئكلى

 معععىلوم ئو معخشععوي  لعع م هععى معهعل ععممت عاا مالعخىمد عى  و معىممسية معرلعة   ز   معُهعل م  سُاطة  تعخمم   -  5

 .وهكلهخ  معُهعل م  يي ة هى يرام  هعو عاا  لعخىمي  معرل   قممممت عاا  ئو م عخممض مسخ  مى   ىوى

http://www.mhiet.edu.eg/
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 تسععلد  ئو ععع  ُلةةععت مععع د معهتععلم غيععم  ععا تسععخلىمه ل ئو   ععل مع  عع  وعععى  معه  ععى ههخاكععلت  عاا  مععملظ  -  6

 .غيميل و ومعههل ى معتىممى عاا معكخل ة  م عتل  عى ك ع  و  تسخلىمه ل

 .    معخش يم ئو تعي    م سلد  عى   و معه  ى  هتخها ئ ممى  هى  مآللميى  ولةوةيلت  عميلت تعخمم  -  7

 معاععوم ح خر ععا معخععا معتله يععة مألعهععلم  و  معهعل ععممت  و  ع ععوممعىمو   عى  م هخهل   ئو  معىممسة  خ طيم  عى   -  8

 .عاي ل  لعهومظ ة

 هععى سععل ا خععمليص  ععىوى خوقي ععلت تهععا ئو  لعه  ععى ةععوم   ةيععة عععل ط تمم ى  ئوتةىمم  معهشممت  خو يا  عى   -  9

 .معه  ى  ساطة
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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

 هدوء 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 حائط 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 يضبط مت بسا بالحل فى االمتنان او الشروع فمه يخرجه رئمي ىام االمتنان أو مح ينــوب ىنــه مــح  .10

بر الطالب راسبا فى جممع مواد هيا االمتنان قاىة االمتنان وينرم مح دخول االمتنان فى باقى المقررات ويعت

 التأديب . مج يوينال الى 

أما فى األحوال االخرى فمبطل االمتنان بقرار مح مج ي التأديب أو مج ي ادار  المعهد ويترتــب ى مــه بطــالن  .11

 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

 إلحاء 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 إلحاء قمد الطالب مح المعهد وحرمانــه مــح التقــدم لإلمتنــان ، ويب ــ   -8

 هيا القرار الى المعاهد األخرى .

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

تكون نهائمة ومع ذلك تجور المعارضة فى القرار الصادر غمابمــا 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 •

 أىضاء مج ي إدار  المعهد يكون أحدهم مح أىضاء 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 سقط 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  

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

لدى طالب المعهد وتعنى رىاية الطالب بالنشاط اليى يمارسه الطالب في اوقات الفراق واليى يؤدى الــى تنممــة 

رىايــة  ادار قدم تالشعور بالراحة والنرية ويمكنهم مح التخ ص مح الطاقة الجسمانمة واالنفعالمة الزائد  ، كما 

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  أبناء  ، وقد  رفنا  العالي  التع مم 

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

 ىشمر  الجوالة واألسر الطالبمة المخت فة . 

 قواعد اخلصم لألنشطة الطالبية باملعهد 

 

 ه عظلت هس ة معلة  ة مألهشطة معط  ي

ىيهية(   -عاهية  –ميل ية  -)ثرل ية  

 عاز هسخوي معته ومية 

 معهمك  مألوم عاز هسخوي معته ومية  %  20

 معهمك  معثلهز عاز هسخوي معته ومية  %  15

 معهمك  معثلع  عاز هسخوي معته ومية  %  10
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 -نبذة عن احتاد الطالب باملعهد :
يشكم مخعلى ط و معه  ى ط رل عهل ومى هى ئعكل     عة معه ليى مع ايل معللةة ومعلل  ة  شععممف و مم  معخ اععي  

  . مع لعز 

يشكم مخعلى معط و هى ط و معه  ى معهظلهييى معهريىيى    ومعهسىىيى عمسععو  مالخعععلى ويكععوى عاطعع و معوم ععىيى 

مع يى يسىىوى مسو  مالخعلى عا ههلمسة ئوتعع  معهشععلط معلععلص  لالخعععلى  ععىوى ئى يكععوى ع عع  عععا مالهخلععلو ئو 

 معخمشيح .

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

 ل تعبمر المسئول ىح آرائهم .

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

 مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصق ها وتشجمعها . إكتشا  -3

 نشر وتشجمع تكويح األسر ودىم نشاطها . -4

نشر وتنظمم األنشطة الرياضمة وا جتماىمة والكشفمة والفنمة والثقافمة وا رتقاء بمستواها وتشجمع المتفوقمح   -5

 فمها .

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

  .وىع  هشلط ل ها معخهسيا  يى هشلط مألسم معهلخامة  لعه  ى  خلخص عاز خشتيا خكويى مألسم  لعه  ى       

 جلنة النشاط الرياضي: -2

مع طععوالت   ععز خلخص  خ ميف معط و  لألهشطة معميل ية معخز خهظ   لعه  ى ها مالشخمم   

 معميل ية معخز خهظه ل و مم  معخ اي  مع لعز .    

 جلنة النشاط الثقايف:   -3

معخا خؤىد معز خ ميف معطلعععو  لةععل ص معهتخهععا   ةمالهشطة معثرل يخلخص  خهظي  ئوت       

مألى ية عاط و ومع هم عاا خههية معطلقععلت   تومعخيلتلت خطوم  ومع هم عاا خههية مع وميل

 مألى ية ومعثرل ية عاط و 

 جلنة النشاط الفني:  -4

خلخص  خههية معهوميو معمهية معهلخامة عاط و وم مخرلد  هسخوميل  هل يخما ها ئغمم  ل 

خشععتيا مألهشععطة ومعسلهية وتقلهة مععم ت ومعه لمض معخا خ ععم  معهشععلط معمهععا عاطعع و  

 .معمهية ومع وميلت عاط و وىعه ل

 جلنة النشاط االجتماعي والرحالت:  -5

  ومع ععلهايى    لعخععىمي    معرععل هيى   و ععيى   معطعع و    ععيى   مالتخهلعيععة   معععموم ط   خههيععة   عاععا    لع هم   خلخص 

  ومعه سععكممت   معععمع ت   خهظععي    .   معههلسعع ة   معوسل م    كم   و ع         يه     وم للد   معخ لوى   موح   ومشلعة 

 .   معوطى  ه لع   عاا  معخ مف  عاا   معط و   خسلعى   معخا   ومعخمويعية   ومعثرل ية   مالتخهلعية 

  واخلدمات العامة:جلنة اجلوالة  -6

خلخص  خهظي  ئوت  هشلط عمكععة معكشععف ومالمشععلى عاععا مألسعع  مع اهيععة و رععل عه لى  ععل 

خهمي   ممها لىهة مع ي ة معخا يرميل معه  ى  هل يسلي   ععا خههيععة معهتخهععا ومع هععم عاععا و

هشععموعلت معلىهععة مع لهععة معروهيععة معخععا   مشخمم  معطعع و  ععا خهميعع يل   ومعهسععليهة  ععا

 خخطا  ل معخيلتلت معوطى .
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خشكم كم عتهة هى معاتلى معسل رة  ميلى  مم ى هى معرل هيى  لعخىمي    يةععىم  خ يهععة قععممم هععى عهيععى معه  ععى   

ثععم وع وية طلع يى عى كم  مقة ىممسية يهخل  هل سهويل ط و  مقخ   معىممسية  طميرة مالقخمم  معسععمد   وهه

ُ هً معت ل  معمها عمعلية معط و  لعه  ى وخهخلو كم عتهة ئهي  هى معط و . مُ وئهيهلً هسلعى ل

 -: باالتياملعهد  طالب خيتص جملس احتاد

 مس  سيلسة مخعلى ط و معه  ى  ا  ود مع ممها معهرىهة هى معاتلى  -1

  ممها عهم عتلى هتا  مالخعلى معهلخامة وهخل  ة خهمي يل  ئعخهلى -2

 خو يا مالعخهلىمت معهلعية عاا معاتلى وو ا معهوم هة معسهوية عاهتا  وعتله  . -3

 ئعخهلى مععسل لت معلخلهية عإلخعلى  -4

 خهسيا مع هم  يى عتلى هتا  م خعلى معهلخامة . -5

    هى معط و .مهخللو ئهيى هتا  م خعلى وئهيى هسلعى هى  يى ئع ل -6

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

 
 مومى عتلى هتا  مالخعلى هى معرل هيى  لعخىمي  . -1

 م ي  معت ل  معمها عمعلية ط و معه  ى.  -2

 ئههلد عتلى هتا  مالخعلى هى معط و.  -3

هى  يى ئع ل   هى معط و ويكععوى م ععي  معت ععل  معمهععا عمعليععة معطعع و  مً ويهخلو معهتا  ئهيهلً وئهيهلً هسلعى

عمعليععة معطعع و  لعه  ععى متخهلعععلت عتععلى مالخعععلى   عاه  ى ئهيهلً عةهىوه معهتا  ويع م ههثاوم معت ععل  معمهععا

ةوت ه ىوى ويخوعا مومى عتععلى مالخعععلى مم ععى ع  وهتا  مخعلى معه  ى   ويشخمكوى  ا ههلقشخ ل ىوى ئى يكوى 

هتا  مخعلى معه  ى ئ ىمد معهشوم  عاتلى ومعهتا   هل يؤكى خ هيا معةاة  يى ئع لد يي ة معخععىمي  ومعطعع و 

 ش وه    ةهمس   .    هل يخيح تىمم 
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يةىم م ي  م ىمم  معهمك ية معهلخص معرممممت مع  هة عخهظي  مألهشععطة معميل ععية ومعمهيععة ومألى يععة وئهشععطة و

معتومعة ومعلىهة مع لهة معخا خخهل    ي ل ههخل لت معه ليى مسهيل  يهل  يه ل وك ع  خا  معخا خخهععل   ئو خشععخم  

مع ي لت ومعىوم مأللمد ويخل ا م ي  م ىمم  معهمك ية معهلخص وهىيم عععل   ي ل معههخل لت معروهية معهوعى  ها  

 . تمعرمممممعلية معط و س هة خهمي  خا  

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

  .ئى يكوى هخهخ ل  تهسية ته ومية هةم مع م ية -1

   . لعلاا معروي  ومعسه ة مععسهةئى يكوى هخةملً  -2

  .ئى يكوى طلع ل هظلهيل -3

  .مالخعلىئى يكوى هسىىم عمسو    -4

 يمشح همس   ي ل . معاتهة معخائى يكوى هى  ود معهشلط معهاعوظ  ا هتلم عهم   -5

معط  يععة ئو  ع خعععلىمتئو خرععمم تسععرلط ئو وقععف ع ععويخ   عاعميععة  ئال يكوى قى س ا مععك  عاي    رو ععة هريععى   -6

  .عتله ل

 ئال يكوى قى وقا عاي  ئد ت مد  لعه  ى. -7

يخ  مهخللو هتا  م خعلىمت وعتله ل  ا هوعى غليخ  ههخةف ش م ىيسه م هى كم عل  ويةىم قممم هى م ععي   •

خمةياية عإلهخلل ععلت عاهسععخويلت معهلخامععة وال  خعىيى معهومعيى مع   و مم  معخ اي  مع لعز   م ىمم  معهمك ية معهلخص

يعا ألد طلعو مالىالد  ةوخ  مال م م كلى هريىمً  تىموم معهلل يى هى معط و   ويعهععم مث ععلت شلةععية وهععل يميععى 

 سىمى  مسو  مالخعلى .

% عاععا مألقععم هععى معطعع و مععع يى ع عع  عععا 50معط و  لعه  ى ع وم    يشخمط عةعة م هخلل لت  ا عتلى تخعلى •

م هخللو    إ م ع  يكخهم مع ىى   خؤتم م هخلل لت عهوعى ةلم  ا هععىد ث ثععة ئيععل  عاععا مألكثععم و ععا يعع   مععلعععة 

كععم  % عاا مألقم هى معهلل يى  إ م ع  يكخهم مع ىى ي   معهم  يسععخ  ى خهثيععم20يشخمط عةعة م هخلل لت ع وم  

 هلل ي ل .طا ة معممقة معخا ع  يكخهم 

ت م خ  م خكويى هتا  مخعلى ط و معه  ى عاس و معسل ا ي يى عهيى معه  ى هتاسل  ىمم  ش وى مالخعلى ي     •

 عهلةم هى معط و معهخموقيى  ا معىممسة و ا هشلط م خعلى ههى خخوم م  ي   شموط معخمشيح . 
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ئو وعىمخعع  كهععل ال يتععو   ال يتو  تقلهة خهظيهلت ئو خشكي ت عاا ئسل    ععود ئو سيلسععا ئو عرل ععىد  لعه  ععى •

خهظي  ئد هشلط عهتلع  مالخعععلىمت ئو عتله ععل ئو  لسععه ل عاععا مسععل    ععود ئو عرل ععىد ويتععو مععةععوم عاععا 

هوم رة عهيى معه  ى عاا مقلهة معهىومت ئو معهعل ممت ئو معهؤخهممت ئو معه لمض ئو عاا ىعو  معهخعععىثيى هععى 

 عىعو  معا معهخعىثيى هى عهيى معه  ى.  للمج معه  ى   و ا ي   مععلعة مالليم  خوت  م

وي طم كم قممم يةىم عى ئد هتا  هى هتلع  تخعلىمت معط و مو عتله ل ت م كلى هلععلعف معرععومهيى ئو معاععوم ح  •

يوقف كم ةثم ع  ويعا ع هيى معه  ى تيرلف ئد قممم يةىم عى ئد هتا  هى هتلع  مخعلىمت معط و ئو عتله ععل 

 هظ  .يكوى هللعمل عاخرلعيى ومع

يلخص مم ى هتا  م خعععلى ئو عتهخعع   خع ععيم تععىوم مألعهععلم ومعععىعو  عإله رععلى وتىمم  معتاسععة وهخل  ععة خهميعع   •

معرممممت   ويرو   خ ايغ معرممممت معا عهيى معه  ى ئو م ععي  م ىمم  معهمك يععة معهلععخص  عسععو مألعععومم و ععع  

 . وم ةىوميل 

معوممى       مع  عة يتو  ئى يوقا عاععا ع ععو م خعععلى  ة لت معخةىي يها عى  م ل م  لع رو لت معتهل ية ومع رو  •

ئو م ل م  سععه ة م خعععلى   ئو  معخا خث ت عاي  هللعمة معرومعى معههظهة عإلخعلىمت معط  ية ئو معخرلعيى معهمع ة   

وذلك بعد التنقمــق وســماع م  ممم  هةلععة ئو  رىمى شمط معٌلاا معروي  وعسى معسه ة تعىد مع رو لت معخلعية 

 -أقواله :

 وقف مع  و عى ههلمسة ئهشطة م خعلى. -1

 تسرلط مع  وية هى هتا  م خعلى ئو عتله   -2

 تسرلط مع  وية هى مالخعلى عهى  سهة  -3

خوقيا مع رو ة مألوعا  رممم هى عهيى معه  ى .ويكوى خوقيا مع رو خيى معثلهيععة ومعثلعثععة  رععممم هععى هتاعع    ويكوى

 خةىيو معط و .يكوى  خعلىمت معط و  لعه ليى ال عة هلعية وتىممية خةىم  رممم هى و يم معخ اي  مع لعا 
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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

قــوم بتــدريب الطــالب متخصصــمح مــح يقوم المعهد بإىطاء دورات تدريبمة ل طــالب ى ــي االســعافات االولمــة وي .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

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

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

 ى ى الطالب أحكام الالئنة الداخ مة ل مكتبات التي يصدر بها قرار مح ورير التع مم العالي.  وتسرى .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  استعار ال يجور -1

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

 فقط. يوم واحدالخارجمة ال تزيد ىح  مد  االستعار  -3

وكتابة االسم والتصنما في  الكتــب الخاصــة والشرم  التخطمط 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  والقراء  وإىطاء الفرصة ل جممع بمحادر  المكتبة بعد انتهاء الحر  المخصص ل زيار -2

 التزام الهدوء 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 اى  -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 الدراسة20يتم 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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( علًهل سومد كلى هسععختًىم ئو هريععًىم 19 هتمى  اوغ معطلعو سى ) .1

هعععى ئععععوم  سعععل رة عايععع  سعععمعة معخرعععى   لع طلقعععة   لعه  عععى

ئى يعع   مع طلقععة يعةععم عاي ععل معطلعععو هععى وتهععى (    6مع سكمية)

همك  معشمطة معخل ا ع  و ع   خهل  تتممدمت خةتيم ختهيععى  عسععى 

( سععهة ئو خرععىي  شعع لى  م عمععلد معه ععل ز ئو معهؤقععت هععى 28)

  .معلىهة مع سكمية

(سهة وع  عا مالسخهممم  ز معىممسة عخا ي   معسععى ئو عةععوع  28ةتيم عسى )عاطلعو معههخظ   لعىممسة عا معخ .2

  .عاا معهؤيم ئي هل ئقمو

ت م كلى معطلعو قى ئىد معلىهة مع سكمية ئو ه ما ه ل يًل ئو هؤقخًل هه ل يتو عاي  معخرى   لعش لى  معىمعة عاا  ععع   .3

  .) مألةم ( وال خر م معةوم 

( عاي  ئى يرى  همس  عههطرة معختهيععى معخععل ا ع ععل عختهيععى  ثعع  يخرععى   إث ععلت 3معطلعو مع هى مق  )ت م ع  يهط ا عاا   .4

ختهيى هى معوعى  معهتهى   ل ه خهى هى معسععت ت مع سععكمية وخ ععع  كععم علعععة عاععا عععى   ه م ععة شعع وى معطعع و 

   .  معخةتيم هى عىه  عه م ة هل ت م كلى معطلعو يسخعا

خلطم عه  ههطرة معختهيععى معخععل ا ع ععل ويععخ  تيرععلف قيععى  و   لعه  ى( سهة ئثهلد ىممسخ   82معطلعو مع ي ي اغ سى ) .5

ئو خرىي  همسعع  عههطرععة  .    )مألةم( وًمم ععيى خعىيى هوقم  هى معختهيى ئهل  خرىي  ش لى  تعملد ه ل ز ئو هؤقت 

يلععى    ععل ه خهععى  هععى معسععت ت   إث ععلت ختهيععى  هععى معوعععى  معخععز   معه  ععىمعختهيى معخل ا ع ل عختهيععى  ثعع  هوم ععل   

 .ويخ  ميرلف قيى   مع سكمية

و ز علعة  ومم س و م عملد معهؤقععت  هى  مالعملد لعهس ة عاطلعو معه ما هؤقخًل يتو ختىيى معش لى  كاهل مهخ ا  .6

 .يوقف قيى  وخلطم عه  ههطرة معختهيى معهلخةة
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 -: اشرتاك السكة احلديد

 

ةععوم   2تع لم مسخهلم  هى يي ة معسععكة مععىيععى د عععىى  -1

 شلةية عاطلعو

معهلععخص  ععإىمم   معممقععةمسععخهلم   ومسععطة هوظععف  دخهععم -2

 .ش وى معط و

 .ى معمسو  معىممسية شمط مععةوم عاز ي م مالشخمم مسى -3

 

  -املواصالت:

 .عهرم معط و هى هىيهة معههيل معز معه  ى ومع ك   ز لطوط سيم هلخامة  يو م معه  ى وسل م هومة ت
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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  منتوى

 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 أداء 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 
خخطاعععا وععععى   عععهلى معتعععوى   عععلى يكعععوى معه  عععى هؤسسعععة هخهيععع    عععز هتعععلم 

مع هىسعععة ومعخكهوعوتيعععل ولىهعععة معهتخهعععا وخههيعععة مع ي عععة  هعععل ي عععهى خعريعععا 

 ه لييم معتوى  ومالعخهلى.  
 

 -اجلودة: وحدة رسالة 
 لالسعععخهممم  عععز غعععم  ثرل عععة معتعععوى   هعععل ي عععهى خاخععع   وععععى   عععهلى معتعععوى  

 مععةوم عاز مالعخهلى.

 -أهداف الوحدة:
خس ا وعى   هلى معتوى   لعه  ى معا خعريععا معغليععلت معه ل يععة و مأليععىمف مالسععخممخيتية عاه  ععى عاعةععوم  -1

 -عاا مالعخهلى مألكلىيهز  و ئيىمف معوعى  خخهثم  ز:

 هععا هخمرععلً  وم هسععلهية  ومعمهيععة  ومعخكهوعوتيععة  مع اهيععة  معهتععلالت   ععز   معههل سععة  عاععز   قلىم  هخهي   لميا  تعىمى -2

 .ومع لعهية معهعاية مع ي ة معخيلتلت هسليم  عاز  وقلىممً  معىوعية معه لييم

 و ا هظل  عخريي  و خعايم مألىمد. -3

 خكويى  مه عهم عاخريي  مع مخز و معخعسيى معهسخهم. -4

 معخهسيا  يى تهيا مألقسل  مع اهية وم ىممية. -5

 .  معهسخهم  معخطويم ئس   عاا ع عخهلى عاخةييم  هخطوم  خ ايهية  هظ  خ ها -6

 . معخىمي   يي ة ئع لد قىممت وخههية مع اهز  مع ع   عههظوهة  معهسخهم معخطويم -7

 .  هخطوم ه اوهلت  وهمك  قيلسية  ووم  ه لهم  تهشلد  ز   مالسخهممم -8

 . ه  ىعا معهسخر اية معخطويم  هشموعلت   ز  معهشلمكة -9

 هشععخمكة عغععة لاععا طميا عى معشلهاة معتوى  وخوكيى معهسخهم ومعخعسيى معههخظ  مع مخز   معخروي   ثرل ة  تىللم -10

 . مالعخهلى تعا  وةوالً   معه  ى   ز   ومعط  ز   وم ىممي  مألكلىيهز  معهتخها   يى  معوعز   وهشم معتوى   عهم و 

 لطععط وو ععا مععاععوم مقخععممح   هععا  معه  ععى  هسععخود  عاععا  مألىمد  خطععويم  عه وقلت  ومعومق ز   معكلهم  معخشليص -11

 .معهلخامة  معهتلالت  ز   عاخعسيى

 ههظوهععة هلمتععلت تهيععا  ععز  معهتخهععا ثرععة وكسععو  معهتخهععا  خعععىيلت  وهومت ععة  مع ي ععة  لىهة   ز   معهشلمكة -12

 .ومعىوعية وم قايهية معروهية معه لييم  ها خخما  وهتخه ية  ه هية ولىهلت  و عو   لميتيى هى معخ اي 
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 التعليم؟ فى اجلودة ننشد ملا ا

خعرععا  همهوقععةمو ه ليععى للةععة  تله ععلت هععى يخلمتععوى مع يى معط و ئى خ ا  يم معطلع ة   ع ي خز  معطلعو ع ي ي

  ععا معتععوى  وخط يععا هظعع  .للمت ععل ئو  اععىي   ععز  سععومد غيععمي    هى ئ  م عهم  مص ع   خخوم م معتوى  هخطا لت

 عاعةععوم عىيععى   مةععل ععع  ويععو م ةالف معلععميتيى   وسطهخهي   لميتل خكوى ئى ع  ي هى مع لعز  معخ اي  هؤسسلت

 .خوظيم  عاا خخ ل ت مع هم سوه ويت م ههظهلت خلمت     وم تعي ل خس ا معخز  معوظيمة عاا

 : ةه   يخهي وى ط  ل خلمج  معتوى  هظ  خط ا معخز  معهؤسسلت تى

 عععلىمت ومعخععمم  هممعععل  هععا للمت ععل و ز   اىي   ز  مع هم ظموف هلخاف ها معخكيف عاا وقىم  مممى   له    و •

 .مآللميى  وثرل لت وخرلعيى

  مآللميى ها معهلتح ومعخومةم مالخّةلم عاا قلىموى •

 مع هلد  معرممممت ومخلل  معهشك ت عم عاا قلىموى •

  ومعخهي  م  ىم  عاا قلىموى •

  ومأل هلت ومعهوممى معوقت تىمم  عاا قلىموى •

 .  لعهم  وثرة ئل ه  و •

 هر وم . وهظ م قوي  ساو   و •

مع ىمية يتو ئى خ مف ئى هعوم ههظوهة معخ اي   لعه  ى يو ئهت ... ه   معطلعععو يععو معهسععخ ىف مألسلسععا هععى    ا

مع هايععة معخ ايهيععة  كععم هععل يععىوم عوععع  هععى هعل ععممت وتهخعلهععلت وهععىومت وغيميععل غم عع ل مألسلسععا م مخرععلد 

م مععع د خعع ىمى  يعع  عععى  معههل سععة يوهععلً  هسخوم  وه لممخ  معخا خؤيا  وخت ا  قلىممً عاا معههل سة  ا سوه مع ه

  ى يو  وهى يهل  إى ىوم   ا خعسيى معلىهة معخ ايهية معخا خخارليل  ا ه  ععى  يععو معععىوم مألسلسععا  ععم معهعععم  

ع لقا مألطممف معهشخمكة ه    ا معههظوهة مالكلىيهية  ةهت   سلطة هخارععا معلىهععة هععى معهؤسسععة معخ ايهيععة معخععا 

هؤسسة عاا خعسيى معلىهععة معخ ايهيععة معخععا خخارليععل  ععا معه  ععى ويععو معغععمض مألسلسععا هععى معخعرت   ل وخ هم مع

  خط يا هظ  معتوى   ا معخ اي  .
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 اجلودة مفهوم

 عخعريععا خطهععح خ ايهيععة هؤسسععة عكععم شعع لممً  وعععي  ئسلسععيلً  هخطا ععلً  و معيعع   علعههل   ا  معخ ايهية  مع هاية  توى   خ خ م

 وخعسععيه  وخطععويم  معخ اي  توى   هلى ئى  ا ش  وال. هسخهم  ومعاة ه لية    س له  لعتوى   مآلىمد   ا  مع لعهية

 ئة ح معخ اي  توى  وه لييم  سيلسلت  خ هز    إى  ع م.  معخ ايهية  هؤسسلخ ل  و لعخ  ية  معىوعة  ئوعويلت  هى  ئوعوية  ئة ح

 تععوى  عه ععلييم معه  ى وخ هز . معخ ايهية و لعايخ ل معهؤسسية قىمخ ل وخ  ي   معخ ايهية  معهؤسسة  وخهي   عمقا  هريلسلً 

 هععا يخهلسععو   هععل  معخ ايهيععة  مع هايععة  هلمتععلت  هععى  معهسععخميىييى  وخوق ععلت   عخيلتععلت  وخوثيععا  خمتهععة  يععو  معخ اي 

 .وم عخهلى معخ اي   توى  ع هلى معروهية مع ي ة ق م  هى معه خهى   معلميا وهومةملت معهىها معهتخها هخطا لت

 األكادميى اإلعتماد هو ما

 خهكهععت ت م(  معه  ععى)  معخ ايهية عاهؤسسة م عخهلى و معخ اي  توى  ع هلى معروهية  مع ي ة  خههع   مع د  م عخممف  يو

 معروهيععة معريلسععية مألكلىيهيععة عاه ععلييم و رععلً  معخ ايهيععة معملعايععة خعرععا ئه ععل و  معهؤسسية  معرىم   عىي ل  ئى  تث لت  هى

(NARs  )معهسخهم معخ  ي  و  معخعسيى  ي هى هل ومعهروهلت  مألهظهة  هى عىي ل و  . 

  معتمد معهد من التخرج معىن ما

  ععمص معععا يؤىد ومع د مع هم  سوه  خرىيم  هعم  عه   معةلىم   معهتخها  ثرة  يكس    م عخهلى  عاا  معه  ى  عةوم  تى

 .معه  ى  علميا ئ  م  عهم

 اجلودة بنظام معرفتها جيب مفاهيم

   National Academic References Standards)معريلسية    معروهية مألكلىيهية معه لييم(   1)

   ععل معه خععمف معخلةععص لععميا هومةععملت خةف ومعخز  خلةص  كم معللةة  مألكلىيهية  معه لييم  هى  هتهوعة  يا

 .  يكخس  ل ئى  يتو معخز  ومعه لمف معه لممت  هتهوعة  وخو ح

 (Intended Learning Outcomes ILOs) معهسخ ى ة معخ اي  هومخا(  2) 

 قععلىممً  ويكععوى معطلعو ويكخس  ل ي م  ل  ئى  يه غا  ومعخز   ومع لهة  ومعه هية  مع يهية  ومعه لممت  معه لمف  هتهوعة  يا

 . لع مهلها ىممسخ  ه لية   ا يكخس   ئى معطلعو  هى ويخوقا  كملد    ئىم  ل  عاا
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 (Program Specification)  مع مهلها خوةيف(  3)

 يععو مع مهععلها وخوةععيف. م عىمىية معممقة شله ً     خىم   مع ي   رسه   مع كلعوميو   ىمتة  يو  مألكلىيهز   مع مهلها

 هعررععة ىقيرععيى وخمخيععو خهظععي  و ا معهلططة  معىممسية  معهرمممت  هى  هتهوعة  ع م  معطا ة  خ ا   هسلم  خةف  وثيرة

 . مع اهية معىمتة عاا عاعةوم معهخ ا  يروى  هل  عا مهلها معه خهى  معخ ايهية  معهلمتلت

 (Course Specification)   معىممسز  معهرمم خوةيف(  4)

   ععل يشععلم  ومعخععز  معهطاو عع  ومعه ععلمف معه ععلممت هى هتهوعة  كسل   معهرمم وئسخل  معطلعو   يى  عرى   هثل ة  يو

 خرييه ععل   وىمتععة خرييه ععل وطميرععة معهلمتععلت ع    معهعرا مع اهز   معهعخوي  ويةف  مع مهلها  هلمتلت   ز   معهرمم

 . ئسخل    ها    هل  وههلقشة  هعخويلخ   وه م ة معخوةيف ي م  عاا  م ط   معطلعو عاا  يتو كهل

 املنهج
 هه .ئسةم ئسخل  كم هرمم خرو   ىممسخ  عى هلمتلت معخ ا  معهسخ ى ة  •

 هرمممخ .ئسةم عى خوةيف مع مهلها مع د خىم    •

  التعليم والتعلم
معخ اي  ومعخ ا   ةى خؤىد هل يسععهى تعيعع  هععى خكايمععلت وقععممدمت وشععلم   ملعايععة  ععا   يةسلعى ئسلخ خ   ا عها •

  معههلقشلت معخا خطمح ىملم قلعلت معهعل ممت وتطمح ئس اة يلى ة و هلد  .

معععخ ا  مععع مخا .... تعععخ ( ومعخععا خ ععىف  –خملعم ها ئسلخ خ  عخط يا ئسلعيو معخ ا  مععىيثة ) معخ ا  م عكخموهععا  •

 ع   ه لممت ئسلسية يطا  ل سوه مع هم .تعا خساي

شلم   ا  ممها معخىميو معخا ي رىيل معه  ى    ىف خههية ه لممخ  وتكخسلو ه يععى هععى معه اوهععلت ومعه ععلمف  •

 شلم   ملعاية  ا معخىميو معهيىمها مع د يهثم ئي  هخطا لت م عخعله  سوه مع هم .

  العمل اجلماعى :
عععخ ا  وكعع ع   ععا خو ععيح ئيهيععة ىوميعع   ععا خعريععا تععوى  معخ اععي  عخ ععهى سلعى وسلهى  ه     ععا معم عع  وم •

  هسخر  ً ئ  م ع  وعوطه  .

 ئعمص عاا معهشلمكة  ا ئىمد ئهشطة معخ ا  ها  ه    عخههية ه لممت مع هم معتهلعا . •
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  الدعم الطالبى :

ىعيم معطلعو معللص  ه  ى  تيىمً وئعمص عاا ه م ععة هظععل  معىممسععة  عع  وكيميععة تعخعلقعع   لعخلةةععلت   تقمئ •

  معهلخامة    وك ع  هظ  م هخعلهلت ومعرومعى معههظهة ع .

  ئعمص عاا م سخملى  هى لىهلت معلية معش لو معهخلعة  لعه  ى . •

اععا ئسعع لو ئلطل عع  عخ هععم عاععا خته  ععل  ععا ئعمص عاا ههلقشععة ئسععخل    ععا هخععل ا م هخعلهععلت عكععا خرععف ع •

 م هخعلهلت معرلىهة .

ئعمص عاععا معخومةععم معععىم   هععا معهمشععى مألكععلىيها معلععلص  عع  وئسععةع  عععى كععم هععل خميععى وئطاععو هةععيعخ   •

   إسخهممم

  املوارد والتجهيزات باملعهد :

 معه لهم ..... تعخ (  هى هوممى ه  ى  ) هكخ ة وئت    علسو ةعا   وئىومت مالسخملى ئعمص تيىمً عاا   •

 ئعسى تسخلىم  ي   معهوممى     ا هى ئتا  . •

 املشاركة اجملتمعية :

شلم  هؤسسخ   ا  ممها معخوعيععة معهتخه يععة ومع ي يععة   ععا تعع د ال يختعع ئ هععى هخطا ععلت تكخسععل   عه ععلممت  •

  مع هم .

  . معه  ىرو    ل يقى  معلىهة ألع لد معهتخها معهعاا وشلم   ا خم يم معهشلمكة معهتخه ية معخا  •

شلم   ملعاية  ا معهىومت مع اهية وتتممد مع عو  معخا يخ  خىمي   هى ل ع ل عاا معه لممت مع رايععة ومع هايععة  •

  معخا يخطا  ل سوه مع هم .

  :نفس  حاسب

  عك  عاا هىد هممعلخ  عهومةملت معطلعو معتيى .م •

 ئطاو تسخشلم  م مشلى مالكلىيها  ا ه  ى  تى خطاو مألهم  ع  . •

 .خل ا هل يعى   ا ه  ى   ا  ود ه لييم معتوى  عإلس ل   ا معخطويم •
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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 واليى  .5

 يرغب فى العمل لدى الدول العربمة الشقمقة .

 



  

  

 

  

 

 

69 



  

  

 

  

 

 

70 

 عدد وحدات املواد املطلوبة للحصول على بكالوريوس اهلندسة الكهربائية و احلاسبات -أوال:

 م ت لمية  معهومى 
 ماللخيلمية 

 تتهلعز 
 تهسلهية  خكهوعوتية  يهىسية ئسلسية

 44 - - - - 44 معممقة م عىمىية 

 82.5 3 6 8 6 59.5 همعاة معى او  

 80.5 7 3 10 6 54.5 مع كلعوميو  همعاة 

 207 10 9 18 12 158 معهطاوو 

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

 م ت لمية  معهومى 
 ماللخيلمية 

 تتهلعز 
 تهسلهية خكهوعوتية  يهىسية  ئسلسية

 44 - - - - 44 معممقة م عىمىية 

 83.5 2 13 8 4 56.5 همعاة معى او  

 80.5 2 15 8 7 48.5 همعاة مع كلعوميو  

 208 4 28 16 11 149 معهطاوو 

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

 م ت لمية  معهومى 
 ماللخيلمية 

 تتهلعز 
 تهسلهية  خكهوعوتية  يهىسية ئسلسية

 44 - - - - 44 معممقة م عىمىية 

 81.5 2 - - 4 75.5 همعاة معى او  

 83.5 2 8 - - 73.5 همعاة مع كلعوميو  

 209 4 8 - 4 193 معهطاوو 

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

 م ت لمية  معهومى 
 ماللخيلمية 

 تتهلعز 
 تهسلهية  خكهوعوتية  يهىسية ئسلسية

 44 - - - - 44 معممقة م عىمىية 

 83.5 2 - - - 81.5 همعاة معى او  

 84.5 3 - 5 5 71.5 همعاة مع كلعوميو  

 212 5 - 5 5 197 معهطاوو 
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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 كممماء 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 فمزياء ) 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 كممماء   

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 فمزياء PHY 001  ) فمزياء ) 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 فمزياء PHY 002  )فمزياء )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  )فمزياء )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  )فمزياء )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 معك م ية  مع هىسة ئه لى 

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  )فمزياء )أ 

7 MTE 102  1 أساسمات معمل المكترونمات 
  اختمار  

 اساسي 
PHY 001  )فمزياء )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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 مع هىسة معهيكلهيكية )ش  ة معهيكلخموهك (  معهومى معىممسية معهرمم  عاا طا ة معممقة معثلعثة  قس 

ألوم 
معخم  م

 

 معهلى  معهؤياة  هو  معهلى   معوعىمت  مس  معهلى   كوى معهلى    

1 ME 201  اجبارى  2 هندسة انتاج   

2 ME 207  اجبارى  2 تنكم آلى  انظمة ME 107  خعك  ةعا 

3 ME 203  )اجبارى  3 ديناممكا حرارية )ب ME 103 ( 1ىيهلهيكل عمممية ) 

4 ENG 213  اجبارى  1 معالجة مع ومات   

5 ME 218  )ب( اجبارى  1 معمل آلمات وتصممم ME 118  )ه هم ةعيلت وخةه   )ئ 

6 MTE 202  اختمار    اساسي  3 دوائر رقممة   

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

8 MNG 201  اجبارى  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  اجبارى   

ا 
معخم  معثله

 

 معهلى  معهؤياة  هو  معهلى   معوعىمت  مس  معهلى   كوى معهلى    

1 ME 204  )ب( اجبارى  3 ممكانمكا موانع ME 104  )هيكلهيكل هومها )ئ 

2 ME 210  اجبارى  2 تصممم انظمة ماكمنات   

3 ME 205  )ب( اجبارى  3 نظرية آالت ME 105  )هظمية ةالت )ئ 

4 ENG 241  اجبارى  2 مواد هندسمة   

5 EE 201  اجبارى  2 آالت كهربائمة وتنكم EE 192  ةالت ك م ل ية 

6 MTH 201  ) هـ ( اجبارى  3 رياضة MTH 101  )ميل ة )ج 

7 MTE 205  أنظمة حاسبات(II) 2  اختمار   تكنولوجي   

8 LNG201  )د( اجبارى  1 لحة انج مزية LNG 101  )عغة مهتاي ية )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  اجبارى   

  
معخم  معثلع

 معهلى  معهؤياة  هو  معهلى   معوعىمت  مس  معهلى   كوى معهلى     

1 ITR 201 ( 3تدريب صناىي ) تت لمي  5 ITR102 ( 2خىميو ةهلعز ) 
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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 
معخعك   لععلسو  
  ا معختلمو 

اختمار   2
 تكنولوجي 

 

8 ME 244  3 خكييف يومد 
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 ) 
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 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 فمزياء PHY 002   فمزياء )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 ىددى  

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  اجبارى  3 تن مل رياضى 
  

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

3 EET 205  اجبارى  3 دوائر فتا و غ ق 
  

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

5 EEC 201 اجبارى  2 تركمبات ممكروبرسمسور 
  

6 EET 204  اجبارى  3 تن مل نظم 
  

7 MNG 201  اجبارى  1 ادار  مشروىات   

8 EEC 225  تكنولوجي  -اختمار   2 االصطناىي  اليكاء 
  

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

10 MNG 223   انساني  -اختمارى  1 اقتصاديات االدار 
  

11 PHE 201 ( تربمه رياضمهI ) 0.5  اجبارى 
  

ي 
الترم الثان

 

 الماد  المؤه ة   نوع الماد   الوحدات  اسم الماد   كود الماد   م

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

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

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

4 EEC 230  اجبارى  2 توصمالت حاسب 
  

5 EEC 220  اجبارى  2 رسم بواسطه الناسب 
  

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

7 LNG 201  )د( اجبارى  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  اجبارى 
  

 

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 االنشاء 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 االنشاءات ) 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  الصنراء   

8 MNG 101   إجبار   1 مباد  ادار   

9 ARE 129  )ب(  إجبار   1 التدريب البصر ARE 119  )تدريب بصرى )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 البصرى )ب 

ARE 110   ىناصر التصممم المعمار 

ARE 101  نظريات التصممم 

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

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 انشاء معمار  ومواد البناء 
ARE 116  مواد وخوا  المواد 

ARE 122   االنشاء 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  انشاء معمار  ومواد البناء 

3 ARE 114 
تصممم المعمار  فى المدن  

 الجديد  
 المناخ وىمار  الصنراء  ARE 112 إجبار   3

4 ARE 104  إجبار   3 تاريخ ونظريات تخطمط 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 ( 2انشاءات )نظرية ARE 102  ( 1نظريه االنشاء ) 

4 ARE 204 ( 1تخطمط مدن ) إجبار   3 ARE 104  تاريخ و نظريات تخطمط 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 االنشاءات ARE 202 ( 2تن مل انشاءات ) 

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

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

5 ARE 206 ( 2التصممم المعمارى ) 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( اجبارى  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 معمارى )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  الصنراء 

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 ) 

 

 



  

  

 

  

 

 

84 

 

 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 انشاء 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 االنشاءاتتن 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 
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 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 انشاءات ) 

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 إنشاءات ) إجبار   3 CT 153  (1تن مل انشاءات ) 

5 CT 161  إجبار   3 1همدرولمكا CT 104  ممكانمكا المؤائع 

6 PHY 106  إجبار   2 فمزياء ج PHY 002  )فمزياء)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 انشاءات ) 

2 CT 122 إجبار   3 ( 1معدنمة )  تآ منش 

CT 152   1رسم مدنى 

CT 112  (2تن مل انشاءات ) 

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

4 CT 157  إجبار   2 مشروع الدب وم   

5 CT 191  إجبار   2 هندسة كهربمة وممكانمكمة PHY 106  فمزياء 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 

 

  



  

  

 

  

 

 

86 

 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  إنشاء مباني 

CT 121 ( 1خرسانة مس نة ) 

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

3 CT 211 ( 3تن مل وممكانمكا إنشاءات ) إجبار   3 CT 112 ( 2تن مل انشاءات ) 

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 إنشاءا CT 211 ( 3تن مل انشاءات ) 

2 CT 215 آ منش( ت معدنمهII ) 3   إجبار 

CT 122  منشاءات معدنمه 

CT 211  (3تن مل انشاءات ) 

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

4 CT 253 إجبار   3 تخطمط النقل و هندسه المرور 

CT 155 ( 1مساحه ) 

MTH 105  طرق احصائمه 

5 CT 264 ( 1تصممم اىمال الرى ) 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 إنشاءات 
CS 199  برمجة حاسب مدنمة 

CT 212 (4)تن مل انشاءات 

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

CT 221 ( 2خرسانة مس نة ) 

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

CT 253  تخطمط النقل وهندسة المرور 

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

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

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

7 CT  361 
خةهي  معههشآت عهرلوهة  

 مع ال م 
 اختمار  هندسي  3

CT 221 ( 2 ) مس نه   خرسانه 

CT 215 (   2)   معدنمه   تآ منش 

8 CT  383 اختمار  هندسي  3 تىمم  معخشييى CT   200  إدار  مشروىات هـ مدنمة 

9 CT  379 
م.خ. فى ممكانمكا التربه  

 واالساسات 
   اختمار  هندسي  3

10 CT 254  اختمار  هندسي  2 كخل ة معخرلميم معمهية LNG 002  ( بلحة انج مزية ) 

11 MTH 204  اساسي  -اختمار    3 خعايم معةل ز MTH 101  )رياضة )ج 

12 LNG 202  )أنساني  -اختمار   1 عغة مهتاي ية  هية )و  

13 HUM 203  أنساني  –اختمار   1 قلهوى ختلمي  

14 HUM 201  أنساني  –اختمار   1 خلميخ هةم  

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 ىددى 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 
 ئيععة وههلقشععة معطعع و   سععخر لم  هكععلخ    معخععىمي  يي ععة  ئع ععلد    ل  يخومتى  هعىى   سلعلت 

 .  ععا ل تمشلىي  عاا ومع هم     خمخ ط خ ايهية  هشك ت 

 الذاتي لتعلم  ا 
ً  ومعه هيععة ومع يهيععة معه م يععة وه لممخعع  قىممخ  خههية   ز  م سخهممم  عاا  معطلعو   قىم    مخيععل

 . معخ ا   ز معههطية معطمه  ل ف و ع 

 ومعهسخشععميلت   لعهةععلها معخععىميو  هثععم    عإلعخعله  معطلعو   ي ى  مع د  مع هم  هتلم   ا  خىميو    امليداني التدريب  

 . تعخ .......  معك مد ومعشمكلت  ومعهومقا

نواتج التعلم  

   املستهدفة 

 وقععي  ومختليععلت  وه ععلممت  ه ععلمف هععى معهععخ ا  يكخسعع   ئى يه غععا هععلو معخ ا   هلمتلت   يز

 عخروي  معهلخامة   لعطمه  وم ح   شكم  خمخ ط  وك م  عاريل   وقل اة  مألكلىيهية  معه لييم  وخ ك 

 . معط و 

 األكادميي اإلرشاد  

 هيععوع   كشععف وكعع ع  معه  ععى ىملععم ومعرومهيى ومألهظهة مألكلىيهية  لع ممها معط و   خ ميف

  ععا عهسععلعىخ   معخععىمي  يي ععة ئع لد ل ممت   هى  ع سخملى   ع    معممةة  وتخلعة  وقىممخ  

ً   وي ععىف  علعععة  عكم  معه  هة  مع اهية   لعطمه  هشك خ    عم  عاععا معطلعععو  هسععلعى  تعععا ئي ععل

 خ خععمض معخععا معةعع و لت  عاععا معخغاععو   كيميععة  وللةععة   همسعع   قممممخ   وتخلل    مخ   تكخشلف

 . معىممسا هسلم 

 وحدة إدارة اجلودة 
 ومألىعععة معوثععل ا  كل ععة  عععىي ل  ويخععوم م  معهؤسسععة  ىملععم  معتععوى   تىمم   عععى  معهس وعة  معوعى 

 . معهؤسسة ىملم معتوى   إىمم  معللةة

مواصفات الطالب  

 اجليد 

 و ععا معخلةععص هتععلم  ععا ومالختليععلت  ومعل ععممت   ومعه لممت   معه لمف  هى  هتهوع   يهخا 

 يتععو  معه ععلييم هى هتهوعة  مع ي ة  عىىت   وقى  قوي   ئل قا  تطلم   ا  ومعهومطهة  مععيل   هتلم

 ل م هى عخعرير ل ( تعخ .... معريلىمت  – معطلعو  -مألسخل   )  معتهيا  يس ا  معلميا   ا  خوم ميل

  معتوى  ههظوهة

 املشاركة اجملتمعية  

 عخعسيى هخومةاة ت وى  ا هخ لىم تس ل  ل م هى ومعهؤسسة  معهتخها   يى  معم لم  م هىهلج

 ي ععوى  هععل وهؤسسععلخ  أل ععممى  لىهلت  وخرىي  هتخه ية هشك ت  وعم  لعايخ  و يلى   معخ اي 

 . معخ ايهية معهؤسسة وعاا معهتخها عاا ومعمل ى   لعهما

 تقويم الطالب  

 وخعريععا تهتععل  هععىد عريل  معهؤسسة خرميل م هخعلهلت   يه ل  هى  معخا  معطمه  هى  هتهوعة

  مهععلها هى ( ومعه هية ومع يهية معه م ية معط و  وه لممت  قىممت  ) معهسخ ى ة  معخ ا   هخل ا

 . ه يى ىممسا هرمم ئو خ ايها
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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      

             رئيس جملس اإلدارة وعميد أ.د.  


