
                      المعهد التكنولوجي العالي
                    مدينة العاشر من رمضان

                             التسجيلإدارة    

 تعليمات التسجيل     

 عبر اإلنترنت وصالة التسجيل

 2020 يناير / مايوللفصل الدراسى 

وفقا ملنظومة أعدت للتنسيق بني إدارة التسجيل والقسم والطالب إلمتام من خالل برانمج معد لذلك و  تتم عملية التسجيل
 ملية التسجيل على النحو التاىل:ع

عن " www.hti.edu.eg"  يتم التسجيل لجميع طالب المعهد عبر اإلنترنت من خالل موقع المعهد -

 .التسجيل من خالل اإلنترنت التسجيل للطالب فى حال تعثر صالةأومن خالل  -طالب  كلمة سر لكل –طريق 

المنظمة لتحصيل  والقواعدلمعرفة النظام المتبع  اإلنترنتلموقع المعهد على  ضرورة مراجعة الطالب -

  .وفتح شاشة التسجيل للطالبوالجداول الدراسية الرسوم 

 .دة على مستوى اجلمهوريةاملتواج CIBيتم حتصيل الرسوم الدراسية من خالل أفرع بنك   -
من يتم التسجيل وىف حالة التعثر نرتنت من خالل اإل التسجيل يتم :طالب المعهد بالعاشر من رمضان -

 .صالة التسجيل خالل

الفرع من خالل  وىف حالة التعثر يتم اإلنرتنتمن خالل  التسجيل يتم:طالب المعهد بفرع السادس من أكتوبر -
 .ابلسادس من أكتوبر

 .مبطروحالفرع من خالل  وىف حالة التعثر يتم اإلنرتنتمن خالل  التسجيل يتم: فرع مطروحمعهد الطالب  -

 .مبفرده عن املواد املسجلةمسئولية اتمة و مسئول  الطالبو  يقوم الطالب بطباعة ومراجعة املواد املسجلة -
 

 توقيتات التسجيل   (1)

 األربعاءوحتى يوم  26/1/2020الموافق  داألحإعتبارا من يوم  أسابيع ثالثيتم التسجيل لمدة  -

  .)أسبوع التسجيل + أسبوعين من بداية الدراسة(  12/2/2020 الموافق

 12/2/2020الموافق  األربعاءيوم التسجيل فترة طالب بعد نهاية  ألىلن يسمح بالتسجيل  -

 تقسيم توقيتات التسجيل خالل اليوم الواحد  -
التى طبقا للوحدات  –اإلنترنت أو صالة التسجيل خالل اليوم الواحد مقسمة  تكون توقيتات التسجيل سواء من خالل

  :النحوالتالىعلى  2020/  2019قبل نتيجة الفصل الدراسى سبتمبر / يناير إجتازها الطالب 

 

 

يتم تحديد الفترة الخاصة بكل طالب وفقا لعدد وحداته من خالل الجدول الخاص بتوقيتات التسجيل  -

  .بمواعيد تسجيل الطالبالفقرة الخاصة والموضح فى 

إىل  اتــــــــــــــمالحظـــ
 الساعة

من 
 الساعة

 الفرتة
 األوىل 9.15 11.15   طبقا للجدول املرفق     – لطالب الفرتة دون غريهم
 طبقا للجدول املرفق – لطالب الفرتة دون غريهم

 
 

 الثانية 11.15 1.15
 طبقا للجدول املرفق – لطالب الفرتة دون غريهم

 
 الثالثة 1.15 3.15

طبقا للجدول   فقط السابق اليوم+  ( 3&2&1)  الفرتاتلطالب 
 املرفق ااااااااملاملرفقللجدولللجدول

 ابعةالر  3.30 م12

http://www.hti.edu.eg/
http://www.hti.edu.eg/


المجموعات التى قام بتسجيلها وذلك من خالل التأكد من كارت صحة أكواد المقررات و  الطالب مسئول عن -

 .على شبكه االنترنتالفصل الدراسى طوال التسجيل المتاح 

 

 2016الخاصة لطالب الإلئحة ما قبل تسجيل ال (  تعليمات2)

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

 آي مقرر به تداخل في التوقيتات مع مقررات أخرى. يقبل تسجيل ال -ب 

يكون تسجيله للمقررات من خالل المجموعات  2016قبل  بالنسبة لطالب المرحلة االعدادية من دفعات -ج 

 ( فقط دون غيرها.69إلى  61)

حذف ( إعتبارا من األسبوع األول للتسجيل وتستمر حتى نهاية  –يتم إجراء تعديالت التسجيل ) إضافة  – د

 .2020 /2/  12االسبوع الثانى من الدراسة يوم األربعاء الموافق 

للطالب طباعة كارت التسجيل عبر اإلنترنت حتى يتسنى له معرفة ماقام به  وفقا لنظام التسجيل يمكن - هـ

  .من تسجيالت خالل فترة التسجيل

الطالب الذى أمضى عليه أكثر من خمس سنوات لحصوله على شهادة الثانوية العامة متاح له تسجيل عدد   -و

   EXTلخاص بقواعد تسجيل الطالب ( ا طـفيكون تسجيله وفقا للبند )  EXTعدا الطالب وحدة دراسية  20

وفقا لمعدله العام  والوحدات المسموح له بتسجيلها كما هو  2016من دفعات قبل يكون تسجيل الطالب  -ز

 طبقا لالئحة القديمة:موضح بالجدول التالى 

 املعدل 1أقل من  1.49 – 1 1.99 – 1.5 فأكثر 2
 الوحدات 12 16 18 20

 

 :سى للطالب بالمعهد يسمح له بالتالىفى حالة آخر فصل درا  -ح

 ا فى حالة موافقة رئيس القسم المختص.تسجيل مادة مع المتطلب السابق لهيمكن  -1

 وكذلك يضاف بغض النظر عن الحد األقصى ألعداد،  وحدات فقط فوق المعدل المسموح به 3تسجيل  -2

 . مقررالطالب المسموح لهم بتسجيل ال

أكثر فى حال عدم وجود مقرر التخرج ضمن الجدول الدراسى  يجوز فتح مجموعة خاصة لمقرر أو -3

وذلك وفقا لموافقة رئيس القسم على فتح  للقسم أو وجود تعارض فى توقيتات تسجيل المقررات

وفى خالل توقيتات  ،المجموعة وفى حدود المعدل والوحدات المسموح بها لطالب أخر فصل دراسى 

و يتم ذلك من خالل وجود إرشاد أكاديمى  ،طالب فى الدراسة بها التسجيل المعلن عنها على أن ينتظم ال

قوى بالقسم التخصصى للطالب لدراسة مثل هذه الحاالت مع العمل على الحد منها ويكون فتح مثل هذه 

على أن يكون  ،المجموعات فى أضيق الحدود وبعد مراجعة أكيدة لتسكين جدول الطالب للمقررات 

 .لسيد األستاذ الدكتور رئيس القسممسئولية افتح مثل هذه المجموعات 

 (Externalمسجل من الخارج )فأكثر مرات 3جبارىإفى حالة الطالب الراسب فى مقرر  -ط 

  :األتىحسب الترتيب  يسمح بالتسجيل
 قصى.أوحده فقط كحد  12تسجيل  -1

المحاضرات واالمتحانات  يسمح للطالب بحضور ومن واقع اإلمتحان النهائى للمادة  تكون الدرجة النهائية - -2

 .الدورية الخاصة بالمادة وترصد له درجات اعمال السنة واإلمتحان النصفى 



 خالل الفصل الدراسى . Externalاليجوز للطالب اإلنسحاب من آى مقرر  -3

 .رض فى التوقيت بينه وأى مقرر أخربغض النظر عن وجود تعا Externalيسمح بتسجيل مقرر  -4

 العملية. Externalمقررات يلزم حضور الطالب فى  -5

لطالب المسموح لهم بتسجيل ا بغض النظر عن الحد األقصى ألعداد External مقرريضاف تسجيل  -6

  .المقرر

 

) التخصص (  ةإعدادي بالتنسيق العام  لطالب المرحلة ( تعليمات خاصة3)

 ألقسامل

 :لشروط التاليةوفقا ل الراغبين فى تعديل تخصصهم للعام الدراسى أو للطالب المختلفة
  ..بالمعهدبالمعهد  دراسيةدراسية  فصولفصول  ثالثثالث  أمضىأمضى  --11
لطالب الالئحة لطالب الالئحة وحدة دراسية من المرحلة اإلعدادية وليس من إجمالى الوحدات وحدة دراسية من المرحلة اإلعدادية وليس من إجمالى الوحدات   3030أنهى على األقل أنهى على األقل   --22

  وما بعدها(.وما بعدها(.  20162016))  وحدة لطالب الالئحة الجديدةوحدة لطالب الالئحة الجديدة  2525وو( ( 20162016)ما قبل )ما قبل   القديمةالقديمة
  ..  المعماريةالمعمارية  الهندسةالهندسة  بقسمبقسم  ققااللتحاااللتحا  فيفي  الراغبينالراغبين  للطلبةللطلبة  القدراتالقدرات  امتحانامتحان  فيفي  النجاحالنجاح  --33

  بهبه  اإللتحاقاإللتحاق  المرادالمراد  للقسمللقسم  تخصصهتخصصه  تعديلتعديل  أوأو  للتخصصللتخصص  رغبتهرغبته  بتسجيلبتسجيل    --  اإلنترنتاإلنترنت  طريقطريق  عنعن  ––  الطالبالطالب  يقوميقوم  --44
  ..للقسمللقسم  اإلستيعابيةاإلستيعابية  القوةالقوة  وكذاوكذا  بهبه  حاقحاقلتلتاإلاإل  المرادالمراد  القسمالقسم  ومعدلومعدل    ––  اإلعداديةاإلعدادية  للمرحلةللمرحلة  ––  لمعدلهلمعدله  وفقاوفقا

 

  " تدريب ميدانى " ظرىالن الفصل الدراسىتسجيل الفى حالة  ( 4)
الفصلين الدراسيين األول  -يحق للطالب فى بالنسبة للطالب المسجلين للتدريب الميدانى 

التدريب الميدانى ليكون  + وحدات 9 تسجيل أى عدد من المقررات النظرى بإجمالى - والثانى

دون التقيد (  دراسية وحدة 14تدريب =  5نظرى +  9)  إجمالى الحد األقصى لعدد الوحدات

 بمعدل الطالب وذلك فى حدود اليومين المحددين للمقررات النظرية .

 

 ( مشروع التخرج 5) 
حال تعثر الطالب ألى سبب فى إستكمال تنفيذ مقرر المشروع يكون له الحق فى اإلنسحاب منه خالل  -

 .نسحاب المعلنة طبقا لتوقيتات األالذى تم فيه التسجيل دون غيره األول للتسجيل الدراسى  الفصل

 . الفصل الدراسى الثالث للتسجيلالفصل الدراسى التالى للتسجيل أو  فى نهايةمناقشة المشروع   -

فصول  ةحال أن الطالب أمضى عليه المدة المقررة للسماح له بالتسجيل والمناقشة وهى بحد أقصى ثالث -

فى مرة اخرى ( على أن يقوم بتسجيله  Fدراسية ولم يناقش المشروع فى هذه الحالة ترصد له بتقدير ) 

 الفصل الدراسى التالى .

 

  وما بعدها2016 ( تعليمات التسجيل الخاصة بالطالب دفعة6)
 لم ينهى المتطلب السابق له. يقبل تسجيل أي مقرر ال  -أ  

 . آي مقرر به تداخل في التوقيتات مع مقررات أخرى يقبل تسجيل ال -ب 

حذف ( إعتبارا من األسبوع األول للتسجيل وتستمر حتى  –ت التسجيل ) إضافة يتم إجراء تعديال  -ج 

  .12/2/2020الموافق  األربعاءاالسبوع الثانى من الدراسة يوم نهاية 

وفقا لنظام التسجيل يمكن للطالب طباعة كارت التسجيل عبر اإلنترنت حتى يتسنى له معرفة ماقام به من  - د

  .يلتسجيالت خالل فترة التسج



ها كما هو موضح بالجدول يكون تسجيل الطالب وفقا لمعدله العام والساعات الدراسية المتاحة له تسجيل - و   

 التالى 

 

 المعدل
من  وأمضى أكثر 2اقل من 

ثالثه فصول دراسيه رئيسيه 

 متتابعه

اول فصل  فى 2اقل من 

دراسى وحتى ثالث فصول 

 دراسية رئيسية متتابعة
 فاكثر 3 من 2.99الي  2من 

الوحدات 

 21 18 14 12 المتاحه

 

 2019تعليمات التسجيل الخاصة بالطالب المستجدين دفعة ( 7) 

    يتم تسجيل الطالب للمقرارات الدراسيه في الفصل الدراسي الثاني من خالل الجداول الدراسيه -أ

  وهي كما يليسوف يسجل فيها الطالب لالئحه الجديده بالمجموعه التي  طبقا

يسجل في يفضل أن في الفصل الدراسي االول  18الي  1الب المسجل في المجموعات من الط -

 .9الي  1الفصل الدراسي الثاني في المجموعات من 
يفضل أن يسجل في الفصل الدراسي االول  29الي  19الطالب المسجل في المجموعات من  -

 .14الي  10في الفصل الدراسي الثاني في المجموعات من 

لذين سبق رسوبهم أو انسحابهم من بعض مقررات فى الفصل الدراسى االول يكون الطالب ا -

 النحو التالى:الدراسى الثانى على  تسجيالتهم فى الفصل

 . ) أ (يتم تسجيل الطالب وفقا للبند رقم    اوال:

 2019فعة بديتم تسجيل الطالب لمقررات الرسوب او اإلنسحاب من خالل الجداول اإلضافية الخاصة   ثانيا:

 مع مراعاة المتطلب  1وفقا لمعدل الطالب وجدوله االساسى والمحدد فى بند رقم           

 كما موضح بالجدول التالى:السابق للمواد الدراسية           

 

 المتطلب السابق المقرر

 اسم الماده كود الماده اسم الماده كود الماده

MTH 002  2رياضه MTH 001  1رياضه 

PHY 002 

 
 1فيزياء  PHY 001 2فيزياء 

ENG 002  2ميكانيكا ENG 001  1ميكانيكا 

ENG 004  2رسم هندسي ENG 003  1رسم هندسي 

LNG 002  2لغه انجليزيه LNG 001  1لغه انجليزيه 

 

ن فإن إجمالى عدد الساعات المقرره لطالب المرحلة االعدادية يوفقا للالئحة الداخلية للطالب المستجد -ب

 على النحو التالى:ساعة مقسمة  36ون يك

 وحدة  على حسب الجدول الدراسى للطالب. 17او  16الفصل الدراسى االول -  

 وحدة  على حسب الجدول الدراسى للطالب. 17او  16الفصل الدراسى االثانى  - 

 ساعات تدريب. 3الفصل الدراسى الثالث  - 



 ( طباعة كارت التسجيل8)  

  كارت التسجيل  -

طباعة كارت التسجيل من خالل اإلنترنت بإستخدام كلمة جميع الطالب المسجلين متاح ل -

 السر طوال الفصل الدراسى.

 

 ( توقيتات الفصل الدراسى أألول 9)

 حتى يوم األربعاء الموافق ثالث أسابيع  ولمدة  2020/  1 / 26األحد يوم  بداية التسجيل  -1

 اريخ .وال يسمح بالتسجيل بعد هذا الت 2020/ 2/ 12 

 .2020 / 2 / 1السبت يوم  بداية الدراسة -2

للدراسة  األول اليوم منالتزام الطالب بحضورجميع المحاضرات للمقررات المطلوب تسجيلها  -3

وكذلك تحسب نسبة غياب الطالب في أي مقرر منذ اليوم األول  بصرف النظر عن توقيت التسجيل

 للدراسة.
 2020 / 1 / 19  تحريرا فى

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( بالعاشر من رمضان ألقسام الهندسة) لطالب امواعيد تسجيل 

 قبل نتيجة (طبقا للوحدات احملققة  2020مايو  /ينايرللفصل الدراسى ) 
 2020/  2019الفصل الدراسى سبتمرب / يناير 

 اليـوم الفرتة األقصى للوحدات احملققةاحلد  األدىن للوحدات احملققةاحلد 

 11.15-9.15 األوىل   217 182.50

 26/1/2020األحد 

 1.15-11.15لثانية ا 182 171

 3.15-1.15الثالثة  170.50 154

 مساء 12 -3.30الرابعة     ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل    153.50 122.50

 27/1/2020األثنني 
 1.15-11.15لثانية ا 122 109

 3.15-1.15ثالثة ال 108.50 96

 مساء 12 -3.30الرابعة     ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  95 77

 28/1/2020الثالاثء 
 1.15-11.15الثانية  76.50 68.50

 3.15-1.15الثالثة  68 52

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  51.50 36

 29/1/2020األربعاء 
 1.15-11.15الثانية  35.50 28

 3.15-1.15الثالثة  27 2

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل   4 معدل  2.74 معدل

 30/1/2020اخلميس 
 التوزيع طبقا للمعدل

 1.15-11.15ثانية ال 2.73 معدل 1.61 معدل

 3.15-1.15الثالثة  1.6 معدل 0 معدل

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 
 

 



 

 

 ( دارة أعمال العاشر من رمضانإلقسم ) لطالب امواعيد تسجيل 

 قبل نتيجة (طبقا للوحدات احملققة  2020 مايو /ينايرللفصل الدراسى ) 
 2020/  2019سى سبتمرب / يناير الفصل الدرا

 اليـوم الفرتة األقصى للوحدات احملققةاحلد  األدىن للوحدات احملققةاحلد 

 11.15-9.15 األوىل  168 137

 26/1/2020األحد 

 1.15-11.15الثانية  137.5 126

 3.15-1.15الثالثة  125.50 111.50

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  111 96.50

 27/1/2020األثنني 
 1.15-11.15الثانية  96 87.50

 3.15-1.15الثالثة  87 77

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  76.5 60

 28/1/2020الثالاثء 
 1.15-11.15الثانية  59.50 46.50

 3.15-1.15الثالثة  46 41

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  40.5 33

 29/1/2020األربعاء 
 1.15-11.15الثانية  32.50 20.50

 3.15-1.15الثالثة  19.5 0

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1الفرتات )  لطالب

 11.15-9.15 األوىل   4 معدل 1.86معدل 

 30/1/2020اخلميس 
 التوزيع طبقا للمعدل

 1.15-11.15الثانية  1.85معدل  0.77معدل

 3.15-1.15الثالثة  0.76معدل 0 معدل

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 
 



 
 

 ( ل فرع مطروحإدارة أعما) لطالب امواعيد تسجيل 
 قبل نتيجة (طبقا للوحدات احملققة  2020مايو  /ينايرللفصل الدراسى ) 

 2020/  2019الفصل الدراسى سبتمرب / يناير 

 اليـوم الفرتة األقصى للوحدات احملققةاحلد  األدىن للوحدات احملققةاحلد 

 11.15-9.15 األوىل  160 129.50

 26/1/2020األحد 

 1.15-11.15الثانية  129 110

 3.15-1.15الثالثة  108.50 98

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  97.50 91.50

 27/1/2020األثنني 
 1.15-11.15الثانية  91 78

 3.15-1.15الثالثة  77.50 57.50

 مساء 12 -3.30عة الراب ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  57 48

 28/1/2020الثالاثء 
 1.15-11.15الثانية  47.50 42.50

 3.15-1.15الثالثة  41.50 31.50

 مساء 12 -3.30الرابعة  فس اليوم فقط( لن3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  31 18

 29/1/2020األربعاء 
 1.15-11.15الثانية  17.50 5.50

 3.15-1.15الثالثة  5 0

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل   4 معدل 1.95معدل 

 30/1/2020اخلميس 
 التوزيع طبقا للمعدل

 1.15-11.15الثانية  1.94معدل  1.01معدل

 3.15-1.15الثالثة  1معدل  0 معدل

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1رتات ) لطالب الف



 
 

 ( علوم احلاسب) لقسم لطالب امواعيد تسجيل 
 قبل نتيجة (طبقا للوحدات احملققة  2020مايو  /ينايرصل الدراسى ) للف

 2020/  2019الفصل الدراسى سبتمرب / يناير 

 اليـوم الفرتة ققةاألقصى للوحدات احملاحلد  األدىن للوحدات احملققةاحلد 

 11.15-9.15 األوىل  160 135

 26/1/2020األحد 

 1.15-11.15الثانية  134 117

 3.15-1.15لثالثة ا 116 90

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  89 83

 27/1/2020األثنني 
 1.15-11.15الثانية  82 74

 3.15-1.15الثالثة  73 53

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15 األوىل  52 45

 28/1/2020الثالاثء 
 1.15-11.15الثانية  44 40

 3.15-1.15الثالثة  39 33

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1لطالب الفرتات ) 

 11.15-9.15  األوىل 32 27

 29/1/2020األربعاء 
 1.15-11.15الثانية  26 15

 3.15-1.15الثالثة  14 0

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1 لطالب الفرتات )

 11.15-9.15 األوىل  4 معدل   2.3 معدل

 30/1/2020اخلميس 
 التوزيع طبقا للمعدل

 1.15-11.15الثانية  2.29 معدل 1.16 معدل

 3.15-1.15الثالثة  1.15 معدل 0 معدل

 مساء 12 -3.30الرابعة  ( لنفس اليوم فقط3&2&1الفرتات ) لطالب 

 



 


