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                       المعهد التكنولوجي العالي
                       مدينة العاشر من رمضان

                            التسجيل إدارة    

 تعليمات التسجيل   

  2021/2022 األولللفصل الدراسى 

رة التسجيل والقسم والطالب  وفقا ملنظومة أعدت للتنسيق بني إداو   شاشات التسجيل من خالل    تتم عملية التسجيل
 ملية التسجيل على النحو التاىل: إلمتام ع

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

 .طالب كلمة سر لكل

مراجعة - النظ  ضرورة  لمعرفة  المعهد  لموقع  المتبع  الطالب  الرسوم   والقواعدام  لتحصيل  والجداول  المنظمة 

  .وكذلك مراجعة المرشد األكاديمى للطالب لتنسيق الجدول الخاص به وفتح شاشة التسجيل للطالبالدراسية 

وال يوجد تسجيل    فقط   موقع المعهد يتم التسجيل من خالل    :وفروعه   طالب المعهد بالعاشر من رمضانجميع   -
 . ورقى

 .بمفرده عن المواد المسجلةمسئولية تامة و ب مسئول  لوالطا بطباعة ومراجعة المواد المسجلة يقوم الطالب -

 توقيتات التسجيل    (1)

ن  لو   2021/ 20/10  الموافق  األربعاءوحتى يوم    2021/ 10/ 2الموافق    السبتإعتبارا من يوم  يتم التسجيل    -
 . 2021/ 20/10الموافق  عاءاألربيوم  التسجيل فترة ى طالب بعد نهاية أليسمح بالتسجيل 

 خالل اليوم الواحد الطالب  توقيتات تسجيل  -

 بعدالطالب  إجتازها  التى  طبقا للوحدات    –اليوم الواحد مقسمة    أثناء  موقع المعهدتكون توقيتات التسجيل من خالل  

  :التالى النحوعلى  2021 /2020نتيجة العام الدراسى 

 

ول الخاص بتوقيتات التسجيل والموضح فى يتم تحديد الفترة الخاصة بكل طالب وفقا لعدد وحداته من خالل الجد  -

   .تسجيل الطالب بتوقيتاتالفقرة الخاصة 

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

 .نترنتاإل ةعلى شبكالتسجيل المتاح طوال الفصل الدراسى 

 

 

 الفرتة ن الساعة م إىل الساعة  ات ــــــــــــــ مالحظـــ 
 األوىل  9.15 10.45 طبقا للجدول املرفق       –  لطالب الفرتة دون غريهم 
 الثانية 10.45 12.15 طبقا للجدول املرفق –  لطالب الفرتة دون غريهم 
 الثالثة 12.15 1.45 طبقا للجدول املرفق –  لطالب الفرتة دون غريهم 
 الرابعة 1.45 3.15 فق طبقا للجدول املر  –  لطالب الفرتة دون غريهم 
 اخلامسة  3.15 4.45 طبقا للجدول املرفق –  لطالب الفرتة دون غريهم 

 طبقا للجدول املرفق    لنفس اليوم فقطلطالب مجيع الفرتات  
 ااااااااملاملرفقللجدولللجدول 

 السادسة 4.45 م 12.00

http://www.hti.edu.eg/
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 2016ئحة ما قبل الالب طب الخاصة تسجيل ال (  تعليمات2) 

 المتطلب السابق له.الطالب  يجتازلم  يقبل تسجيل أي مقرر ال  -أ  

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

لمجموعات  المقررات من خالل يكون تسجيله ل2016قبل ما دفعات من  عداديةاإل المرحلة  لطالببالنسبة  -ج 

 .ط دون غيرها( فق69إلى61)

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

 .10/2021/ 20الموافق  األربعاء سبوع الثانى يوم األ

حتى يتسنى له معرفة ماقام به   من موقع المعهدوفقا لنظام التسجيل يمكن للطالب طباعة كارت التسجيل    -  هـ

  .من تسجيالت خالل فترة التسجيل

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

 .  EXTقواعد تسجيل الطالب بالخاص (  طـ)  فيكون تسجيله وفقا للبند EXTعدا الطالب وحدة دراسية  20

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

 :موضح بالجدول التالى

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

 :فى حالة آخر فصل دراسى للطالب بالمعهد يسمح له بالتالى  -ح

 .يس القسم المختصى حالة موافقة رئفا تسجيل مادة مع المتطلب السابق لهيمكن   -1

 ويمكن إضافة الطالب للمجموعات المكتملة  فوق المعدل المسموح به فقط وحدات 3تسجيل   -2

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

المجموعة    موافقة رئيس القسم على فتحبوذلك    المقررات  للقسم أو وجود تعارض فى توقيتات تسجيل

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

بها   الدراسة  فى  الطالب  ينتظم  أن  الدراسىالمعلن عنها على  الفصل  بداية  من خالل    ، منذ  ذلك  يتم  و 

هذه المجموعات   ل مث  رشاد أكاديمى بالقسم التخصصى للطالب لدراسة مثل هذه الحاالت ويكون فتحاإل

على أن يكون فتح مثل هذه المجموعات    ،بعد مراجعة جدول الطالب للمقرراتفى أضيق الحدود و

 . لسيد األستاذ الدكتور رئيس القسم ا مسئولية

 يسمح بالتسجيل   (Externalمسجل من الخارج ) فأكثر مرات  3جبارى إفى حالة الطالب الراسب فى مقرر  -ط 

   :األتىحسب الترتيب 

 قصى. أ وحده فقط كحد  12سجيل ت -1

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

 .عمال السنة واإلمتحان النصفى أالدورية الخاصة بالمادة وترصد له درجات 

 خالل الفصل الدراسى .  Externalى مقرر أاليجوز للطالب اإلنسحاب من  -3

 . مقرر أخر معرض فى التوقيت  بغض النظر عن وجود تعا  Externalيسمح بتسجيل مقرر  -4

 . العملية  Externalفى مقررات بالحضور الطالب  يلتزم -5
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تسجيل   -6 ليضاف  ألعداد  External  مقررالطالب  األقصى  الحد  عن  النظر  لهم  ا  بغض  المسموح  لطالب 

   .بتسجيل المقرر

 "  ميدانى " تدريبول والثانى لمقرراال النظرى الفصل الدراسىتسجيل  -ك

الطالب تسجيل  حالة  ال  فى  فى    ميدانى للتدريب  للطالب  األول    -يحق  الدراسيين  الفصلين 

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

دون التقيد بمعدل    ( يةوحده دراس  14=  تدريب5+نظرى  9)  إجمالى الحد األقصى لعدد الوحدات

 الطالب وذلك فى حدود اليومين المحددين للمقررات النظرية . 

 وما بعدها  2016( تعليمات التسجيل الخاصة بالطالب الئحة 3)

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

 ى .ال يقبل تسجيل أي مقرر به تداخل في التوقيتات مع مقررات أخر -ب 

إضافة    –ج  ( التسجيل  تعديالت  إجراء  يوم    –يتم  حتى  وتستمر  للدراسة  األول  األسبوع  من  إعتبارا   ) حذف 

 .  2021/ 20/10األربعاء الموافق 

وفقا لنظام التسجيل يمكن للطالب طباعة كارت التسجيل عبر اإلنترنت حتى يتسنى له التأكد من ما قام به   -  د

  من تسجيالت خالل فترة التسجيل.

كما   يكون تسجيل الطالب وفقا لمعدله العام والساعات الدراسية المتاح تسجيلها وبمساعدة المرشد األكاديمى  -

 هو موضح بالجدول التالى: 

 المعدل

 

من   وأمضى أكثر 2قل من أ

 ة رئيسي  ةثالث فصول دراسي

 ة متتابع 

ول فصل أ فى 2قل من أ

دراسى وحتى ثالث فصول 

 دراسية رئيسية متتابعة 

 كثر أف 3من   2.99لي إ 2 من

الوحدات  

 ة المتاح
12 14 18 21 

  ألقسام( ل)التخصص ةعدادياإل  الب المرحلةلطبالتنسيق العام   ( تعليمات خاصة 4) 

الحالى وفقا للشروط   الراغبين فى تعديل تخصصهم للعام الدراسى أو للطالب  المختلفة

 التالية:
  ..بالمعهدبالمعهد  دراسية دراسية   فصولفصول  ثالثثالث  أمضىأمضى  --11
)ما قبل )ما قبل لطالب الئحة  لطالب الئحة      وحدة دراسية من المرحلة اإلعدادية وليس من إجمالى الوحداتوحدة دراسية من المرحلة اإلعدادية وليس من إجمالى الوحدات    0303قل  قل  أنهى على األأنهى على األ  --22

  (. (. 61026102) ) الئحة الئحة وحدة لطالب  وحدة لطالب    5252و و ( ( 61026102
  ..  المعماريةالمعمارية  الهندسةالهندسة  بقسمبقسم  اإللتحاقاإللتحاق  فيفي  الراغبينالراغبين  للطالبللطالب  القدراتالقدرات  متحانمتحانإإ  إجتيازإجتياز  --33
  بهبه  اإللتحاقاإللتحاق  المرادالمراد  للقسمللقسم  خصصه خصصه تت  تعديلتعديل    أوأو  للتخصصللتخصص  رغبتهرغبته  بتسجيلبتسجيل  --  اإلنترنتاإلنترنت  طريقطريق  عن عن   ––  الطالبالطالب  يتقدميتقدم  --44

  ..للقسمللقسم  اإلستيعابيةاإلستيعابية  القدرةالقدرة  وو  بهبه  حاقحاقلتلتاإلاإل  المرادالمراد  القسمالقسم  ومعدلومعدل    ––  اإلعداديةاإلعدادية  للمرحلةللمرحلة  ––  لمعدلهلمعدله  وفقاوفقا

 ع التخرج و( مشر5) 

 تعثر الطالب ألى سبب فى إستكمال تنفيذ مقرر المشروع يكون له الحق فى اإلنسحاب منه خالل الفصلعند    -

 نسحاب المعلنة  لتوقيتات اإل طبقا  دون غيره المشروع الذى تم فيه تسجيل وسجيل األول للتالدراسى 
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الفصل أو الفصل الدراسى التالى للتسجيل  فى نهايةمناقشة المشروع  بالنسبة لطالب هندسة وعلوم الحاسب   -

 . الدراسى الثالث للتسجيل

فصول دراسية ولم يناقش   ةى بحد أقصى ثالثمناقشة وهمضى المدة المقررة للسماح له بالتسجيل وال  هحالفى    -

 دراسى التالى . فى الفصل الخرى أمرة على أن يقوم بتسجيله ( F) وع فى هذه الحالة ترصد له بتقديرالمشر

اإلعمال    - إلدارة  التالى بالنسبة  الدراسى  الفصل  او  للتسجيل  الدراسى  الفصل  نهاية  فى  المشروع  مناقشة 

 لثالث للتسجيل .الدراسى اللتسجيل أو الفصل 

 ( الطباعات  6) 

  كارت التسجيل   -أ

المسجلين   - بإستخدام كلمة    –نترنت  من خالل اإلكارت التسجيل    طباعةمتاح لجميع الطالب 

 .طوال الفصل الدراسى -السر 

 

 األول توقيتات الفصل الدراسى ( 7)

 0212/ 20/10ق المواف األربعاءحتى يوم  2021 /10 /2 السبتيوم  بداية التسجيل  -1

 .  هذا التاريخ وال يسمح بالتسجيل بعد  

 . 2021/  10 /9 الموافق السبتيوم    بداية الدراسة -2

بصرف   للدراسة  األول  اليوم  من  لتزام الطالب بحضور جميع المحاضرات للمقررات المطلوب تسجيلهاإ  -3

 .اسةول للدراليوم األ وكذلك تحسب نسبة غياب الطالب في أي مقرر منذ، النظر عن توقيت التسجيل 

                           26/9/2021  تحريرا فى
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 ألقسام الهندسة (  )لطالب امواعيد تسجيل  
  بعدطبقا للوحدات المحققة  (2021/2022يناير   /أكتوبر )   األول للفصل الدراسى 

 2021 أغسطس/   مايو   الدراسىالفصل  نتيجة 

األدىن للوحدات احلد  
 احملققة 

ات األقصى للوحداحلد  
 احملققة 

 اليـوم الفرتة

 10.45-9.15األوىل   229 180.5

 10/ 2   السبت

 12.15-10.45ية  الثان 180 167.5
 1.45-12.15الثالثة   167 159

 3.15-1.45الرابعة   158.5 151.5
 4.45-3.15اخلامسة   151 141.5
 م 12.00-4.45السادسة   لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط 
 10.45-9.15    األوىل 141 128.5

 10/ 3األحد   

 12.15-10.45    الثانية 128 121
 1.45-12.15    الثالثة 120 115
 3.15-1.45   الرابعة 114 108
 4.45-3.15   اخلامسة 107 96.5
 م 12.00-4.45  السادسة   لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط 

 10.45-  9.15األوىل   96 83

 10/    4األثنني  

 12.15-10.45  الثانية   82 77
 1.45-  12.15    الثالثة 76 71
 3.15-1.45   الرابعة 70 61
 4.45-3.15   اخلامسة 60 46

 م 12.00-4.45    السادسة  لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط
 10.45-9.15    األوىل 45 37

 10/    5الثالاثء  
 

 12.15-10.45    الثانية 36 36
 1.45-12.15    الثالثة 35 31
 3.15-1.45   الرابعة 30 25
 4.45-3.15   اخلامسة 24 صفر 

 م 12.00-4.45    السادسة  لنفس اليوم فقطلطالب مجيع الفرتات  
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 دارة أعمال العاشر من رمضان ( إ) لقسم لطالب امواعيد تسجيل  

  بعدطبقا للوحدات المحققة  (2021/2022يرأكتوبر/ ينا)  األول للفصل الدراسى 

 2021مايو / أغسطس   الدراسىالفصل  نتيجة 

األدىن للوحدات احلد  
 احملققة 

األقصى للوحدات احلد  
 حملققة ا

 اليـوم الفرتة

 10.45-9.15    األوىل 168 151

 10/    2   السبت

 12.15-10.45    الثانية 150.5 142.5
 1.45-12.15    الثالثة 142 136.5
 3.15-1.45   الرابعة 136 128.5
 4.45-3.15  امسة اخل 128 118.5
 م 12.00-4.45    السادسة لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط 
 10.45-9.15  األوىل   118 103.5

 10  /   3األحد   

 12.15-10.45    الثانية 103 96.5
 1.45-12.15    الثالثة 96 91.5
 3.15-1.45   الرابعة 91 85.5
 4.45-3.15   اخلامسة 84.5 76.5

 م 12.00-4.45    السادسة رتات لنفس اليوم فقط لطالب مجيع الف 
 10.45-9.15    األوىل 76 66

 10/    4األثنني  

 12.15-10.45    الثانية 65.5 54
 1.45-12.15    الثالثة 53.5 47.5
 3.15-1.45   الرابعة 47 43.5
 4.45-3.15   اخلامسة 43 39

 م 12.00-4.45    السادسة  لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط
 10.45-9.15    األوىل 38.5 33.5

 10/    5الثالاثء  
 

 12.15-10.45    الثانية 33 27.5
 1.45-12.15    الثالثة 26.5 18.5

 3.15-1.45   الرابعة 18 6
 4.45-3.15   اخلامسة 5.5 صفر 

 م 12.00-4.45    السادسة  لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط
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 أعمال فرع مطروح ( ) إدارةلطالب امواعيد تسجيل  

  بعدحققة طبقا للوحدات الم (2021/2022أكتوبر/ يناير )  األول للفصل الدراسى 

 2021مايو / أغسطس   الدراسىالفصل  نتيجة 

األدىن للوحدات احلد  
 احملققة 

األقصى للوحدات احلد  
 احملققة 

 اليـوم الفرتة

 10.45-9.15األوىل   159 145.5

 10/    2   السبت

 12.15-10.45ثانية  ال 145 140.5
 1.45-12.15الثالثة   140 135.50

 3.15-1.45الرابعة   135 123
 4.45-3.15اخلامسة   122.5 107

 م 12.00-4.45السادسة   لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط 
 10.45-9.15األوىل   106.5 99

 10/    3األحد   

 12.15-10.45الثانية   98.5 94.5
 1.45-12.15الثالثة   94 88.5
 3.15-1.45الرابعة   87.5 77.5
 4.45-3.15اخلامسة   76.5 66

 م 12.00-4.45السادسة   الفرتات لنفس اليوم فقط لطالب مجيع  
 10.45-9.15األوىل   65.5 54.5

 10/    4األثنني  

 12.15-10.45الثانية   54 52
 1.45-12.15الثالثة   49.5 47.5
 3.15-1.45الرابعة   47 43.5
 4.45-3.15اخلامسة   42.5 36.5
 م 12.00-4.45السادسة    لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط
 10.45-9.15األوىل   36 26.5

 10/    5الثالاثء  
 

 12.15-10.45الثانية   26 17.5
 1.45-12.15الثالثة   17 9.5
 3.15-1.45الرابعة   9 1

 4.45-3.15اخلامسة   صفر  صفر 
 م 012.0-4.45السادسة    فرتات لنفس اليوم فقطلطالب مجيع ال
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 ب ( ) لقسم علوم الحاسلطالب امواعيد تسجيل  

  بعدطبقا للوحدات المحققة  (2021/2022 ير أكتوبر/ ينا)  األول للفصل الدراسى 

 2021مايو / أغسطس   الدراسىالفصل  نتيجة 

 األدىن للوحدات احملققة احلد  
األقصى للوحدات احلد  

 احملققة 
 اليـوم رتةالف

 10.45-9.15األوىل   163 150

 10/    2   السبت

 12.15-10.45الثانية   149 138
 1.45-12.15الثالثة   137 132
 3.15-1.45الرابعة   131 123
 4.45-3.15اخلامسة   122 116

 م 12.00-4.45السادسة   لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط 
 10.45-9.15األوىل   115 101

 10/    3  األحد  

 12.15-10.45الثانية   100 95
 1.45-12.15الثالثة   94 90
 3.15-1.45الرابعة   89 80
 4.45-3.15اخلامسة   79 70

 م 12.00-4.45السادسة   لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط 
 10.45-9.15األوىل   69 61

 10/    4األثنني  

 12.15-10.45الثانية   60 48
 1.45-12.15الثالثة   47 47
 3.15-1.45الرابعة   46 45
 4.45-3.15اخلامسة   44 44

 م 12.00-4.45السادسة    لنفس اليوم فقط  لطالب مجيع الفرتات 
 10.45-9.15األوىل   43 43

 10/    5الثالاثء  
 

 12.15-10.45الثانية   42 40
 1.45-12.15الثالثة   39 33
 3.15-1.45الرابعة   32 12
 4.45-3.15سة  اخلام 11 صفر 

 م 12.00-4.45السادسة    لطالب مجيع الفرتات لنفس اليوم فقط
 


