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 كلمة العميد 
 ،،، عزيزتي الطالبة - عزيزي الطالب

فى الشرق  إلومرسى مطروح، أول صرح تعليمى عيُعتبر المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفرعيه بالسادس من أكتوبر 

مكيفة  سيدرته من إمكانيات هائلة متمثلة في قاعات النبما يتضم ، وذلكفي مصر والشرق األوسط األوسط ومن أكبر المعاهد العليا

وفقاً للمواصفات العالمية وبواسطة  المعامل الدراسية التي تم تجهيزهابما يحتويه من  و،  علي أحدث الطرز المعماريةالمصممة  الهواء و

عالمية  قاعة مؤتمراتو المكتبة العمالقة التي تحتوي علي أحدث المراجع العلميةهذا بخالف  ل،لشركات العاملة في هذا المجاكبري ا

ً لفأتسع حوالي  يتم إختيارهم بعناية فائقة وعلي أعلي الذين  التدريس كما يضم المعهد نخبة متميزة من أعضاء هيئة .فرد ىومائتا

   (مطروحمرسى أكتوبر والسادس من ومن رمضان العاشر مدن )وللمعهد ثالثة أفرع ب ،ةالعلمي مستوي من الكفاءة

 

لعمل على تحقيق لالعديد من السياسات  واتبنقد هد المع مسئولين إفعصر العلم والتطور فى تكنولوجيا المعلومات شراقة إمع  -
تطوير المناهج   ويعكف المعهد على .بناء مصر الحديثةمستقبل أفضل لطالب المعهد حتى يكونوا قادرين على المساهمة فى 

ضمن  حديثةال وضوعات العلميةمالبإدخال  تكنولوجيالعلمية فى كافة التخصصات الهندسية واإلدارية لتتماشى مع عصر النانو 
عن طريق مهارات الطالب رفع  بجانبوذلك  ،لمعامل بكافة األقسام العلميةالدائم لتطوير الالعمل على  مع المناهج التدريسية،

والوطنية من خالل مقررات التاريخ مع  اإلنتماءوعلوم الحاسب مع بث روح  اإلتصالإدخال مقررات اللغات وتنمية مهارات 
 .بتقاليد المهنة فى التخصصات المختلفة اإلهتمام

العلمية وتبادل الطالب مع جامعات دول  االتفاقياتفانه جارى العمل على تحديث في إطار التطورات التى يشهدها المعهد حاليا و -
 .وخريجي المعهد عضاء الهيئة المعاونةالعالم المختلفة لتطوير مناهج التعليم بالمعهد وفتح مجال الدراسات العليا أل

مركز ( من خالل ICDLوذلك بتقديم برامج ) -بمدينة العاشر من رمضان  -فى تنمية المجتمع وخدمة البيئة  المعهد ويشارك -
( بوزارة الصناعة لتقديم SDP( ومركز تنمية المهارات )IMCلسكان المدينة والتعاون مع مركز تحديث الصناعة ) معتمد 

خدمة القياسات البيئية  من رمضان، ويقدم المعهدبالتعاون مع جمعية مستثمري العاشر وذلك مدينة الالخدمة التدريبية لمصانع 
لتعاون مع دول حوض النيل السودان وإثيوبيا كما قام المعهد با ،مع شروط جهاز شئون البيئة مدينة لتتوافقالومعاونة مصانع 

 .الدول تلكبتقديم الدورات التدريبية واإلشتراك فى المؤتمرات العلمية لتوثيق أوجه التعاون مع  من خالل تأهيل خريجيهــا
حتياجات سوق العمل سواء في المجاالت طبقا إل نيات إلعداد الخريجتوفير كل اإلمكاالمتواصل لن على المعهد الجهد والقائمويبذل   -

من الجوانب األكاديمية لهذا  حتاج لخريج لديه خبرة عملية في مجال تخصصه باإلضافة لتمكنهتي تاإلدارية وال التكنولوجية أو
 .واللغات ستخدامات الحاسبإالتخصص مع التركيز علي 

مدني   -طبية   - كهرباء وحاسبات  -سيارات    -ميكاترونكس    -التخصصات الهندسية "ميكانيكا   البكالوريوس فييمنح المعهد درجة  -
شهادات  كما يمنح . بكافة التخصصات داخل مصر وخارجهامتميزة  أماكنفي ويعمل خريجو المعهد حاليا  ياء"كيم - عمارة –

فى بكالوريوس الشهادات و نظم معلومات" - تسويق – قتصادإ – ةمحاسب – إدارة أعمال" بكالوريوس في التخصصات اإلدارية
 ".علوم الحاسب )نظم معلومات( -علوم الحاسب )شبكات( – علوم حاسبالحاسبات والمعلومات "تخصصات 

 .وفقاً لتخصصه للنقابات المختلفة نضماموتتيح للخريج اإل ،الممنوحة معادلة من المجلس األعلى للجامعات كافة الشهادات -
طبقا فى كل فصل دراسى الدراسية  الموادعدد تيح للطالب إختيار مما ي ،نظام الساعات المعتمدةالدراسة بالمعهد تقوم على  -

بمساعدة المرشد  إختيار المواد العلمية للطالب يتمو، تخصص فيهتتيح له التخصص الدقيق في المجال الذي يكما ، لقدراته
األماكن التي ضافة إلى إختيار باإلبمشروعات الدبلوم والبكالوريوس  ختيار النقاط الخاصةبتوجيه الطالب إل قوماألكاديمي الذي ي

  .يالصناع يقضي فيها فترة التدريب
بالسادس من اكتوبر عه من رمضان وفرافقت وزارة التعليم العالى على تخريج طالب الهندسة المتفوقين بالمعهد بالعاشر قد وو -

 .المطلوبة منه للحصول على درجة البكالوريوس  مواد الدراسيةأربعة أعوام ونصف فقط من بدء الدراسة متى أنهى الطالب البعد 
علي العديد من المراكز  نحصلويووالمحلية المسابقات الدولية  العديد منفى المعهد  شارك طالبي   ،نشطة الطالبيةوفي إطار األ -

  .والجوائز العلميةالمتقدمة 
ً ننا نتمسك بالتربية واألإلذا ف  ،يماناً منا بأن التعليم ليس إستثماراً بل هو قيمةإو - بقدر اهتمامنا بجودة   كبيراً  خالق ونهتم بها اهتماما

  .نما على مستوى جمهورية مصر العربيةإالتعليم والسعى الدائم للرقى والنهوض بمستوى جودة التعليم ليس بالمعهد فقط و
 لكم جميعاً بالتوفيقمع خالص التمنيات 
       ... والنجاح

 عميد المعهد
 

 )أ.د/ عثمان محمد عثمان رمضان(
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  كلمة وكيل المعهد لشئون التعليم والطالب
 

 ابنائى وبناتى طالب المعهد وفروعه ،،،
 

اكتوبر ومرسى مطروح وأتمنى لكم يسعدنى أن أرحب بكم فى المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان وفرعيه بالسادس من 
ولمعهدنا عاما دراسيا سعيدا مليئا بالنجاح والتفوق والتميز بحرصكم الدائم على العمل الجاد واصراركم المستمر على الرقى بمعهدكم، 

ألمثل للمادة وانتظامكم فى حضورالمحاضرات وحصص التمارين واإلطالع المستمرعلى المصادرالمتنوعة للمعلومات للوصول للتحصيل ا
 .العلمية وتنمية المهارات المختلفة

 
يطيب لى كذلك التأكيد على حرص واهتمام المعهد على توفير كل ما يحقق التفوق والتميز لخريجى هذا الصرح العريق ليظل منارة 

المخلصة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة للتعليم الخاص ويحافظ على  دورة التعليمى الريادى بمصروالدول العربية  بفضل الجهود 
 .المعاونة والجهاز اإلدارى

 
أبنائى وبناتى عماد المستقبل ان ادارة المعهد تسعى جاهدة للوصول بكم لخريج متميزمنافس علميا وأخالقيا يعتز دائما بمعهده وقادرعلى 

لذا يتوفر بالمعهد العديد من اإلدارات الداعمه للعملية التعليمية   مواكبة التطور والتحديث المستمرفى العلوم الهندسية واإلدارية والحاسبات
الورش.....( واإلدارات التى تقدم  -المكتبات  -التخطيط ومتابعة التعليم -التدريب -النظم  -الكنترول  -التسجيل  -مباشرة مثل )شئون الطالب

الشئون اإلدارية.....( وادارة رعاية الطالب التى تقدم كافة أشكال   -التصوير  -األمن -الطبية  -النقل -الخدمات والتسهيالت مثل) اإلسكان  
  .الدعم لألنشطه المتنوعة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية وغيرها

 
أخيرا، أتمنى أن يحظى المعهد بمشاركتكم جميعا فى األنشطة الطالبية المتنوعة التى تساهم فى  صقل الخبرات وتنمية المهارات واكتشاف 

 .جوانب اإلبداع واالبتكار لدى الطالب وتساهم فى رفع اسم المعهد دائما بكافة المحافل المحلية واإلقليمية والدولية
 

 وفقكم هللا وحقق امنياتى لكم بالنجاح والتوفيق
  

   
                         وكيل المعهد وفروعه لشئون التعليم والطالب     

                                   

    أ.د. مها حسن عبد الكريم                                                                                                  

              

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدمة
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 ،،، عزيزتى الطالبة - عزيزي الطالب

 

ليك  ون له  م أبنائ  ه الط  الب " إل  ى 2019"دلي  ل اإلرش  اد وال  دعم الطالب  ى الع  الي أن يق  دا ه  ذا ال  دليل  ر المعه  د التكنول  وجييس  ُ 

 ً  والدراسة. ليضع بين أيديكم كل ما تحتاجونه من معرفة حول نظاا التعليمو عونا

ويحت  وي ه  ذا ال  دليل عل  ى كاف  ة المعلوم  ات المتعلق  ة بالحي  اة الجامعي  ة واألنظم  ة والل  وائب والتعليم  ات المتعلق  ة بالدراس  ة، إض  افة 

 ومفردات  ه وكاف  ة التفاص  يل الخاص  ة بتس  جيل ةالدراس  ي ى أس  س ومع  ايير القب  ول ونظ  اا الدراس  ة وم  دتها الزمني  ة والب  رام إل   

 .إلخ ..المواد الدراسية واإلنسحاب منها.

كم   ا يض   م ال   دليل جانب   ا واس   عا ح   ول اإلرش   اد األك   اديمي، حي   ا يتض   من دور لجن   ة اإلرش   اد األك   اديمي ف   ي العملي   ة التعليمي   ة 

ك  ذلك يحت  وي ال  دليل عل  ى معلوم  ات  اإلرش  اد،ذل  ك تدريس  ية ف  ي حي  اة الطال  ب الجامعي  ة،  ث  م األه  داف الم  راد تحقيقه  ا م  ن وال

 وفيرة وقيمة حول الدعم األكاديمي وغير األكاديمي المقدا للطالب.

د إلي  ه دائم  ا حت  ى فع     ،بالمعه  د ب  ين ي  ديك فإجعل  ه رفيق  ك عل  ى م  دت س  نوات دراس  تك -مرش  دإ إل  ى ك  ل م  ا تحتاج  ه  -فه  ذا دليل  ك 

تس  ير بع  ون ى إل  ى النج  اح والتخ  ر  وأن  ي عل  ى معرف  ة يقيني  ه بم  ا ل  ك وم  ا علي  ك، ول  تعلم أن المعه  د بك  ل ك  وادر  البش  رية 

ب  ه ال تقط  ع ص  لتك وتمض  ي حيات  ك الجامعي  ة بيس  ر وس  المة،  وم  دي ي  د الع  ون ل  ك لك  يتس  هيل مهمت  ك  هدف  هالمادي  ة إمكانيات  ه و

 قة بينك وبين معهدإ.ألنه الوساطة الموث

 

 إدارة المعهد 



6 

 

 التعريف بالمعهد
 

 

 

 ية المعهد التكنولوجى العالىرؤ
  .العالي بالعاشر من رمضان ألن يكون قمة التعليم التكنولوجي في مصر ومن القمم العالمية المشهود لها بالتميز  ييتطلع المعهد التكنولوج

 

 المعهد التكنولوجى العالىرسالة 
من خالل تقديم  ، وذلكيقوا المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بإعداد خري  متميز قادر على تلبية احتياجات سوق العمل

نتا  بحوث مع إتأهيل الطالب الستكمال الدراسة الجامعية األولى في مؤسسات تعليمية عالمية، وبرام  تعليمية مرتبطة ببيئة األعمال، 

 علمية عالمية منافسة، وتقديم خدمات مجتمعية في إطار من القيم واألخالقيات المهنية.

 

 األهداف االستراتيجية للمعهد
 والمقررات التعليمية فى ضوء المعايير القومية.تطوير البرام   .1

 استحداث أساليب تكنولوجية فى طرق التعليم والتعلم. .2

 توسيع دائرة الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب. .3

 أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد. لقدرات التنمية المستمرة .4

 ع وتشجيع البحا التطبيقي.ربط البحا العلمي باحتياجات المجتم .5

  المشاركة المجتمعية بتقديم االستشارات والدورات التدريبية. .6
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 لتحاق بالمعهدنظام اإل

 

o التنسيق   وموقع أي تقديم أوحجز بالمعهد(، التقدم لإللتحاق بالدراسة بالمعهد يكون عن طريق مكاتب التنسيق )واليوجد :الخطوة األولى

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

o :على موقع التنسيق. من ور نتيجة التنسيق يتم طباعة بطاقة الترشيح بعد ظه الخطوة الثانية 

o :والمصروفات الدراسية )مصروفات السنة أوالقسط األول فقط(. الحضور للمعهد ومعك ملف أوراقك  الخطوة الثالثة 

 األوراق المطلوبة هى:

 النت. من بطاقة الترشيح التى تم طباعتها  .1

 العامة. شهادة الثانوية أصل  .2

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

 تمأل فيه بيانات ألنها تمأل بمعرفة مسئول التجنيد بالمعهد(.  جند فارغ )ال 2نموذج  .4

 صور شخصية. 6عدد  .5

 رمسيس. –شارع الجمهورية  98فى العنوان  الطالب الوافدين )غير المصريين( يتم التقدم بأصول األوراق إلى إدارة الوافدين •

o :سنوياً من خالل وزارة التعليم العالي( قيمتها )تٌحددالمصروفات سداد  الخطوة الرابعة . 

o حصل على رقم مجموعتك وجدول محاضراتك للفصل الدراسى األول من شئون الطالب.الخامسة:  الخطوة 

o :إستلم كتب السنة الدراسية األولى من منفذ البيع.  الخطوة السادسة 
 

يخص الفصل يسلم لك عند قبولك بالمعهد لك وجدول المحاضرات الذى  حددتالتى الدراسية المجموعة  :للطالب المستجدين مالحظة* 

 وتسجيلها بنفسه. الفصل الدراسي الثانى يقوم الطالب بإختيار المواد من الدراسي األول فقط، وبداية 

 

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

 

 ه: بالمعهد وفروعالدليل المختصر لإلتصال 

 اله   ات   ف  البيان

 0554351293 0554351292 قسم إدارة األعمال –األقسام الهندسية 
0554351294 

0554351295 

   1027 قاعة المؤتمرات لخدمة تقديم الطلبة الجدد سنويا

  1410 1401  الطلبة القدامى: شئون طالب

  1005 1003 مكتب أ.د./ عميد المعهد

   1002 أ.د وكيل المعهد لشئون التعليم والطالبمكتب 

   1007 خدمة المجتمع وتنمية البيئة مكتب أ.د وكيل المعهد لشئون 

   1106 أمين عام المعهد

   1606 إدارة الحسابات

  1197 1190 إدارة النقل

  1601 1600 إدارة الشئون القانونية 

  1194 1193 إدارة التدريب

  1614 1411 المعلومات إدارة نظم 

  1185 1258 رعاية الطالب

 1619 1616 1620 إدارة المشتريات

  1404 1400 القبول والتسجيل

  1421 1414 إدارة التسجيل

  0554363491 0554363490 قسم علوم الحاسب

  0554363596 0554363864 اإلسكان الطالبى

 0238350118 0238360288 0238354817 أكتوبر من فرع السادس 

  0464930657 0464931157 فرع مطروح

 0222677356 0222673149 0222685482 المقر اإلدارى بالشيراتون

 www.hti.edu.egنترني  موقع المعهد على شبكة اإلويمكنكم التواصل عبر 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tansik.Egypt.gov.eg%2F%3Ffbclid%3DIwAR30W9jRur381KDK37jwfkM-YQt_7GsuCO8Xv2THMsKRIG-DDXHu0uld7pk&h=AT3dw7fXTEEvTsUYYoZfcB2U2YFtwEbeODGycfJT0DmUHQnWuG2gaXv-Ivftpb9GGKQE3R-Zd8zQH2jjUcHkOj_kxD4V4vOKyh4nMdbtasBlPbnvnpK926CGD2V-tObg7YTgGhuzJURX_ek4y55yV42NDkCkHcoGDir3nx2pY8_wBIWZw25BeNNfGAnvQnU-ZQeAYiWyPTh7GM7M7bXXKm-boN6oGKAp3Xmu_h4pT-zFdscq6Mg0fUi5MocIzGVu5l0C3of_I80SHnKJLLMfRv9z-RlZeXCYYLEXmak0jtfotS7Ohj0m1vsrw7UBnr1KXLsguxmEgPar1atczFif6TJ38w-hliLdiJPjUy21PN_OV0BSxX9k9bR7IaAJXSnuHwVDPbADQ-WifQN9B97PXxkEAHctXwivU9cBMAcm2ZJoZwFCrnZzBW5Qm78R2KfFGls6-SoxOXlg6dr9pw1VyEpYX9VC6sk9NJicN9w1EHT834ppXmjauzkpizN24GIafCOOEGvt8wXsrtr6zXtWnV64GF194bzxMGVbiaMdnIU-w6qTrk2vTb8Dv1z8NvnyVTAJR4KkgFi5MZK8_-ccM5DyzoSnXxOa8r_ymV5MRVG_jjsMkXKxRiSbe-Aqf4t5z_s
http://hti.edu.eg/ar/page.aspx?id=1002
http://hti.edu.eg/ar/page.aspx?id=1003
http://www.hti.edu.eg/
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 املتطلبات األكادميية 

 ( للقواعد اليت يقررها مكتب التنسيق والقبول ابجلامعات املصريةوفقاً )

 الشهادات اآلتية: والحاصلين على الدبلومات أالطالب الحاسبات والمعلومات أقساا وقساا الهندسية األيقبل المعهد ب

 تخصص رياضيات.  –المدارس المصرية من الثانوية العامة   •

 المعادلة للثانوية العامة المصرية.شهادة إتمام الدراسة الثانوية  •

 . شهادة الثانوية األزهرية •

 .دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات •

   .دبلوم المدارس الصناعية نظام الثالث سنوات •

 الدبلومات اآلتية:وا إدارة األعمال التكنولوجية والمعلومات الحاصلين على الشهادات اقسأيقبل المعهد ب

 أي شهادة معادلة. اسة الثانوية القسم العلمي أواألدبي أوشهادة إتمام الدر  •

 . شهادة الثانوية األزهرية •

 دبلوم المعاهد المتوسطة )بعد الثانوية العامة(.  •

 شهادة إتمام الثانوية التجارية )نظام الخمس سنوات(. •

 الجامعات المصرية أوما يعادلها. من درجة جامعية أولى معترف بها  •

 -:ا إدارة األعمالاقسأب بالنسبة للدراسة باللغة اإلنجليزية: ملحوظة

 .% في مادة اللغة اإلنجليزية 75يقبل خريجي الثانوية العامة من مدارس ) اللغات وغير اللغات ( بحد أدنى  -

 

 الطالب   اتمسئولي

       
ذلك ألن اإلخالل واإللتزاا بها، وعليه تحملها وماً واجبات تتمثل فى مسئوليات الطالب طوال دراسته بالمعهد ئفى مقابل الحقوق هناإ دا

 المعهد.من تُعرضه لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل وبها يؤدت إلى إعاقة مسيرة الطالب التعليمية 

 هذ  المسئوليات ما يلى: تمثلوت

 

وأن دور المرشد األكاديمي ينحصر فى مساعدة الطالب على إختيار  النهاية عن القرارات التي يتخذها،المسؤول في هو الطالب  .1

 .القرارات المناسبة

ويقع على عاتقه اإلطالع على  المسؤول المباشر عن معرفة اللوائح األكاديمية والمالية وجميع متطلبات البرنامج األكاديمي  الطالب هو .2

 دليل المعهد.

دائم مع مرشده األكاديمي وخاصة خالل فترة أسابيع اإلرشاد األكاديمي )أسابيع التسجيل والحذف للمقررات الواصل تضرورة ال .3

 .تلوحات اإلعالنا وأwww.hti.edu.eg متابعة اإلعالنات واإلشعارات التي يتم اإلعالن عنها على موقع المعهد  كذلكالدراسية(، 

، وكذلك عدم حيازة مذكرات أوتليفون  فيه يجب على الطالب عدم اإلخالل بالنظام وإلتزام الهدوء وعدم ممارسة الغش أوالشروع .4

 محمول أثناء اإلمتحانات أوغير ذلك من أدوات وأساليب الغش.

اإلمتناع عن كل فعل أوقول يتنافى مع األعراف الجامعية أويُخل بقيم ومبادئ السلوك الجامعي القويم سواء أكان ذلك أثناء المحاضرات  .5

 الجامعي بالمعهد. داخل قاعات الدراسة أوفي أي مكان داخل الحرم

الدخول بدون استئذان أواإلعتراض   من خالل التشويش أو  اسية وعدم االعتداء على المحاضر إحترام ُسلطة الُمحاضر في القاعة الدر   .6

 يقلل من هيبة الُمحاضر ومكانته. على قرارات القائم بالتدريس على نحو

ى غير المجال الذى ُخصصت له أوإساءة إستخدامها وكذلك اإلحجام عن الحفاظ على ممتلكات المعهد وعدم العبث بها أوإستخدامها ف .7

 الكتابة على الجدران والمناضد وغيرها.

 إحترام حريات وخصوصيات اآلخرين من أفراد مجتمع المعهد وعدم اإلساءة إليهم أوالتشهير بهم.  .8

 اللوائح بالمواظبة عليها.  يقضاألعمال الجامعية التى تالمحاضرات و عن حضور  عدم تعطيل الدراسة أواإلمتناع .9

 جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من سلطة المعهد.  أوإصدار جرائد حائط بأية صورة بالمعهد أو منشوراتعدم توزيع ال .10

 ملحوظة: يــحـــذر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان االمتحانات

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

 .الدراسية سجالته وحماية في الخصوصية الحق سرية وللطالب طالبال ملفات جميع .1

 .وبعد مراجعة المرشد األكاديمى المقررات الدراسية التي يرغب في دراستها طبقا لالئحة المعهد تسجيل الحق في للطالب .2

 الحق في الحصول على درجات أعمال الفصل ونصف الفصل قبل بداية إمتحانات نهاية الفصل الدراسى. للطالب .3

 جميعها طبقا لالئحة المعهد. من عدد محدد من المقررات أو من نسحاباإلللطالب الحق في  .4

 .للطالب الحق في التظلم من نتيجة المقرر  .5

 للطالب الحق في اإلشتراك في األنشطة الطالبية. .6

 

 Management Information system (MIS):  نظاا المعلومات اإلدارية
 

والذى يعمل على ميكنة العمل باإلدارات  ،Management Information system (MIS)يوجد بالمعهد نظام المعلومات اإلدارية 

أهم السبل إلى تسهيله ورفع كفاءته، كما يتيح جميع أنواع البيانات المطلوبة بسرعة من  طلق أن ميكنة العمل تعد  من منالمختلفة داخل المعهد  

ويساعدهم في التخطيط المستقبلي لتلك اإلدارات  ى إتخاذ القرارات السليمة،عل -على جميع المستويات  -ودقة مما يدعم متخذي القرار 

 لتحقيق رسالة المعهد.

 

وكذلك اإلدارات المختلفة بالمعهد )إدارة شئون  العاملين(، -أعضاء هئية التدريس -الخريجين -)الطالبمن ويخدم نظام المعلومات كل 

إدارة الحسابات(، وذلك  -إدارة شئون العاملين -إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس -ترولإدارة الكن -إدارة التسجيل -الطالب والخريجين

وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وبعض هذه المعلومات متاحة على شبكة المعلومات الداخلية   (Oracle)بإستخدام قواعد البيانات أوراكل

 .www.hti.edu.egوبعضها على موقع المعهد 

 

 نظم المعلومات:مستويات التعامل مع 
 

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

– Password   سواء كنترول مركزى(  -تسجيل -لكل طالب للدخول على الخدمات المقدمة للطالب والخريجين )شئون طالب

ها منبخادم بيانات موجود بشبكة الجامعات المصرية     www.hti.edu.egعلى موقع المعهد  كان على شبكة المعلومات الداخلية أو

 ثال ال الحصر:على سبيل الم

 االستعالم عن األخبار واإلعالنات واألحداث بالمعهد. •

 .(hti.edu.eg@20130500)الخاص بالمعهد مثل  domainعلى ال اسم مستخدم خاص لكل طالب •

 .www.hti.edu.egاالستعالم عن المصروفات الدراسية وطباعتها عن طريق موقع المعهد  •

 ميكنة دفع المصروفات مع البنك التجارى الدولى.  •

يسمح للطالب بالتسجيل فى اليوم التالى لسداد المصروفات، حيث أن جميع تعليمات اإلرشاد األكاديمى مطبقة بشكل آلى فى  •

 شاشات التسجيل.

 ق الكود الخاص به وكلمة السر.يسمح للطالب بالدخول على موقع المعهد عن طري •

 يسمح للطالب بطباعة الجدول الدراسى الخاص به. •

 المقررات.من المقررات الدراسية فى األسبوع الخاص باإلنسحاب من يسمح للطالب باإلنسحاب  •

 خالل الموقع.من إجمالية(  - جميع الفصول - يسمح للطالب باإلستعالم عن نتائجه )الفصل الدراسى •

 خالل الموقع. من  معرفة الرد عليهاويسمب للطالب بتقديم التظلمات فى النتائ  الدراسية )اإللتماسات(  •

 اإلستعالا عن الالئحة الدراسية  لكل برنام . •

 

 االستعالم عن األخبار واالعالنات واألحداث بالمعهد. :الخريجين

• EMAIL لكل خريج برقمه بالمعهد على الdomain  .الخاص بالمعهد 

 إنجليزى(. - إستخراج شهادات التخرج وشهادة المعادلة بكود الطالب )عربى •

http://www.hti.edu.eg/
http://www.hti.edu.eg/
mailto:20130500@hti.edu.eg
http://www.hti.edu.eg/
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  Password  –Usernameيوجد لدى المعهد نظام معلومات خاص بأعضاء هئية التدريس، حيث تم تخصيص   :أعضاء هئية التدريس

أوعلى موقع على شبكة المعلومات الداخلية لكل عضوهئية تدريس للحصول على الخدمات المختلفة سواء كان  email  وكذلك

إدخال من المعهد. لإلستعالم عن األخبار واإلعالنات بالمعهد أواإلستعالم عن بيانات الطالب وتسجيالتهم ونتائجهم. كما يمكنه 

 )اإللتماسات(. الطالب والرد على تظلماتنهاية الفصل(  -نصف الفصل -درجات )أعمال السنة
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 األكاديمية اللوائح 
 

وهى  ،هى مجموعة القواعد والنصوص الموضوعة بعناية فائقه لتنظيم سير العملية التعليمية للطالب منذ التحاقهم بالمعهد وحتى تخرجهم

)قانون المعاهد العالية  1970لسنة  52مع القانون رقم والبحث العلمى وتتمشى  قواعد ونصوص صدر بشأنها قرار من وزير التعليم العالى

وفى الوقت الحالى يوجد  ،وتعتبر اللوائح األكاديمية بمثابة الضوء الذى ينير للطالب طريقه األكاديمي طوال فترة دراسته بالمعهد ،الخاصة(

 الئحتان أكاديميتان معمول بهما في المعهد. 
لدفعات  قسام الهندسية وتطبق على طالب األ ،25/9/1990بتاريخ  2008بالقرار الوزارى رقم وهى صادرة  :2016الئحة ما قبل  -1

 .2016الطالب الملتحقين بالمعهد قبل عام 
، وتطبق على طالب األقسام الهندسية لدفعات الطالب 23/11/2016بتاريخ  5915وهى صادرة بالقرار الوزارى رقم  :2016الئحة  -2

 وما بعدها. 2016الملتحقين بالمعهد من عام 
 كلما دعي الضرورة. إليهاالرجوع العلم بالالئحة األكاديمية و وعلى الطالب

 

 في الموضوعات المختلفة بالالئحتين )القديمة والجديدة(  بيان بنصوص المواد التى تهم الطالبوفيما يلى 
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رقام املواد ابلالئحة أ  
 

 

 الموضوع 

وما بعدها  2016الئحة   
 )لطالب األقسام اهلندسية فقط( 

2016الئحة ما قبل   

( 36( اىل مادة )35من مادة ) ( 43( اىل مادة )41من مادة )   الدرجات العلمية  

( 42)( اىل مادة 37من مادة ) ( 48( اىل مادة )44من مادة )   شروط قبول الطالب  

( 46( اىل مادة )43من مادة ) ( 68( اىل مادة )50من مادة )   نظام الدراسة 

(  47مادة ) ( 54( اىل مادة )53من مادة )   االرشاد االكادميي 

( 48مادة )  املستوايت الدراسية  ----- 

( 49مادة ) ( 52مادة )   مواعيد الدراسة 

( 50)مادة     مدة الدراسة ----- 

( 51مادة ) ( 61مادة )   شروط التسجيل  

( 52مادة )  متطلبات الدراسة ----- 

( 53مادة ) ( 59مادة )   متطلبات احلصول على الدرجة 

( 54مادة ) ( 63مادة )  شروط احلذف واالضافة ةاالنسحاب  
 والتنسيق بني االقسام التخصصية

( 55مادة ) ( 65مادة )   االنقطاع عن الدراسة طبقا للقواعد  

( 56مادة ) ( 55مادة )   اسلوب تقييم الطالب 

( 58( اىل مادة )57من مادة ) ( 55مادة )   تقديرات املقررات  

( 60( اىل مادة )59من مادة ) ( 55مادة )   مراتب الشرف ومنح التفوق 

( 62( اىل مادة )61من مادة ) الدراسة( االنذار االكادميي )الفصل من  -----   
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( 64( اىل مادة )63من مادة )  حساب متوسط النقاط واملعدل الرتاكمى ----- 

( 66( اىل مادة )65من مادة ) ( 47مادة )   حتويل الطالب ونقل قيدهم 

( 67مادة ) التحويل بني نظام الدراسة ابلساعات   ----- 
 املعتمدة وابلفصول الدراسية 

( 76( اىل مادة )68من مادة ) (  69مادة )   نظام أتديب الطالب 

( 81( اىل مادة )77من مادة ) (  70مادة )   اخلدمات الطالبية 

( 102( اىل مادة )82من مادة ) ( 72( اىل مادة )71من مادة )   االحتادات الطالبية 

( 104( اىل مادة )103من مادة ) ( 76( اىل مادة )73من مادة )   املصروفات الدراسية  

( 105مادة )  قواعد عامة ----- 
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 متحانات والنتائ اإلوتسجيل خطوات ال
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 والدعم الطالبى اإلرشاد األكاديمي
 رسالة اإلرشاد األكاديمي: 

 

وذلك لتنمية شخصياتهم  والسلوكي لجميع طالب المعهد،يعني اإلرشاد األكاديمي بتقديم المشورة والمساعدة العلمية والتوجيه اإلجتماعي 

كما يساعدهم على التعامل   تنميتها وتطويرها، ويشجعهم على التميز والتفوق واإلبداع،  إكتشاف قدراتهم والعمل علىو وإهتماماتهم المهنية،

مع الصعوبات المختلفة التي قد تعوق تقدمهم العلمي، وذلك من خالل زيادة الوعى الطالبى بطرق التغلب على المشكالت األكاديمية  

 والشخصية، والعمل على رفع إمكاناتهم العلمية والفكرية التي تحقق لهم النجاح في مشوارهم األكاديمي واإلجتماعي. 

 

 اإلرشاد األكاديمي: مفهوا 
 

ليتواصل مع التعليم الجامعي   طالباإلرشاد األكاديمي ركنًا أساسيًا ومحوريًا في النظام التعليمي، حيث يستجيب لحاجات ال يمثل

، ويعزز هذا الدور المرشد (العملية اإلرشادية بالمعهد والطالبن أساسين هما )ويتمثل اإلرشاد األكاديمي في محوري ،بالمعهد

طيلة السنة الدراسية، وتتكامل عملية اإلرشاد األكاديمي  طالبال متكامل إلرشاداألكاديمي المختص الذي يعمل من خالل نظام 

تحقيق النجاح المنشود والتكيف مع البيئة  لبوعي وتفهم جميع أطراف العملية اإلرشادية؛ بهدف توجيه الطالب إلى أنسب الطرق  

 امعية داخل المعهد.الج

 

 أهداف اإلرشاد األكاديمي: 
 

يسعى نظام اإلرشاد األكاديمي إلى تقديم النصح ومساعدة الطالب في مواجهة الصعوبات التي تتعلق بحياتهم الجامعية، وإعانتهم على فهم 

 وذلك من خالل األهدافاتخاذ القرار،  مشكالتهم والعمل على حلها ليثمر عن تخريج جيل من الشباب مزود بالعلم والمعرفة والقدرة على

 التالية:

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

 ومالحظتهم ورفع التقارير والتوصيات لرئيس القسم.   متابعة الطالب أكاديميا وإرشادهم .2

 اسبة.  منالدراسي والعمل على دراسة أسباب ذلك التأخر وتقديم يد العون وإقتراح الحلول الاإلهتمام بحاالت التأخر  .3

 مساعدة الطالب على إكتشاف قدراتهم وميولهم وتحديد أهدافهم وتنمية إمكاناتهم مما يحقق مصلحة المجتمع.   .4

 نشر الوعي بالئحة المعهد بين الطالب.  .5

 عضاء هيئة التدريس وبناء عالقات إجتماعية للطالب مع زمالئه. العمل على توطيد العالقة بين الطالب وأ .6

 حث الطالب على التمسك باألخالق الفاضلة والسلوك الحضاري والتحلي بصفات طالب العلم وآدابه.   .7

 اسبة لها. دراسة الظواهر السلوكية السلبية لبعض الطالب والعمل على إيجاد حلول من .8

 بين وإرشادهم ومعاونتهم على اإلستمرار في التفوق. رعاية الطالب المتفوقين والموهو  .9

 مساعدة الطالب وتهيئتهم للحياة العملية بما يمكنهم من النجاح في الوظائف المختلفة وخدمة المجتمع.   .10

 

 محاور اإلرشاد األكاديمي: 
 

 -تتمثل محاور اإلرشاد األكاديمي في:

هم من يصل إلى معرفة النظم واللوائح لفروق الفردية بين الطالب فإن مناألكاديمية، ونتيجة ليعتبر الطالب محور العملية : الطالب -1

النظم واللوائح مما يوقعه في العديد من المشكالت  هم من ال يعلم الكثير من تلكتكييف نفسه معها، وفي المقابل منويعمل على 

 ... إلخ(. - الفصل -تكرار الرسوب  -األكاديمية )التأخر الدراسى 

 

 - المؤسسة التعليمية وتتمثل في: -2

يأتي دور المرشد في مساعدة الطالب علي إتخاذ القرارات السليمة والتي من شأنها مساعدته في مسيرته  :المرشد األكاديمي -أ

 دراسية بنجاح وفاعلية، ويحدد المعهد عدد من الطلبة المستجدين لكل مرشد.ال

يتلخص دور إدارة شئون الطالب والخريجين وكذلك إدارة الكنترول والتسجيل بالتنسيق   : اإلدارت المختصة للتعامل مع الطالب -ب

 حسب برامج نظم المعلومات المنشأة لهذا الهدف،مع إدارة نظم المعلومات بالمعهد في تسجيل المقررات الدراسية للطالب، وذلك 

 وكما أن إدارة رعاية الطالب تختص بإرشاد الطالب بكافة األنشطة الطالبية ودراسة الحاالت اإلجتماعية.
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 وتحديد المرشد األكاديمي لكل طالب. وهوالجهة التي تضع الخطة الدراسية لكل تخصص، :القسم العلمى -ت

 

   برام  اإلرشاد األكاديمي: 
 

 تتمثل برام  اإلرشاد األكاديمي في التالي:

برامج توجيهية للطالب المستجدين للتعريف على نظام الدراسة وأداء اإلمتحانات، وتحقيق التأقلم الالزم مع الدراسة بالمعهد،  .1

 بحقوقهم وواجباتهم.   وتعريفهم

 تجاوزعثراتهم وتحقيق النجاح المنشود.برامج إرشادية للطالب المتعثرين لمعاونتهم في  .2

 تشجيعًا لهم وتحفيًزا لغيرهم من الطالب. برامج إرشادية للطالب المتفوقين لمساعدتهم على اإلستمرار في التفوق .3

 إرشادية لعموم الطالب لمساعدتهم في تحسين مستواهم الدراسي والتحصيلي. برامج .4

 

يتم تقييم نتائ  تلك و التنفيذية لإلرشاد األكاديمي بالمعهد، الخطط اديمي، حيا يتم وضعخالل المجلس األكمن يتم تنفيذ هذ  البرام  و

اإلدارات المتخصصة، مع كتابة تقريًرا تقويميًا للعمل اإلرشادي على مستوت المعهد وخالل تقارير األقساا العلمية  من  تقويمها  و الخطط

 يوافي بها عميد المعهد.

 

 مهاا المرشد األكاديمي:
 

يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي من تاريخ إلتحاقه بالمعهد، ويتم تغيير هذا المرشد عند تخصص الطالب باألقسام العلمية، ويظل المرشد 

 نوعين من المرشدين األكاديميين: األكاديمى مع الطالب حتى تخرجه، وهناك

 

 

 

 (:ويمثله رئيس القسم العلمى) المرشد األكاديمي للقسم

 
 اإلشراف العام على المرشدين األكاديميين للطالب. .1

 إستقبال الطالب الجدد مع عميد ووكيل المعهد والترحيب بهم.  .2

 توزيع الطالب على أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقديم اإلرشاد األكاديمى لهم. .3

 هد أوالعميد إذا إحتاج األمر.إستقبال الحاالت التي ترسل من المرشدين األكاديميين وحل مشاكلها أورفعها لوكيل المع .4

 

 واجبات المرشد األكاديمي في حاالت اإلرشاد اإلجتماعي والنفسي:

 
يوضح للطالب أن مقابلة المرشد النفسي واإلجتماعي ال تعني أنه مريض نفسيا أوعقليا، ويطمئنه فيما يتعلق بخصوصية وسرية  .1

 الموضوع.  

 ات مختصرة عن حالة الطالب.يقوم بتزويد المرشد النفسي واإلجتماعي بمعلوم .2

 الحفاظ على الدرجة القصوى من السرية في تنظيم الجلسات اإلرشادية.  .3
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 تعليمات سداد المصروفات الدراسية 
 

بكلمة السر الخاصة بكل طالب، وذلك لمعرفةالمصروفات المستحقة   www.hti.edu.egعلى جميع الطالب الدخول على موقع المعهد   .1

 عليه قبل ميعاد التسجيل.

( في أنحاء جمهورية مصر C.I.Bفرع من فروع البنك التجارى الدولي )  ىالمستحقة بالتوجه إلى أ  على الطالب سداد الرسوم الدراسية .2

برقم الطالب بالمعهد، ويحتفظ الطالب بحافظة  ويكون السداد  إذن دفع(،إدارة شئون الطالب للحصول على  العربية )دون الرجوع إلى

 البنك. من سلمها تاإليداع التي ي

للطالب بتسجيل المقررات الدراسية فى اليوم التالى لسداد المصروفات، وذلك دون رجوع  تقوم إدارة شـئون الطالب تلقائيا بالسماح .3

 الطالب إلى إدارة شئون الطالب بالمعهد.

 حالة وجود أى مصروفات دراسية مستحقة على الطالب أوأى إلتزامات عليه لدى إدارات المعهد مثل:فى  .4

حيث يجب على الطالب التوجه إلى قسم الشرطة التابع له، وإحضار البطاقة العسكرية إلى إدارة شئون  :مطلوب البطاقة العسكرية  -

 الطالب حتى يتم فتح التسجيل له.

يجب على الطالب التوجه إلى اإلدارة المختصة وإحضار إخطار إخالء  حيثالمكتبة(:  –رعاية الطالب  –سكن)المن إخالء طرف   -

  طرف وتسليمه إلى شئون الطالب للسماح بتسجيل المقررات الدراسية.

   

 رمضان(من لإلستعالا بالتليفون مع مسئولى الدفعات )فرع العاشر 

 

 الصفة رقم المحمول

 مدير اإلدارة 01152784915

 2008/2016/2017مسئول طالب دفعات قديمة وحتى  01124251887

 هندسة 2009مسئول طالب دفعة  01152784928

 هندسة 2010/2014مسئول طالب دفعة  01152784929

 هندسة 2011مسئول طالب دفعة  01152784920

 2019القبول/ لجنة 01152784923

 2019القبول/ لجنة 01152784925

 هندسة 2015مسئول طالب دفعة  01152784917

 مسئول طالب إدارة األعمال + علوم الحاسب 01152784924

 لتجنيد هندسة ا امسئو 01152784935

 هندسة دفعات قديمةمسئول تجنيد  01152784927

 مسئول تجنيد  إدارة األعمال وعلوم الحاسب 01152784916

 

 أكتوبر(من لإلستعالا بالتليفون مع مسئولى الدفعات )فرع السادس  

 

 الصفة رقم المحمول

             مدير اإلدارة 01141048848

                    مسئول التجنيد          أ/حامد الشاعر   01141048837

 

 لإلستعالا بالتليفون مع مسئولى الدفعات )فرع مطروح(  

 

ن شئودارة مدير إ

 الطالب

01223345278  

 

يمكنك إيجاد أقرب فرع على صفحة والبنك التجارت الدولى،  فروع جميع خاللمن برجاء العلم أن دفع المصروفات الدراسية متاح 

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

http://www.hti.edu.eg/
http://www.cibeg.com/
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 تعليمات التسجيل
 

والطالب إلتماا عملية العلمى القسم وظومة أعدت للتنسيق بين إدارة التسجيل منوفقا لوخالل برنام  معد لذلك، من تتم عملية التسجيل 

 التالى:وعلى النحبصورة منظمة وميسرة، وذلك التسجيل 

من  عن طريق كلمة سر لكل طالب أوwww.hti.edu.egيتم التسجيل لجميع طالب المعهد عبر اإلنترنت من خالل موقع المعهد  •

 لتسجيل من خالل اإلنترنت.ر اذتع ةخالل صالة التسجيل للطالب فى حال

 يتم التسجيل لمدة ثالثة أسابيع من بداية كل فصل دراسى طبقا للخطة الدراسية )أسبوع التسجيل + أسبوعين من بداية الدراسة(. •

 حسب عدد الوحدات الدراسية التى أنهاها الطالب. لكل طالب يتم تحديد يوم التسجيل  •

 .على فترات وفق ما يعلن مع كل فصل دراسييتم تقسيم توقيتات التسجيل خالل اليوم الواحد  •

 

 تعليمات عامة للتسجيل: 
 المتطلب السابق له.  هال يقبل تسجيل أي مقرر لم ينه .أ

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

 حذف( خالل أسابيع التسجيل الثالثة. –يتم السماح بتعديل تسجيالت الطالب )إضافة  .ت

 .التأكد من المواد التى قام بتسجيلهايمكن للطالب طباعة كارت التسجيل عبر اإلنترنت حتى يتسنى له  .ث

 لوحدات المسموح تسجيلها للطالب وفقا لمعدل الطالب التراكمى، كما هوموضح بالجدول التالى:لقصى األ حدال .ج

 : 2016قبل ما الالئحة   طالب
فأكثر 2  1.5 –  1.99  1 –  1.49 1من أقل    المعدل 

 الوحدات 12 16 18 20

 :2016طالب الئحة من 

 المعدل
ثالثة من وأمضى أكثر  2من أقل 

 فصول دراسية رئيسية متتابعة

فى أول فصل دراسى وحتى   2من أقل 

 ثالث فصول دراسية رئيسية متتابعة
 فأكثر 3من  2.99إلي  2من 

 21 18 14 12 الوحدات

 

وحدة دراسية، عدا  20حصوله على شهادة الثانوية العامة متاح له تسجيل عدد من الطالب الذى مضى عليه أكثر من خمس سنوات  .ح

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

 بالتالى: هميسمب لآخر فصل دراسى  طالب .خ

 السابق لها. تسجيل مادة مع المتطلب  -1

 وحدات زائدة عن الوحدات المتاحة للطالب. 3تسجيل  -2

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

وجود تعارض فى توقيتات  الجدول الدراسى للقسم أوبمقرر الأكثر فى حال عدم وجود  يجوز فتح مجموعة خاصة لمقرر أو  -4

وفى خالل توقيتات التسجيل المعلن عنها(، على أن ينتظم الطالب فى الدراسة بها فور   المقررات )بعد موافقة رئيس القسمتسجيل 

 ها.لتسجيله 

 ( يسمب للطالب بالتالى:EXTمرات فأكثر ) 3طالب الراسب فى مقرر إجبارتال .د

 وحدة كحد أقصى حسب الترتيب التالى: 12تسجيل  •

يسمح للطالب بحضور وت فأكثر على أن تكون الدرجة النهائية من واقع اإلمتحان النهائى للمادة مرا 3المواد الراسب بها  -1

 المحاضرات واإلمتحانات الدورية الخاصة بالمادة(.

 خالل الفصل الدراسى.  EXTيجوز للطالب اإلنسحاب من أى مقرر  ال -2

 بغض النظر عن وجود تعارض فى التوقيت بينه وأى مقرر آخر.  EXTيسمح بتسجيل المقرر  -3

 العملية. EXTيلتزم الطالب بحضور المقررات  -4

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

 :الفصل الدراسى النظرتفى  "تدريب ميدانىفى حالة التسجيل " .ذ

 

+التدريب الميدانى وحدات 9بإجمالى  تسجيل أت عدد من المقررات النظرت - الفصلين الدراسيين األول والثانىفى يحق للطالب 

أما طالب اللئحة  (لطالب الالئحة القديمة وحدة دراسية 14تدريب =  5نظرى +  9ليكون إجمالى الحد األقصى لعدد الوحدات )

( دون التقيد بمعدل الطالب، وذلك فى حدود اليومين المحددين للمقررات يةوحدة دراس  11تدريب =  3نظرى + 9)الجديدة فيكون 

 النظرية.

http://www.hti.edu.eg/
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الراغبين فى  أوللطالب تعليمات خاصة بالتنسيق العاا  لطالب المرحلة اإلعدادية لتحديد التخصص

 تخصصهم، وذلك وفقا للشروط التالية: تغيير
 مضى ثالث فصول دراسية بالمعهد. أ -1

لطالب الالئحة   على االقل    وحدة  25وأوحدات المرحلة اإلعدادية لطالب الالئحة القديمة  من    وحدة دراسية على األقل  30  اء عددنهإ -2

 الجديدة.

 الراغبين في اإللتحاق بقسم الهندسة المعمارية. ب النجاح في إمتحان القدرات للطال -3

الذى يفضل اإللتحاق به، ويتم عمل تنسيق بين الطالب وفقا   باته فى تحديد القسمرغ ترتيبب -عن طريق اإلنترنت-يقوم الطالب  -4

 بالمرحلة اإلعدادية والقوة اإلستيعابية لألقسام. للمعدالت التراكمية للطالب

 : تسجيل مشروع التخر 
الدراسى األول للتسجيل خالل الفصل منحال تعثر الطالب ألى سبب فى إستكمال تنفيذ مقرر المشروع يكون له الحق فى اإلنسحاب  - -

 طبقا لتوقيتات اإلنسحاب المعلنة. 

 اقشة المشروع فى نهاية الفصل الدراسى التالى للتسجيل أوالفصل الدراسى الثالث للتسجيل.من - -

(، على أن يقوم الطالب بتسجيله مرة Fاقشة المشروع ترصد درجة المشروع بتقدير )منفصول دراسية دون  3فى حالة مضى  - -

 فى فصل دراسى تالى.أخرى 

 طباعة كارت التسجيل:
 طوال الفصل الدراسى. -بإستخدام كلمة السر  –خالل اإلنترنت من متاح لجميع الطالب المسجلين طباعة كارت التسجيل  -

حيث تحستب أيام غياب الطالب في أي مقرر من  يجب على الطالب اإللتزام بحضور جميع المحاضرات من اليوم األول للدراسة، -

 .، بغض النظر عن تاريخ تسجيل المقرر ليوم األول للدراسةا

 

 مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
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