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 تمهيدي باب
 الهيكل العام للمعهد

 ( : 2)مادة 
 : شر من رمضان إلى تحقيق األغراض اآلتيةيهدف المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العا 
سعوا   ،تكوين طبقة من التكنولوجيين والمهندسين القادرين على التعامل معع ددوات التكنولوجيعا الحديثعة -2

المجعاتت المختلفعة للتكنولوجيعا و لعال باتسعتعانة  باستخدامها بكفعا ة عاليعة دو صعيانتها دو تطويرفعا فعي
 . ديثة والمعلومات الح بنظام اإلدارة

المجعال التكنولعوجي باسعتخدام نظععم  فعي تكعوين طبقعة معن الخعريجين القعادرين علعى القيعام بإلعمعال اإلدارة -1
 . والمعلومات الحديثة  اإلدارة

 مجعاتت التكنولوجيعا واإلدارة إعادة تإلفيل خريجي الكليات وبععض المعافعد طبقعا لحاجعة سعوق العمعل فعي -2
 .موافقة وزارة التعليم العالىبعد دراسة نظامية او حرة  الحديثة والمعلومات و لال إما عن طريق

المجاتت التكنولوجية المختلفة  توفير فرص التعليم المستمر للمهندسين والفنيين واإلداريين وغيرفم في -4
 . طبقا لحاجة سوق العمل

وتطععوير التنميععة ونقععل  المرتبطععة بحععل مشععكالت فععتب بععاب الدراسععات العليععا واجععرا  الدراسععات الميدانيععة -5
 . بعد موافقة وزارة التعليم العالى التكنولوجيا والتكنولوجيات الراقية

المجععاتت المختلفععة المتعلقععة باألعمععال  القيععام بالدراسععات الميدانيععة الالزمععة لخدمععة البيئععة والمجتمععع فععي -2
اجيعة والجعودة التكنولوجية وتوفير الخدمات التكنولوجية واإلدارية لدفع عجلة وحدات اإلنتاج بزيعادة اإلنت

 . مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة  وخاصة في

 ( : 1)مادة 
مقره الرئيسى بمدينة العاشعر معن رمضعان المعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان 

 السادس من اكتوبر ومرسى مطروح  ىويتبعه فرع
 -: اتتية الفروعمن  يتكون المعهد 

 (الفرع الرئيسى) فرع العاشر من رمضان: دوت  

 :األقسام الهندسية  (د 
 .قسم الهندسة الميكانيكية .2

 الشعبة العامة. 

 شعبة الميكاترونكس. 

 شعبة السيارات. 
 .قسم الهندسة الكهربية .1

 شعبة هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت. 

 شعبة هندسة القوى واآلالت الكهربية. 

 .قسم الهندسة المدنية .2
 . قسم الهندسة الكيميائية  .4
 .م فندسة النسجياتقس .5
 .قسم الهندسة المعمارية .2
 .سة الطبيةدقسم الهن .7
  باتضافه الى قسم العلوم اتساسية ال ى يقوم بتدريس العلوم اتساسية لالقسام السابقة وتيمنب 
 درجات علمية 
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 :إدارة األعمال التكنولوجية والمعلومات قسم   (ب
 -:ليزية و لال فى الشعب التاليةويكون التدريس باللغة العربية دواللغة اتنج

 .ادارة اتعمال  .2
 .المحاسبة  .1
 .اتقتصاد .2
 .التسويق .4
 .نظم المعلومات اتدارية .5

ويقتصر قبول الطالب للدراسة بشعب اللغة اتنجليزية على طالب الثانوية العامة على اتيقل مجموع 
بعد  تغيير ف ه النسبة ويجوز لمجلس ادارة المعهد %.75درجات الطالب فى اللغة اتنجليزية عن 

 .موافقة وزارة التعليم

 :قسم علوم الحاسب  (ج
 .طبقا لخطة الدراسة التي تطبق بكليات الحاسبات ونظم المعلومات بالجامعات المصرية

 -: فرع السادس من دكتوبر: ثانيا 
 :الهندسية اآلتية ويتكون من األقسام

 .قسم الهندسة الميكانيكية .2

 الشعبة العامة. 

 لميكاترونكسشعبة ا. 

 شعبة السيارات. 
 .قسم الهندسة الكهربية. 1

 شعبة هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت. 

  هندسة القوى واآلالت الكهربيةشعبة. 

 .قسم الهندسة المدنية. 2
 .قسم الهندسة المعمارية. 4

وتيمنب درجات باتضافه الى قسم العلوم اتساسية ال ى يقوم بتدريس العلوم اتساسية لالقسام السابقة 
 .علمية

 -: فرع مرسى مطروح: ثالثا 
 ويتكون من  

 .ادارة اتعمال .2
 .المحاسبة  .1

 ( : 2)مادة 
 المعهد  يتولى إدارة 

 المعهد  مجلس إدارة-2
 عميد المعهد -1
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 الباب األول
 المعهد إدارة

 المعهد مجلس إدارة  -2
 ( :4)مادة 
     لمدة سنتين قابلة للتجديدزير التعليم العالي يصدر بتشكيله قرار من و يكون للمعهد مجلس إدارة 

  :و لال على النحو التالي   ولصاحب المعهد دن يرشب نصف دعضا  المجلس
 عميد المعهد  -
  يلى المعهدوكيل دو وك -
ثالثة على األكثر يمثلون دعضا  فيئة التدريس بالمعهد من رؤسا  األقسام دو التخصصات  -

 . المختلفة وبصفة دورية
 .ممثل لوزارة التعليم العالى يختاره وزير التعليم العالى  -
 .لمهتمين بشئون التعليم العاليواالمتخصصين خمسة من  -

     ،ويختار المجلس رئيسا له من بين دعضائه باتنتخاب ويصدر بتعيينة قرار من وزير التعليم العالى           
 . لى غير عميد المعهد يتولى عميد المعهد دعمال دمانة المجلس المجلس ا وفي حالة إسناد رئاسة           

     حالة تعيين العميد رئيسا للمجلس يكون الوكيل دمينا لسر المجلس  وفي . 
 ين دعضائه من يتولى دمانة سنويا من ب وفي حالة عدم وجود وكيل للمعهد يختار مجلس اإلدارة

 .المجلس
  س ويشارال في مناقشاته جلسات المجل المعهد عام ويحضر دمين. 

 ( : 5)مادة 
 : األمور اآلتية  المعهد بالنظر في يختص مجلس إدارة 

اقتراح منب الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعافد العالية الخاصة  -2
 . إلعتمادفا من وزير التعليم العالي

  يختص مجلس اتدارة فى إصدار لوائبوضع مشروع الالئحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها و-1

 . فرعية لتنظيم العمل بالمعهد بما تيتعارض مع الالئحة األساسية  داخلية 

 . اقتراح إنشا  دقسام علمية جديدة دو إضافة تخصصات متميزة داخل القسم -2

  ن وزيراقتراح دعداد ومؤفالت الطالب المقبولين للدراسة بالمعهد بكل فصل دراسي تعتمادفا م-4

 . التعليم  

 بشإلن تنظيم المعافد  51/70من القانون  20اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جا  بالمادة -5

 . العالية الخاصة  

 . اعتماد مشروع موازنة المعهد وحساباته الختامية -2

  يلزمترشيب من يلزم تعيينهم دو ندبهم دو دعارتهم من دعضا  فيئة التدريس وترشيب من -7

 المعيدين والمدرسين المساعدين ومساعدى األبحاث بعد صدور قرار الترخيص بإنشا   تعيينهم من 

 . المعهد 

 .تقدير العدد الالزم من العاملين من غير دعضا  فيئة التدريس لمعاونة العميد-8

ى ترشيب عميد مستوافم من العاملين بنا  اً عل تعيين دمين عام المعهد ومديري اإلدارات ومن في -1

  .المعهد 

 .توزيع الدروس على دعضا  فيئة التدريس بالمعهد بنا  على اقتراح مجلس القسم  -20
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 .  وزارة التعليم العالى  عقد القروض بعد موافقة الترخيص في -22

 تحديد موعد بد  الدراسة ونهايتها ومواعيد اتمتحاناتدقتراح ويختص مجلس ادارة المعهد فى  -21

 . ووفقا لما تحدده وزارة التعليم العالىالدراسة بالمعهد  مع نظام الت بما يتناسبوالعط

وتنظيمها وتنسيقها بين رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية والدراسات العليا بالمعهد  -22

 . اتقسام المختلفة ومتابعتها

 دارة العليات لإلإللبدتت والمكافيختص مجلس ادارة المعهد فى تحديد اتجور والمرتبات وا -24

 . العاملين فى المعهدكافة دعضا  فيئة التدريس ومعاونيهم وو

 . المسائل األخرى التى يرى عرضها على المجلس طبقا للقوانين -25

 ( : 2)مادة  

يقوم عميد المعهد بتنفي  قرارات مجلس ادارة المعهد فور صدورفا وُيبلغ محاضر جلساتة الى رئيس  

ولرئيس قطاع  ،ع التعليم و رئيس اإلدارة المركزية المختص و لال خالل اسبوع من تاريخ صدورفاقطا

التعليم ان يعترض على دى من ف ه القرارات خالل اسبوع من وصول اإلبالغ لالدارة المختصة وفى ف ه 

يعرض  الحالة يعاد عرضه على المجلس متضمنا وجهة نظر رئيس القطاع فإ ا تمسال المجلس بقراره

 .الموضوع على وزير التعليم العالى ال ى يكون قراره نهائيا فى ف ا الشإلن

 ( : 7)مادة 
من بين دعضائه دو غيرفم من دعضا  فيئة التدريس المتخصصين لجانا  يشكل مجلس اإلدارة سنويا

رار فنية دائمة دو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل فى اختصاصه و يحدد اختصاص كل منها في ق

 -:وعلى األخص التشكيل وترفع توصيات ف ه اللجان لعميد المعهد للنظر فيها

 .لجنة شئون الطالب واتمتحانات -2
 .لجنة التجهيزات والمعامل والمكتبة -1

 .بين دعضا  المجلسمن يكون اختيار مقرر اللجنة  وعلى دن 

 عميد المعهد -1
 (: 8)مادة 

و لال لمدة سنتين قابلة دخ  ردى صاحب المعهد بعد  ،يم العالييعين عميد المعهد بقرار من وزير التعل

 .متفرغادستا ا جامعيا العميد دن يكون  للتجديد ويشترط في

 ( 1)مادة 
حدود السياسة  شئونه العلمية واإلدارية والمالية في يقوم عميد المعهد بتصريف دمور المعهد وإدارة

المعهد ووفقا ألحكام القوانين والقرارات واللوائب  جلس إدارةالتي يرسمها المجلس األعلى لشئون المعافد وم

صالته مع الغير وفو المسئول عن تنفي   و تمثيله دمام القضا  وفي ،وحفظ النظام الداخلي فيه ،المعمول بها

 . وعن تنظيم النواحى التعليمية واإلدارية والمالية للمعهد رة المعهد اقرارت مجلس إد

سير العمل بالمعهد  نهاية كل عام دراسي يضمنه رديه في المعهد في الى مجلس ددارهوعليه تقديم تقرير 

 كل المجاتت التعليمية والبحوث وخدمة البيئة والنواحي اتجتماعية والرياضية ومدى تقدمه ونشاطه في

 . والترفيهية

ليعة لنسعبة لععمعال الماالقعوانين واللعوائب العامعة با ويكون للعميد السلطات المخولة لوكيعل العوزارة فعي

، ويعاون العميد العدد الالزم من الفنيين واتداريين وغيعرفم و لعال وفقعا لمعا واإلدارية المتعلقة بالمعهد 

  .يراه مجلس اتدارة
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 : ولعميد المعهد على وجه الخصوص 

وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين العلمية ورؤساء األقسام ترشيح وكيل أو وكيلي المعهد  -1

 . المنظمة ل لال  األبحاث وفقا للقواعد ساعدين والمعيدين ومساعدىالم

معن مجلعس ددارة  مسعتوافم تعتمعاد تعييعنهم ومعن فعي ترشيب دمين عام المعهد ومعديري اإلدارة -1 

 . المعهد

 . تعيين باقي العاملين دون مستوى مدير اإلدارة -2

    2170لسنة  51رقم قانون الوفقا ألحكام التعاقد مع دعضا  فيئة التدريس والعاملين بالمعهد  -4

   .1002لسنة  21بشإلن تنظيم المعافد العالية الخاصة ودحكام قانون العمل رقم 

 .اإلشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للمعهد ومتابعة تنفي فا  -5

 . ين بالمعهدالتنسييق بين األجهزة الفنية واإلدارية والمالية وك لال اتفراد والعاملي -2

المسععاعدين  تقععديم اإلقتراحععات إلسععتكمال حاجععة المعهععد مععن دعضععا  فيئععة التععدريس والمدرسععين -7
 . والمعيدين وغيرفم من العاملين ورفع مستوافم وك لال المنشآت والتجهيزات والمكتبات وغيرفا 

 ارية والمالية ومتابعةالمعهد من النواحي العلمية والعملية والفنية واإلد مراقبة مستوى العمل في -8
 . ف ه المجاتت  المعهد في مجلس إدارة تنفي  سياسة

 . وجهات اتشراف اتخرى التى يحددفا القانون  متابعة تنفي  قرارات مجلس اإلدارة -1

والحسععابات الختاميععة للمعهععد وعرضععها علععى  ،متابعععة إعععداد مشععروع الموازنععة التقديريععة للمعهععد -20
 لالعتماد المعهد  مجلس إدارة

نظرا للطبيعة الخاصة له ا المعهعد معن حيعث اغتعراب معظعم طالبعه وطالباتعه يقعوم عميعد المعـهعـد  -22

برعايععة الطععالب والطالبععات علميععا ودينيععا واجتماعيععا وصععحيا ومععن كافععة الوجععوه األخععرى رعايتععه 

 .ألبنائه 

 . المعهد جلس إدارةوم القيام بالمهام األخرى التي يكلفه بها وزير التعليم العالي  -21

 وكيل المعهد -2
 

 ( : 20)مادة 
يجوز تعيين وكيل دو وكيلين للمعهد يصدر ب لال قرار من وزير التعليم العالى بنا  علعى ترشعيب معدير المعهعد 

 .على دن يتضمن قرار التعيين إختصاصات كل وكيل ويقوم دقدم الوكال  مقام مدير المعهد عند غيابه

 عام المعهد دمين -4
 (: 22)دةالما

  دمين عام يتولى األشراف والتنسيق بين إدارات المعهد العامة ويكعون مسعئوت دمعام عميعد يكون للمعهد

األعمعال اإلداريعة والماليعة  ويشترط دن يكون حاصال على مؤفل عالي مناسب ولدية خبرة سعابقة فعي. المعهد

ومشعهود لعه بالكفعا ة واتمانعة  ،عشرين سنه فى احدى الجامعات او المعافد العلمية المماثلة لمدة ت تقل عن

  المعهد بتعيين األمين العام وبتحديد بعد موافقة مجلس إدارة ،ويصدر قرار من عميد المعهد ،وحسن الخلق

 .اختصاصاته ومسئولياته

 
 
 
 



  نولوجى العالى بالعاشر من رمضانالمعهد التك
 الهيكل العام للمعهد
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 (:21)المادة 
 تداره دودو ا يتكون الجهاز اإلدارى بالمعهد من وحدات إدارية ومالية على مستوى القسم اإلداري

 . اتداره العامه و لال حسب حجم العمل طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس إدارة المعهد

مجلس  و يجوز زيادة عدد اإلدارات دو دمج بعضها حسب ظروف العمل و إمكانيات المعهد و  لال بموافقة 

 .إدارة المعهد بعد اقتراح عميد المعهد

 ــــــةالمجـــــــــالس العلميــــ
 المجلس األكاديمي-2

 ( :22)مادة 
يكون للمعهد مجلس دكاديمي ٌيشكل سنويا بنا  على طلب المعهد و لال بعد موافقة وزير التعليم  

 : العالى، ويكون المجلس برئاسة عميد المعهد وعضوية كل من 

 . كيل المعهد أو وكيلى المعهد في حالة وجود وكيليين للمعهدو .1

 . علميةرؤساء األقسام ال .2

 استاذ يمثل كل قسم علمى بالتناوب كل عام .3

 . المعهد عضوين من رجال الصناعة يرشحهما مجلس إدارة .4

 . حد االساتذة المساعدين واحد المدرسين والمنتخبين سنويا بالتناوب كل من فئته ا .5
مهدير ) لرئيس المجلس األكاديمى دعوة أى من األدارات التالية لحضور الجلسة كل فيما يخصههويجوز  .6

 .(أو أخرى مدير ادارة التدريب، ادارة النظممدير الكنترول ، مدير التسجيل ، مدير شئون الطالب ،

 

 مجلس القسم-1
  ( :24)مادة 

وزير التعليم ثالثة دسات ة في القسم ويكون تعيينه بقرار من  يعين رئيس مجلس القسم من بين دقدم 
وجود دقل من ثالثة دسات ة  وت يسرى ف ا الحكم في حالة، واحدة  لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرةالعالى 

 . إ ا تكون رئاسة مجلس القسم ألقدمهم
و لال إ ا وجد ، القسم بتعيينه عميدا دو وكيال للمعهد  ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس

 . القسم غيره من األسات ة في
ويكون له ، رئيس مجلسه دقدم األسات ة المساعدين فيه  وم بإلعماليق، وفى حالة خلو القسم من األسات ة  

 . به ا الوصف حق حضور مجلس المعهد إت عند النظر في شئون توظيف األسات ة
جاز دن يعهد إليه عند ، سوى دجنبى دو اتسات ة المساعدين ومع  لال إ ا لم يكن بالقسم من األسات ة 

عميد وزير التعليم العالى بعد دخ  ردى  من ويكون  لال بقرار،  القسمرئاسة مجلس اتشراف على اتقتضا  ب
 . المعهد

 ( : 25)مادة  
، يختص مجلس القسم بالنظر في جميع األعمال العلمية والدراسية واإلدارية والمالية المتعلقة بالقسم 

 : وباألخص المسائل اآلتية
 . في القسم رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي .2
 . التخصصات في القسم وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف .1
 . تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتوافا العلمي .2
 . تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسيرحصول الطالب عليها وتدعيم المكتبة بها .4
 . هاعلي وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع اإلشراف .5
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ونقلهم وإعارتهم وإيفادفم في مهمات ومؤتمرات  إقتراح تعيين دعضا  فيئة التدريس وندبهم .2
 .واقتراح الترخيص لعسات ة بإلجازات التفرغ العلمي , علمية وندوات دو حلقات دراسية

 . إقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية واتنتداب من القسم وإليه .7
المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادفم في بعثات دو على منب  إقتراح تعيين .8

 وإعطائهم األجازات الدراسية دجنبية
 . إقتراح توزيع دعمال اتمتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم  .1

  .إقتراح منب مكافآت التفرغ للدراسات العليا. 20
 الماجستير و لجان الحكم عليها ومنب درجات إقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل. 22

 . الدكتوراه
ومناقشة نتائج اتمتحان في مواد ، مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقاريرنوابه . 21

وتقييم نظم الدراسة واتمتحان والبحث العلمي ، المعهد و القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم
يدفا في ضو  كل  لال وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب دحومراجعتها وت في القسم
 . وحاجاته المتطورة المجتمع

 . القسم متابعة تنفي  السياسة العامة للتعليم والبحوث في .22

 

 ستشارية الفنيةالهيئة اإل-2
 ( :22)مادة 

مجاتت  وى الخبرة الخاصة فيالمعهد تشكيل فيئة استشارية للمعهد او اكثر من   يجوز لمجلس إدارة        
التصنيع والتكنولوجيا والتدريب يتولى اقتراح األساليب والوسائل التى تكفعل تطعوير مسعتوى األدا  والتعدريب 
 والتعليم المستمر والبحوث التى تهم الصناعة وتجرى بالمعهد وترفع توصياتها الى العميعد ثعم مجلعس اإلدارة

 .للنظر فيها 

 واللجاندحكام عامة للمجالس 
 ( : 27)مادة 

يدعو رؤسا  المجالس ومقرري اللجان العى إنعقادفعا معرة علعى األقعل كعل شعهر خعالل الععام الدراسعى          
ك لال يدعو الرئيس او مقرر المجلس دو اللجنة الى اتجتمعاع بنعا  علعى طلعب رئعيس قطعاع التعلعيم دو رئعيس 

 . حدد فى الطلباإلدارة المركزية المختص للنظر فى مسائل معينة ت
 ( : 28)مادة 

ت يكون انعقاد المجلس دو اللجنة صحيحا إت بحضور األغلبية المطلقة لعدد دعضائه وتصدر القعرارات         
 . بإلغلبية دصوات الحاضريين فإ ا تساوت يرجب الجانب ال ي منه الرئيس

 ( : 21)مادة 
ون او اللوائب دمينها تختار كل من المجالس دو اللجان فيما عدا المجالس او اللجان التى يحدد القان        

ويتولى دمين كل مجلس دو لجنة اإلشراف على تحرير محاضر الجلسات  ،سنويا امينا لها من بين دعضائها
ويقوم مجلس ادارة المعهد .سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس ويرفعه الى عميد المعهد  وإثباتها في

 .للجان المختلفة ولسكرتارية اللجانبتحديد بدل حضور الجلسات 

 ( : 10)مادة 
يحدد رئيس المجلس دو مقرر اللجنة جدول دعمال كل جلسة ولكل عضو من األعضا  دن يطلب كتابه          

من الرئيس دو المقرر دثنا  الجلسة عرض ما يرى من مشاكل قد تجد وتتلى فيها ثم يقرر المجلس دو اللجنعة 
شإلنها ولممثل وزارة التعليم العالى فى مجلس ادارة المعهد ان  للمداولة وإتخا  الالزم فيما إ ا كان ثمة محل 

 .يطلب كتابه من رئيس المجلس اثنا  الجلسة مناقشة موضوع معين
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 ( : 12)مادة 
 تشكل المجالس من بين دعضائها دو من غيرفم من دعضا  فيئعة التعدريس والمتخصصعين لجانعا فنيعة        

 . مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل في اختصاصها وترفع توصياتها للمجالس دائمة دو 



 المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان 

 الهيكل العام للمعهد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 71صفحة رقم  الالئحة الداخلية للمعهد 
 

 الباب الثالث

 الدراسة والطالب
 

 الدرجات العلمية

 ( : 53)مادة 
مدة الدراسة بالمعهد بالنسبة للتخصصات الهندسية خمس سنوات على مرحلتين، المرحلة األولى 

ومدتها ثالث سنوات تهدف الى تخريج الفنى التكنولوجي والمرحلة الثانية ومدتها سنتان تاليتان للمرحلة 

تخريج المهندس،والدراسة بالنسبة إلدارة األعمال التكنولوجية والمعلومات أربع سنوات األولى تهدف الى 

على مرحلتين، المرحلة األولى ومدتهــا سنتان تهدف الى تخريج الفنى في إدارة األعمال التكنولوجية 

تخصص في إدارة والمعلومات، والمرحلة الثانية مدتها سنتان تاليتــان للمرحلة األولى وتهدف إلي تخريج م

والدراسة بالنسبة لقسم علوم الحاسب أربع سنوات وتهدف إلي تخريج . األعمال التكنولوجية والمعلومات

 .متخصص في علوم الحاسب

 ( : 53)مادة 
  تمنح وزارة التعليم العالى بناءاً على طلب المعهد الدرجات العلمية اآلتية: 

 .دبلوم فوق المتوسط في مجال التخصص .7

 . وس في مجال التخصصبكالوري .2

 . في هذه الالئحة عليهاوذلك فى إحدى مجاالت التخصص المنصوص 

 ويمنح الطالب درجة الدبلوم فوق المتوسط أو بكالوريوس الهندسة فى أحد التخصصات اآلتية: 

 الهندسة الميكانيكية  .7

 (.ميكاترونكس)الهندسة الميكانيكية  .2

 (. سيارات)الهندسة الميكانيكية  .5

 .الكهربيةالهندسة  .4

 . الهندسة المدنية .3

 .الهندسة الكيميائية  .3

 .هندسة النسجيات  .1

 .الهندسة الطبية .8

 .الهندسة المعمارية .9

  اللغة العربية أو اللغة )األقسام اإلدارية ويمنح الطالب درجة الدبلوم فوق المتوسط أوالبكالوريوس في

 :اآلتية( األنجليزية

 .قتصاداإل .7

 .إدارة األعمال .2

 .المحاسبة .5

 .التسويق .4

 .نظم المعلومات االدارية .3

 ويمنح الطالب درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب فى أحد التخصصات اآلتية: 

 .علوم الحاسب .7

 .تكنولوجيا المعلومات .2

 .نظم المعلومات .5
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 قبول الطالب

 ( : 51)مادة 
يحدد وزير التعليم بعد اخذ رأى المجلس االعلى لشئون المعاهد فى نهاية كل عام جامعى عدد الطالب  

من أبناء جمهورية مصر العربية أو غيرهم الذين يقبلون فى المعهد فى ضوء احتياجه فى العام الجامعى التالى 

 .نظام قبولهممن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة و

 ( : 58)مادة 
 .يكون ترشيح الطالب للمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول ما لم يصدر قرار وزير التعليم بغير ذلك 

 ( : 59)مادة 
يشترط فى قيد الطالب باألقسام الهندسية أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة شعبة  

عهم عن طريق مكتب التنسيق، او من المحولين من كليات او معاهد رياضيات او ما يعادلها ممن يتم توزي

اخرى طبقا للشروط التى يضعها المجلس االعلى للجامعات وال يجوز تجاوز شروط مكتب التنسيق فيما يخص 

 .التوزيع او التحويالت

الدراسة الثانوية ويشترط فى قيد الطالب باألقسام اإلدارية أو قسم علوم الحاسب أن يكون حاصال على شهادة 

العامة او ما يعادلها ممن يتم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق، او من المحولين من كليات او معاهد اخرى 

طبقا للشروط التى يضعها المجلس االعلى للجامعات وال يجوز تجاوز شروط مكتب التنسيق فيما يخص 

 .التوزيع أو التحويالت

 :للشروط السابقة ان يكون الطالبوبالنسبة لجميع االقسام باإلضافة 

 وقادر على متابعة الدراسة وفقا للقواعد التى يحددها المجلس االعلى لشئون  الئق طبيا

 .المعاهد

 متفرغ للدراسة بالمعهد.     

 محمود السيرة حسن السمعة. 

 ( : 44)مادة 

 :يجوز قيد وإعادة قيد الطالب فى الحاالت االتية 

 .يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبولالطالب المستجد الذى لم  .7

 .الطالب الذى سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذرا .2

 .الطالب الذى لم يتقدم لمكتب التنسيق فى سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول  .5

لى ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس اإلدارة المركزية المختص بموافقة مجلس إدارة المعهد ع

 .وفى جميع االحوال يعتبر عام رسوب، السنة التى تنقضى دون أن يقيد فيها الطالب نفسه .حساب األحوال

 ( : 47)مادة 

يعطى كل طالب بطاقة شخصية خاصة تلصق عليها صورته ويوقعها عميد المعهد وتختم بخاتم المعهد         

 .ويجب تقديم هذه البطاقة فى كل شأن دراسى
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طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية وبتأدية االمتحانات إال أذا كان يحمل واليسمح ألى 

  .بطاقته

 

 

 ( :42)مادة 
ال يجوز للطالب المقيد بالمعهد ان يقيد اسمه بأى معهد آخر ، وال يجوز للطالب المقيد بأحد المعاهد أن   

 .يقيد اسمه بالمعهد

 

  نظام الدراسة: ( 45)مادة 

تقوم الدراسة بالمعهد على أساس نظام الساعات المعتمدة مما يعطى الطالب فرصة إلختيار المواد  

التى يدرسها مما ينمى في الطالب القدرة على التفكير والقراءة الخارجية ويساعده على الربط بين المواد 

لدراسة الذاتية والميدانية ويقوم العلمية المختلفة التى يدرسها وكذلك إتقان طرق البحث وإستخدام المكتبة وا

الطالب بإختيار المقررات التى سيدرسها خالل كل فصل دراسي بمساعدة مرشده العلمي واعتماد عميد المعهد 

تقدر الساعة المعتمدة للمقررات بساعة واحدة لكل ساعة محاضرات نظري أو لكل ساعتين او . أو من ينيبه 

 .و ورش أسبوعياثالثة ساعات سواء تمارين أو معمل أ

 ( :44)مادة 

الدراسة بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة وتحدد مجالس األقسام المختصة المحتوى العلمي لكل مقرر  

ويصدر بإعتمادها قرار من مجلس إدارة المعهد وذلك في ضوء التطور المستمر بالمقررات الدراسية طبقا 

جوز تعديل المحتوى العلمي ألى مقرر اال بعد أن يدرس ثالثة لإلضافات الجديدة في العلوم التكنولوجية وال ي

 .فصول دراسية على األقل ويراجع المحتوى العلمي بلجان متخصصة كل فترة ال تزيد عن خمس سنوات

 ( :43)مادة 

 7918لسنة  7488والئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى  7914 لسنة 32يطبق القانون 

الصادر من لجنة القطاع الهندسى فيما لم يرد  73/3/2475الصادر بتاريخ  73المرجعى رقم وكذلك اإلطار 

 .به نص بهذه الالئحة

 

 ( : 43)مادة 

 اللغتان العربية واإلنجليزية هما لغتا التعليم بالمعهد . 

 لغة الدراسة فى االقسام الهندسية وعلوم الحاسب هى اللغة االنجليزية. 

باللغة التي يُدرس بها المقرر ولعميد المعهد فى أحوال خاصة أن يرخص للطالب فى ويكون أداء االمتحان 

 . اإلجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مرشده العلمى

 

  االرشاد االكاديمى ( :41)مادة 

تعيين مرشد أكاديمى من بين أعضاء هيئة التدريس باالقسام التخصصية و يقوم بمعاونة الطالب  يتم

فى وضع الخطط الدراسية لهم كل فصل دراسى ويمكن أن يستمر معهم حتى نهاية الدراسة باألضافة الى 

 .لدراسيةاألرشاد األكاديمى األلى بإستخدام قواعد البيانات والذى يرشد الطالب فى وضع الخطط ا
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 :المستويات الدراسية: ( 48)مادة 

 توزع المستويات الدراسية لألقسام الهندسية بالمعهد على النحو التالى: 

 عدد الساعات المعتمدة التى اتمها الطالب المستوى

 (Freshman( )0) 4 – 53 

ٍ(Sophomore( )1) 51 – 12 

(Junior( )2) 15 – 748 

 (Senior-1 ( )3) 749 – 744 

ٍ(Senior-2( )4) 743 - 784  

 توزع المستويات الدراسية لألقسام اإلدارية وقسم علوم الحاسب بالمعهد على النحو التالى: 

 عدد الساعات المعتمدة التى اتمها الطالب المستوى

 (Freshman( )1) 4 – 53 

ٍ(Sophomore( )2) 51 – 12 

(Junior( )3) 15 – 748 

 (Senior ( )4) 749 – 744 

 

 

 مواعيد الدراسة والقيد
 

  :( 49)مادة 
تقوم الدراسة بالمعهد على نظام الساعات المعتمدة وتقسم السنة األكاديمية إلى ثالث فصول دراسية على 

 : الوجه التالى

 الفصل الدراسي الرئيسى األول 

 .أسبوعا 74ويبدأ فى اوائل شهر سبتمبر من كل عام وال تقل مدة الدراسة عن 

   الفصل الدراسي الرئيسى الثاني 

 .أسبوعا 74ويبدأ فى اوائل شهر فبراير من كل عام وال تقل مدة الدراسة عن 

 الفصل الصيفى 

 .عيباأس 1ويبدأ فى شهر يونيو من كل عام وال تقل مدة الدراسة عن 

ويحدد أيضا ولمجلس اإلدارة فى ظروف خاصة تعديل هذه المواعيد بعد موافقة وزارة التعليم العالى 

 . مواعيد فترات اإلرشاد والتسجيل واالمتحانات في كل فصل دراسي

  الفصليين الدراسيين االول والثانى داخل قاعات المحاضرات والمعامل والورش بالمعهد، والفصل

الدراسي الثالث في التدريب بوحدات إنتاجية بالداخل أو الخارج ويحدد الطالب مكان التدريب 

ة باإلشتراك مع مرشده العلمي ويصدر مجلس إدارة المعهد الئحة التدريب متضمنة القواعد المنظم
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ويجوز تسجيل مقرر التدريب . للتدريب في الوحدات اإلنتاجية وكيفية تقييم الطالب في مقرر التدريب

 . فى اى فصل دراسى رئيسى
 

 

 

 مدة الدراسة

 ( : 34)مادة 

فصول دراسية رئيسية للحصول على  9مدة الدراسة للطالب المنتظم ال تقل عن : األقسام الهندسية  -7

 .باالضافة للتدريبدرجة البكالوريوس 

فصول دراسية   1مدة الدراسة للطالب المنتظم ال تقل عن :األقسام األدارية وقسم علوم الحاسب  -2

 ..رئيسية للحصول على درجة البكالوريوس باالضافة للتدريب

 شروط التسجيل

 ( : 37)مادة 

 يحدد عميد المعهد موعد تسجيل الطالب للمقررات الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي . 

  ويجوز تسجيل الطالب خالل األسبوع األول من بدء الدراسة بشرط موافقة المرشد العلمي ورئيس

 . القسم

 لدراسة كما يجوز لوكيل المعهد المختص الموافقة على تسجيل الطالب قبل نهاية األسبوع الثاني من ا

 . إذا ما قبل عذر الطالب عن التأخير وبعد موافقة المرشد العلمي ورئيس القسم العلمي

  وفي حالة تقدم الطالب للتسجيل بعد الموعد الذي حدده المعهد لتسجيل الطالب فيجوز لعميد المعهد

ثانى من بدء توقيع رسم تسجيل متأخر يحددة مجلس اإلدارة على اال يتعدى التسجيل نهاية األسبوع ال

 . الدراسة

 27  عن ويجب أن ال تزيد عدد الساعات المعتمدة التى يتحملها الطالب خالل الفصل الدراسي الرئيسى 

ساعة معتمدة للطالب الحاصل  78، وحتى (5≤ معدل تراكمى )ساعة معتمدة للطالب الحاصل على 

معدل )مقررات  للطالب الحاصل على  3ساعة معتمدة او  74، وحتى (2≤ معدل تراكمى  < 5)على 

 (. 2> تراكمى 

  يسمح للطالب المنذر أكاديميا بإعادة التسجيل فى مقرر سبق له دراسته ويحتسب له التقدير الذى

Bحصل عليه فى االعادة بحد أعلى 
+

فى سجله ، ان تذكر جميع التقديرات التى حصل عليها الطالب 

االكاديمى وعند حساب المعدل التراكمى يحتسب له التقدير االخير فقط وتكون إعادة المقرر دراسة 

أي المعرض للفصل )كذلك ال يجوز أن يزيد ما يتحمله الطالب الموجود على قائمة اإلنذار . وإمتحاناً 

 (.عتمدةساعة م 72)عن الحد األدنى للساعات المعتمدة ( بسبب سوء معدله التراكمى

  يسمح للطالب بالتسجيل فى مقررين دراسيين على األكثر وبحد اقصى ست ساعات معتمدة أيهما افضل

 .فى الفصل الصيفى بحد أقصى يومينللطالب مع التدريب 

  يمكن للطالب عند الحاجة وبموافقة المرشد األكاديمى تسجيل التدريب خالل فصل دراسى رئيسى مع

 .خالف التدريب بحد أقصى ثالثة ايامساعة معتمدة   72صىتسجيل مواد دراسية بحد أق
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 22صفحة رقم  الالئحة الداخلية للمعهد 

 

  يمكن للطالب أن يسجل فى الفصل الصيفى مواد دراسية بحد أقصى تسع ساعات معتمدة دراسية فى

 .حالة عدم تسجيل تدريب فى ذلك الفصل

 تطلبات ال يجوز للطالب التسجيل فى مقررات لها متطلبات سابقة قبل استيفاء شروط النجاح فى تلك الم

 .السابقة

  يجوز للطالب ان يسجل ثالث ساعات معتمدة إضافية أو مقرر إضافى فى الفصل الدراسى الرئيسى أو

 .الصيفى إذا أدى ذلك إلى تخرجه فى نهاية الفصل

  ال يجوز للطالب حضور أى محاضرات وال األمتحانات ما لم يكن مسجل للمقرر وال تحسب نتيجة

 .تحانات المقرر فى حالة حضوره األم

 يجوز للطالب تسجيل مقررات والمتطلب السابق لها إذا أدى ذلك إلى تخرجه فى نهاية الفصل 

  تسجيل مشروع التخرج طبقاً لشروط تسجيل المشروع بالقسم المختص ويتم اختبار الطالب فيه بنهاية

الفصل الدراسى التالى ويجوز مد المشروع لفصل ثالث بعد موافقة مشرف المشروع والقسم المختص 

المشروع لالقسام الهندسية وقسم علوم الحاسب، األقسام اإلدارية فصل دراسى واحد ويناقش الطالب 

 . بنهايته ويجوز مد فترة التسجيل لفصل تالى فقط 

 ساعات دراسية بحد أقصى  3 كما يجوز تسجيل مقررات للطالب فى الفصل الصيفى بشرط اال يزيد عن

 .يومين

 متطلبات الدراسة
 ( :32)مادة 

  جودة التعليم يتم توزيع الساعات المعتمدة على نوعية المقررات حسب معايير الهيئة القومية لضمان

 .واإلعتماد لكل برنامج دراسى

  جداول الالئحة الدراسية توضح عدد الساعات المعتمدة موزعة على نوعية المتطلبات والمقررات لكل

 .برنامج دراسى

 متطلبات الحصول على الدرجة
 ( :35)مادة 

 :االقسام الهندسية -7
  يتطلب منح الطالب درجة الدبلوم العالي في التخصص فى األقسام الهندسية أن يجتاز بنجاح عدد

ساعة معتمدة على األقل موزعة طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  748

ويتطلب منح الطالب درجة بكالوريوس الهندسة في التخصصات . والمجلس االعلى للجامعات

وموزعة  2≤ ساعة معتمدة على االقل بمعدل تراكمى  784أن يجتاز الطالب بنجاح عدد الهندسية 

 .طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

 النجاح فى مشروع التخرج. 

  راسب /إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح(Pass/Fail ) وال تحتسب ضمن المعدل

 .التراكمى

 :اإلداريةاألقسام  -2
  يتطلب منح الطالب درجة الدبلوم العالي فى إدارة األعمال التكنولوجية والمعلومات أن يجتاز الطالب

طبقا لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد والمجلس األقل ساعةمعتمدة على  12بنجاح 

 12أن يجتاز بنجاح  لتجاريةاألقسام اويتطلب منح الطالب درجة البكالوريوس في . االعلى للجامعات
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 25صفحة رقم  الالئحة الداخلية للمعهد 

 

الهيئة القومية لضمان وموزعة طبقا لمعايير  2 ≤بمعدل تراكمى ساعة معتمدة إضافية على األقل 

الجودة واالعتماد، ويجوز ان يدرس الطالب باللغة االنجليزية على ان يقوم المعهد بالتدريس باللغة 

على طالب الثانوية العامة على االيقل مجموع االنجليزية ويقتصر قبول الطالب للدراسة بهذه الشعب 

 %.13درجات الطالب فى اللغة االنجليزية عن 

 النجاح فى مشروع التخرج. 

  راسب /إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح(Pass/Fail ) وال تحتسب ضمن المعدل

 .التراكمى

 قسم علوم الحاسب -5

 ساعة معتمدة  744م الحاسب أن يجتاز بنجاح يتطلب منح الطالب درجة البكالوريوس في علو

الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وموزعة طبقا لمعايير  2≤ بمعدل تراكمى على األقل 

 .والمجلس االعلى للجامعات

 النجاح فى مشروع التخرج. 

  راسب /إجتياز المقررات التى يكون التقييم فيها ناجح(Pass/Fail )وال تحتسب ضمن المعدل 

 .التراكمى

 

 

 

 شروط الحذف واإلضافة واإلنسحاب والتنسيق بين األقسام التخصصية
 ( :34)مادة 
  يحدد مجلس اإلدارة بداية ونهاية فترة التسجيل واألنسحاب طبقاً للخطة الدراسية كل فصل درسى 

 يحدد مجلس اإلدارة قواعد وشروط التنسيق بين األقسام المختلفة 

  يمكن للطالب تغيير مقررات سجل فيها بأخرى خالل األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسى

الرئيسيين األول والثانى مع مراعاة الحد األقصى للساعات المعتمدة، واليسرى ذلك على الفصل 

 . الصيفى

 اذ المادة مع يجوز للطالب أن ينسحب من التسجيل في مقرر أو أكثر بعد موافقة المرشد العلمي وأست

 .مراعاة الحد األقصى للسحب أربعة مقررات دراسية 

   يقبلها مجلس إدارة المعهد يمكن للطالب ان ( عذر -ظروف المرض)وألسباب قهرية إستثنائية

ينسحب من جميع المقررات المسجل فيها خالل الفصل الدراسي وبعد المواعيد المقررة لحذف المواد 

 .صل الدراسي وال تدخل هذه المواد في حساب معدالت درجات الطالبولكن قبل اختبار نهاية الف

  يحصل الطالب على تقدير"W " في المقرر المنسحب منه، على أن تكون إعادة المقرر المنسحب منه

 .دراسة و امتحاناً وليس امتحاناً فقط

 :اإلنقطاع عن الدراسة طبقاً للقواعد التالية ( : 33)مادة 
االنقطاع عن الدراسة لمدة ال تزيد عن ثالثة فصول دراسية رئيسية بعذر يقبله عميد يمكن للطالب  .7

 .المعهد يواصل بعدها الدراسة

فى حالة زيادة االنقطاع عن الدراسة لمدة تزيد عن ثالثة فصول دراسية رئيسية بعذر يقبله مجلس  .2

لسابق له النجاح فيها بدرجة إدارة المعهد فيمكن له ان يواصل دراسته على أن تحسب له المقررات ا

جيد على االقل ويخضع تخرجه ألية متطلبات جديدة فى الفصل الذى أُعيد قيدة فيه باإلضافة إلعادته 

 .المواد التى حصل فيها على تقدير مقبول على األكثر
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 24صفحة رقم  الالئحة الداخلية للمعهد 

 

 أما اذا انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن ستة فصول دراسية رئيسية يمكنه العودة للدراسة بالمعهد .5

على ان يعامل معاملة الطالب المستجد والتحسب له أى نقاط عن المقررات التى سبق له النجاح فيها 

 . قبل إنقطاعه

أما الطالب الحاصل على درجة الدبلوم الذى إنقطع عن الدراسة للعمل فيمكنه العودة للمعهد للدراسة  .4

ويمكن لمرشده العلمي اختيار لدرجة البكالوريوس خالل خمس سنوات من حصوله على درجة الدبلوم 

بعض المقررات التى سبق له ان حصل فيها على تقدير مقبول العادة دراستها وكذلك يخضع ألى 

 . متطلبات جديدة لمرحلة البكالوريوس عندئذ
يجوز ايقاف قيد الطالب فى حاالت استثنائية يقبلها مجلس إدارة المعهد وذلك فى الحاالت الضرورية  .3

 .جنيد أو األمراض المزمنة، على أن يسمح له بمواصلة الدراسة بعد قبول إعادة القيدالقضوى مثل الت

 .جميع الحاالت السابقة يتم مخاطبة الجهات المعنية بوزارة التعليم العالى  .3

 

 

 أسلوب تقييم الطالب
 ( :33)مادة 

  الدورية والتمارين وتتمثل في اإلمتحانات توزع درجات كل مقرر بنسب مئوية بين االعمال الفصلية

 .النظرية والعملية والبحوث واالنتظام باالضافة الى امتحان نصف الفصل الدراسى واالمتحان النهائى

  فى منتصف الفصل الدراسى وامتحان تحريرى فى نهاية الفصل تحريرى يعقد لكل مقرر امتحان

لى األكثر للمادة النظرية من الدرجة النهائية ع% 34الدراسى ويشكل إمتحان نهايه الفصل الدراسي 

من الدرجة النهائية على األكثر للمواد العملية والورش % 44ويشكل إمتحان نهاية الفصل الدراسي 

 .وقد تقسم الدرجات بين االمتحانات تحريرية وشفهية وعملية وأعمال بحثية طبقا لطبيعة المقرر

  المتحان النهائى للمقررليسمح له بدخول ا%  13البد أن يحضر الطالب نسبة التقل عن. 

 يتضمن الموضوعات التى طلب  فىوفي نهاية كل فصل للتدريب الميدانى يقوم الطالب بإعداد تقرير وا

منه دراستها أثناء هذا التدريب ويناقش الطالب فى هذا التقرير أمام لجنة امتحان يشكلها عميد المعهد 

المعاهد األخرى ورجال الصناعة في  من أساتذة المعهد واألساتذة المتخصصين بالجامعات و

 .التخصص الذي تم فيه التدريب

  على االقل فى مجموع درجاتة فى المقرر وأن  %34يشترط لكى يعتبر الطالب ناجحا أن يحصل على

 .على االقل من درجات االمتحان التحريرى النهائى% 54يحصل على 

  أو لم يحضر االمتحان التحريرى  %34يعد الطالب راسبا اذا كان مجموع درجاته فى المقرر أقل من

الخ او لم يحضر ....فى نهاية الفصل الدراسى لحرمانه من الدخول لتجاوز نسبة الغياب او الغش 

 .االمتحان التحريرى دون عذر تقبله ادارة المعهد

 راسب /يها ناجح إجتياز المقررات التى يكون التقييم ف(Pass/Fail ) وال تحتسب ضمن المعدل

 .التراكمى

  يجوز للطالب تقديم التماس فى نتيجة المقرر فى المواعيد المقرر من مجلس إدارة المعهد وال يحق

 .للطالب بعد هذه المواعيد التقدم بأى تظلم 

 تقديرات المقررات 

 ( :31)مادة 

  بإستخدام الحروف التاليةيتم استخدام مقياس الدرجات التالى: 

(A+/A / A- / B+ / B / B- / C+ / C / C- / D / F) 
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 23صفحة رقم  الالئحة الداخلية للمعهد 

 

  744إلى  4المقياس العددي للدرجات يكون من. 

 

 

 
 

 نسبة الحضوروالحرمان من اإلمتحان واألعذار( : 38)مادة 

  من عدد الساعات النظرية أو العملية % 23اليجب ان تزيد عدد مرات غياب الطالب في اى مقرر عن

للمقرر خالل الفصل الدراسي وفي حالة التجاوز يحرم الطالب من دخول اإلمتحان النهائى 

 . للمقررويعتبر الطالب راسبا في المادة التى لم يواظب فيها على الحضور

 ب بعذر قهرى مقبول من المرشد العلمي أو وكيل المعهد فيعتبر الطالب منسحبا اما اذا كان هذا التغي

 .من المادة ويتعين على الطالب إعادة تسجيل هذا المقرر

 مراتب الشرف ومنح التفوق 

 مرتبة الشرف( : 39)مادة 

قل فى مع تحقيق هذا المعدل على اال 5.5تمنح مرتبة الشرف للطالب الذى ال يقل معدله التراكمى عن 

جميع فصول الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة أو عند إلتحاقه بالدراسة من البرامج ذات الفصلين الدراسيين 

فى اى مقرر خالل  Fويشترط لمنح مرتبة الشرف أال يكون الطالب قد حصل على تقدير .وذلك بعد عمل مقاصة

 .دراسته بالمعهد

 منح التفوق ( :34)مادة 

طالب من الثالثين األوائل فى الثانوية العامة المصرية تخصص رياضيات ببرامج الساعات عند التحاق أى 

المعتمدة بالمعهد، يعفى من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية خالل الفصل الدراسى التالى إللتحاقه ويظل 

 .أو أكثر 5.3هذا اإلعفاء ساريا طالما حصل الطالب على معدل تراكمى يساوى 

س ادارة المعهد نظاما لتشجيع المتفوقين عن طريق تخفيض المصروفات الدراسية بنسب يحدد مجل

متدرجة مع المعدل التراكمى تعلن فى بداية كل عام دراسى قائمة الطالب المتفوقين ونسب تخفيض 

 .المصروفات لكل طالب 
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 آليات رفع المعدل التراكمى -الفصل من الدراسة –اإلنذار األكاديمى 

 اإلنذار األكاديمى( : 37)مادة 

فى اى فصل دراسى رئيسى، يوجه له انذار اكاديمى،   2إذا إنخفض المعدل التراكمى للطالب الى اقل من 

 .على االقل 2يقضى بضرورة رفع المعدل التراكمى للطالب الى 

 وآليات رفع المعدل التراكمى حاالت الفصل ( :32)مادة 

  فى أى من الحاالت التالية يتم فصل الطالب من الدراسة: 

فى ستة فصول دراسية رئيسية متتابعة ويتم  2الطالب الذى يتكرر انخفاض معدله التراكمى عن  .7

 .انذاره بعد الفصل الدراسى الثالث 

من اجمالى الساعات المعتمدة المتطلبة للتخرج بحد % 34الطالب الذى ال يتمكن من تحقيق  .2

 . أقصى عشر سنوات

  يجوز للطالب إعادة دراسة المقررات التي سبق نجاحه فيها بغرض تحسين المعدل التراكمي، وتكون

اإلعادة دراسة وامتحانا، ويحتسب له التقدير الذي حصل عليه في المرة األخيرة لدراسة المقرر بحد 

أو تحقيق  مقررات إال أذا كان التحسين لغرض رفع اإلنذار األكاديمي 3، وذلك بحد أقصي +Bأقصى 

 .شروط متطلبات التخرج، وفى جميع األحوال يذكر كال التقديرين في سجله األكاديمي

  يجوز لمجلس ادارة المعهد أن ينظر فى امكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع

معدله  على األقل فرصة واحدة اخيرة مدتها فصلين دراسيين رئيسيين لرفع 2معدله التراكمى الى 

من الساعات المعتمدة %  84وتحقيق متطلبات التخرج اذا كان قد اتم بنجاح دراسة  2التراكمى إلى 

 .المطلوبة للتخرج على األقل

 حساب متوسط النقاط والمعدل التراكمى

  ( :35)مادة 

  مضروبة تحسب النقاط التى حصل عليها الطالب فى كل مقرر على انها عدد الساعات المعتمدة للمقرر

 .فى النقاط التى حصل عليها الطالب حسب جدول التقديرات

  يحسب متوسط نقاط اى فصل دراسىsemester- GPA  على انه ناتج قسمة مجموع النقاط التى

 .يحصل عليها الطالب فى هذا الفصل مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات 

   يحسب متوسط النقاط التراكمىcumulative –GPA  عند نهاية كل فصل دراسى على انه قسمة

 .مجموع كل نقاط المقررات التى درسها الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات

  عند اعادة الطالب مقرر سبق ان حصل فيه على تقدير(F) فإنه يعيد المقرر دراسة وإمتحاناً، و ،

على أن تذكر جميع التقديرات التى ( +B)بحد أقصى يحتسب له التقدير الذى حصل عليه فى االعادة 

حصل عليها الطالب فى سجله األكاديمى، وعند حساب المعدل التراكمى يحتسب له التقدير األخير فقط 

 (. +B)بحد أقصى 

 تراجع لجنة النظام والمراقبة كل التقديرات وتعتمد التقديرات النهائية. 

  بصفة رسمية إال بعد اعتمادها من مجلس ادارة المعهدال يتم إعالم الطالب بأي من تقديراته. 

 يتم تحديث المعدل التراكمي ألقرب رقميين عشريين بعد نهاية كل فصل دراسي حتى يتخرج الطالب. 

 يتم حساب المعدل التراكمى لجميع المقررات حسب الجدول التالى. 
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 (المعدل التراكمى/المعدل الفصلى)التقدير العام 

 

 

 

 

 (: 34)مادة 

مجلس إدارة المعهد نتائج امتحانات الفصول الدراسية وتعتمد وزارة التعليم العالي نتائج يعتمد 

االمتحانات النهائية للحصول على درجتي الدبلوم العالي أو البكالوريوس بناء على اقتراح مجلس إدارة 

رسوم اإلضافية المعهد، وال تعلن نتائج االمتحان اال إذا كان الطالب مسددا للمصروفات الدراسية وال

المقررة ويقوم المعهد بتحرير شهادة مؤقتة تخرج لخريجي المعهد يوقعها عميد المعهد لحين صدور 

بعد قيام المعهد بتحرير شهادات مؤقتة لخريجى . الشهادات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي

 .ا واعتمادهاالمعهد يوقعها العميد وقيام االدارة المختصة بالوزارة بمراجعته

 

 تحويل الطالب ونقل قيدهم

 ( :33)مادة 

 :يتم تحويل و نقل قيد الطالب فيما بين المعاهد وفق القواعد اآلتية

 .يتم تحويل الطالب الى المعهد حسب القواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالى  (7)

الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم يجوز نقل قيد الطالب المفصولين بغير الطريق التأديبى من  (2)

الصالحية للحياة العسكرية بالمعاهد التى مدة الدراسة بها أربع سنوات مستجدبن بالفرقة االولى 

بشرط أن يكون الطالب حاصال على المجموع الكلى والمواد المؤهلة للدراسة بتخصصات المعهد، وأن 

التى فصل الطالب خاللها أو فى السنة الدراسية الالحقة يكون تقديم طلب االلتحاق فى السنة الدراسية 

بها على االكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد فى السنة السابقة على تقدمه بطلب 

 .االلتحاق

يشترط فى جميع الحاالت السابقة أال يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد استنفذ فرص  (5)

الطالب قد فصل لسبب تأديبى كما يشترط تقديم طلب التحويل فى المعهد المطلوب الرسوب وأال يكون 

التحويل إليه قبل بدء الدراسة ويجوز لمجلس إدارة المعهد عند الضرورة القصوى قبول التحويل 

 .خالل الشهر التالى لبدء الدراسة

 .وفى جميع الحاالت يشترط مراجعة وموافقة وزارة التعليم العالى

 النسبة المئوية المقابلة التقدير اللفظى العام المعدل

 %33الي أقل من % 34من مقبول 2.4إلى اقل من  2.4من 

 %13الي أقل من % 33من جيد 2.8إلى اقل من  2.4من 

 %83الي أقل من % 13من جيد جداً  5.4إلى أقل من  2.8من 

 %744الي % 83من ممتاز فأكثر 5.4من 
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 ( :33)ة ماد
يجوز أن يقبل بالمعاهد الطالب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الكليات والمعاهد العالية وفقآ للقواعد 

 :األتية 

  أن يكون الطالب مقيدآ فى الكلية أو المعهد العالى فى السنة الدراسية السابقه على السنة التى

 .يلتحق فيها بالمعهد

  الثانوية العامه أو ما يعادلها على مجموع يؤهله لأللتحاق بالمعهد أن يكون حاصآل فى الشهادة

 .فى عام حصوله على تلك الشهادة أو فى عام ألتحاقه بالمعهد إيهما أفضل للطالب

ويكون ألتحاق هؤالء الطالب بالسنه االولى مستجدين وتقدم أوراق هؤالء الطالب إلى المعهد 

 .للمعاهد الخاصةوبموافقة مجلس إدارة المعهد بالنسبة 

 

 

 التحويل بين نظامى الدراسة بالساعات المعتمدة وبالفصلين الدراسيين
  ( :31)مادة 
  من %  34يجوز تحويل الطالب المقيد بنظام الساعات المعتمدة الى نظام الفصلين طالما لم يجتاز

اجتازها الطالب وتحديد اجمالى الساعات المعتمده الالزمة للتخرج، ويتم إجراء مقاصة للمقررات التى 

 .المقررات المكافئة لها فى البرنامج الدراسى المطلوب التحويل اليه

  ال يجوز تحويل الطالب المفصولين الستنفاد مرات الرسوب فى السنة االعدادية او السنوات الالحقة

 .الى نظام الساعات المعتمدة بالمعهد

 مكافئة عند تحويل الطالب بين النظامين أو عند حساب كما تستخدم الجداول التالية لحساب التقديرات ال

 .التقدير المكافئ للخريجين المختارين للتعيين كمعيدين

 يتم حساب التقديرات المكافئة دون احتسابها فى المعدل التراكمى للطالب 

 :جدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الساعات المعتمدة الى نظام الفصلين الدراسيين

 نظام الفصلين الدراسيين  نظام الساعات المعتمدة

 النسبة المئوية المناظرة التقدير عدد النقاط

4.4 A+  98% 

4.4 A  95% 

5.1 A-  88% 

5.5 B+  85% 

5.4 B  18% 

2.1 B-  15% 

2.5 C+  14% 

2.4 C  31% 

7.1 C-  35% 
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7.5 D+  38% 

7.4 D  35% 

4.44 F  44% 

 :جدول تكافؤ التقديرات عند التحويل من نظام الفصلين الدراسيين الى نظام الساعات المعتمدة           

 نظام الساعات المعتمدة  نظام الفصلين الدراسيين

 التقدير عدد النقاط  النسبة المئوية المناظرة

93%-744%  4.4 A+ 

 A 4.4  %93الى اقل من 94%

 -A 5.1  %94الى اقل من % 83

 +B 5.5  %83الى اقل من % 84

 B 5.4  %84الى اقل من % 13

 -B 2.1  %13الى اقل من % 17

 +C 2.5  %17الى أقل من % 38

 C 2.4  %38الى اقل من % 33

 -C 7.1  %33الى اقل من %  34

 +D 7.5  % 34الى اقل من % 33

 +D 7.4  %33الى اقل من % 34

 F 4.4  %34اقل من 

 

 تأديب الطالب نظام
 (: 38)مادة 

 .لنظام التأديب المبين فيما بعد( انتظام أو من الخارج) يخضع الطالب المقيدون بالمعهد 

 (:39)مادة 
 :تعتبر على االخص مخالفات تأديبية  

األعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليه وكذلك االمتناع المتعمد عن حضور  .7

 .لمحاضرات وغيرها التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليهاالدروس وا

 .كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه .2

 .كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الواجب له، وكل غش فى امتحان أو الشروع فيه .5

 .أو تبديدها كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية .4

 .كل تنظيم داخل المعهد واالشتراك فيه بدون ترخيص سابق من مجلس إدارة المعهد .3

 .توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط للمعهد أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من عميد المعهد .3

 .ياقةاالعتصام داخل مبانى المعهد أو االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام واآلداب والل .1

 (: 14)مادة 
- :يخضع طالب المعهد لنظام تأديبى خالل سير األمتحانات كمايلى

كل طالب يضبط متلبسا بالغش فى االمتحان أو الشروع فيه بإستخدام أحدى وسائل الغش المتعارف عليها يتم 

التالية واعتباره ( المقررات)الذى ضبط فيه وحرمانه من دخول باقى المواد ( المقرر)الغاء امتحانه فى المادة 

فقط مع احالته للجنة ( التيرم)راسبا فى جميع المواد التى سبق تأدية االمتحان فيها لذات الفصل الدراسى 
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التأديب، اما فى االحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس ادارة المعهد ويترتب 

 .قد منحت للطالب قبل كشف واقعة الغش عليه بطالن الدرجة العلمية اذا كانت

 

 (:17)مادة 
 :العقوبات التأديبية التى توقع على الطالب، وهى 

 .التنبيه شفاهة أو كتابة .7

 .اإلنذار .2

 .الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا .5

 .الفصل من المعهد لمدة ال تجاوز شهرا .4

 .إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .3

 .الفصل من المعهد لمدة عام دراسى أو أكثر .3

 .الحرمان من تأدية االمتحان فى جميع المواد لمدة سنة دراسية أو أكثر .1

الفصل النهائى من المعهد، ويترتب عليه إلغاء قيد الطالب بالمعهد وحرمانه من التقدم لالمتحان،  .8

 .ويبلغ هذا القرار الى المعاهد األخرى

الن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المعهد، ويجب إبالغ القرار إلى ولى أمر ويجوز إلدارة المعهد إع 

ولوزير التعليم أن . وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبية الشفوى فى ملف الطالب. الطالب

 .ن تاريخ صدور القراريعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثالث سنوات على األقل م

 (:12)مادة 
 :الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى 

أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، ولهم توقيع العقوبتين األولى والثانية الواردة فى المادة السابقة  .7

 .عما يقع من الطالب أثناء الدروس أو المحاضرات والتمرينات العملية واألنشطة المختلفة

 .الوكيل المختص، وله توقيع العقوبات األربعة األولى المبينة فى المادة السابقة عميد المعهد أو .2

 .مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات .5

وفى حالة حدوث أى اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أو حالة التهديد  

لمجلس التأديب وأن يعتمدها رئيس اإلدارة المركزية المختص بذلك يتولى عميد المعهد االختصاصات المخولة 

على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى 

 .من المعهد، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها

 

 (:15)مادة 
إال بعد التحقيق مع ( 15)وما بعده من المادة ( 4)ردة فى البند ال توقع عقوبة من العقوبات الوا

الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى 

 .سماع أقواله

 (:14)مادة 
تكون نهائية ( 15)القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة 

ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا أمام مجلس التأديب وذلك فى خالل أسبوع من تاريخ 
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إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره، ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو 

 .ولى أمره وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول

ظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه لعميد المعهد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور ويجوز الت

 .القرار ولمجلس إدارة المعهد أن يلغى العقوبة أو يخفضها

 (:13)مادة 
يشكل مجلس تأديب المعهد برئاسة عميد المعهد أو من يقوم مقامه وعضوية ثالثة من أعضاء مجلس  

 .أعضاء هيئة التدريس بالمعهدإدارة المعهد يكون أحدهم من 

 (:13)مادة 
 .يجوز للطالب المحال إلى مجلس التأديب أن يصطحب معه أحد المحامين لحضور جلسات المجلس 

 رعاية الطالب

 : الخدمات الطبية : أوالً 

 (: 11)مادة 
 . ينشأ بالمعهد عيادة طبية مزودة باألدوية واألدوات الطبية الالزمة لألسعافات األولية للطالب

 (: 18)مادة 
 . يكون لنظام العالج بالمعهد الئحة داخلية يعتمدها وزير التعليم العالى

 

 : المكتبات : ثانياً 

 (: 19)مادة 
الغنى للطالب عن الرجوع إليها وذلك بهدف ينشأ بالمعهد مكتبة للطالب تضم المؤلفات العامة التى 

وتسرى على مكتبة الطالب أحكام الالئحة االخلية للمكتبات التى يصدر بها قرار من  -تقديم الخدمة المكتبية 

 .وزير التعليم العالى

 

 : الرعاية اإلجتماعية : ثالثاً 

 (: 84)مادة 
 .الصادرة من وزارة التعليم العالى يتم العمل باالئحة الداخلية لصناديق التكافل االجتماعى

 : دور األقامة : رابعاً 

 (: 87)مادة 
 . يصدر قرار من وزير التعليم العالى بتنظيم دور اإلقامة لطالب المعهد

 

 األتحادات الطالبية

 (: 82)مادة 
تشكل االتحادات الطالبية من طالب المعهد النظاميين المقيدين به والمسددين لرسوم االتحاد ويكون 

للطالب الوافدين الذين يسددون رسوم األتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص باألتحاد بدون أن يكون لهم 

 . حق االنتخاب أو الترشيح
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 (: 85)مادة 
 : ق مايأتىتهدف االتحادات الطالبية إلى تحقي

تنمية القيم الروحية واألخالقية والوعى الوطنى والقومى لدى الطالب وتعويدهم على القيادة وإتاحة  .7

 . الفرص للتعبير المسئول عن أرائهم

 . الروح األخوية السليمة بين الطالب وتوثيق الروابط بينهم وبين القائمين بالتدريس والعاملين .2

 . اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها .5

 . نشر وتشجيع تكوين األسر والجمعيات التعاونية الطالبية ودعم نشاطها .4

نشر وتنظيم األنشطة الرياضية واألجتماعية والكشفية والفنية والثقافية واألرتفاع بمستواها وتشجيع  .3

 . المتفوقين فيها

 . الطالب فى خدمة المجتمع مما يعود على الوطن بالخيرتنظيم اإلفادة من طاقات  .3

 (: 84)مادة 
 :يعمل مجلس اتحاد طالب المعهد على تحقيق أهداف األتحادات الطالبية من خالل اللجان األتية 

 .لجنة األسر -

 .لجنة النشاط الرياضى -

 .لجنة النشاط الثقافى -

 .لجنة النشاط الفنى -

 .لجنة الجوالة والخدمات العامة -

 .ة النشاط اإلجتماعى والرحالتلجن -

 (: 83)مادة 
 : تختص لجنة األسر بما يأتى

 . تشجيع تكوين األسر بالمعهد ودعم نشاطها -

 .التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالمعهد -

 (: 83)مادة 
 : تختص لجنة النشاط الرياضى بما يأتى

 . بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها -

تنظيم النشاط الرياضى بالمعهد بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات  -

 .والحفالت والمهرجانات الرياضية

 (: 81)مادة 
 : تختص لجنة النشاط الثقافى بما يأتى

شاط الثقافى التى تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع وإحتياجات تطوره تنظيم أوجه الن -

 .والعمل على تنمية الهوايات األدبية للطالب

 .العمل على تنمية الطاقات األدبية والثقافية للطالب -

 (: 88)مادة 
 : تختص لجنة النشاط الفنى بما يأتى

مستواها بما يتفق مع أغراضها السامية وإقامة تنمية المواهب الفنية المختلفة للطالب واألرتفاع ب -

 .الحفالت والمعارض التى تبرز النشاط الفنى للطالب

 .تشجيع األنشطة الفنية والهوايات للطالب ودعمها -

 (: 89)مادة 
 : تختص لجنة الجوالة والخدمات العامة بما يأتى

 . بادئهاتنظيم أوجه نشاط حركة الكشف واألرشاد على األسس العلمية وفقاً لم -
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تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها المعهد بما يساهم فى تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطالب  -

 .فى تنفيذها والمساهمة فى مشروعات الخدمة العامة القومية التى تتطلبها إحتياجات الوطن

 (: 94)مادة 
 : تختص لجنة النشاط األجتماعى والرحالت بما يأتى

تنمية الروابط األجتماعية بين الطالب وبين القائمين بالتدريس والعاملين وإشاعة روح العمل على  -

 .التعاون واإلخاء بينهم وذلك بكل الوسائل المناسبة

تنظيم الرحالت والمعسكرات األجتماعية والثقافية والترويجية التى تساعد الطالب على التعرف على  -

 .معالم الوطن

 (: 97)مادة 
من اللجان السابقة بريادة رائد لها من القائمين بالتدريس يصدر بتعيينه قرار من عميد  تشكل كل لجنة

المعهد وعضوية طالبين عن كل فرقة دراسية ينتخبهما سنوياً طالب فرقتهما الدراسية عن طريق 

مساعداً وتنتخب كل لجنة أميناً وأميناً . وممثل الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالمعهد -االقتراع السرى 

 .لها من أعضائها من الطالب

 ( : 92)مادة 
 : يختص مجلس إتحاد طالب المعهد بما يأتى 

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

 .إعتماد برامج عمل لجان مجلس األتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها -

 .زنة السنوية للمجلس ولجانهتوزيع األعتمادات المالية على اللجان ووضع الموا -

 .إعتماد الحسابات الختامية لالتحاد -

 .تنسيق العمل بين لجان مجلس االتحاد المختلفة  -

 .إنتخاب أمين مجلس االتحاد وأمين مساعد من بين أعضائه من الطالب -

 (: 95)مادة 
القائمين يشكل مجلس إتحاد طالب المعهد سنوياً بريادة عميد المعهد أو من ينيبه فى ذلك من 

 : بالتدريس وعضوية 

 . رواد لجان مجلس االتحاد من القائمين بالتدريس .7

 .رئيس الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالمعهد .2

 .أمناء لجان مجلس األتحاد من الطالب .5

وينتخب المجلس امينا وامينا مساعدا من بين أعضائه من الطالب ويكون رئيس الجهاز الفنى لرعاية 

 .امينا لصندوق المعهدالطالب بالمعهد 

يحضر ممثلو الجهاز الفنى لرعاية الطالب بالمعهد إجتماعات لجان اإلتحاد ومجلس إتحاد المعهد  .4

 .ويشتركون فى مناقشتها دون أن يكون لهم صوت معدود

يتولى رواد لجان اإلتحاد ورائد مجلس إتحاد المعهد إبداء المشورة للجان والمجلس بما يؤكد تعميق  .3

 .أعضاء هيئة التدريس والطالب وبما يتيح إدارة شئونهم بنفسهم  الصلة بين

 (: 94)مادة 
اليجوز إقامة تنظيمات أو تشكيالت على أساس فئوى أو سياسى أو عقائدى بالمعهد أو وحداته كما 

ويجب الحصول . اليجوز تنظيم أى نشاط لمجالس األتحادات أو لجانها أو بإسمها على أساس فئوى أو عقائدى 

لى موافقة عميد المعهد على إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض وعلى دعوة ع

ويبطل كل . المتحدثين من خارج المعهد وفى هذه الحالة األخيرة توجه الدعوة إلى المتحدثين من عميد المعهد 

للقوانين أو اللوائح ويوقف  قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس أتحادات الطالب أو لجانها إذا كان مخالفاً 
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كل أثر له ويحق لعميد المعهد إيقاف اى قرار يصدر عن أى مجلس من مجالس أتحادات الطالب أو لجانها 

 .يكون مخالفاً للتقاليد والنظم

 

 

 (: 93)مادة 
 -يحصل من كل طالب من طالب المعهد رسم أشتراك سنوى فى األتحاد تحدده وزارة التعليم العالى 

واليجوز اإلعفاء من هذا الرسم ويحصل فى الشهر األول من بداية العام الدراسى وتتكون إيرادات األتحاد من 

ى يقبلها المجلس بعد موافقة رئيس رسوم االتحاد ومن اإلعانات التى تمنحها الوزارة أو الدولة ومن الهبات الت

 . األدارة المركزية المختص

 واليجوز التصرف فى أموال االتحاد إال فى أغراضه وبناء على شيكات توقع من رائد مجلس االتحاد المختص

ويكون أمين صندوق المجلس مسئوالً ( توقيع ثان)ومن أمين صندوق مجلس االتحاد المختص ( توقيع أول)

ويقدم الجهاز المركزى للمحاسبات . رفات المالية وتعتبر أموال األتحادات الطالبية أمواالً عامةعن جميع التص

تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية لالتحادات الطالبية ترسل الى مجلس االتحاد المختص وعميد 

راجعة الحساب الختامى ويعين عميد المعهد أحد المحاسبين لم. المعهد ورئيس االدارة المركزية المختص

 . التحاد طالب المعهد وتقديم تقرير عنه إلى مجلس االتحاد وإلى رئيس اإلدارة المركزية المختص

 (: 93)مادة 
 : يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحادات أن تتوافر فيه الشروط اآلتية

 . أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية -

 . أن يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة -

 .أن يكون طالباً نظامياً مستجداً فى فرقته غير باق لإلعادة ألى سبب -

 .أن يكون مسدداً لرسوم االتحاد -

 .أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ فى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها -

أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد األتحادات أاليكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة لحرية  -

 .الطالبية أو لجانها

 .أال يكون قد وقع عليه أى جزاء بالمعهد -

 (: 91)مادة 
ويصدر قرار  –يتم انتخاب مجلس اإلتحاد ولجانه فى موعد غايته منتصف شهر ديسمبر من كل عام 

لألنتخابات للمستويات المختلفة واليحق ألى من رئيس اإلدارة المركزية المختص بتحديد المواعيد التفصيلية 

طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مقيداً بجداول الناخبين من الطالب ويحمل إلثبات شخصية ومايفيد سداده 

 .رسوم اإلتحاد

 

 (: 98)مادة 
على األقل من الطالب الذين لهم % 34يشترط لصحة االنتخابات فى لجان أتحاد طالب المعهد حضور 

فإذا لم يكتمل العدد تؤجل األنتخابات لموعد أخر فى مدى ثالثة أيام على األكثر وفى هذه الحالة .النتخاب حق ا

على األقل من الناخبين فإذا لم يكتمل العدد هذه المرة يستبعد تمثيل % 24يشترط لصحة األنتخابات حضور 

 . كل طلبة الفرقة التى لم يكتمل عدد ناخبيها 

 (: 99)مادة 
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عذر تكوين مجلس اتحاد الطالب للسبب السابق يعين عميد المعهد مجلساً إلدارة شئون االتحاد إذا ت

 . يضم عناصر من الطالب المتفوقين فى الدراسة وفى نشاط االتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح

 (: 744)مادة 
األنعقاد وإدارة الجلسة يختص رائد مجلس االتحاد أو لجنته بتحضير جدول األعمال والدعوة إلى 

ويقوم بتبليغ القرارات إلى عميد المعهد أو رئيس اإلدارة المركزية المختص بحسب . ومتابعة تنفيذ القرارات

 .األحوال وذلك فور صدورها

 (: 747)مادة 
مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية الواردة بهذه الالئحة يجوز أن توقع على 

االتحاد التى تثبت عليه مخالفة القواعد المنظمة لألتحادات الطالبية أو التقاليد المرعية أو اإلخالل عضو 

إحدى العقوبات التالية  -بسمعة االتحاد أو األضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم وحسن السمعة 

 : وذلك بعد التحقيق وسماع أقواله

 .لمدة أقصاها شهران وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد -

 .إسقاط العضوية من مجلس االتحاد أو لجانه -

 .إسقاط العضوية من االتحاد لمدة سنة -

 .ويكون توقيع العقوبة األولى من عميد المعهد

 .ويكون توقيع العقوبتين الثانية والثالثة بقرار مجلس تأديب الطالب

 (: 742)مادة 
 .وإدارية تصدر بقرار من وزير التعليم العالىيكون التحاد الطالب بالمعاهد الئحة مالية 

 المصروفات الدراسية والرسوم المقررة
 : (745)مادة 

تحدد المصروفات الدراسية والرسوم اإلضافية للدراسة ورسوم اإلمتحان وغيرها من الخدمات  .7

 . الخاصة التى تؤدى للطالب ونظام سدادها بالمعاهد الخاصة بقرار من وزير التعليم العالى

يجرى تعديل المصروفات الدراسية واإلضافية بناءاً على تقرير تقييم المعهد وبحث ميزانيته ويجوز أن  .2

يقترح جهاز التعليم الخاص بتعديل المصروفات الدراسية واإلضافية وغيرها ويصدر التعديل بقرار من 

 . وزير التعليم العالى 

حاالت اإلعفاء من المصروفات واليجوز من جملة المصروفات ل% 3يخصص المعهد نسبة التقل عن  .5

تخفيض هذه النسبة إال بموافقة وزير التعليم ويكون اإلعفاء طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة 

 .المعهد أخذاً فى اإلعتبار الحالة اإلجتماعية والكوارث والتفوق

 (: 744)مادة 
يؤدى الطالب الوافدون الرسوم اإلضافية ورسوم القيد والمصروفات السنوية التى يقررها وزير 

التعليم بالعملة األجنبية التى يحددها على أساس سعر العملة وقت السداد ويشترط أن تكون هذه العملة قابلة 

 . للتحويل وتستخدم حصيلة هذه الرسوم فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد

 قواعد عامة(: 743)دة ما
 الطالب الذين سيلتحقون بالمعهد فى العام الدراسى التالى  تسرى أحكام ونظم ومواد هذه الالئحة على

 .إلصدار القرار الوزارى الخاص بهذة الالئحة

  والئحته التنفيذية فيما لم يرد به نص فى هذه الالئحة  7914لسنه  32األلتزام بما ورد بالقانون رقم

 .ا جاء فى الباب الخامس فى السجالت للمعاهد الخاصةوخاصة م
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