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 1023يوليو  د. سوسن الطوخي 

فً عالمنا المعاصر سواء من منظور التكتالت االقتصادٌة  جذرٌةنظراً لوجود تؽٌرات 
التبادل والصراع الثقافً واالٌدولوجً، نتج عن هذه التؽٌرات تحوال فً  أوالتحالفات السٌاسٌة  أو

صٌاؼة العالقات. كما ان  وإعادةادوار الحكومات والكٌانات المهنٌة والمجتمعٌة العاملة فٌها 
فً سرعة االستجابة   واإللحاح –اتساع حجم المجتمعات وزٌادة الطلب علً الخدمات كما ونوعا 

. ةالمسإولٌللحكومة فً تحمل  أساسىمإسسات المجتمع المدنً كشرٌك  اءوإنشساهم فً بروز 
لها دورا جوهرٌا فً تحقٌق التنمٌة بالمجتمع ومن ثم التنمٌة المستدامة  تلكؤصبحومن ثم فان 

 األمنالتوازن بٌن النظام االقتصادي والبٌئً بدون استنزاؾ للموارد الطبٌعٌة مع مراعاة  إلٌجاد
 البٌئً.

وتخطً مرحلة االعتماد علً  بؤدوارهاتنطلق للقٌام  أنتلك المإسسات  وٌجب علً
الدولة لتحقٌق المشاركة الشعبٌة من خالل عمل منظم وتنسٌق جٌد واستخدام كافة الوسائل 

النظر لتفعٌل هذا الدور  إعادةضرورة  أرى. لذا اإلنسانعلً حٌاة  للحفاظالمناسبة والمتاحة 
 لً التنمٌة المستدامة.وتنمٌته من اجل المحافظة ع

ؼاٌة التنمٌة المستدامة هً الوفاء بحاجات البشر وتحقٌق الرعاٌة االجتماعٌة علً  إن
 الطوٌل مع الحفاظ علً قاعدة الموارد البشرٌة والطبٌعٌة  ىالمد

 واإلنسانٌةاالقتصادٌة والبٌئٌة  بؤبعادهاوالحد من التدهور ولكً تتحقق التنمٌة المستدامة 
من خالل  إالهذا الهدؾ الٌتحقق  أنفً االعتبار  األخذوالتقنٌة البد من  واإلدارٌةواالجتماعٌة 
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الدولة بالتزامها  أنمنظومة متكاملة للعمل المتوازن بٌن الدولة ومإسسات المجتمع المدنً. وبما 
 شباعإلمإسسات المجتمع المدنً دورا رئٌسٌا فً  أنتفً بهذا الؽرض وحٌث  أنال تستطٌع 

 ةلتحقٌق التنمٌ إلٌؤقصىإسهامحاجات المواطنٌن من خالل تشخٌصه وتقٌٌمه لمحاولة الوصول 
العالً للهندسة والتكنولوجٌا اكتوبر  فان دور المإسسات التعلٌمٌة ومنهامعهد، المستدامة

فً االرتقاء بسلوك الطالب لرفع الوعً البٌئً.  األسرةله دور مكمل لدور  أكتوبربالسادس من 
عن البٌئة والقضاٌا االقتصادٌة  مستقالً  تتضمن المناهج الدراسٌة بالجامعة مقرراً  أنلذا تقرر 
وتقوم الجامعة  ،موضوعات عدٌدة منها فً المناهج الحالٌة إدراجالمعاصرة وقد تم  واإلدارٌة
رئٌس ودوري ك ،تخدم البٌئة المحٌطة لتدعٌم االتجاهات االٌجابٌة وتدوٌر المخلفات أنشطةبعمل 
هو االهتمام بنشر الوعً البٌئً واالندماج مع البٌئة المحٌطة وذلك من خالل عقد  اإلدارةمجلس 

المنشورة وتشؽٌل  أووالتلفزٌون  اإلذاعةفً وسائل  أوالخاصة  أوندوات فً المحافل العامة
 المراكز البحثٌة بدور الموجه لمختلؾ مناحً الحٌاة.

 

     د. عٛعٓ اٌطٛخٟ
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 اٌّعٙذسؤ٠خ 

أن ٌكوووون معهووود أكتووووبر العوووالً للهندسوووة والتكنولوجٌوووا الخوووا  األكثووور تمٌوووًزا قومٌوووا، وضووومن 

المإسسووات التعلٌمٌووة المتمٌووزة فووً العلوووم الهندسووٌة والتكنولوجٌووة، وتنمٌووة المجتمووع والتواصوول 

 .والتعاون مع المإسسات العلمٌة و التعلٌمٌة المحلٌة والعالمٌة

 سعبٌخ اٌّعٙذ

والتكنولوجٌا الخا  بإعداد الكوادر من المتخصصٌن من خالل  العالً للهندسةكتوبر أعهد ٌقوم م
تزوٌدهم بالمعارؾ والمهارات والقٌم العلمٌة والتكنولوجٌة والمهنٌة التخصصٌة وفقاً للمعاٌٌر 

التؤهٌلهم  ،القومٌة ًٌ ا وأخالق ًٌ ا ومهن ًٌ  لالنضماموإعدادهم  ، لفهم المجتمع واستقراء متطلباتهأكادٌم
بما ٌضمن التمٌز، والمساهمة فً خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه من خالل تقدٌم لسوق العمل 

الدراسات و االستشارات المهنٌة المتخصصة لوضع الحلول للمشاكل التً تواجهه، باإلضافة 
 العلمٌة.بحوث الثراء العلوم التطبٌقٌة من خالل إل

 أ٘ذاف اٌّعٙذ
 

توبر العالً للهندسة و التكنولوجٌا أهداؾ محددة لخدمة المجتمع لقد كان إلنشاء معهد اك
 هً: والمصري، 

 

 وفقا ألحدث األسالٌـب العلمٌــة والتطبٌقٌة المعاصرة،المإهلٌن المتخصصٌن والمهندسٌن  إعداد .1
قادرٌن على اإلسهام فً دفع  المدنٌة والمعمارٌة والتكنولوجٌة، وذلك للعمل فً المجاالت الهندسٌة
 وخدمة المجتمع. عجلة التقدم والتطور كل فً مجاله،

تخرٌج مهندسٌن قادرٌن على استٌعاب تكنولوجٌا العصر وقادرٌن أٌضا علـى اإللمـام الجـاد  .2
 والفعال بكل ما هو جدٌد فً مجال الهندسة.

 األعمال تتمتع بالمعارؾ والمهارات والقدرات الالزمةإدارةتكنولوجٌا تخرٌج كوادر مإهلة فى  .3
 .بمستوى ٌتوافق مع احتٌاجات سوق العمل

وتطبٌقاتها  اتااللكترونٌاالتصاالت وتخرٌج مهندسٌن متخصصٌن تخص  دقٌق فً علوم   .4
 .وبمواصفات عالمٌة

إتاحة فرصة الدراسات الهندسٌة واالتصاالت واإللكترونٌات واإلدارٌة واالقتصادٌة المنتظمة  .5
مصري وذلك تماشٌا مع سٌاسة دعم العالقات المصرٌة للشباب العربً واإلفرٌقً بجانب الشباب ال

 .العربٌة واإلفرٌقٌة

الهندسٌة واالتصاالت وااللكترونٌات واإلدارٌة واالقتصادٌة، إعداد المتخصصٌن فى المجاالت  .6
 وذلك لتلبٌة احتٌاج السوق المصرٌة والعربٌة واألفرٌقٌة.
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هندسٌة واالتصاالت واإللكترونٌات الالعاملٌن فى المجاالت مهارات العمل على رفع مستوى  .7
 ة المتنوعة. دورات التدرٌبٌمن خالل ال ومهنٌاً  علمٌاً واإلدارٌة واالقتصادٌة 

اإلسهام فً التطور األكادٌمً المعرفً فً مجال اإلدارة واالقتصاد طبقاً الحتٌاجات المجتمع وبما  .8
 ٌتناؼم مع التحدٌث فً التخص  عالمٌاً.

الهندسٌة واالتصاالت واإللكترونٌات المٌدانٌة والعلمٌة فى المجاالت  والمشارٌعإجراء البحوث  .9
 المتخصصة المنوعة بهدؾ تطوٌر الفكر والممارسة فى هذه المجاالت.واإلدارٌة واالقتصادٌة 

 للهٌئات والمإسسات المختلفة. معهدإبداء المشورة فى مجاالت عمل ال .11
العلمٌة  والمراكز الهٌئات والمإسساتالدراسات والجامعات والكلٌات ومعاهد البحوث والتعاون مع  .11

فى معالجة فً إعداد البحوث والدراسات المشتركةوعلى المستوى المحلى والعربى والدولى 
 القضاٌا التخصصٌة المشتركة.

عقد المإتمرات والندوات و ورشات العمل فً المجاالت المتخصصة وإعداد البحوث والدراسات  .12
 فً كافة تخصصات المعهد.

 

 ٌّحخ تبس٠خ١خ عٓ ِعٙذ أوتٛثش اٌعبٌٝ ٌٍٕٙذعخ ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب 
معهد أكتوبر العالً للهندسة والتكنولوجٌا هو أحد أهم وأعرق المعاهد العلٌا الخاصة بجمهورٌة مصر 

( 1569بالقرار الوزاري رقم ) 1993العربٌة، أنشئ المعهد تحت مسمى المعهد العالً للهندسة المعمارٌة عام 
فً شؤن تنظٌم المعاهد العالٌة الخاصة، ووفقاً لالئحة  1971( لسنة 52وفقا للقانون ) 9/12/1993بتارٌخ 

، وٌتبع 1987( لسنة 1188المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعلٌم العالى الصادرة بالقرار الوزارى رقم )
 .1989( لسنة 967الجمعٌة العلمٌة الثقافٌة المشهرة برقم )

 
، ومنذ ذلك التارٌخ استمرت الدراسة 1993/1994بدأت الدراسة بالمعهد ألول مرة بالعام الدراسً 

عشر دفعة حتى تارٌخه من قسمً الهندسة وإدارة األعمال من الخرٌجٌنالقادرٌن على  سبعةوقام المعهد بتخرٌج 
 االندماج بؤسواق العمل المصرٌة والعربٌة.
بالمعهد بمدٌنة السادس من أكتوبر، بناءاً على القرار الوزارى رقم وتم إنشاء شعبة إدارة األعمال 

 م. 15/4/1995( الصادر بتارٌخ 428)
 

 .14/4/1997( بتارٌخ 413وصدرت الالئحة الداخلٌة للمعهد بالقرار الوزارى رقم )
بتارٌخ ( الصادر 1198وصدرت الالئحة الداخلٌة لشعبة إدارة األعمال بالمعهد بالقرار الوزارى رقم )

24/9/1997. 
 

تجدٌد معادلة درجة البكالورٌوس فى الهندسـة المعمــارٌة التى ٌمنحهـا معهد اكتوبر العالى للهندسة 
والتكنولوجٌا بمدٌنة السادس من اكتوبر ـ ج.م.ع ـ بدرجة البكالورٌوس فى الهندسة المعمارٌة التى تمنحها 

والئحته التنفٌذٌة من كلٌات  1972( لسنة 49ت رقم )الجامعات المصرٌة الخاضعة لقانون تنظٌم الجامعا
( بتارٌخ 68الهندسة، ٌشرط استٌفاء متطلبات القبول بهذه الكلٌات، بقرار رئٌس المجلس األعلى للجامعات رقم )

 .25/7/2111، وعمل بهذا القرار حتى 28/3/2111
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 و اكتوبر العالى للهندسة تجدٌد معادلة درجة البكالورٌوس فى إدارة األعمال التى ٌمنحها معهد

التكنولوجٌا بمدٌنة السادس من اكتوبر ـ ج.م.ع ـ بدرجة البكالورٌوس فى التجارة )إدارة األعمال( التى تمنحها 
والئحته التنفٌذٌة، بشرط استٌفاء  1972( لسنة 49الجامعات المصرٌة الخاضعة لقانون تنظٌم الجامعات رقم )

، 21/11/2111( بتارٌخ 191رار رئٌس المجلس األعلى للجامعات رقم )متطلبات القبول لهذه الدرجة، بق
 .16/4/2114وٌعمل بهذا القرار حتى 

 
صدرت الالئحة النموذجٌة للتخصصات الهندسٌة بنظام الساعات المعتمدة لمعهد اكتوبر العالـى 

م، 2112/2113راسى للهندســـة و التكنولوجٌا بمدٌنة السادس من أكتوبر فى تخص  )الهندسة( للعام الد
 .23/9/2112( الصادر بتارٌخ 4418بالقرار الوزارى رقم )

 
تم تؽٌٌر مسمى المعهد من المعهد العالى للهندسة المعمارٌة بمدٌنة السادس من أكتوبر وٌتبع الجمعٌة 

الجمعٌة العلمٌة العلمٌة الثقافٌة، إلى معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجٌا بمدٌنة السادس من أكتوبر وٌتبع 
 م. 25/11/2112( الصادر بتارٌخ 5182الثقافٌة، بناءاً على القرار الوزارى رقم )

 
وتم إنشاء قسمٌن جدد فى التخصصات اآلتٌة )هندسة االتصاالت وااللكترونٌات ـ هندسة التشٌٌد 
والبناء( بمعهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجٌا بمدٌنة السادس من أكتوبر وٌتبع الجمعٌة العلمٌة الثقافٌة بناءاً 

 م. 23/1/2113( الصادر بتارٌخ 228على القرار الوزارى رقم )
سعً المعهد طوال مسٌرته إلً تطوٌر برامجه ومقرراته باستمرار وذلك بتؽٌٌر الالئحة الدراسٌة وٌ

لبرامجه المختلفة أكثر من مرة واستحداث برامج ومقررات جدٌدة علً نحو ٌتناسب مع المتؽٌرات العالمٌة 
مع االحتٌاجات والحاجات المجتمعٌة، كما أن المعهد حرٌ  علً خلق تخصصات وبرامج جدٌدة تتناسب 

 العلمٌة والمتطلبات المجتمعٌة المختلفة. 
 

كما أن لمعهد اكتوبر العالً للهندسة و التكنولوجٌا  دوراً هاماً ٌقوم به فً دعم مسٌرة التنمٌة والمشاركة 
فً القضاٌا القومٌة بكل ما ٌملكه من قدرات بشرٌة وتقنٌة وخبرات مختلفة وذلك من خالل أقسامه األكادٌمٌة 

 مراكزه فً خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وبما ٌقدمه من خدمات فً المجاالت المختلفة.و
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 إدارة الوعهــــدهجلس 

 هٌئة التدرٌس: أعضاء

جامعة مصر الجامعات المصرٌة بالتدرٌس بالمعهد )  أساتذةتقوم مجموعة من اكبر و أهم 

جامعة  - نجامعة حلوا - اإلسكندرٌةجامعة  - جامعة القاهرة - للعلوم و التكنولوجٌا

 (عٌن شمسجامعة  -ورة جامعة المنص - الزقازٌق

 

 

 ٌـــــــندمحــــً ال ــةـبسمـ. م.م اإلدارة مجلــــس رئٌـــــس

 ٌـــــــندمحــــً ال ــدىـنـ. م.م اإلدارة مجلس رئٌس نائب

 ـانـــــالعرٌــ أحمــد عبدهللا. د.أ المعـهــــــد ـدــعمٌــــــ

 ريــــالهمش مصطفى محمد.د.أ الــمعـهـــــد وكٌــــــــل

والقائم         إدارة األعمالرئٌس قسم 
 بؤعمال عمٌد إداره

 ا.د. حافظ شعٌب

قائم بؤعمال وكٌل المعهد لخدمة 
 المجتمع

 كــــكشٌ اللطٌـف عبد ـتــألف .د

 قســـــم رئٌـــــس قائم بؤعمال
 ـــةــالهندسـ

 نشـــوى ٌوســف عبد الحافـظ. د

الهندسه  قســـم رئٌـــــس قائم بؤعمال
 المدنٌه

 دقالمٌاء عٌد ص. د

هندسة قسم  قائم بؤعمال رئٌس 
 االتصاالت و االلكترونٌات

 د.تامر منٌر ناصف
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 ا١ٌٙىً اإلداسٞ ٌٍّعٙذ
 

 إدارة الشئون القانونٌة:
 مدٌر اإلدارة األستاذ: محمد محمد رجائً

 إدارة الموارد البشرٌة:
 مدٌر اإلدارة سالم ربٌع األستاذ: عصام 

 إدارة شئون الطالب والخرٌجٌن:
 الخرٌجٌنشئون  مدٌر إدارة  األستاذ: محمد فتح هللا بصلة
 شئون الطالب إدارة مدٌر األستاذ: محمد محمد صفوت

 وحدة اإلرشاد األكادٌمً:
 وحدةال مدٌر العرٌاناألستاذ الدكتور: عبد هللا أحمد 

 :ةدضمان الجووحدة 
 ةدٌر الوحدم كتورة: ألفت كشٌكدال

 إدارة الحسابات:
 مراجع عام حسابات  ر كفافًضاألستاذة: تما

 مدٌر اإلدارة األستاذ: أسامة ٌوسؾ

 إدارة تكنولوجٌا المعلومات:
 مدٌر اإلدارة األستاذ: إٌهاب نجٌب

 إدارة األمن:
 مدٌر اإلدارة الجنزورياألستاذ: ٌاسر 

 إدارة الصٌانة:
 مدٌر اإلدارة األستاذ: كرم أحمد

 إدارة رعاٌة الشباب:
 مسئول قسم رعاٌة الشباب األستاذ: محمد رفعت

 المكتبة:
 كتبة قسم الهندسةمأمٌن              األستاذ: إمام بحر                                                  

 ادارة اآلعمالقسم  أمٌن مكتبة األستاذة: حنان عز الدٌن

 مكتب رئٌس مجلس اإلدارة
 مدٌر المكتب السٌدة: نادٌة كرم
 سكرتارٌة السٌدة: منى محمود
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١ٌٚخد٠ّٟ ٚ اتفبل١بد اٌتعبْٚ اٌذي األوبداٌتجب  
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 األجٕج١خ:اتفبل١بد اٌتعبْٚ اٌذ١ٌٚخ ث١ٓ اٌّعٙذ ٚاٌجبِعبد ٚاٌى١ٍبد 

إٌمانا منا بضرورة تعاون و تبادل الثقافات المتعددة فً مجال التعلٌم و دوره فً رفع مستوى التعلٌم المقدم 
لطالبنا، وقع المعهد عدد من اتفاقٌات تعاون و تبادل أكادٌمً بٌنـه و بٌن عدد من الجامعات األجنبٌة، و 

 -منها :

 )ألمانٌا( كلٌة التخطٌط العمرانً بجامعة شتوتجارت -
 جامعة العمارة و التخطٌط ببوخارست )رومانٌا( -
 بروما )إٌطالٌا( TREجامعة  -
 

 :االتفبل١بد ٘زٖتتضّٓ 

 تبادل طلبة وأعضاء هٌئة تدرٌس بٌن الجامعات والمعهد . -

وأساتذة المعهدلمناقشة مشروعات  الثالثةتكوٌن مجموعات مشتركة من أساتذة الجامعات األجنبٌة  -
 التخرج بصفة تبادلٌة ودورٌة كل عام .

 شراكة باألبحاث والمإتمرات الدولٌة . -

 تبادل اإلصدارات والرسائل العلمٌة -

 باإلضافة الى اإلشراؾ المشترك على رسائل الدراسات العلٌا. -
  المتحدة وجامعة نوتردام بلبنان.المعهد بصدد توقٌع اتفاقٌات تعاون جدد مع جامعات داندي بالمملكة 
   تضوم تلوك االتفاقٌوات شووراكة باألبحواث الدولٌوة، تبوادل اإلصوودارات والرسوائل العلمٌوة، باإلضوافة إلووى

 اإلشراؾ المشترك على رسائل الدراسات العلٌا. 

 اٌتذس٠ت اٌعٍّٟ ٚ اٌتطج١مٟ:
   ،لتقوم الشركة بما ٌلً:وقع المعهد اتفاقٌة تعاون بٌنه و بٌن شركة المقاولون العرب 

 الحاسب اآللً  باستخدامتدرٌب طلبة المعهد فً مجال إدارة المشروعات  -

إتاحة جمٌع  االتفاقٌةتوفٌر برامج تدرٌب صٌفً بمواقع المشروعات الخاصة بالشركة،كما تتضمن  -
 .العلٌا الخبرات الفنٌة و العملٌة لخرٌجً المعهد المسجلٌن بالدراسات

 لرئٌسٌة للشركة لكل من الطلبة و خرٌجً المعهد.المكتبة ا استخدام -

  الحرفى التابع لوزارة  التخصصى ومركز التدرٌب  معوقع المعهد اتفاقٌة تعاون
 لٌقوم المركز بالتدرٌب العملى المٌدانى تحتوالمرافق والمجتمعات العمرانٌة االسكان 

 فى المعهد ٌا لتدرٌب طالب والتكنولوج وقع المعهد اتفاقٌة تعاون مع جامعة مصر للعلوم
 بالجامعة الورش الهندسٌة التابعة لكلٌة الهندسة

  كما ٌقوم المعهد بتنظٌم زٌارات مٌدانٌة لمواقع مشروعات تحت اإلنشاء فى مصر وبعض الدول
 العربٌة لتحقٌق  الجانب العملى للطلبة أثناء الدراسة.

  ( 17المعتمدة(: ٌرجى مراجعة المادة )التدرٌب العملى اجبارى لطلبة الهندسة )نظام الساعات
 26فى صفحة 
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 ثبٌّعٙذ ٚاٌتخصصبد اٌّختٍفخ
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 ثبٌّؼٙذ اٌّخزٍفخ اٌزخظظبد ٚ اٌؼ١ٍّخ األلغبَ

 :يتكون المعهد من األقسام العممية اآلتية
 تنقسم إلى: م الهندسةاقسأوال أ
 نظام ساعات معتمدة( -سنوات 5الدراسة قسم الهندسة المعمارٌة: )مدة  -
 نظام ساعات معتمدة(  -سنوات 5قسم هندسة التشٌٌد و البناء: )مدة الدراسة  -
 نظام ساعات معتمدة(  -سنوات 5: )مدة الدراسة االتصاالت و االلكترونٌاتقسم هندسة  -

 
 

 سنوات(: 4 )مدة الدراسة ثانٌا قسم تكنولوجٌا إدارة األعمال ٌنقسم إلى الشعب التالٌة
 

 استثمار و بنوك. تكنولوجٌاشعبة  - تسوٌق. تكنولوجٌاشعبة  -
 نظم ومعلومات الحاسب اآللً. تكنولوجٌاشعبة  - إدارة األعمال. تكنولوجٌاشعبة  -

 
 

 سنوات( 5أوال قسم الهندسة )مدة الدراسة 
 الهٌكل الدراسً لقسم الهندسة ٌنقسم الى:

  اعدادي    

  ًالتخصصات التالٌة:التخصص من السنة األولى ف 
 

 ِعتّذح:  عبعبد عٕٛاد( ٔظبَ 5اٌّعّبس٠خ: )ِذحاٌذساعخ  إٌٙذعخ لغُ

ٌموونح معهوود أكتوووبر العووالى للهندسووة والتكنولوجٌووا بمدٌنووة السووادس موون أكتوووبر درجووة بكووالورٌوس الهندسووة 
معادلتوه بدرجوة ، التوى تموت 21/4/2113( بتوارٌخ 115المعمارٌة بقرار المجلس األعلى للجامعات رقوم )

( لسونة 49بكالورٌوس الهندسة التً تمنحهوا الجامعوات المصورٌة الخاضوعة لقوانون تنظوٌم الجامعوات رقوم )
والئحته التنفٌذٌة من كلٌات الهندسة بشرط اسوتٌفاء متطلبوات القبوول بهوذه الكلٌوات، كموا ٌقٌود جمٌوع  1972

معهود مون قبول اتحواد المعموارٌٌن العورب فوً خرٌجً القسم بنقابة المهندسٌن المصرٌة، و توم االعتوراؾ بال
 2113اجتماع االمارات عام 

 

 ٚ ٠ٙذف لغُ إٌٙذعخ  ٌّب ٠ٍٟ:

تخرٌج معمارٌٌن قادرٌن على التفاعل مع ثقافات مختلفة و مجتمعات متباٌنة و قادرٌن على مواجهة  -
 لتطبٌق العلمً.المشاكل التصمٌمٌة و إٌجاد الحلول المعمارٌة فً إطار ربط النظرٌة بالواقع و ا

تزوٌد المجتمع المصري والعربً بمعمارٌٌن متخصصٌن ٌعملون فً مجاالت نادرة فً المجال الهندسً  -
 وفقا ألحدث األسالٌب العلمٌة و التطبٌقٌة المعاصرة.

إتاحة الفرصة للدراسات الهندسٌة المنتظمة للشباب العربً واإلفرٌقً بجانب الشباب المصري تمشٌا مع  -
 العالقات المصرٌة العربٌة واإلفرٌقٌة .سٌاسة دعم 
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المساهمات فً تجهٌز و إعداد الكوادر المتخصصة فً مجاالت البحوث و الدراسات الهندسٌة و ذلك  -
 بهدؾ رفع المهارات الفنٌة و العلمٌة و التطبٌقٌة لشباب المعمارٌٌن من أبناء مصر.

العاملٌن فً حقل التخصصات المختلفة، و ذلك إعداد دورات تدرٌبٌة قصٌرة لرفع مهارات المعمارٌٌن  -
 تلبٌة إلحتٌاجات السوق المصرٌة و العربٌة لتؤهٌل العاملٌن فً النشاط الهندسً التطبٌقً.

 أكتوبر خاصة. 6القٌام بالدراسات المٌدانٌة الالزمة لتمنٌة البٌئة و خدمة المجتمع عامة و داخل مدٌنة  -

اهد البحوث و الجمعٌات داخل و خارج الجمهورٌة إلعداد البحوثو التعاون مع الجامعات و الكلٌات و مع -
 الدراسات المشتركة فً كافة  مجاالت الهندسة.

عقد المإتمرات و الندوات و ورش العمل فً المجاالت الهندسٌة المتخصصــة و إعداد البحوث و  -
 الدراسات فً كافة مجاالت الهندسة و التنمٌة المتواصلة

 عٕٛاد( ٔظبَ عبعبد ِعتّذح:  5ٚ اٌجٕبء: )ِذح اٌذساعخ  لغُ ٕ٘ذعخ اٌتش١١ذ

الجسور  ة وـرق السرٌعـآت مثل الطـاء المنشـط وإدارة وبنــتخطٌٌهتــم بة وــة المدنٌــأحد أقسام الهندس وه
 والخزانات. ٌتطلب بناء مثل هذه المشوارٌع اإللموام بمبواد والسدود  السكك الحدٌدٌة والمبانًوالمطارات و
، والسوولوك اإلنسووانً. إن موون صووالحٌات مهندسووً واالقتصوواد  ، وإدارة األعمووال، واإلجووراءات،الهندسووة

التشٌٌد تصمٌم المبانً ذات الطوابع المإقوت، وضومان ومراقبوة الجوودة، والتخطوٌط و مسوح موقوع التشوٌٌد، 
الخرسووانة، وتقوودٌر واختبووار مووواد التشووٌٌد فووً الموقووع والرفووع المسوواحً لمواقووع التشووٌٌد، وتصوومٌم خلطووات 

التكووالٌؾ والتخطووٌط والجدولووة، وهندسووة السووالمة، والمووواد والمشووترٌات، واختٌووار المعوودات، والتكووالٌؾ 
والهندسووٌة ومراقبووة المٌزانٌووة. تختلووؾ هندسووة التشووٌٌد عوون إدارة التشووٌٌد موون زاوٌووة مسووتوى الرٌاضووٌات 

 .والعلوم والهندسة المستخدمة لتحلٌل مشاكل وعملٌات التشٌٌد

 عٕٛاد( ٔظبَ عبعبد ِعتّذح: 5لغُ االتصبالد ٚ االٌىتش١ٔٚبد: )ِذح اٌذساعخ 

تهٌئوة الطالوب  ٌهدؾ القسم الى اعوداد مهنودس متخصو  فوً مجوال هندسوة االتصواالت وااللكترونٌوات و 
للتعلم المحترؾ مدى الحٌاة واٌضا وتوفٌر الدراسات النظرٌوة والعملٌوة والبحثٌوه باالضوافة الوى الدراسوات 

ة و توثٌق العالقوة بٌونهم ــل فً الهندســات العمــة تحدٌــوا من مواجهــالطلبة بحٌث ٌتمكن نسانٌة العداداال
مجتمعاتهم واٌضا حثهم على المساهمة واالنتاج فوً المجتموع. وٌورتبط القسوم بمجواالت االلكترونٌوات  وبٌن

 ... التلٌفونات والحاسباتوالدوائر االلكترونٌة: & نظرٌة ونظم االتصاالت & هندسة 
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 عٕٛاد( 4االعّبي: )ِذح اٌذساعخ  ئداسح تىٌٕٛٛج١ب ثب١ٔب لغُ
 

ٌمنح المعهد درجة بكالورٌوس فً إدارة األعمال، و بناءا على صدور قرار رئٌس المجلس األعلى 
األعمال التً بتجدٌد معادلة درجة البكالورٌوس فً إدارة  21/4/2113( بتارٌخ 114للجامعات رقم )

ٌمنحها معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجٌا بمدٌنة السادس من أكتوبر بدرجة البكالورٌوس فً 
( لسنة 49التجارة )إدارة األعمال( التً تمنحها الجامعات المصرٌة الخاضعة لقانون تنظٌم الجامعات رقم )

ذه الدرجة، كما ٌقٌد جمٌع خرٌجً القسم بنقابة و الئحته التنفٌذٌة بشرط استٌفاء متطلبات القبول له 1972
 التجارٌٌن.

 

 ٚ ٠ٙذف لغُ تىٌٕٛٛج١ب ئداسح األعّبي ٌّب ٠ٍٟ:

تزوٌد المجتمع المصري و العربً بخرٌجٌن متخصصٌن فً مجال تكنولوجٌا إدارة األعمال و قادرٌن  -
سات المالٌة بؤحدث األسالٌب على التعامل مع األرقام و قادرٌن على العمل فً الهٌئات اإلدارٌة و المإس

 العلمٌة و التطبٌقٌة المعاصرة.

تنمٌة معارؾ و مهارات الطالب فً تخصصات إدارة األعمال الحٌوٌة التً تقابل اإلحتٌاجات الملحة  -
 لمراكز اإلنتاج و مراكز الخدمة فً المجتمع على أعلى مستوى علمً معاصر متمٌز.

ٌة القدرات التطبٌقٌة للطالب لتطوٌع المفاهٌم و النظرٌات العلمٌة تبنً الفلسفة األساسٌة للدراسة فً تنم -
 لخدمة الواقع العلمً للبٌئة المحلٌة.

تمكٌن الطالب على تجوٌد الدراسة فً تلك المقررات باللؽة  اإلنجلٌزٌة لتمكٌنهم من الوقوؾ على  -
ت و نظم الحاسب اآللً و بما التطورات العلمٌة و التطبٌقٌة فً مجال إستخـدام تكنولوجٌــا المعلومــا

ٌتماشى مع المستوٌات العلمٌة المعاصرة لٌلبً إحتٌاجات التطبٌق العلمً فً منظمات األعمال المصرٌة  
 و العربٌة المتنوعة.

إعداد دورات تدرٌبٌة قصٌرة لرفع مهارات خرٌجً تكنولوجٌا إدارة األعمال العاملٌن فً مجــاالت  -
 تسوٌـــق و ذلك لتلبٌــة اإلحتٌاجــات المصرٌــة و العربٌة.اإلستثمـــار و البنوك و ال

التعاون مع الجامعات و الكلٌات و معاهد البحوث و الدراسات و الجمعٌات العلمٌة داخل   و خارج  -
 الجمهورٌة إلعداد بحوث و دراسات مشتركة تعود بالنفع على مجتمعاتنا.

ت تكنولوجٌا إدارة األعمال و إعداد البحوث و عقد المإتمرات و الندوات و ورش العمل فً مجاال -

 .الدراسات بهدؾ التنمٌة المتواصلة

 األعّبي ئداسح تىٌٕٛٛج١ب ثمغُ اٌّعٙذ ٠ّٕحٙب اٌتٝ اٌع١ٍّخ اٌذسجبد
١ٌخ: تب شعت ٌا ٌٛج١ب ئداسح األعّبي ثٌب ط تىٕٛ ّعٙذ دسجخ ثىبٌٛس٠ٛ ّٕح ٌا ٠ 

 تكنولوجٌا تسوٌق". درجة البكالورٌوس فى تكنولوجٌا إدارة األعمال "شعبة -
 درجة البكالورٌوس فى تكنولوجٌا إدارة األعمال "شعبة تكنولوجٌا استثمار و بنوك". -

 درجة البكالورٌوس فى تكنولوجٌا إدارة األعمال "شعبة تكنولوجٌا إدارة األعمال". -
 درجة البكالورٌوس فى تكنولوجٌا إدارة األعمال "شعبة نظم ومعلومات الحاسب اآللً".  -
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 تغ٠ٛك:اٌتىٌٕٛٛج١ب 

ٌهدؾ هذا التخص  إلى تنمٌة قــدرات الطالب و معارفه عن مفـــهوم التسوٌــق و أهمٌتـه و المنافع التً 

ٌستحدثها . و المستهــلك األخٌـر و المشتري الصناعــً من حٌـث التعرٌــؾ و اإلحتٌاجــات و الدوافع و 

الخاصة بالسوق المستهدؾ )الحصة السوقٌة( و مناهج دراسة السلوك، و تجزأة السوق و اإلستراتٌجٌات 

السوق و رٌاضٌاته و وظٌفة البٌع و التروٌج التسوٌقً و التنظٌم اإلداري ألعمال البٌع و العالقة بٌن إدارة 

المبٌعات و اإلدارات األخرى بالمنشؤة و إعداد الخطة البٌعٌة  و الرقابة على أعمال  المبٌعات وفق البٌع و 

 لمناهج المختلفة للمبٌعات و إدارة البٌع الشخصً  و السٌاسات البٌعٌة.ا

و أهم ما ٌمٌز هذا التخص  هو تحقٌقه لمجموعة أهداؾ تربوٌة ترمً إلى تنمٌة قدرات الطالب فً مجال 

دراسة السوق بما ٌنطوي علٌه ذلك من تعرٌؾ بحوث التسوٌق و التمٌٌز بٌنها و بٌن دراسة السوق، و 

التنظٌمٌة لبحوث التسوٌق و أنواعها و خطوط البحث التسوٌقً بما ٌشتمل علٌه ذلك من تحدٌد  الجوانب

 المشكلة و تكوٌن الفروض و تحدٌد أنواع البٌانات المصدرة و إعداد قوائم اإلستبٌان.

 ثٕٛن: ٚ اعتثّبس تىٌٕٛٛج١ب
وظا،  فقد تمٌز هذان العقدان تطور مفهوم االستثمار و التموٌن فً خالل العقدٌن اآلخٌرٌن  تطورا ملح

بازدٌاد حدة المنافسة و حدة التضخم و التدخل الحكومً المباشر و ؼٌر المباشر فً النشاط اإلقتصادي، 

كما تمٌز أٌضا بالتقدم التكنولوجً الهائل، و عظم المسئولٌة اإلجتماعٌة فً منشآت األعمال، و قد أصبح 

بل و بقاء المنشؤت ذاتها فً مٌدان األعمال ٌتوقفان إلى حد كبٌر من الواضح أن النمو اإلقتصادي للدولة ، 

 على كفاءة أداء الوظٌفة المالٌة.

و بناءا على ما تقدم ٌتناول فً هذا التخصص عنصر اإلستثمار فً ضوء العناصرالرئٌسٌة 

 التالٌة:

ثم إبراز دور التموٌل االستثمار كؤحد مجاالت المعرفة، ثم عالقة االستثمار بمجاالت المعرفة األخرى،  -
و اهمٌته بالنسبة لمشروعت األعمال فً اإلقتصاد القومً، و كٌؾ ٌمكن إستخدامه فً تعزٌز أهداؾ هذا 

 اإلقتصاد.

أخذا فً الحسبان تكلفة رأس ’ و مع إتاحة خلفٌة عامة عن خطط اإلستثمار التً تحقق تعظٌم قٌمة المنشؤ -
نمٌة قدرات الطالب فً مجال كٌفٌة تحقٌق الهٌكل المالً المال، نتحول إلى الهدؾ التربوي الخا  بت

األمثل الذي ٌنتج عن قرارات التموٌل الفردٌة. و ٌتضمن ذلك عددا من النواحً المتعلقة بالمإسسات و 
 سلوك أسواق رأس المال التً تحصل منه منشآت األعمال على التموٌل.

تعتمد علٌها منشآت األعمال مع بحث كٌفٌة حصول  و لذا نتناول بالدراسة مصادر التموٌل الرئٌسٌة التً -
هذه المنشآت على التموٌل المباشر من المإسسات المالٌة كالبنوك، ثم اإلنتقال إلى دراسة بنوك اإلستثمار 
التً من خاللها تستطٌع المنشآت إستخدام األموال التً ٌوفرها المستثمرون األفراد و كذا تحلٌل التكالٌؾ 

المالٌة. و نركز خاصة  على عرض إصدارات فً بٌع األوراق لٌب المختلفة المتبعة المتعلقة باألسا
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األوراق المالٌة الجدٌدة. و بعد ذلك سٌتم دراسة و تحلٌل توقٌت القرارات المالٌة فً ضوء النظرٌات 
 المتعلقة بفاعلٌة و كفاءة أسواق رأس المال

 

 تىٌٕٛٛج١ب ئداسح األعّبي:

األهداؾ اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى ٌتوقؾ النجاح فى تحقٌق 
المنظمات العاملة بها. وأصبحت اإلدارة فى الوقت الحالى أحد الموارد الهامة ألى مشروع ، فنجاح أى 

 .مشروع ونموه وإستمراره فى السوق ٌتوقؾ على مدى توافر العناصر اإلدارٌة المدربة والفعالة
الحاجة تبدو قوٌة وملحة لتخص  إدارة األعمال خاصة فى ظل الظروؾ البٌئة الراهنة التى ولهذا فإن 

تتمٌز بالتطور والتؽٌٌر المتالحق التى تحتاج إلى قدرة كبٌرة على تطبٌق المباد  الحدٌثة لإلدارة بما ٌمكن 
 من مواجهة هذة التؽٌرات واإلستفادة  مما تقدمة من فر  وتجنب أى تهدٌدات.

ة فإننا نهدؾ فى هذا التخص  إلى بناء جٌل جدٌد أكثر وعٌا وإهتماما بؤهم متطلبات النجاح فى هذا وعلٌ
العصر أال وهى اإلدارة ، وذلك من خالل إعداد الطالب بالمباد  العملٌة إلدارة األعمال وكٌفٌة تطبٌقها 

والوظائؾ األساسٌة لإلدارة  لتحقٌق الفاعلٌة والكفاءة فى أداء مختلؾ المشروعات تطوٌر الفكر اإلدارى
كالتخطٌط والتنظٌم والتوجٌة والرقابة مع التركٌز على الموضوعات المعاصرة كالتخطٌط اإلستراتٌجى 

 ومشاكل الخصخصة ودور اإلدارة فى التؽلب علٌها وكذا فعالٌات عملٌة إتخاذ القرار وأهم أسالٌبها.
 

 تىٌٕٛٛج١ب ٔظُ ِٚعٍِٛبد اٌحبعت األٌٝ :

التخص  إلى تحلٌل دور نظم المعلومات فى إدارة منشؤت األعمال ، مع تركٌز على النظم  ٌهدؾ هذا
اإللكترونٌة ، ولذا فإن هذا التخص  ٌنصب على دراسة إستخدامات الحاسب األلى مدمجة فى نظم 
معلومات منشؤت األعمال ، وبما ٌإهل الطالب إلعداد برنامج الحاسب وتشؽٌل األجهزة مع توفٌر فرصة 

 :وٌتمٌز هذا التخص  بالجوانب التالٌة، إدراك وتفهم قدرات وحدود نظم الحاسب

إبراز دور نظم المعلومات فى مٌدان األعمال ، حٌث تدرس عدد من الجوانب اإلدارٌة التى تهم خبٌر  -
 النظم فى مرحلة إعداده والتى تإثر على تصمٌم وإستخدام نظم المعلومات 

ومات فى جمع وتسجٌل وتصنٌؾ البٌانات بإستخدام نظم التركٌز على وظائؾ نظم المعل -
 الحاسب األلى .

 تناول طرق معالجة البٌانات بإستخدام قواعد البٌانات فى ظل النظم الحاسب اآللى -
 تناول طرق معالجة البٌانات بإستخدام قواعد البٌانات فى ظل النظم اإللكترونٌة . -
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 ششٚط ل١ذ اٌطبٌت فٟ اٌّعٙذ
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 اٌطبٌت فٟ اٌّعٙذششٚط ل١ذ 
 : عٕٛاد فٟ ج١ّع ألغبَ إٌٙذعخ( 5إٌٙذعخ )ِذح اٌذساعخ :  أٚالً: ألغبَ

 (677/8رقم طابع التنسيق )
 اٌطالة ( : تشش١ح1ِبدح )
 التعلٌم وزٌر من قرار ٌصدر مالم القبول تنسٌق مكتب طرٌق عن للمعهد الطالب ترشٌح ٌكون
 .ذلك بؽٌر العالى

 اٌمجٛي ( : ششٚط2ِبدح )
 ماٌعادلها او( رٌاضٌات/ ًالعلم القسم) لمصرٌةا لعامةا الثانوٌة شهادة على الحاصلٌن المعهد ٌقبل
كما  العالى بالتعلٌم المخت  الوزٌر وٌقرها العالى للتعلٌم العلٌا المجالس تضعها التى للقواعد وفقا

 سن 5و  3ٌقبل المعهد الثانوٌة الصناعٌة بنظام 

 .وات
 ٠مجٍٙب:  اٌتٟ اٌّإ٘الد

 الثانوٌة العامة الشعبة العلمٌة و ما ٌعادلها من الشهادات العربٌة و األجنبٌة  .1
 سنوات 5أو  سنوات 3الثانوٌة الصناعٌة نظام  .2
 دبلوم المدارس الصناعٌة نظام الخمس سنوات  .3
 المعاهد الفنٌة الصناعٌة .4
 معاهد الدون بوسكو )السالٌزٌان(. .5

 

 (: عٕٛاد 4 اٌذساعخ ِذح) :األعّبي ئداسح تىٌٕٛٛج١ب لغُ: ثب١ٔبً 

 (575/9رقم طابع التنسيق )
 اٌّإ٘الد اٌتٟ ٠مجٍٙب: 

 الثانوٌة العامة بشعبتٌها وما ٌعادلها من الشهادات العربٌة واألجنبٌة  .1
 سنوات  3الثانوٌة التجارٌة  .2
 الثانوٌة الفنٌة لإلدارة و الخدمات  .3
 سنوات(  5-3الثانوٌة الصناعٌة نظام ) .4
 دبلوم المعاهد الفنٌة الصناعٌة  .5
 سنوات              )للقبول بالفرقة الثانٌة ( 5الثانوٌة التجارٌة  .6
 دبلوم المعاهد الفنٌة التجارٌة            )للقبول بالفرقة الثانٌة ( .7

 (دبلوم معاهد اإلدارة و السكرتارٌة       )للقبول بالفرقة الثانٌة  .8
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 اٌتٕغ١ك طش٠ك عٓ االٌتحبق

 : اٌّصش١٠ٓ اٌطالة

 . مباشرة التنسٌق مكتب طرٌق عن والتكنولوجٌا للهندسة أكتوبرالعالى بمعهد لاللتحاق
 : اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة

فٟ  اٌىبئٕخ اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة ِٕٚؼ ٌمجٛي اٌؼبِخ اإلداسح ؽش٠ك ػٓ اٌٛافذ٠ٓ اٌطالة لجٛي ٠زُ

 .اٌٛافذ٠ٓ رٕغ١ك ِىزت ٠ؼٍٕٙب اٌزٟ اٌزٕغ١ك ِٛاػ١ذ اٌمب٘شح ( فٟ -صغٍٛي عؼذ ػش٠ؼ ػ2)
 : ا٢ت١خ األٚساق اٌٛافذ اٌطبٌت ٠مذَ

 صورة جواز السفر  -       أصل شهادة المٌالد -      أصل المإهل الدراسً -
 اٌتح٠ًٛ طش٠ك عٓ االٌتحبق

 األوراق المطلوبة من الطالب المحولٌن من كلٌات غٌر مناظرة وقضوا بها سنوات دراسٌة:
المحول منها معتمد و به مجموع الطالب فً الثانوٌة العامة و شعبته و رقم الجلوس  بٌان حالة من الجهة -

 .و تسلسله الدراسً

 ( صور شخصٌة حدٌثة 6عدد ) -

صورة استمارة نجاح الطالب فً الثانوٌة العامة مختومة بختم النسر أو ما ٌعادلها، أو أصل المإهل أو  -
 بٌان درجات مختوم بختم النسر.

 الموقؾ من التجنٌد  -

ٌتم مراجعة أوراق الطالب من قبل قسم شئون الطالب و فً حالة استٌفائه لشروط القبول ٌتم قٌد الطالب  -
بعد موافقة اإلدارة العامة للمعاهد العالٌة الخاصة على تحوٌل الطالب و ٌحصل الطالب على خطاب 

 هد.  موجه للجهة المحول منها إلحضار ملفه بالكامل لقٌده بالمع

 اٌّمبصبد تح٠ًٛ

 دساع١خ عٕٛاد ثٙب ٚلضٛا ِٕبظشح ِٚعب٘ذ و١ٍبد ِٓ اٌّح١ٌٛٓ اٌطالة ِٓ اٌّطٍٛثخ األٚساق

 بٌان حالة معتمد من الجهة المحول منها مجموع الطالب  -

بٌان معتمد بنتائج المواد التً درسها الطالب )مبٌن بها تقدٌرات المادة و عدد الساعات التً درسها  -
 وطرٌقة تدرٌس المادة ترم واحد أو ترمٌن (  –الطالب و درجاته الحاصل علٌها 

 صورة معتمدة بختم النسر من المحتوى العلمً للمواد  -

ة مختومة بختم النسر أو ما ٌعادلها، أو أصل المإهل أو صورة استمارة نجاح الطالب فً الثانوٌة العام -
 بٌان درجات مختوم بختم النسر.

 الموقف من التجنٌد  -
تجرى مقاصة علمٌة للطالب من قبل لجنة المقاصات بالمعهد وٌتم تعرٌؾ الطالب بنتٌجتها مبدئٌاً ثم تراجع 

عد موافقة اإلدارة العامة للمعاهد العالٌة الخاصة وتعتمد نتٌجة المقاصة من قبل لجنة القطاع الهندسً بالوزارة وب
ٌتم تحوٌل الطالب وقٌده بالمعهد وٌحصل الطالب على خطاب للمعهد المحول منه إلحضار الملؾ وٌتم قٌد 

 الطالب بالمعهد. 
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 اٌمٛاعذ إٌّظّخ ٌشئْٛ اٌذساعخ ثٕظبَ اٌغبعبد اٌّعتّذح

 اٌخبصخ ثمغُ إٌٙذعخ 
 لغُ االتصبالد ٚاالٌىتش١ٔٚبد  لغُ ٕ٘ذعخ اٌتش١١ذ ٚاٌجٕبء إٌٙذعخ اٌّعّبس٠خلغُ 

 

 ثعض ِٛاد الئحخ ٔظبَ اٌغبعبد اٌّعتّذح ثبٌّعٙذ

 

 

 اٌذساعخ ( : ٔظب3َِبدح )

 تتبع الدراسة بالمعهد نظام الساعات المعتمدة :
  ساعة شاملة لمتطلبات  165الحد االدنى الجمالى عدد الساعات المعتمدة االزمة للتخرج

الثقافة العامة و متطلبات المعهد و متطلبات التخص  و متطلبات الشعبة ، و ٌحتوى كل متطلب 
 (.بالدلٌل)انظر قوائم المتطلبات الملحقة على مقررات اجبارٌة و مقرارت اختٌارٌة 

 كورة فً المذ ٌمنح المعهد درجة البكالورٌوس فى احد التخصصات الرئٌسٌة للشعب الدراسٌة
ذلك بشرط اجتٌاز الطالب المقررات المذكورة بنجاح مع استٌفاء كافة  و من الالئحة (3المادة )

المتطلبات من المقررات االجبارٌة و االختٌارٌة و مشروع البكالورٌوس و اتمام التدرٌب العلمى و 
 .(-C) 1.7كمىالعملى ، مع حصوله على معدل تراكمى عام لسنوات الدراسة ال ٌقل عن معدل ترا

 تكون الدراسة بالمعهد باللؽة االنجلٌزٌة او العربٌة طبقا لطبٌعة كل مقرر. 

 ( : اٌفصٛي اٌذساع١خ4ِبدح )
  

تكون الدراسة بالمعهد و فقا لنظام الفصول الدراسٌة و تقسم السنة االكادٌمٌة الى ثالث 
 فصول دراسٌة كالتالى : 

  اعجٛعب عٍٝ االلً 15: ٠جذأ فٝ شٙش عجتّجش ٚ ٌّذح )اٌخش٠ف(اٌفصً اٌذساعٝ االٚي. 

 ٝٔاعجٛعب عٍٝ االلً . ٠15جذأ فٝ شٙش فجشا٠ش ٚ ٌّذح  )اٌشث١ع(: اٌفصً اٌذساعٝ اٌثب 

  اعبث١ع عٍٝ االلً . 7اٌفصً اٌذساعٝ اٌص١فٝ : ٠جذأ فٝ شٙش ١ٌٛ٠ٛ ٚ ٌّذح 

 . مقررتتضاعف عدد الساعات الدراسٌة األسبوعٌة المخصصة لكل على ان 
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 ( : ِغت٠ٛبد اٌذساعخ 5ِبدح )

 ٌتم انتقال الطالب من مستوى الى المستوى االعلى منه طبقا للجدول التالى :
عدد الساعات المعتمدة التً 

 إجتازها الطالب بنجاح
 

 المستوي الدراسى تعرٌؾ موقع الطالب
 أكبر من -أقل من او 

21 1 Freshman 111 

65 21 Sophomore 011 

011 65 Junior 211 

025 011 Senior-0 211 

065 025 Senior-2 411 
 

 ( : تٛص٠ع اٌطالة عٍٝ اٌتخصصبد 6ِبدح )
( على التخصصات 111المستوي(( الى 111المستوي(ٌكون توزٌع الطالب المنقولٌن من 

(،طبقا للقواعد التى ٌحددها مجلس المعهد سنوٌا و ذلك فى ضوء  3المختلفة المبٌنة فً المادة )
 االمكانٌات التعلٌمٌة المتاحة بكل قسم علمى ووفقا للقواعد التى تقرها الوزارة.

 ( : تغج١ً اٌطالة7ِبدح )
ٌجب ان تنتهى اجراءات تسجٌل الطالب الجدد لكل فصل دراسى رئٌسً ، خالل األسبوع 

، ولمجلس إدارة المعهد )ال ٌشمل ذلك الفصل الدراسى الصٌفى(السابق لبدء الدراسة  بهذا الفصل 
 الحق فً البت فً الحاألت المتؤخرة عن التسجٌل خالل المدة المسموح بها.

 

 اٌتغج١ً ٚ اضبفخ ٚ حزف اٌّمشاساد ( : لٛاعذ ٚ آ١ٌبد8ِبدح )
 تحدد القواعد التالٌة شروط و آلٌات التسجٌل و اضافة و حذف المقررات :

 18فى مقررات ال تزٌد ساعاتها عن  الرئٌسٌٌنٌمكن للطالب المستجد التسجٌل فى كل من الفصلٌن  .1
 ساعة معتمدة . 15ساعة معتمدة وال تقل عن 

ساعات  6ٌمكن للطالب ان ٌسجل فى الفصل الدراسى الصٌفى فى مقررات ال تزٌد ساعاتها عن  .2
و ٌجوز لمجلس المعهد رفع الحد االقصى على اال ٌتجاوز عدد المقررات التى ٌسجلها      معتمدة

 استٌفاء نقل الطالب لمستوى اعلى او الطالب فى الفصل الصٌفى عن ثالثة مقررات اذا ادى ذلك الى
 متطلبات سابقة لبعض المقررات تمنعه من التسجٌل بشكل كامل فى الفصل التالى او لتخرج الطالب.

ٌمكن للطالب بعد التسجٌل ان ٌضٌؾ او ٌحذؾ مقررات بآلٌات و شروط تقرر من قبل مجلس ادارة  .3
الى زمة عند حذؾ مقرر الالمعهد و تتوافق مع القواعد المتبعة و ٌإدى عدم اتمام االجراءات ال

 اعتباره مقرر تم الرسوب فٌه .
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ساعة معتمدة و بحد  18او اكثر بالتسجٌل فى اكثر من  3.11ٌجوز للطالب الذى بلػ معدله التراكمى  .4
ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى الرئٌسى التالى لحصوله على هذا المعدل ابتداء من  21اقصى 
 .111المستوى 

 12التسجٌل فى عدد ساعات اكثر من ب 1.11تراكمى عن ال ٌسمح للطالب الذى ال ٌزٌد معدله ال .5
 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الرئٌسى التالى لحصوله على هذا المعدل .

بالنسبة للفصلٌن  الثٌجوز للطالب حذؾ مقرر بدون اى اثر اكادٌمى حتى نهاٌة االسبوع الث .6
و حتى نهاٌة االسبوع الثانى فى الفصل الصٌفى. ثم بعد ذلك ٌكون البدٌل  (االول و الثانى) الدراسٌٌن

المسموح به هو االنسحاب من المقرر. و المقرر المحذوؾ ال ٌظهر فى بٌان الدرجات الذى ٌعطى 
 )انسحاب رسمى( فى هذا المقرر. Wللطالب. و بعد هذا التارٌخ ٌؤخذ الطالب التقدٌر 

من المقرر او من الفصل الدراسى لعذر ٌقبله مجلس ادارة المعهد  اذا رؼب الطالب فى االنسحاب .7
علٌه التقدم بطلب لشئون الطالب و ٌحصل على موافقة مجلس ادارة المعهد و ٌقوم باعادة المقررات 
فى فصل دراسى اخر دراسة و امتحانا وال تدخل المقررات المنسحب منها فى حساب المعدل 

 التراكمى .

 اذا توقؾ عن الحضور بدون حذؾ المقرر. Fقدٌرٌحصل الطالب على ت .8

عند نهاٌة  1.71ٌوضع الطالب فى حالة مراقبة اكادٌمٌة اذا حصل على متوسط نقاط تراكمى اقل من  .9
 اى فصل دراسى رئٌسى .

 ( : اٌّششذ االوبد٠ّٝ 9ِبدح )
التؤقلم ٌعٌن لكل مجموعة من الطالب عضو هٌئة تدرٌس كمرشد اكادٌمى لمساعدة الطالب فى 

مع نظام الساعات المعتمدة و االشراؾ على برنامج الدراسة للطالب و ارشاده و معاونته فى اختٌار 
المقررات الدراسٌة لكل فصل دراسى و مالحظة تقدمه ومراقبة ادائه كجزء من متابعة العملٌة 

 التعلٌمٌة.

 ( : ِٛاع١ذ حزف ٚ اضبفخ ِمشس11ِبدح )
ح المرشد حذؾ مقرر دراسى و التسجٌل فى مقرر دراسى اخر فى ٌمكن للطالب بناءا على اقترا

حدود الحمل الدراسى خالل اسبوعٌن من بدء الدراسة للفصل الدراسى كما ٌمكن للطالب بناءا على 
ت االولى بدون تسجٌل اقتراح المرشد االكادٌمى االنسحاب من مقرر دراسى خالل االسابٌع الس

الساعات المعتمدة عن الحد األدنى من الساعات المعتمدة الواجب و بما ٌقلل عدد مقررات أخري 
   دراستها فً هذا الفصل.

 
  ( : اعبدح اٌّمشساد11ِبدح )

كما ٌجوز للمرشد األكادٌمً  f)الطالب بإعادة المقرر الذي سبق ان حصل فٌة علً تقدٌر )ٌقوم 

افة مقررات جدٌدة له وبما الٌزٌد أو أض طلب اعادة الطالب لبعض المقرارات التً نجح فٌها من قبل
 بؽرض رفع المعدل التراكمً وفقا للقواعد التالٌه : عن ثالث مقررات خالل فترة الدراسة بالمعهد

(،فانه ٌعٌد المقرر دراسه fعند اعاده الطالب لمقرر رسب فٌه )حصل فٌه علً تقدٌر -1

،علً ان تذكر جمٌع B وامتحانا وٌحتسب له التقدٌر الذي حصل علٌه فً األعادة بحد أقصً
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التقدٌرات التً حصل علٌها الطالب فً سجله األكادٌمً ،وعند حساب متوسط النقاط 
 التراكمً ٌحتسب له التقدٌر األخٌر فقط.

ٌسمح للطالب بإعاده التسجٌل فً مقرر سبق نجاحه فٌه بؽرض تحسٌن المعدل التراكمً وبحد -2
وتكون االعاده دراسة وامتحانا،وٌحسب له التقدٌر  أقصً خمس مقرارات خالل فتره دراسته بالمعهد

، علً أن تذكر جمٌع التقدٌرات التً حصل علٌها الطالب  Bبحد أقصى  الذي حصل علٌه فً االعادة

 فً سجله األكادٌمً ،وعند حساب متوسط النقاط التراكمً ٌحتسب له التقدٌر األخٌر فقط
 

 ( : ِٛاع١ذ اٌتغج١ً 12ِبدح )
ة المعهد باالعالن عن مواعٌد التسجٌل فى المقررات قبل كل فصل دراسى و ٌقوم مجلس ادار

على الطالب ان ٌراجعوا اختٌاراتهم مع المرشدٌن االكادٌمٌٌن المخصصٌن لهم و ٌشترط موافقة 
المرشد االكادٌمى فى تسجٌل او حذؾ المقررات كما ٌشترط موافقة مجلس ادارة المعهد على تسجٌل 

 لمتخلفٌن عن التسجٌل فى المواعٌد المعلنة.المقررات للطالب ا
 

 ( : االِتحبٔبد13ِبدح )
ٌإدى الطالب امتحانا فى نهاٌة كل فصل دراسى للمقررات التى قام بالتسجٌل فٌها خالل فترة 
التسجٌل ولم ٌتم حذفها خالل فترة حذؾ المقررات و ٌحرم الطالب من التقدم الداء االمتحان فى كل 
من او بعض المقررات بقرار من مجلس ادارة المعهد بناء على طلب من استاذ المادة و باقتراح 
%من 75مجلس القسم و ذلك اذا كانت المواظبة فى حضور المحاضرات و التمارٌن تقل عن 

مجموع الساعات الفعلٌة وٌعتبر الطالب فى هذه الحالة راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم الداء 
 متحان فٌها.اال

 ( : تم١١ُ اداء اٌطبٌت فٝ اٌّمشساد 14ِبدح )

ٌقٌم اداء الطالب فى اى مقرر من خالل درجات االمتحان التحرٌرى فى منتصؾ الفصل 
الدراسى و االمتحان التحرٌرى النهائى و االمتحانات الشفهٌة و/ أو العملٌة )حسب طبٌعة المقرر( و 

% من الدرجة الكلٌة و 51االعمال الفصلٌة و ٌجب اال تقل درجة االمتحان التحرٌرى النهائى عن 
% من درجة االمتحان النهائى كحد ادنى للنجاح فى المقرر وتوزع 25رط حصول الطالب على بش

باقى درجات المقرر على اختبار تحرٌرى فى منتصؾ الفصل الدراسى و االعمال الفصلٌة و 
االمتحانات الشفهٌة و/ أو العملٌة حسب طبٌعة المقرربمعرفة مجلس المعهد بعد اقتراح القسم 

االعمال الفصلٌة انتظام الحضور والمشاركة الفعالة فى حص  التمارٌن و  المخت  وتشمل
 المحاضرات ، تقارٌر المعامل ،و االمتحانات الدورٌة السرٌعة و االبحاث و التمارٌن ،  اما مشروع

% للمناقشة و التقرٌر النهائى 51% من الدرجة لالعمال الفصلٌة و 51البكالورٌوس فٌتم تخصٌ  
ج. و ٌحدد المعهد فترة اضافٌة النتهاء الطالب من اعداد مشروع التخرج فى حدود لمشروع التخر

 .اربعة اسابٌع بعد انتهاء االمتحانات
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 ( : تمذ٠شاد اٌتم15ُ١١ِبدح )

 اٌزبٌٝ: اٌغذٚي ؽغت اٌذساع١خ اٌّمشساد فٝ اٌطالة أداء رم١١ُ ٠زُ

عدد  النسبتالوؤيت

 النقاط
 بنظام التقدير

 الوعتودة الساعاث
 A 0.4 فأعمى% 55

 -A 7.3 %55 من اقل حتى% 54

 +B 7.7 %54 من اقل حتى% 55

 B 7 %55 من اقل حتى% 54

 -B 7.3 %54 من اقل حتى% 35

 +C 7.7 %35 من اقل حتى% 34

 C 7 %34 من اقلى حت% 55

 -C 7.3 %55 من اقل حتى% 54

 +D 7.7 %54 من اقل حتى% 55

 D 7 %55 من اقل حتى% 54

 F 4 %54 من اقل

 
 

 ( : تم١١ُ اٌحبالد اٌخبصخ16ِبدح )

 تستخدم الحروؾ التالٌة للداللة على الحاالت الخاصة بؤداء الطالب كما هو مبٌن بالجدول التالً:
 

 بالحروفالتقدير هسوي التقدير وصف
 W انسحاب رسمي انسحاب لظروؾ قهرٌه ٌقبلها مجلس الكلٌة

 P ناجح للتخرج ولٌس له امتحان اتمام متطلبات مقرر الزم

 NP غير ناجح عدم اتمام متطلبات مقرر الزم للتخرج ولٌس له امتحان
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 اٌص١فٟ( : اٌتذس٠ت 17ِبدح )
خالل العطالت الصٌفٌة مرتٌن خالل فترة الدراسة لفترة ال تقل عن  عملٌاٌإدى الطالب تدرٌبا 

اربعة اسابٌع فى المره الواحدة و ذلك فى احدى الشركات او المإسسات الصناعٌة التى تالئم فروع 
التخص  العام للطالب و ٌكون التدرٌب تحت اشراؾ المرشد االكادٌمى للطالب و ٌقدم الطالب 

تمام التدرٌب بنجاح و تقرٌرا عن ما قام به تناقشة لجنة مشتركة من المعهد و للمعهد شهادة معتمدة با
 الجهة التى تدرب فٌها و ٌمنح تقدٌرا لهذا التدرٌب ٌدرج ضمن مجموع النقاط الحاصل علٌها.

 اٌّعذي اٌتشاوّٝ ِتٛعظ إٌمبط ٚ( : حغبة 18ِبدح )

 تحسب نقاط المقرر و المعدل التراكمى  للطالب كما ٌلى :

 .تحسب نقاط كل مقرر على انها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة فى نقاط تقدٌر المقرر 

 وع النقاط التى حصل علٌها الطالب فى اى فصل دراسى على انها مجموع نقاط كل مٌحسب مج
 المقررات التى درسها فى هذا الفصل الدراسى .

  ى فصل دراسى على انه ناتج قسمة مجموع النقاط التى حصل ألالتراكمى  متوسط النقاطٌحسب
 مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذة المقررات .، علٌها الطالب فى هذا الفصل 

  كل فصل دراسً وعند التخرج علً أنه ناتج قسمة مجموع كل النقاط ٌحسب المعدل التراكمى عند
 ساعات المعتمده لهذه المقرراتالمقرارات التً اجتازها الطالب علً مجموع ال

  خالل جمٌع الفصول  3.31تمنح مرتبة الشرؾ للطالب الذى ال ٌقل المعدل التراكمى الفصلى عن
 ، علً أالٌكون الطالب قد رسب فً أي مقرر خالل دراسته الجامعٌة.الدراسٌة الرئٌسٌة 

 ( : اعت١فبء اٌّمشساد اٌّإٍ٘خ19ِبدح )
جدٌدة ٌراعى استٌفاإه للمقررات المإهله طبقا للجداول و عند تسجٌل الطالب فى مقررات 

الالئحة الدراسٌة التى توزع على الطالب عند بداٌة التسجٌل وال ٌجوز للطالب ان ٌدرس  مقرر و 
 متطلبه السابق فى الفصل نفسه االاذا كان تخرجه ٌتوقؾ على ذلك.

 ( : دساعخ ِمشساد خبسج اٌّعٙذ21ِبدح )
ٌجوز للطالب بشرط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المعهد و بعد موافقة مجلس القسم 

المعاهد او المخت  و اعتماد وزارة التعلٌم العالى دراسة بعض المقررات بإحدى الجامعات 
المصرٌة او االجنبٌة و تحتسب الساعات المعتمدة لهذه المقررات ضمن متطلبات التخرج للطالب 

ب تقدٌرها عند حساب متوسط النقاط التراكمى على اال ٌزٌد اجمالى الساعات المعتمدة دون احتسا
 ساعة معتمدة. 31لهذه المقررات على 

 ( : ث١بْ ثبٌغجً االوبد21ّٝ٠ِبدح )
الطالب الذٌن ٌحصلون على الدرجة او الذٌن ٌنسحبون من البرنامج لهم الحق فى الحصول على 

 بعد سداد جمٌع الرسوم الدراسٌة. ٌعطى هذا البٌان االبٌان بسجلهم االكادٌمى وال 
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 ( : ا٠مبف اٌم١ذ22ِبدح )
ٌجوز لمجلس ادارة المعهد ان ٌوقؾ قٌد الطالب لمدة سنة دراسٌة وال تزٌد المدة عن سنتٌن اذا 

 تقدم بعذر مقبول ٌمنعه من االنتظام فى الدراسة و بعد موافقة وزارة التعلٌم العالى.

 حبالد اٌفصً( : 23ِبدح )
 ٌتم فصل الطالب من الدراسة فى اى من الحاالت التالٌة:

نهاٌة الفصل فى 1.51 ه التراكمً الى طالمستجد الذي ال ٌتمكن من رفع متوسط نقا الطالب .1
 .من بدء التحاقه بالمعهد الرابع الرئٌسً الدراسً

فى ستة فصول دراسٌة رئٌسٌة  1.71الطالب الذى ٌتكرر انخفاض متوسط نقاطه التراكمى عن  .2
 متصلة او ثمانٌة فصول دراسٌة رئٌسٌة ؼٌر متتالٌة .

فصل دراسً رئٌسً عدا  16الطالب الذى ال ٌتمكن من استكمال متطلبات التخرج خالل  .3
 الفصول التً فٌها اٌقاؾ قٌد الطالب لعذر ٌقبله مجلس المعهد

 

  و ٌجوز لمجلس ادارة المعهد ان ٌمنح فرصا اضافٌة بعد موافقة وزارة التعلٌم العالى بحد اقصى
 ساعة معتمدة. 135أربعة فصول دراسٌة رئٌسٌة للطالب الذي ٌتعرض للفصل بعد استكمال 

 ( : اٌّصشٚفبد اٌذساع١خ24ِبدح )
زٌر التعلٌم العالى وال ٌعتبر الطالب ٌسدد الطالب المصروفات الدراسٌة و االضافٌة الصادرة بقرار من و

المستجد مقٌدا بالمعهد اال اذا كان مسددا للرسوم المقررة وال تعار للطالب كتب او تستخرج اشتراكات فى 
وسائل االنتقاالت او ٌخلى طرفهم او تعطى لهم اٌة شهادات وال تعلن نتائج امتحاناتهم اال بعد سداد الرسوم 

ل الرسوم مقابل الخدمات الخاصة من الطالب الذٌن ٌإدون الخدمة العسكرٌة او المستحقة علٌهم. وال تحص
 المعتقلٌن و المسجونٌن و تحفظ اماكنهم الدراسٌة لحٌن عودتهم و انتظامهم فى الدراسة .

 ( : إٌّح اٌذساع١خ25ِبدح )
% من جملة الطالب لحاالت اإلعفاء من المصروفات، و 5ٌخص  المعهد نسبة ال تقل عن 

ٌكون االعفاء طبقا للقواعد التى ٌضعها مجلس االدارة آخذا فى االعتبار الطالب المتفوقٌن و حاالت 
 .الكوارث و الحاالت االجتماعٌة

 ٚاججبد اٌطبٌت فٝ ٔظبَ االششاف األوبد٠ّٝ )اٌغبعبد اٌّعتّذح(
 حضورها.األكادٌمً،و  شرؾٌجب على الطالب معرفة الساعات اإلرشادٌة للم 
  شًء   و االستفسار عن أيمعهد ولوائح وأنظمة ال طالبالطالب أن ٌراجع دلٌل العلى ٌجب

    األكادٌمً . رفهواضحا من مش ٌراه ؼٌر
 جدول دراسً فى صورة األكادٌمً لوضع خطته الدراسٌة  رفهٌجب على الطالب أن ٌعمل مع مش

 ٌخطط أن ٌدرسه فً الفصول الالحقة.  لما  تنفٌذي
 استفسارات إضافٌة، األكادٌمً أي أسئلة أو رفهكترونٌا لمشوأن ٌتصل أو ٌرسل ال   
 الخا .  األكادٌمً تزوٌد الطالب برقم جواله ورقم البرٌد االلكترونً رؾوعلى المش 
  والتً قد تإثر  األكادٌمً بالتؽٌرات الهامة ببرنامجه الدراسً رفهوأن ٌخبر الطالب مش

 أدائه أو أهدافه الدراسٌة.  على
  مسئولٌة تقدمه الدراسً، حٌث أن النصح واإلرشاد أداة هامة للنجاح ولكن وقبل كل وأن ٌتحمل

 شًء فالطالب هو المسئول األول عن نجاحه.
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 اٌمٛاعذ إٌّظّخ ٌشئْٛ اٌذساعخ ٚاالِتحبٔبد اٌخبصخ ثمغُ ئداسح األعّبي
لى نظوـام الفصلٌوـن الدراسة لنٌـل درجة البكوالورٌوس لقسوم إدارة األعموال أربوع سونوات دراسوٌة عوـ مدة -

الدراسـٌٌن بحٌـث ٌسـتكمل الطـالب ثمانٌة فصول دراسٌة وبحٌث ال تقول الدراسوة عوـن ثالثٌوـن أسوـبوعاً 
 فـً العـام الدراسـً بفصلٌـه.

ٌنتهً الفصل الدراسً األول قبـل عطلـة نصؾ العـام الدراسـً بامتحان فً المقررات المنتهٌوةفٌما عودا  -
هوً الفصول الدراسوً الثوانً بامتحوان فوً نهاٌوة العوام الدراسوً وتعلون نتوائج كول المقررات المتصولة وٌنت

 فصل على حده فً حٌنه، وٌكون التقدٌر العام للفصلٌن معا فً نهاٌة كل عام دراسً. 

% 75ٌشترط للسماح للطالب بدخول االمتحان فً أى مقرر أن ٌكون مستوفٌاً نسبة حضور ال تقول عون  -
جلس إدارة المعهد قراراً بحرمان الطالب مون دخوول االمتحوان فوً المقوررات فً هذا المقرر، وٌصدر م

التى لم ٌستوفً فٌها نسبة الحضور المذكورة، وٌقٌد الطالب فً هذه الحالة راسباً فوً هوذه المقوررات إال 
 ٌقول إذا تقدم بعذر ٌقبله مجلس إدارة المعهد فٌعتبر ؼائباً بعذر مقبول، على أن ٌتقدم بالعذر فوً موعود ال
 عن أسبوعٌن قبل موعد امتحان الفصل الدراسً ما لم ٌكن عذراً قهرٌاً ٌقبله مجلس إدارة المعهد.

% من مجموع دراجــات كــل امتحان، وٌشـترط أال تقل درجة 51ٌعتـبر الطالب ناجحاً إذا حصل علـى  -
%مـوـن درجـوـة 31عـوـن الطالب فً امتحان نهاٌة العام فً الجزء التحرٌري أو فوً االمتحوان التطبٌقوً 

 المقــرر وإال اعتبر الطالب راسـباً فـً هذا االمتحــان.

ٌنقل الطالب للفرقة األعلى إذا كان ناجحاً فى جمٌع المقوررات أو كوان راسوباً فٌموا ال ٌزٌود عون مقوررٌن  -
هائٌوة )وٌإدى االمتحان فٌما رسب فٌه مع طالب الفرقة التوى ٌودرس فٌهوا المقورر( أموا طوالب الفرقوة الن

ٌزٌد عن مقررٌن فٌعقد لهم دور ثان فى شهر أكتوبر أو نووفمبر مون كول عوام وإذا  الذٌن ٌرسبون فٌما ال
تكرر رسوبهم ٌمتحنوا فٌما رسبوا فٌه مع طالب الفصل الدراسى الذى ٌدرس فٌه هوذا المقورر حتوى ٌوتم 

 نجاحهم فٌما رسبوا فٌه.
فً شؤن تنظٌم المعاهد العالٌة الخاصة  1971( لسنة 52من قانون رقم )(54) وحقضي المبدة

 .1987( لسنة 1188والئحته الصادرة بقرار وزٌر التعلٌم العالً رقم )

 ال ٌجوز للطالب أن ٌبقى فً الفرقة الواحة أكثر من سنتٌن دراسٌتٌن.  -

ارة المعهد الترخٌ  للطالب بالنسبة للمعاهد التً مدة الدراسة بها أربع سنوات، فٌجوز لمجلس إد -
الذٌن قضوا بفرقتهم سنتٌن فً التقدم الى االمتحان من الخارج فً السنة التالٌة فً المقررات التً 

 رسبوا فٌها، وذلك فٌما عدا طالب السنة االولى.

وٌجوز لمجلس إدارة المعهد عالوة على ما تقدم الترخٌ  لطالب الفرقة النهائٌة بفرصة أخرى للتقدم  -
ى االمتحان من الخارج و إذا رسب طالب الفرقة النهائٌة فٌما ال ٌزٌد على نصؾ عدد المقررات إل

رخ  له فً االمتحان فٌما  -و ذلك بصرؾ النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة -لهذه الفرقة
 رسب فٌه فرصتان متتالٌتان.

إدارة المعهد فال ٌحسب ؼٌابه  و إذا تخلؾ الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري ٌقبله مجلس -
رسوباً، بشرط أال ٌزٌد التخلؾ عن فرصتٌن متتالٌتٌن أو متفرقتٌن خالل سنٌن الدراسة بالمعهد الذي 
 مدة الدراسة به سنتان، و ثالثة فر  متتالٌة أو متفرقة فً المعهد الذي مدة الدراسة به أربع سنوات.
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 (54) ووفقًب للمبدة
 مقبول" -جٌد -جٌد جدا -"ممتازالتقدٌرات االتٌة: ٌقدر نجاح الطالب بؤحد

 ضعٌؾ جدا" -"ضعٌؾاما رسوب الطالب ٌقدر بؤحد التقدٌرات اآلتٌة:
 و ٌكون تطبٌق التقدٌرات السابقة وفقا للنظام الذي تحدده اللوائح الداخلٌة للمعاهد.
عملٌاً فإن تقدٌر الطالب فً هذا  و إذا تضمن االمتحان فً احد المقررات امتحاناً تحرٌرٌاً و آخر شفوٌاً أو

المقرر ٌتكون من متوسط تقدٌرات التحرٌري أو الشفوي و العملً و ٌعتبر الطالب الؽائب فً االمتحان 
 التحرٌري ؼائبا فً امتحان المقرر و ال ترصد له درجة فٌه.

ؤحد التقدٌرات ٌقدر نجاح أو رسوب الطالب سواء فى المقرر الواحد أو فى المجموع الكلى للمقررات ب -
 األتٌة :
 

 الدرجات مجموع فؤكثرمن %85 من ممتاز -

 الدرجات مجموع من% 85 من أقل إلى %75 من جداً  جٌد -
 الدرجات مجموع من% 75 من أقل إلى %65 من جٌد -
 الدرجات مجموع من% 65 من أقل إلى %51 من مقبول -
 الدرجات مجموع من% 51 من أقل إلى %31 من ضعٌؾ -
 الدرجات مجموع من% 31 من أقل  جداً  ضعٌؾ -

ٌحسووب التقوودٌر العووام للطالووب فووً درجووة البكـووـالورٌوس علـووـى أسـووـاس متوسـووـط المجمووـوع الكلـووـى  -
 للدرجــات التـى حـصــل عـلـٌـهــا فـً كـل السـنــوات الدراسـٌــة )المجمــوع الــتراكمً(.

الفرق األربع ال ٌقل عن جٌد جداً، وبشرط أال ٌكون ٌمنـح الطالب مرتبة الشرؾ إذا كان تقدٌره العام فً  -
 الطالب قد رسب فً امتحان أى مقرر دراسً فً أى فرقة،

 وتمنـح مرتبـة الشـرف كـالتالى: -

 .ممتاز مع مرتبة الشرؾ إذا كان متوسـط تقدٌـرات السـنوات األربع أو الخمس ممتاز 

 وات األربع أو الخمس جٌد جداً.جٌد جداً مع مرتبة الشرؾ إذا كان متوسط تقدٌرات السن 

ٌكـون ترتٌـب أوائـل الخرٌجٌـن فـى البكـوـالورٌوس بوـالمجموع الـوـتراكمى األعلوى بصورؾ النظور عوـن  -
 حصول الطـالب علـى مرتبـة الشـرؾ .

 الطالب الذى ٌرسب فى أكثر من مقررٌٌن ٌبقى لإلعادة وٌعٌدها دراسة وامتحاناً. -
 

 بحساب التقدٌر العام( الخاصة 44وتقضى المادة )
ٌحسب التقدٌر العام لنجاح الطالب فً كل فرقة على أساس التقدٌرات التً حصل علٌهافً المقررات 
المختلفة مع مراعاة أال تزٌد تقدٌره على مقبول فً المقرر الذى سبق أن رسب فٌه أو تؽٌب عن أداء 

ر مقبول فٌحسب له تقدٌر النجاح الذي االمتحان الخا  به بؽٌر عذر مقبول، أما إذا كان قد تؽٌب بعذ
 ٌحصل علٌه.
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 ٚلف اٌم١ذ
الحق فى وقؾ قٌد الطالب لمودة سونتٌن دراسوٌتٌن متتوالٌتٌن أو متفورقتٌن خوالل  القسم بالمعهدلمجلس  -

سنوات الدراسوة إذا تقودم بعوذر مقبوول ٌمنعوه مون اإلنتظوام فوى الدراسوة وفوى حالوة الضورورة ٌجووز 
 من الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات .  69لمجلس الجامعة زٌادة مدة وقؾ القٌد طبقاً للمادة 

من كل عام وال ٌعتد بؤٌوة أوراق أو  31/12تقدٌم طلب وقؾ القٌد فى بداٌة العام الدراسى وحتى ٌتم  -
 مستندات تقدم بعد شهر دٌسمبر من كل عام . 

 االعتزاس عٓ عذَ دخٛي االِتحبْ

ٌقدم طلب االعتذار عن عدم دخول االمتحان قبل بدء االمتحوان أو أثنائوه فوى خوالل ٌوومٌن علوى  -

تارٌخ انتهائه وال ٌلتفت إلى أى طلب ٌقدم بعد هذا التارٌخ، وٌقودم الطلوب باسوم عمٌود األكثر من 

 المعهد وٌودع إما بالٌد بؤرشٌؾ المعهد أو ٌرسل إلى المعهد بالبرٌد المسجل بعلم الوصول

ٌقووم قسووم شووئون الطووالب بالمعهوود فووور وصوول الطلووب بإخطووار الطالووب بالتقوودم لووإلدارة الطبٌووة  -

 بجامعوة التعلٌموىالمعهود لتوقٌوع الكشوؾ الطبوى علوى طوالب المعهود ـ المستشوفى  المتعاقود معهوا

ـو، كموا تخطور فوى ( المتمٌوز أكتوبروـالحى  6  بمدٌنوة مقرهوا الكوائن) والتكنولوجٌوا للعلوم مصر

 الٌوم ذاته اإلدارة الطبٌة سالفة الذكر بذلك. 

 ال ٌجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان فى الدور الواحد. -

جوز أن ٌزٌد عدد االعتذارات المرضٌة عن عدم دخول االمتحان عن مورتٌن خوالل سونوات ال ٌ -

 الدراسة تضاؾ إلٌها مرة ثالثة بقرار من مجلس إدارة المعهد .

ٌجووب علووى الطالووب أن ٌرفووق بطلووب عوودم دخووول االمتحووان لعووذر إجتموواعى شوورحاً لهووذا العووذر  -

العووذر المقوودم منووه وال ٌعتوود بووؤى أوراق أو  مصووحوباً بكافووة األوراق الرسوومٌة الدالووة علووى حقٌقووة

 مستندات من جهات ؼٌر رسمٌة . 

 

 ٔظبَ تأد٠ت اٌطبٌت

فً شؤن تنظٌم المعاهد العالٌة الخاصة  0721( لسنة 52من قانون رقم )( 74) أعطج المبدة

 .0742( لسنة 0144والئحته الصادرة بقرار وزٌر التعلٌم العالً رقم )
بالمعاهد و المرخ  لهم بتؤدٌة االمتحان من الخارج للنظام التؤدٌبً المبٌن فٌما ٌخضع الطالب المقٌدون 

 بعد
 حعخبر على األخص مخبلفبث حأديبيت:: (76)مبدة

األعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطٌل الدراسة أو التحرٌض علٌه وكذلك االمتناع المدبر عن حضور  .1
 بالمواظبة علٌها. الدروس والمحاضرات وؼٌرها التً تقضً اللوائح

 كل فعل مخل بالشرؾ والكرامة أو مخل بحسن السٌر والسلوك داخل المعهد أو خارجه. .2
 كل إخالل بنظام  االمتحان أو الهدوء الواجب له، و كل ؼش فً امتحان  أو الشروع فٌه. .3
 كل إتالؾ للمنشآت و األجهزة أو المواد أو الكتب الجامعٌة أو تبدٌدها. .4
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 معهد واالشتراك فٌه بدون ترخٌ  سابق من مجلس إدارة المعهد.كل تنظٌم داخل ال .5
توزٌع النشرات أو إصدار جرائد حائط للمعهد أو تجمٌع توقٌعات بدون ترخٌ  سبق من مدٌر  .6

 .المعهد
 االعتصام داخل مبانً المعهد أو االشتراك فً مظاهرات مخالفة للنظام واآلداب واللٌاق.  .7

 :76 مبدة

بالؽش فً االمتحان او الشروع فٌه ٌخرجه رئٌس عام االمتحان او من ٌنوب  كل طالب ٌضبط متلبسا
المقــررات و ٌعتبر الطالب راسبا فً ً ــعنه من قاعة االمتحان و ٌحرم من دخول االمتحان فً باق

، اما فً االحوال االخرى فٌبطل االمتحان بقرار من جمٌع مواد هذا االمتحان و ٌحال إلى لجنة التؤدٌب 
د و ٌترتب علٌه بطالن الدرجة العلمٌة اذا كانت قد منحت ــس ادارة المعهـــب او مجلــس التادٌمجل

 للطالب قبل كشفه واقعة الؽش.
 :العقىببث الخأديبيت الخي حىقع على الطالة وهي: 47 مبدة

 التنبٌه شفاهة او كتابة .1
 االنذار .2
 الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة ال تتجاوز شهرا .3
 الفصل من المعهد لمدة ال تتجاوز شهرا .4
 الؽاء امتحان الطالب فً مقرر او اكثر .5
 الفصل من المعهد لمدة عام دراسً او اكثر .6
 الحرمان من تؤدٌة االمتحان فً جمٌع المواد لمدة سنة دراسٌة او اكثر .7
م لالمتحان، و الفصل النهائً من المعهد، و ٌترتب علٌه الؽاء قٌد الطالب بالمعهد و حرمانه من التقد .8

 ٌبلػ هذا القرار الى المعاهد االخرى
 

و ٌجوز الدارة المعهد اعالن القرار الصادر بالعقوبة التؤدٌبٌة داخل المعهد و ٌجب ابالغ القرار الى ولً 
 امر الطالب.

 و تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التادٌبٌة عدا التنبٌه الشفوي فً ملؾ الطالب.
ن ٌعٌد النظر فً القرار الصادر بالفصل النهائً بعد مضً ثالث سنوات على االقل من و لوزٌر التعلٌم ا

 تارٌخ صدور القرار.
 

 الهيئبث المخخصت بخىقيع العقىببث هي: :47مبدة 

اعضاء هٌئة التدرٌس بالمعهد، و لهم توقٌع العقوبتٌن االولى و الثانٌة الواردة فً المادة السابقة عما  .1

 اثناء الدروس او المحاضرات و التمرٌنات العملٌة و االنشطة المختلفة.ٌقع من الطالب 

 مدٌر المعهد او الوكٌل المخت ، و له توقٌع العقوبات االربعة االولى المبٌنة فً المادة السابقة. .2
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 ئسشبداد ٌٍطٍجخ خالي فتشح االِتحبٔبد

 ٔظبَ اٌتأد٠ت / اٌمٛاعذ اٌخبصخ ثٍجبْ االِتحبٔبد

 الطالب خالل فترة االمتحانات طبقا" لقانون تنظٌم المعاهد العلٌا الخاصةنظام تؤدٌب 

ال ٌجوز ألى طالب أن ٌكون معه فى قاعة االمتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالٌة من  :31"المادة 
 ." الكتابة فٌما عدا ما ترخ  به لجنة االمتحان وٌجب أن تكتب االجابة على الورق المقدم من المعهد

محظور على الطالب الكالم أثناء االمتحان التحرٌرى أو العملى أو القٌام بؤى عمل فٌه اخالل  :32دة "الما

ذر المراقب المخالؾ وعند تقرٌر المخالفة ٌخرجه العمٌد أو من ٌنوب بنظام االمتحان وفى حالة المخالفة ٌن

خالفه فٌه وٌحرر المراقب عنه من قاعة االمتحان وٌعتبر امتحانه ملؽى فى المقرر الذى ارتكب الم

 محضرا" بذلك ٌقدمه الى العمٌد."

كل  :ٌعتبر مخالفة تؤدٌبٌة كل إخالل بالقوانٌن واللوائح والتقالٌد الجامعٌة وعلى األخ :3فقرة  68مادة "

 "إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل ؼش فً امتحان أو الشروع فٌه.

بسا" بالؽش فى االمتحان أو الشروع فٌه ٌخرجه رئٌس عام االمتحان أو كل طالب ٌضبط متل :69"المادة 

من ٌنوب عنه من قاعة االمتحان وٌحرم من دخول االمتحان فى باقى المقررات وٌعتبر الطالب راسبا" فى 

 ذا االمتحان وٌحال الى لجنة التؤدٌب."جمٌع مواد ه

 

 

 قواعد أداء الطلبة لالمتحانات النهائٌة

جمٌع اللجان قبل عشرة دقائق من بدأ االمتحان وٌمنع دخول الطلبة لحٌن تجهٌز القاعة وتوزٌع تؽلق  -1

ورق االمتحان. ٌسمح للطلبة بالدخول خالل النصؾ ساعة األولى أما فى النصؾ ساعة التالٌة فال ٌسمح 

 لهم بالدخول اال بموافقة رئٌس اللجان )مشرؾ الدور(.

حمام فى الساعة األولى نظرا" المكانٌة دخول طلبة لقاعات االمتحانات أو ال ٌسمح للطالب بالخروج لل -2

فى النصؾ ساعة األخٌرة لالستعداد لتجمٌع أوراق / لوحات االجابة. ال ٌسمح بالخروج من اللجنة ألكثر 

 .وبمراعاة باقى اللجان من طالب واحد فى المرة الواحدة
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بطاقة المعهد أو بطاقة تحقٌق الشخصٌة. ال ٌسمح للطالوب  عدم التواجد داخل مقار لجان االمتحان دون -3

الؽٌر حائز على تحقٌق شخصٌة بدخول لجنة االمتحان اال بعد تعرؾ أحد أعضاء هٌئة التودرٌس أو الهٌئوة 

 المعاونه أو ادارة شئون الطلبة علٌه.

االمتحوووان  عووودم اصوووطحاب أجهوووزة المحموووول واآلالت الحاسوووبة المبرمجوووة ذات الوووذاكرة داخووول لجوووان -4

 والمخالفة لذلك تعتبر حالة ؼش تعرض مرتكبها للمسؤلة التؤدٌبٌة . 

عدم اصطحاب الحقائب واألكٌاس والكتوب والموذكرات وأٌوة متعلقوات مكتوبوة تتعلوق بالموادة أو بؽٌرهوا  -5

إال فووً حالووة نظووام االمتحووان بالكتوواب المفتوووح طبقووا" للبٌانووات المدونووة بمظووروؾ داخوول لجووان االمتحووان 

 .االمتحان وبالموافقة المسبقة لعمٌد المعهد

تودون بٌانوات الطالووب علوى الشوورٌط المعود لووذلك فقوط الملصوق بكراسووة / لوحوة اإلجابووة وبٌانوات المووادة  -6

 وتارٌخ االمتحان و المستوى الدراسً / الفرقة الدراسٌة الموضحة على كراسة / لوحة اإلجابة. 

والثانٌووة لالنصووراؾ موون لجنووة االمتحووان. عوودم التوقٌووع ٌعوورض ٌوقووع الطالووب مرتووان األولووى للحضووور  -6

 الطالب اللؽاء االمتحان.

عدم التحدث مع أي زمٌل داخل مقار لجوان االمتحوان ألى سوبب. فوى حالوة التكورار ٌعتبور الطالوب فوى  -7

 حالة ؼش مإثم قانونا".

ل وبموافقة رئٌس اللجان ال ٌسمح بالخروج من مقار لجان االمتحان قبل مضى نصؾ الوقت على األق -8

مشرؾ الدور كذلك ال ٌسمح بالخروج خالل النصؾ ساعة األخٌرة من االمتحان تنظٌما لعملٌة استالم 

 كراسات / لوحات اإلجابة.

وضع األدوات داخل أكٌواس شوفافة دون اسوتخدام الحقائوب. توضوع الحقائوب وؼٌرهوا فوى المكوان الوذى  -9

و من ٌنوب عنه. ال ٌسمح بتبادل األدوات حٌث ٌعتبر اخالال" بالنظام ٌحدده رئٌس اللجان / مشرؾ الدور أ

 العام.
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و فى حالة حدوث واقعة ؼش )بمستندات او بدون( ٌخطر المراقب رئٌس اللجان / مشورؾ الودور أو  -11

عمٌد المعهد للتحقق من الواقعة وٌحرر رئٌس اللجان / مشرؾ الدور محضرا" ٌوقع علٌه جمٌع المراقبٌن 

ع الى عمٌد المعهد لالعتماد وٌحول الطالب والمحضر الى الشئون القانونٌة للتحقٌق الفورى. فى حالة وٌرف

 ثبوت الواقعة ٌعتبر الطالب راسبا" فى االمتحان.
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 األٔشطخ اٌطالث١خ
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 اٌتغ١ٙالد ٚ اٌخذِبد
 :إححبدالطالة

وتعوٌدهم على القٌادة ٌهدؾ الى تنمٌة القدرات والقٌم األخالقٌة والوطنٌة للطالب 
واكتشاؾ المواهب الطالبٌة وتنمٌتها كما انها تبث روح الترابط بٌن الطالب وأعضاء هٌئة 
  التدرٌس وٌبدأ الترشٌح النتخابات اتحاد الطالب بعد ثالث أسابٌع من بدء العام الدراسى الجدٌد.

 :المعهذ طالة إححبد

 .أرائهم عن فٌه ٌعبروا للطالب الممثلة الرسمٌة ٌعتبرالهٌئة 11 اإلتـحــاد

تشكل االتحادات الطالبٌة طالب المعهد النظامٌٌن المقٌدٌن به كما ٌكون للطالب الوافدٌن منهم 
 حق ممارسة أوجه النشاط الخا  باإلتحاد دون أن ٌكون لهم حق االنتخاب أو الترشٌح.

ب وتنمٌة هواٌاتهم وٌعمل اإلتحاد على تحقٌق أهدافه فى التؤهٌل المعنوى والشخصى للطال
 وترشٌد طاقتهم بما ٌعود على المجتمع وعلٌهم بالفائدة.

( عضو بواقع عضوٌن لكل لجنة من اللجان السبعة ومنه ٌنتخب 14إتحاد المعهد ٌتكون من ) -
 أمٌن إتحاد المعهد ونائبه.

وزارة ( عضو )أمناء ونواب اتحاد الكلٌات والمعاهد العلٌا ب14إتـحـاد الـوزارة ٌتكون من ) -
التعلٌم العالى( ومنهم ٌنتخــب أمناء اللجان العلٌا السبع ومساعدٌهم ثم ٌنتخـــب رئٌس اتحاد 

 طالب الوزارة ونائبه.

وتم انتخاب الطالب: مصطفى عبدالرازق فهمى أمٌن لجنة الجوالة على مستوى إتحاد الكلٌات  -
 والمعاهد العلٌا بوزارة التعلٌم العالى.

 توافرها فً الترشٌح لعضوٌة االتحاد:الشروط الواجب 

 أن ٌكون متمتعاً بجنسٌة جمهورٌة مصر العربٌة. .1

 أن ٌكون متصفاً بالخلق القوٌم والسمعة الحسنة. .2

 أن ٌكون طالباً نظامٌاً مستجداً فً فرقته ؼٌر باق لإلعادة آلي سبب. .3

 أن ٌكون من ذوى النشاط الملحوظ فً اللجنة التً ٌرشح نفسه فٌها. .4

 ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة أو تقرر إسقاط عضوٌته باإلجماع.أال  .5
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 2113/  2112اٌّعٙذ  اتحبد ِجٍظ أعضبء

 

 الشبــــــــاب رعــاٌــــــــة رئٌس جهاز عبدالحمٌد رفعت محمـــداألستاذ: 

 الطالب اتـحـــــــــــاد مجلس أمٌن احمد حسن عرفةالطالب: 

 الطالب اتحاد مجلس مساعد أمٌن حازم ٌاسر عبد الرزاقالطالبة: 
 

 

 
 

 الــطــالب اتـحـاد رائد م.م بسمة شرٌن بٌومً اإلدارة مجـــــلس رئٌس
 األســر لـجـنة مستشار مشرىالهـ محمد. دأ. وكٌل المعهد لشئون التعلٌم

 الرٌـاضى النشاط لجنة مستشار حافظ شعٌب. دأ. اآلعمالادارة بقسم  أ.د 
 الثقافـــــى النشاط لجنة مستشار كشٌــــــك ألـفــــــــت. د المعمارٌة الهندسة قسم رئٌس
 الفنـــــــى النشاط لجنة مستشار موســــى ــالمك. د المعمارٌة الهندسة بقسمد.
 العامة الخدمة و الجوالة نشاط لجنة مستشار عصام الدٌن حلمً.د ادارة اآلعمال بقسم .د

 الرحالت و اإلجتماعى النشاط لجنة مستشار عبد هللا العرٌان. دأ. عمٌد المعهد

 التكنولوجٌــا و العلمى النشاط لجنة مستشار ناصؾ د. تامر منٌر د. بقسم اتصاالت وتكنولوجٌا

 األســــــــــــــــر لجنــــــــــــة أمٌن اٌة شحاتة علًالطالب: 
 األســـــــــــــــــر لجنـة مساعد أمٌن نادر ناصر عبد الحلٌمالطالب: 
 الرٌــــــاضى النشاط لجنة لجنة أمٌن احمد اشرف سٌدالطالب: 
 الرٌــاضى النشاط لجنة مساعد أمٌن ادهم احمد محمدالطالب: 
 الثقـــافـــــــى النشــــــــاط لجنة أمٌن مصطفً محمد مصطفً بكريالطالب: 

 الثقافـــــــى النشاط لجنة مساعد أمٌن ابراهٌمحسام الدٌن خالد الطالبة: 
 الفنـــــــــــــى النشــــــــاط لجنة أمٌن احمد حسن عرفةالطالب: 
 الفنـــــــــى النشـاط لجنة مساعد أمٌن امٌرة محمد مصطفًالطالبة: 
 العامة الخدمة و الجوالة نشاط لجنة أمٌن نورهان السٌد جامعالطالب: 
 العامة الخدمة و الجوالة نشاط لجنة مساعد أمٌن ناردٌن طاهر بشريالطالب: 

 الرحالت و اإلجتماعى النشاط لجنة أمٌن هاجر سمٌر حسنالطالب: 
 الرحالت و اإلجتماعى النشاط لجنة مساعد أمٌن حازم ٌاسر عبد الرزاقالطالب: 

 التكنولوجٌا و العلمى النشاط لجنة أمٌن هاجر مجدي محمدالطالب: 
 والتكنولوجٌا العلمى النشاط لجنة مساعد أمٌن احمد جمال احمدالطالب: 
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 فٝ: اٌّتّثٍخ االتحبد ٌجبْ خالي ِٓ ٌٕشبطا أعّبي تتُ
 

 

 :ٌلى كما اللجان تلك تشكٌل الطالبٌة االتحادات الئحة من( 222) المادة وتحدد

تشكل كل لجنة من لجان االتحاد سنوٌاً من طالبٌن عن كل فرقة دراسٌة ٌتم إنتخابهما إنتخاباً مباشراً، على 
  بٌنهم األمٌن واألمٌن المساعد للجنة على مستوى الكلٌة.أن ٌنتخب من 

 اٌشحالد ٚ األعش ٌجٕخ

  وضع قواعد إنشاء األسور وتنظوٌم العمول بهوا وأنشوطتها ولووائح داخلٌوة لتنظوٌم عمول األسور واألنشوطة
الطالبٌة ولألسر حرٌوة اختٌوار الهٌكول التنظٌموى الوذى ٌتناسوب موع طبٌعوة عملهوا بموا ال ٌتعوارض موع 

 اللوائح والقوانٌن الجامعٌة.

 .تشجٌع تكوٌن األسر واألنشطة الطالبٌة والتنسٌق وتقدٌم الدعم الفنى وتنظٌم المسابقات فٌما بٌنها 

  الحمالت ـ( تقدٌم الدعم الفنى والمادى للمبادراتModels.الطالبٌة ) 

  علوى تعرٌوؾ الطالوب بمعوالم تنظٌم الرحالت والمعسكرات الثقافٌة واالجتماعٌة والترفٌهٌة التى تساعد
 مصر والعالم والتروٌح عن النفس وؼٌرها.

 وٌتم تكوٌن األسر الطالبٌة بمجرد اإلخطار حال توافر الشروط الالزمة لتكوٌن األسر

 اٌش٠بضٝ إٌشبط ٌجٕخ

 ػٓ اٌّخزٍفخ اٌش٠بػ١خ األٔشطخ ٌّّبسعخ اٌّالئّخ اٌفشص ر١ٙئخ ٚ اٌش٠بػ١خ اٌفشق رى٠ٛٓ رشغ١غ 

 اٌش٠بػ١خ. ٚاألدٚاد إٌّشآدرٛف١ش ؽش٠ك

 اٌش٠بػ١خ. اٌّغبثمبد ػٍٝ اإلششاف 

 اٌطالة ارؾبد ِغٍظ ِٛافمخ ثؼذ اٌش٠بػ١خ االرؾبداد فٝ اٌّؼزّذ٠ٓ اٌّذسث١ٓ رشش١ؼ 

 اٌثمبف١خ ٚ اٌغ١بع١خ اٌٍجٕخ

 الدٌمقراطٌة و المواطنة مفاهٌم ٌرسخ بما الوطن بقضاٌا الوعى تنمٌة. 

 الثقافٌة و اإلبداعٌة و الفكرٌة الطالب طاقات إطالق و اإلنسان حقوق ثقافة نشر. 

 ٌإلٌّبَ اٌطالة ٌذٜ االعزّبػٝ ٚ اٌغ١بعٝ اٌٛػٝ ر١ّٕخ فٝ رغُٙ اٌزٝ اإل٠غبث١خ اٌّشبسوخ ل١ُ رشع١خ 

 اإلعال١ِخ. ٚ اٌؼشث١خ األِخ ٚ اٌٛؽٓ ثمؼب٠ب

 اٌغ١بع١خ. اٌؾ١بح فٝ اإل٠غبث١خ اٌّشبسوخ ٚ اٌغ١بع١خ اٌزٛػ١خ ِّبسعخ فٝ اٌطالة ؽش٠خ اؽالق 

 . الرٌاضى النشاط لجنة .2 .الرحالت و األسر لجنة .1
 . الفنى النشاط لجنة .4 . الثقافٌة و السٌاسٌة اللجنة .3
 .الطالب وشئون االجتماعى النشاط لجنة .6 .العامة الخدمة و الجوالة لجنة .5
  .التكنولوجى و العلمى النشاط لجنة .7
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 ًاٌؼبِخ. اٌمؼب٠ب ثشؤْ سإٜ ٌزى٠ٛٓ ث١ٕٙب ف١ّب اٌزٕغ١ك ٚ اٌغ١بع١خ االرغب٘بد ِخزٍف ِغ اٌزٛاط 

 اٌضمبف١ددخ إٌّددباشاد ٚ اٌّددئرّشاد ٚ إٌددذٚاد ٚ اٌّؾبػددشاد رٕظدد١ُ ٚ إٌشددشاد ٚ اطددذاساٌّغالد  ٚ 

 اٌؼبِخ. اٌشخظ١بد اعزؼبفخ ٚ اٌؼًّ ٚسػ

 ٌجٕخ إٌشبط اٌفٕٝ

  ًِٛا٘ت اٌطالة اٌف١ٕخ.طم 

 .ٕٝرؾف١ض اٌطالة ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ أٔٛاع اٌفْٕٛ اٌّخزٍفخ ػٓ ؽش٠ك اٌذػُ اٌّبٌٝ ٚاٌف 

 .اإلششاف ػٍٝ اٌّغبثمبد اٌف١ٕخ اٌّخزٍفخ 

 اٌؼًّ ػٍٝ اإلسرمبء ثبٌزٚق اٌؼبَ ٚر١ّٕخ اٌؾظ اٌغّبٌٝ ٌذٜ اٌطالة. 

 ٌجٕخ اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌعبِخ

 ِٝدٓ سؽدالد ٚدٚساد رذس٠ج١دخ ػٍدٝ أعدبط ِٚجدبدٜء اٌؾشودخ اٌىشدف١خ ػٍدٝ  رٕظ١ُ أٚعٗ إٌشبؽ اٌىشف

 اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٝ ٚاٌمِٛٝ ٚاٌذٌٚٝ.

  رٕف١ز ثشاِظ رخذَ اٌج١ئخ ثّب ٠غبُ٘ فٝ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٚاٌؼًّ ػٍٝ اشدزشان اٌطدالة ٚاٌغّؼ١دبد اٌّخزٍفدخ

 راد اٌظٍخ ثبٌٕشبؽ اٌج١ئٝ فٝ رٕف١ز٘ب.

 اٌؾشوخ اٌىشف١خ داخً اٌى١ٍخ أٚ اٌغبِؼخ.اٌزٛاطً ِغ اٌغّؼ١بد اٌىشف١خ ٌذػ ُ 

 ٌجٕخ إٌشبط االجتّبعٝ ٚشئْٛ اٌطالة

  رٕظدد١ُ ؽفددالد اٌزؼددبسف ٚاؽ١ددبء إٌّبعددجبد اٌم١ِٛددخ ٚاٌذ١ٕ٠ددخ ٌزٛؽ١ددذ اٌددشٚاثؾ االعزّبػ١ددخ ثدد١ٓ اٌطددالة

 ٚث١ُٕٙ ٚث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ.

 ش اٌشػب٠خ اٌطالث١خ.اٌؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد ٚرٛف١ 

 .اٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌذػُ االعزّبػٝ ٌغ١ش اٌمبدس٠ٓ ٚرٜٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ 

 ٌجٕخ إٌشبط اٌعٍّٝ ٚاٌتىٌٕٛٛجٝ

 .اٌذػُ اٌفٕٝ ٚاٌّبٌٝ ٌزغغ١ً ثشاءاد االخزشاع ٚاٌٍّى١بد اٌفىش٠خ ٌٍطالة 

  ٚعذاٚي االِزؾبٔبد.ِزبثؼخ ع١ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّشبسوخ فٝ ٚػغ اٌغذاٚي اٌذساع١خ 

 .ػمذ إٌذٚاد ٚاٌّؾبػشاد ٚاٌّئرّشاد اٌؼ١ٍّخ ثٙذف ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ ٚاالثزىبس٠خ 

 .ٌُٙ ٕٝرشغ١غ ٚدػُ ٔٛادٜ اٌؼٍَٛ ٚاٌغّؼ١بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش اٌذػُ اٌّبدٜ ٚاٌف 

 ٓاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ش فشص اٌزجبدي ٚاٌزذس٠ت اٌؼٍّٝ اٌطالثٝ خبسط ٚداخً اٌٛؽ 

 ٌزٕغ١ك ث١ٓ ؽالة اٌى١ٍبد اإلٔغب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ فٝ ِغبالد اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ.ا 
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 .اٌؼًّ ػٍٝ ٔشش األثؾبس ٚاالثزىبساد اٌطالث١خ فٝ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 
 

وشااااال المعهاااد فاااى العدياااد مااان األاشاااضة الاالافياااة والاياةاااية واوىتماعياااة وال اياااة عماااى مساااتو  

 :وحالق المااكز المتالدمة فى األاشضة  التالية 7475-7470الىمهواية خالل العام الماةى 

 :إٌشبط اٌثمبفٟ

من خالل المسابقات  بالمعهدالشباب تنفٌذا لخطة النشاط الثقافً المقررة بالخطة التنفٌذٌة إلدارة رعاٌة 

 التً نظمت فً مختلؾ المجاالت الثقافٌة حصل طالب المعهد على المراكز التالٌة: والعلمٌة الثقافٌة والدٌنٌة

د المستوى المعه ولحصو  4/12/2115المشاركة فى مسابقة القرآن الكرٌم على مستوى الجمهورٌة فى  -

 الثانى على مستوى الجمهورٌة.

 21/3/2115المشاركة فى مسابقة دورى المعلومات على مستوى الجمهورٌة فى الفترة  -

 و حصول المعهد على المركز الثالث على مستوى الجمهورٌة. 

م العالى فى الفترة من ) واالختراعات واالبتكارات ( علومالالمشاركة فى ملتقى نوادى  -  16/3/2115 وزارة التعٌل

 اًن عًل مستوي الجمهورٌة.الثحصل المعهد على المركز 

 والحصول عًل المستوي الرابع عًل مستوي الجمهورٌة. 6/4/2115المشاركة فً مسابقة افاق جدٌدة ًف الفترة  -

 إٌشبط اٌش٠بضٝ:

ؼٙ - ٍجخ اٌّ ؼبة  ذؽظٛي ؽ ظش٠خ فٝ ػذٚ ٌأ ؼبد اٌّ غِب ٌٛخ ٌا غّٙٛس٠خ فٝ ثط غزٜٛ ٌا  ِ شوض األٚي ػٍٝ ػٍٝ اٌّ

ٌمٛ  َ ( 122َ ،  422َ ،  222ح ) ا

-  ٟ ٌضبٟٔ ػٍ شوض ا ّبعٟ ػٍٟ اٌّ خ فش٠ك ٌا ؽظٛي ٌا ّبعٟٚ  خ ٌٚا ىج١ش  ٌمذَ ٌا ىشح ا ظذالخٌ  ٌٛخ دٚسح ٌا االشزشان ٟف ثط

ّجش. غّٙٛس٠خ خالي شٙش د٠غ  ِغزٛٞ ٌا

غّٙٛس٠خ خالي شٙش  - ٞ ٌا ىشس ػٍٟ ِغٛز شِ  ٌضٌب شوض ا ؾظٛي ػٍٟ اٌّ ٌٚا ٌٚخ  طب ظ ٌا ٌٛخ ٕر االشزشان فٟ ثط

ّجش.  ّجشٚ  د٠غ  ٔٛف
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 إٌشبط االجتّبعٟ:

ّجش  - ف ٔزخبة خالي شٙش ٛٔ طالة ثبال ظ١ت ارؾبد ٌا  رُ ٕر

ؾظٛي  - ٌٚا ؾبئؾ  غٍخ ٌا شؼش ،ِ  مذَ ، ٌا شطشٔظ ، وشح ٌا غبثمخ ٌا ١ّضح ٌّ ّز َ االعش ٌا رُ االشزشان فٟ ِغبثمخ ٠ٛ

ّجش. ف غّٙٛس٠خ خالي شٙش ٛٔ ٞ ٌا غٛز  ِ ش ػٍٟ ٌضٌب شوض ا ٟ اٌّ  ػٍ

ٌجخ  - طب ٌٚا ت  طٌب غبثمخ ٌا رٌه خالي شٙش االشزشان فِٟ  شاثغٚ  شوض ٌا ؾظٛي ػٍٟ اٌّ ٌٚا شطشٔظ  ١ٌخ ٚ ٌا ّضب ٌا

 ِبسط.

- .ً رٌه خالي شٙش اثش٠ طالةٚ  ٚارؾبد ٌا ؼٙذ  ٍجخ اٌّ ١ٌز١ُ ثبالشزشان ِغ ؽ َ ا  ػًّ ؽفً ٠ٛ

 

 

 إٌشبط اٌفٕٟ:

شوض  - ؾظٛي ػٍٟ اٌّ ٌٚا ّجش  فشدٞ ٚرٌه خالي شٙش د٠غ ٕبء ٌا غ ٌٚا ؼضف  غبثمخ ٌا شبسوخ فِٟ  غزٜٛاٌّ  ِ ٝ ػٍٝ ٌضٔب  ا

غّٙٛس٠خ  ٌا

غّٙٛس٠خ  - ٜ ٌا ٛاؽذ ػٍٝ ِغٛز فظً ٌا غشؽ١خ ٌا غبثمخِ   ِ شبسوخ ٝف شوض االٚي خالي شٙش اٌّ ؾظٛي ػٍٟ اٌّ ٌٚا

 ِبسط 

شوض األٚي  - غشػ ػٍٝ اٌّ ؽظً فش٠ك اٌّ  ٚ غشؽ١خ ْٛ اٌّ ٕف شبسوخ فٝ ِغبثمخ ٌا ٝ اٌّ غشؽ  ِ افؼً ػشع

ب٠ٛ  شوض االٚي خالي شٙشِ  ىٛساي اٌّ  ٌٚا

شبسوخ ٝف - شعُ  اٌّ ض٠زٝ ِغبثمخ ٌا ِبسطٌا ٜ خالي شٙش  غٕٛ ؼشع ٌا  اٌّ
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 اٌخذِبد اٌطالث١خ
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 ئداسح سعب٠خ اٌشجبة
٠ٛعددذ ثبٌّؼٙددذ اداسح ٌشػب٠ددخ اٌشددجبة ٚرٌدده ٌزمددذ٠ُ اٌخددذِبد اٌطالث١ددخ داخددً اٌّؼٙددذ أٚ ر١غدد١ش 

اٌطددالة اٌؾظدٛي ػٍددٝ اٌخدذِبد األخددشٜ اٌزددٝ رمدذِٙب ٚصاسح اٌزؼٍدد١ُ اٌؼددبي ٚرٌده ػددٓ ؽش٠ددك ٌغدبْ ارؾددبد 

إٌّزخت ِٓ ث١ٓ ؽالة اٌّؼٙذ ٚ رمغ سػب٠خ اٌشجبة فٝ اٌّجٕٝ اٌشئ١غٟ ٌٍّؼٙذ ثبٌذٚس اٌضدبٟٔ ثغدٛاس ِىبردت 

 اٌغبدح أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ لبػبد اٌذساعخ ٌزىْٛ فٟ ِٛلغ رّشوض اٌطالة.

 أُ٘ ِٙبَ ئداسح سعب٠خ اٌشجبة:

 .االششاف ػٍٟ أٔشطخ االرؾبد ٚاٌٍغبْ اٌّزفشػخ ِٕٙب 

 .االششاف ػٍٟ االٔشطخ اٌش٠بػ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌشؽالد ٚاٌّؼغىشاد ٚاٌغٛاٌخ 

 .اٌزخط١ؾ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد اٌالصِخ العزضّبس أٚلبد اٌفشاؽ ٌٍطـالة 

 .االششاف ػٍٝ اٌذػُ ٚاٌشػب٠خ اإلعزّبػ١خ ٌٍطالة 

 خ١ٍخ. رٕظ١ُ اٌّغبثمبد االعزّبػ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ اٌذا 

 .ٞرٕظ١ُ االشزشان فٝ اٌّغبثمبد االعزّبػ١خ ٚاٌش٠بػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ِغ اٌّؼب٘ذ ٚاٌى١ٍبد األخش 

  ِزبثؼخ أخش ِغزغذاد األٔشطخ ٚ اٌّغبثمبد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؼب٘ذ ٚاٌغبِؼبد إٌّبفغدخ ٚ رؤ١٘دً اٌطدالة

 ٌذخٌٛٙب.

 ِٓ اٌٛصاسح. اٌّشبسوخ فٟ اٌّغبثمبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚفك ِب ٠شد 

 .ٟٕالبِخ اٌّؼبسع اٌّزٕٛػخ ٌٕشبؽ اٌطالة اٌف 

  رٕظ١ُ ثشاِظ سػب٠خ اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ) ِٓ األلطبس اٌشم١مخ ٚاٌذٚي اٌظذ٠مخ ( ثغشع ادِدبعُٙ فدٟ اٌؾ١دبح

اٌغبِؼ١خ ِغ صِالئُٙ اٌّظش١٠ٓ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ االشزشان فٟ ٔٛاؽٟ إٌشبؽ ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌّخزظخ 

 ٌّؼ١ش١خ إٌّبعجخ ٌُٙ.ٌزٛف١ش اٌظشٚف ا

 .ِزبثؼخ أػّبي اٌزذس٠ت 

  ٔشش اٌٛػٟ اٌش٠بػٟ اٌّّٛعٗ اٌذاػٟ اٌدٝ ِّبسعدخ اٌش٠بػدخ ٌىغدت ا١ٌٍبلدخ اٌجذ١ٔدخ ٚإٌشدبؽ اٌدذائُ ٚرم٠ٛدخ

 .اٌغغُ

  غشط ٚرشعد١خ اٌّفدب١ُ٘ اٌظدؾ١ؾخ ٌٍزشث١دخ اٌجذ١ٔدخ ٚإٌشدبؽ اٌش٠بػدٟ ِٕٚٙدب اٌؼّدً ثّفٙدَٛ سٚػ اٌفش٠دك

 اٌزشثٛٞ اٌظؾ١ؼ ٌٍّٕبفغبد اٌش٠بػ١خ. اٌٛاؽذ ٚادسان اٌجُؼذ

 .ٔشش صمبفخ اعزضّبس ٚلذ اٌفشاؽ ثجؼغ إٌشبؽبد اٌش٠بػ١خ اٌّف١ذح 

  ُٙاٌؼٕب٠خ ٚاال٘زّبَ ثدبٌطالة اٌّٛ٘دٛث١ٓ فدٟ األٌؼدبة اٌش٠بػد١خ اٌّخزٍفدخ ٚاٌؼّدً ػٍدٝ االسرمدبء ثّغدز٠ٛبر

 اٌف١ٕخ ٚاٌّٙبس٠خ.

  اٌطالة ػٍٟ اإلػزّبد ػٍٟ إٌفظ ٚخذِخ اٌج١ئخ.البِخ اٌّؼغىشاد داخً اٌّؼٙذ ٚخبسعٗ ٌزذس٠ت 

  .ر١ّٕخ سٚػ اٌزؼبْٚ ٚرؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ ٚػًّ ٚسػ ػًّ ِٚؼغىشاد 

 .رٛص١ك اٌشٚاثؾ ث١ٓ اٌطالة ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ئداسح شئْٛ اٌتع١ٍُ ٚاٌطالة ٚاٌخش٠ج١ٓ
زٌه ؽشطذ اداسح اٌّؼٙذ ٠شرجؾ اٌطبٌت ثشئْٛ اٌطالة ِٕز ا١ٌَٛ األٚي ثبٌّؼٙذ ٚؽٛاي عٕٛاد اٌذساعخ ٌ

 أْ رٛفش وً ِب ٠غبػذ ػً لؼبء أِٛسُ٘ اٌخبطخ ثبٌذساعخ.
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 أُ٘ ِٙبَ شئْٛ اٌطالة ٚاٌخش٠ج١ٓ:
 أٚاٌزمذ٠ُ... اٌخ. اٌزؾ٠ًٛ ػٕذ ُ٘سأِٛ أ١ٌٚبء ٚ اٌّؼٙذ ؽالة ؽٍجبد اعزمجبي 

 ثٗ. اٌذساعخ ٔظبَ ٚ ثبٌّؼٙذ اٌمجٛي ٔظبَ ػٓ اٌغبئ١ٍٓ ٚ اٌغذد اٌطالة رؼش٠ف 

 اٌزٕغ١ك. ِىزت أػّبي ِزبثؼخ 

 ٟأخشٞ.  و١ٍبد ِٓ اٌّمج١ٌٛٓ اٌطالة ِٓ اٌم١ذ ؽٍجبد رٍم 

 اٌغذد. اٌطالة ػٍٝ اٌطجٝ اٌىشف ارّبَ اعشاءاد ارخبر 

 ٌٍطٍجخ. غ١ش٘ب ٚ اٌذساع١خ اٌّظبس٠ف رؾظ١ً أرْٚ اعزخشاط 

 ٌٍطالة.  اٌّؼٙذ وبس١ٔٗ اعزخشاط 

 ٌٍَّؼٙذ. اٌزؾ٠ًٛ فٟ اٌشاغج١ٓ عبثمخ عٕٛاد ِٓ اٌّم١ذ٠ٓ أٚ اٌغذد ٌٍطالة اٌزؾ٠ًٛ ثبعشاءاد اٌم١ب 

 اٌخبطخ اٌفظً شٙبداد اعزخشاط ٚ اٌّؼٙذ ِٓ اٌزؾ٠ًٛ فٟ اٌشاغج١ٓ ٌٍطالة اٌؾبٌخ ث١بٔبد اعزخشاط 

 اٌّؼٙذ. ِٓ اٌّفظ١ٌٛٓ ثبٌطالة

 اػبدرٗ. أٚ اٌم١ذ ثٕمً اٌخبطخ اإلعشاءاد ارخبر 

 ًثبٌزغ١ٕذ. اٌخبص اٌمبٔٛٔٝ اٌغٓ ؽغت اٌزوٛس ٌٍطالة اٌزغ١ٕذ رؤع١ 

  ًاػزّبد االػززاساد اٌخبطخ ثبٌطٍجخ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ِب ٠ّٕغ ِٓ اعزىّبي اٌغٕخ اٌذساع١خ عٛاء وبْ رٌه ٌفظ

 دساعٝ ٚاؽذ أٚ ٌغٕٗ دساع١خ ثبٌىبًِ ٚاعز١فبء اإلعشاءاد اٌخبطخ ثزٌه .

 اٌم١ذ.  شٙبداد اعزخشاط 

 اٌشؤْ. ٘زا فٟ اٌظبدسح ٌٍمٛا١ٔٓ ؽجمب ٌٍطالة اٌشخظ١خ اٌجطبلبد اعز١فبء 

 ٌٍطبٌت. عٍٛن ٚ ع١ش ؽغٓ شٙبدح ِٕؼ 

 اٌّؼبدٌخ. الِزؾبْ اٌزمذَ ؽٍجبد اػزّبد 

 اٌذساع١خ اٌّظشٚفبد % 12ِٓخظُ  اعشاءاد ٚ دساع١ب اٌّزفٛل١ٓ اٌطالة ثؤعّبء عغالد اػذاد 

 خ. اٌذساع١ اٌّٛاد دسعبد ِغّٛع % ف02ٝ  ِٓ أوضش ػٍٝ اٌؾبط١ٍٓ األٚائً ٌٍضالصخ

 ػ١ٕ١خ. ٘ذا٠ب ٚ دسٚع ٚ رمذ٠ش ثشٙبداد ثبٌّؼٙذ اٌفشق ثّخزٍف دساع١ب اٌّزفٛل١ٓ عٛائض عغالد اػذاد 

 .ؽفظ أٞ لشاساد رؤد٠ج١خ ػٍٝ اٌطالة ٚ اٌزؤش١ش ػ١ٍٙب ٚ ؽفظٙب فٟ اٌغغالد 

 .ارخبر اإلعشاءاد اٌّزؼٍمخ ثبٌزذس٠ت اٌظ١فٝ ٌٍطالة 

  ًِشىالد اٌطالة.اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّؼٙذ ٚاٌّؼب٘ذ األخشٞ ٌؾ 

  ارخبر اعشاءاد رؾش٠ش شٙبداد اٌزخشط اٌّٛلزخ ٚرمذ٠شاد اٌّٛاد ٚفمب ٌٍج١بٔبد اٌّذٚٔخ ٚلشاس ِٕؼ اٌذسعخ

 اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌزؤش١ش ػٍٝ اٌشٙبداد اٌزٝ ٠طٍجٙب اٌخش٠غْٛ ٌزمذ٠ّٙب اٌٟ اٌغٙبد اٌخبسع١خ.

 ٌٍخش٠ظ. عٍٛن ٚ ع١ش ؽغٓ شٙبدح ِٕؼ 

 .ِٓزبثؼٗ اٌزٛاطً ث١ٓ اٌخش٠غ١ 

 ٚتمذَ ئداسح شئْٛ اٌطالة ٚاٌخش٠ج١ٓ اٌخذِبد اٌتب١ٌخ:

  -استخراج شهادات قٌد للطالب:

  ٠ؾذد اٌطبٌت اٌغٙخ اٌّطٍٛة ٌٙب شٙبدح اٌم١ذ 

  ع١ٕٙبد ثمغُ اٌؾغبثبد ٚ ٠ؾظً ػٍٝ اٌذِغبد اٌّطٍٛثخ ٌٍشٙبدح . ٠12غذد اٌطبٌت ل١ّخ شٙبدح اٌم١ذ 
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  -اعتّبد اشتشاوبد اٌّٛاصالد اٌعبِخ:

طٛسح شخظ١خ ٚ  2س اٌطبٌت اعزّبس ٚع١ٍخ اٌّٛاطالد اٌٝ ِىزت شئْٛ اٌطالة ٚ ِؼٙب ػذد اؽؼب

 ٠زُ ِشاعؼخ اٌج١بٔبد ٌٍطبٌت صُ رؼزّذ ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّؼب٘ذ اٌؼ١ٍب اٌخبطخ. 

  -اعتّبد ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٟٛ:

 اؽؼبس اعزّبسح اٌشلُ اٌمِٟٛ 

 ٠ٍّئ اٌطبٌت اعزّبسح اٌشلُ اٌمِٟٛ 

 رغٍُ االعزّبسح اٌٝ لغُ شئْٛ اٌطالة ٌٍّشاعؼخ ٚ اػزّبد٘ب ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّؼب٘ذ اٌؼ١ٍخ اٌخبطخ.  

 
  -تأج١ً تج١ٕذ اٌطالة اٌّصش١٠ٓ:

عٕذ ِٓ اٌغغً اٌّذٟٔ اٌزبثغ ٌٗ اٌطبٌت ٚ ٠زغٍّٙب  6ػبَ ٠مَٛ ثبؽؼبس  10ػٕذ ثٍٛؽ اٌطبٌت عٓ * 

 ػٓ ؽش٠ك ثطبلخ اٌشخظ١خ 

( عٕذ اٌّؼذي ٚ 2عٕذ )اٌشلُ اٌضالصٟ( ٚرزُ اٌّشاعؼخ ٌج١بٔبد اٌطبٌت ثّٕٛرط ) 6* ٠غٍُ اٌطبٌت ّٔٛرط 

 . 22( عٕذ )اٌشلُ اٌضالصٟ( ٌزؤع١ً اٌزغ١ٕذ ٌٍطبٌت ٌغٓ 6اسفبلٗ ثّٕٛرط )

* ٠مَٛ اٌّٛاف اٌّغئي ػٓ اٌزغ١ٕذ ثبٌّؼٙذ ثؼًّ اعشاءاد رؤع١ً رغ١ٕذ اٌطالة ِغ ِىزت االرظبي 

 ىشٞ اٌخبػغ ٌٛصاسح اٌذفبع. اٌؼغ

 ٍِحٛظخ:

( عٕذ ِٓ ِٕطمخ اٌزغ١ٕذ اٌزبثغ 7ف١ؾبٌخ فمذاْ اٌجطبلخ اٌؼغىش٠خ ِٓ اٌطبٌت ٠زُ ػًّ ثذي فبلذ ٠غّٝ )

 ٌٙب اٌطبٌت. 

 ٠زُ اثالؽ ِٕطمخ اٌزغ١ٕذ اٌزبثغ ٌٙب اٌطبٌت الرخبر ِب ٠ٍضَ إٌّبعجخ

 -ؽشِبْ اٌطبٌت ِٓ اعزخشاط أٞ:

 *شٙبداد ل١ذ.

 د رذس٠ج١خ.*شٙبدا

 خذِبد اٌخش٠ج١ٓ 

 ئعتخشاج شٙبداد ِإلتخ ثتمذ٠شاد اٌّٛاد

طٛسح ٌىً شٙبدح ٚ ٠زُ رغٍّٙب ثؼذ صالس أ٠بَ ُصُ ٠زُ  ٠1زُ عذاد ل١ّخ اٌشٙبدح ثمغُ اٌؾغبثبد ٚ ػذد 

 اػزّبد٘ب ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّؼب٘ذ اٌؼب١ٌخ اٌخبطخ
 اعتخشاج شٙبداد دائّخ 

طٛسح ٌىً شٙبدح ٚ ٠زُ رغٍّٙب ثؼذ صالس أ٠بَ ُصُ ٠زُ  1اٌؾغبثبد ٚ ػذد  ٠زُ عذاد ل١ّخ اٌشٙبدح ثمغُ

 اػزّبد٘ب ِٓ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّؼب٘ذ اٌؼب١ٌخ اٌخبطخ

 أخشٜ خذِبد

  ػشع االرفبل١بد ِغ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٚ األعٕج١خ 

  دٚساد رذس٠ج١خ 

  ًّػًّ ػاللخ ث١ٓ اٌخش٠غ١ٓ ٚ اٌّؼٙذ  رٛف١ش فشص اٌؼ 
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 اٌّىتجخ
 اٌّغزف١ذ٠ٓ لطبػبد خذِخ ٚ اٌجؾض١خ ٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ دػُ فٝ ؽ١ٜٛ ٚ ٘بَ دٚس اٌّؼٙذ ٌّىزجخ أْ شه ال

  ا٘زّبِب اٌّؼٙذ اداسح أٌٚذ فمذ ٌٙزا ٚ اٌجبؽض١ٓ ٚ ٌطالة صادا ٚ ٌٍؼٍُ ِٕبسح فٙٝ ٔٛػ١برُٙ اخزالف ِٕٙبػٍٝ

 اٌّىزجخ. ثٗ رمَٛ ثبٌذٚساٌزٜ ِٕٙب ا٠ّبٔب ثبٌّىزجخ خبطب

 اٌّىتجـخ:ِىـبْ 
 ٚاؽذح لبػخ ِٓ ٚرزىْٛ اػذادٜ ِذسط أِبَ ثبٌّجٕٝ اٌشئ١غٟ ثبٌّؼٙذ األسػٟ اٌطبثك فٝ اٌّىزجخ رمغ

 ٌإلؽالع.

 ِحتـ٠ٛبد اٌّىتجـخ:
رؼُ اٌّىزجخ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ أؽذس اٌّئٌفبد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ اٌزٝ رٛاوت اٌزطٛس اٌؼٍّٝ فٝ اٌّغبالد 

 اٌّغزف١ذ٠ٓ ٚ ثؼغ اٌّغبالد اٌؼبِخ.اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ اٌزٝ رُٙ 

 رؼُ اٌّىزجخ ِغّٛػخ ل١ّخ ِٓ اٌّشاعغ ٚاٌّٛعٛػبد ٚدٚائش اٌّؼبسف ٚ اٌمٛا١ِظ ٚ اٌّؼبعُ .

 رؾزٜٛ اٌّىزجخ ػٍٝ  ِغّٛػخ ِٓ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ) اٌّبعغز١ش ٚ اٌذوزٛساٖ( فٝ اٌزخظظبد اٌّخزٍفخ.

اد٘ب ٚتٕظ١ّٙب ِنٓ إٌنٛاحٝ اٌف١ٕنخ ٌت١غن١ش عنجً اإلفنبدح ٚتحـشص اٌّىتجخ دائّبً عٍٝ ت١ّٕخ ِمت١ٕبتٙب ٚئعذ

 ِٕٙب.

 ِعٍِٛبد تُٙ اٌطبٌت: 
 االٌزضاَ ثبٌٙذٚء اٌزبَ داخً اٌّىزجخ ؽفبابً ػٍٝ إٌظبَ اٌؼبَ ثبٌّىزجخ. .1

 ػذَ اٌذخٛي اٌٝ اٌّىزجخ ثؤ٠خ ِزؼٍمبد شخظ١خ أٚ وزت ِٓ اٌخبسط اٌّىزجخ.  .2

 اٌغ١ش ٍِزضَ ِٓ دخٛي اٌّىزجخ.إلداسح اٌّىزجخ اٌؾك فٝ ؽشِبْ اٌطبٌت  .3

 اٌّتمذ١ِٓ: ِجتّع ئٌٝ اٌّىتجخ تمذِٙب اٌتٝ اٌخذ١ِخ األٔشطخ
 خذِخ اإلؽالع اٌذاخٍٝ ٚرىْٛ فٝ األِبوٓ اٌّخظظخ ٌزٌه ٌٚىبفخ اٌّزشدد٠ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ. .4

 رٛف١ش وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ ِٓ وزت ِٚغالد ػ١ٍّخ فٝ رخظظبد اٌذساعخ ثبٌّؼٙذ. .5

ٌٍّزشدد٠ٓ ِٓ اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ٚاػذاد اٌّىزجخ العزمجبي اٌّزشدد٠ٓ ػ١ٍٙب ٚرٍج١خ وبفخ اربؽخ اٌزظ٠ٛش  .6

 اؽز١بعبرُٙ ثبٌزٛافك ِغ اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ٌٍّىزجخ.

رٛف١ش أعٙضح وّج١ٛرش ِذػّخ ثخذِخ االٔزشٔذ ثبٌّىزجخ ٌز١غ١ش ػ١ٍّخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ٚػًّ األثؾبس  .7

 ٚاٌّشبس٠غ ٚؽجبػزٙب.

 ِبعؼ ػٛئٝ ٚعٙبص ؽجبػخ ٌخذِخ اٌّزشدد٠ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ.رٛفش اٌّىزجخ عٙبص  .2

 % ِٓ صّٓ اٌّغٍخ األطٍٝ.52ػًّ ِؼشع عٕٜٛ ٌٍطالة داخً اٌّؼٙذ ٌج١غ اٌّغالد ثخظُ  .0

 
 ٚعبئً اٌّٛصالد

رمَٛ اداسح اٌّؼٙذ ثزذث١ش ٚعبئً ِٛطالد الصِخ ٌزٕمالد اٌطالة ِٓ اٌّؼٙذ اٌٝ ػذح ِؾبٚس خبسط 

 بثب ِمبثً اشزشان سِضٜ ؽغت سغجخ اٌطبٌت.اوزٛثش ر٘بثب ٚا٠ 6ِذ٠ٕخ 

 عىٓ اٌطالة
رٛفش اداسح اٌّؼٙذ اٌغىٓ ٌّٓ ٠شغت ِٓ اٌطالة أٚ اٌطبٌجبد فٝ االٌزؾبق ثٗ أٚي اٌؼبَ اٌذساعٝ 

 ٚاٌغىٓ ِغٙض ِٚئصش ثّغزٜٛ فٕذلٝ ١ِّض ٚثزىب١ٌف الزظبد٠خ
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 اٌتج١ٕذ

 ِٓاٌزمذَ عٕخ 22ػٓ  عُٕٙ ٠مً اٌز٠ٓ اٌطالة فؼٍٝ ثبٌّؼٙذ اٌطالة اٌم١ذ ششٚؽ أُ٘ ٠ؼزجش 

 ثبألرٝ: اٌذساعخ ثغجت ػبَ 22ٌغٓ  اٌزغ١ٕذ ٌزؤع١ً اٌطالة شئْٛ إلداسح

 اٌطالة. شئْٛ ثبداسح ِٛعٛد عٕذ 2ّٔٛرط  -

 ٌطبٌت. ٌٙب اٌزبثغ ثبٌمغُ اٌزغ١ٕذ ِىزت ِٓ ـ اٌزغ١ٕذ ثطبلخ ـ اٌؼغىش٠خ اٌجطبلخ -

 ٚ ُ( ٌغٕخ 26سلُ ) اٌؾشثٟ اإلٔزبط ٚ اٌذفبع ٚص٠ش ٌمشاس ؽجمب اٌّؼٙذ ؽٍجخ ٌغ١ّغ اٌزغ١ٕذ رؤع١ً ٠ز

1004. 

 رؼٍٓ. ال ٚ ٔز١غزٗ رؾغت اٌزغ١ٕذ ِٓ ِٛلفٗ ِؼشٚف اٌغ١ش اٌطبٌت 
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دعن ال دقىاع

 تحفيزالو

 لٛاعذ اٌذعُ ٚ اٌتحف١ض

قىاعد الدعن 

 والتحفيز
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 أٚالً: دعُ ٚتحف١ض اٌطالة اٌّتفٛل١ٓ ٚاٌّجذع١ٓ ٚاٌّتعثش٠ٓ:

 

 اٌطالة اٌّتفٛل١ٓ اٌٍّتحم١ٓ ثبٌّعٙذ:تحف١ض 

 

% 02٪ ِٓ اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ ٌٍطالة اٌّزمذ١ِٓ ٌٍّؼٙذ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ أوضش ِٓ 12ِٕؼ خظُ لذسٖ 

 ِٓ اٌّغّٛع اٌؾبطً ػ١ٍٗ فٝ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ أٚ اٌف١ٕخ.

 

 تحف١ض اٌطالة األشمبء اٌٍّتحم١ٓ ثبٌّعٙذ:

 فبد اٌذساع١خ ألؽذ األشمبء ِٓ اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌّؼٙذ.٪ ِٓ اٌّظش12ِٕٚؼ خظُ لذسٖ ِٓ 

 

 تحف١ض اٌطالة اٌّتفٛل١ٓ ٚاٌّجذع١ٓ ِٓ اٌّعٙذ:
 

٠زُ سػب٠خ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ثبٌفشق اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ ثبٌّؼٙذ فٝ اؽزفبالد ػبِخ ٚفٝ ؽفً رخشط اٌطالة 

اٌطالة ثؾؼٛس اإلداسح اٌؼ١ٍب ٌٍّؼٙذ ٚأػؼبء اٌزٜ ٠مبَ فٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٝ ع٠ٕٛبً ٌؼشع اثذاػبد 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚغئ١ٌٓ ِٓ اٌذٌٚخ ٚأ١ٌٚبء األِٛس ٚؽالة ع١ّغ اٌفشق ٠ٚزُ رىش٠ُّٙ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

 ٠زُ رىش٠ُ اٌّزفٛل١ٓ دساع١بً ثشٙبداد رمذ٠ش ٚدسٚع ٚ٘ذا٠ب ػ١ٕ١خ ٌّخزٍف اٌفشق ثبٌّؼٙذ. -

% فٝ ِغّٛع 02ٌٍضالصخ األٚائً ػٍٝ أْ ال ٠مً ػٓ % ِٓ اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ ٠12زُ خظُ  -

 ) ٔظبَ اٌفظٛي اٌذساع١خ( دسعبد اٌّٛاد اٌذساع١خ.

٠زجٕٝ اٌّؼٙذ اٌّزفٛل١ٓ ِٓ أثٕبئٗ اٌطالة فٝ اٌّغبالد اٌش٠بػ١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌضمبف١خ ٚاألدث١خ  -

% ٌٍطالة 12% اٌٝ 5ِٓ د ٌّّبسعخ األٔشطخ، وّب ٠زُ خظُ ثبٌزشغ١غ ٚاٌّزبثؼخ ٚاربؽخ األٚلب

اٌّزفٛل١ٓ فٝ رٍه األٔشطخ ِٓ اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ ِشاوض ِزمذِخ فٝ اٌّغبثمبد اٌزٝ رٕظّٙب ٚصاسح 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغّٙٛس٠خ ٚرؾذد اإلداسح ٔغجخ اٌخظُ ٚفمبً ٌٍّشوض اٌؾبطً ػ١ٍٗ.

 ٠زُ رىش٠ُ اٌّشبسو١ٓ فٝ أٔشطخ اٌّؼٙذ ِٕٚؾُٙ شٙبداد رمذ٠ش ٚ٘ذا٠ب ػ١ٕ١خ. -

 أللغبَ اٌؼ١ٍّخ ثؼًّ ِشبس٠غ ؽالث١خ رىزشف ِٓ خالٌٙب اٌطالة اٌّجذػ١ٓ.رمَٛ ا -

 رٛف١ش سؽالد ػ١ٍّخ خبسط ٚ داخً اٌجالد )ثشٔبِظ اٌزجبدي اٌطالثٝ( ثّظشٚفبد ثغ١طخ. -

١ّٕؼ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٔغت ضؽ١ رؾف١ض اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌّؼٙذ ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح -

٠ٛػؼ ٔغت اٌخظُ ٚفمبً ٌٍّؼذي  اٌفظً اٌذساعٝ اٌزبٌٝ، ٚاٌغذٚيخظُ ِٓ اٌشعَٛ خالي 

 اٌزشاوّٝ

 ٔغجخ اٌخظُ ٚاإلػفبء ػذد إٌمبؽ

3.01 – 4.22 22 % 

3.21 – 3.02 15 % 

3.71 – 3.22 12 % 
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 : سعب٠خ اٌطالة اٌّجذع١ٓ:ثب١ٔبً 

التصمٌم المعمارى والعمرانى جائزة المرحومة األستاذة الدكتورة/ سعاد كفافى فى مجال اإلبداع فى  -
 لمشروعات تخرج طالب أقسام العمارة بالجامعات والكلٌات والمعاهد العلٌا بمصرالهدؾ من الجائزة:

 اٌّغزمج١ٍخ اٌشإٜ ٚ األفىبس ؽشػ ٚ اإلثذاع سٚػ ر١ّٕخ ػٍٝ اٌؼّبسح ثؤلغبَ اٌجىبٌٛس٠ٛط ؽالة رشغ١غ

 ٚ اٌزمٕٝ اٌزطٛس ٚ اٌؼب١ٌّخ اٌّزغ١شاد اً فٝ اٌؼشثٝ ٚ اإلل١ٍّٝ ٚ اٌّؾٍٝ اٌؼّشاْ ٚ اٌؼّبسح ٌزط٠ٛش

 اٌّغزّذح اٌّؼّبس٠خ األطبٌخ اٌّؾبفظخػٍٝ ٚ اٌؼشث١خ ٚ اٌّؾ١ٍخ ثب٠ٌٛٙخ اإلخالي دّٚٔب اٌّؼٍِٛبد صٛسح

 ؽشػ ٚ اٌؼّشأٝ ٚ اٌّؼّبسٜ إلثذاعا ِغبي فٝ ػب١ٌّب ٌٍّٕبفغخ اٌؾؼبس٠خ ِٛسٚصبرٕب ٚ صمبفزٕب ِٓ

 ػب١ٌّبً. رزٕبفظ خِغزمج١ٍ ٌؾٍٛي رظٛساد

 ششٚؽ اٌّغبثمخ:
 

 ػٍٝ أْ رشاػٝ ِششٚػبد اٌزخشط اٌّزمذِخ ٌٍغبئضح األرٝ: -

)اٌجؼذ اإلٔغبٔٝ ٚاإلعزّبػٝ ـ اٌجؼذ اإللزظبدٜ ـ اٌجؼذ اٌج١ئٝ ـ اٌزؤص١ش اٌّؾٍٝ أٚ اإلل١ٍّٝ ٚاٌؼشثٝ ـ االعزذاِخ 

 (اٌزٕف١ز ٌزٍه اٌّششٚػبد.ـ اٌزطٛس اٌزمٕٝ ٚاٌّؼٍِٛبرٝ ٚٔظش٠بد اٌفىش اٌّؼّبسٜ ـ ٚالؼ١خ 

 ِششٚػبد اٌزخشط فٝ ِغبي اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ اٌزٝ رُ رمذ٠ّٙب فٝ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌغبثك ِجبششحً. -

أْ ٠ىْٛ اٌّششٚع اٌّزمذَ ٘ٛ أفؼً اٌّششٚػبد اٌزٝ رُ اخز١بس٘ب ثّؼشفخ ِغٍظ لغُ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ  -

 اٌزبثغ ٌٗ اٌّزمذَ.

اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ ػ١ٍّبً ٚدساع١بً ٚال ٠مً رمذ٠ش دسعبد اٌّششٚع أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت طبؽت اٌّششٚع ِٓ  -

 اٌّمذَ ػٓ رمذ٠ش ع١ذ عذاً.

 ٠زُ اٌزمذَ ٌٍغبئضح ؽالة ألغبَ اٌؼّبسح ثبٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌغبِؼبد.  -

 ٠زُ اٌزمذَ ٌٍغبئضح ثّششٚع ٚاؽذ ثخطبة ِؼزّذ ٠ضو١ٗ ِٓ لغُ اٌؼّبسح ثبٌى١ٍخ أٚ اٌّؼٙذ اٌزبثغ ٌٗ.  -

١ٔخ ـ ......(.اعبدح ا - ١ٍض٠خ ـ اٌفشٔغ١خ ـ األٌّب ٌٍغبد األعٕج١خ ) اإلٔغ غبئضح إلؽذٜ ا ١ًٕ ٌا ّزمذَ ثّششٚع ٌ  ٌطبٌت اٌ

( ٌٛؽبد رىْٛ شبٍِخ ػٍٝ ٌٛؽخ أٚ اص١ٕٓ 6( ػٍٝ أال رض٠ذ ػٓ )٠A2مذَ اٌّششٚع ِطجٛػبً ػٍٝ ٌٛؽبد ) -

٠ؾزٜٛ ػٍٝ طٛس  CDدساعبد ٌٍّششٚع ٠ّٚىٓ رمذ٠ُ ّٔٛرط ِغغُ فٝ ؽبٌخ سغجخ اٌّزمذَ + 

 اٌّششٚع.

 ٠مذَ اٌطبٌت ػشػبً ٌّششٚػٗ أِبَ ٌغٕخ اٌزؾى١ُ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاإلٔغ١ٍض٠خ. -

رؾذد اداسح اٌّؼٙذ ِٛػذ رغ١ٍُ اٌّششٚػبد ِٚزطٍجبد ٌغٕخ اٌّغبثمخ ٚاٌشىً إٌٙبئٝ ٌٍّششٚع ٚػٕٛاْ  -

خالي اإلػالٔبد اٌٍّظمخ  اٌّشاعالد وً ػبَ، ٚرؼٍٕٙب ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔٝ اٌخبص ثبٌّؼٙذ، ِٚٓ

 ثٍٛؽبد اإلػالٔبد ثبٌّؼٙذ ٚاٌّط٠ٛبد.

 أعضبء ٌجٕخ اٌتحى١ُ اٌع١ٍّخ ٌٍّغبثمخ: -

 أعبرزح ػّبسح ِٓ عبِؼبد اإلرؾبد األٚسثٝ ٚوٕذا ) سِٚب١ٔب ـ ا٠طب١ٌب ـ أٌّب١ٔب ـ وٕذا(. -

 أعبرزح ػّبسح ِٓ اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ ٚاٌؼشث١خ. -

 ِغبي اٌؼّبسح ٚاٌؼّشاْ.ِّض١ٍٓ ِٓ اٌّىبرت االعزشبس٠خ فٝ  -

 ِّض١ٍٓ ِٓ ١٘ئخ اٌّؼّبس١٠ٓ اٌؼشة ٚعّؼ١خ اٌّؼّبس١٠ٓ اٌّظش٠خ.  -
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 جٛائض اٌّغبثمخ:

 رّٕؼ اٌّشبس٠غ اٌفبئضح ِٓ لجً ٌغٕخ اٌزؾى١ُ اٌذ١ٌٚخ اٌغٛائض اٌزب١ٌخ:  -

آالف ع١ٕٗ ِظشٜ( ٚشٙبدح رمذ٠ش  ٠5222ّٕؼ اٌّششٚع اٌفبئض ثبٌّشوض األٚي عبئضح ِب١ٌخ لذس٘ب ) -

 ٌٍّشوض األٚي. 

آالف ع١ٕٗ ِظشٜ( ٚشٙبدح رمذ٠ش  ٠3222ّٕؼ اٌّششٚع اٌفبئض ثبٌّشوض اٌضبٔٝ عبئضح ِب١ٌخ لذس٘ب ) -

 ٌٍّشوض اٌضبٔٝ. 

آالف ع١ٕٗ ِظشٜ( ٚشٙبدح رمذ٠ش  2222٘ب )٠ّٕؼ اٌّششٚع اٌفبئض ثبٌّشوض اٌضبٌش عبئضح ِب١ٌخ لذس -

 ٌٍّشوض اٌضبٌش. 

 رغٍُ اٌغٛائض خالي فؼب١ٌبد ِئرّش اعزؼبفخ اٌفؼب١ٌبد اٌذ١ٌٚخ اٌىجشٜ. -

 ثبٌثبً: سعب٠خ اٌطالة اٌّتعثش٠ٓ

٠زُ ؽظش أػذاد اٌطالة اٌّزؼضش٠ٓ دساع١بً، ِٓ خالي رمبس٠ش ٚؽذح اٌزم٠ُٛ ٚاٌّزبثؼخ ٚٚؽذح اإلسشبد   -

 األوبد٠ّٝ.

 مَٛ اٌّؼٙذ ثؼمذ ِؾبػشاد اػبف١خ ٌّغبػذرُٙ العز١ؼبة إٌّب٘ظ.٠ -

٠ٛعذ ثبٌغذاٚي اٌخبطخ ثبٌغبدح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ عبػبد ِىزج١ٗ ٌٍشد ػٍٝ اعزفغبساد  -

 اٌطالة.

رفؼ١ً دٚس اٌّششذ االوبد٠ّٟ أٚ اٌشائذ اٌؼٍّٟ ثزخظ١ض عضء ِٓ ٚلزٗ ػّٓ خطخ اٌغبػبد اٌّىزج١خ  -

أوبد٠ّٟ ِٓ لجً أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئـخ اٌّؼبٚٔـخ ٌشػب٠خ ٘ئالء اٌطالة ٚاػذاد أٔشطخ ٌزمذ٠ُ دػُ 

 رزٕبعت ِغ لذسارُٙ ٚاِىب١ٔبرُٙ ٚرذس٠جُٙ ثشىً دائُ ١ٌؼّٓ ٔغبؽُٙ فٟ إٌٙب٠خ.

 

 ساثعبً: دعُ اٌطالة ئجتّبع١بً:
 ِٓ اٌىٛاسس ٌجؼغ ٠زؼشػْٛ اٌز٠ٓ ٌٍطالة اإلعزّبػٟ اٌذػُ رمذ٠ُ أ٠ٌٛٚبرٙب ػّٓ اٌّؼٙذ اداسح رؼغ

 أ٠خ رز١ًٌ ػٍٝ اٌؼًّ ٚ ِشـبوٍٙـُ رجٕـٟ ؽش٠ك ػٓ رٌه ٚ أِٛسُ٘ أل١ٌٚـبء وبسصخ أٚ ػغض أٚ ِفبعئ ِشع

 ٌٍّؼٙذ االعزّبػ١خ اٌّغئ١ٌٛخ ٟ٘ ٘زٖ ٚ اٌذساعخ ػٓ االٔمطبع أٚ رؼ١ٍّٗ اٌطبٌت اوّبي دْٚ رؾٛي ػمجبد

 اإلعزّبػٝ. اٌزىبفً ٚ ٌٍزؾغ١ٓ ٠غؼٝ اٌزٜ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ِئعغبد اؽذٜ ثبػزجبسٖ

 ٗٚف١ّب ٠ٍٝ عجً اٌذعُ ٚاٌشعب٠خ االجتّبع١خ اٌزٜ ٠مذِٙب اٌّعٙذ ٌطالث : 

٠زُ خظُ ٔغجخ ِٓ اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ ٠ؾذد٘ب ِغٍظ اداسح اٌّؼٙذ ٌٍؾبالد اٌخبطخ اٌطبسئخ ٚاٌزٝ رزّضً فٝ  -

أدٜ اٌٝ دِبس األعشح أٚ أٜ وبسصخ أخشٜ ٠ٚزُ اٌطالة اٌز٠ٓ رؼشع ر٠ُٚٙ ٌجؼغ اٌىٛاسس ِٕٙب اٌؼغض أٚ ؽش٠ك 

٘زا ِٓ خالي دساعبد ٚأثؾبس اعزّبػ١خ ثبالشزشان ِغ اٌشئْٛ االعزّبػ١خ ٌٍزؾمـك ِـٓ رٌه ٚاداسح سػب٠خ 

 اٌشجبة ثبٌّؼٙذ.

 ِغبّ٘خ فٝ ِظبس٠ف اٌغٕبصح ٌٍطبٌت اٌّزٛفٝ ال لذس هللا ٠ؾذد ل١ّخ اٌّغبّ٘خ سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّؼٙذ.  -
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 مجلس رئٌس للسٌد رفعه ٌتم بطلب الشباب رعاٌة قسم إلى قادرٌن الؽٌر الطالب ٌتقدم -
 الخصم نسبة من احتٌاجاتهم لتلبٌة ذلك و اإلدارة مجلس على لعرضه المعهد إدارة

 :فى تمثل التى و المالٌة اإلعانات و الدراسٌة، للمصروفات
 اٌششٚط اٌٛاججخ العتفبدح اٌطبٌت اٌّتمذَ ٌٍذعُ:

 اٌطبٌت ِظشٜ اٌغٕغ١خ.أْ ٠ىْٛ  -

 أْ رىْٛ األعشح ِزٛعطخ اٌذخً. -

رؼشع اٌؾبالد اٌؾشعخ ٚاٌمبع١خ اٌٝ سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّؼٙذ ِٚشفك ِؼٙب اٌزذاػ١بد اٌزٝ رغزذػٝ  -

 اٌظشف، ِشفٛػخ ثّزوشح ِٓ اداسح سػب٠خ اٌشجبة ثبٌّؼٙذ. 

 أال رىْٛ ٕ٘بن أؽىبَ رؤد٠ج١خ طبدسٖ ػذٖ. -

شلٗ ِب ٌُ ٠شٜ سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّؼٙذ أْ اشٚفٗ االعزّبػ١خ رجشس طشف أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِغزغذ فٝ ف -

 اٌّغبػذح ٌٗ.

 ٠مذَ اٌطبٌت ؽٍت طشف اٌذػُ ِغ ث١بْ أعجبثٙب ٚٔٛػٙب اٌٝ اداسح سػب٠خ اٌشجبة. -

رؼشع اٌؾبالد اٌخبطخ اٌطبسئخ ٌٍطالة اٌز٠ٓ رؼشع ر٠ُٚٙ ٌجؼغ اٌىٛاسس ِٕٙب اٌؼغض أٚ ؽش٠ك أدٜ  -

 اٌذاٌخ اٌّغزٕذاد رمذ٠ُ ِغ اٌّؼٙذ اداسح ِغٍظ سئ١ظ اٌغ١ذ ِىزت اٌٝ أخشٜ أٚ أٜ وبسصخاٌٝ دِبس األعشح 

 ٌظشٚف    ؽجمب اٌخظُ ٔغجخ رؾذ٠ذ ٚ ثذساعزٙب اإلداسح ِغٍظ سئ١ظ اٌذوزٛس اٌغ١ذ ٠مَٛ ٚ رٌه، ػٍٝ

 ف١ٙب. ٌٍجذ اٌّؼٙذ اداسح ٌّغٍظ ٚسفؼٙب وٍؾبٌٗ

 خبِغبً: سعب٠خ اٌطالة صح١بً:
 ِٓ أٚ اٌطبسئخ، ٌٍؾبالد اٌّغٙضح اٌذاخ١ٍخ اٌؼ١بدح فٟ اٌّؼٙذ داخً ٌٍطالة اٌظؾ١خ اٌشػب٠خ اٌّؼٙذ ٠ٛفش

 ِمش٘ب اٌزىٌٕٛٛع١ب )اٌىبئٓ ٚ ٌٍؼٍَٛ ِظش ثغبِؼخ اٌزؼ١ٍّٝ ٌٍّغزشفٝ اٌّؼٙذ اداسح لجً ِٓ رؾ٠ٍُٛٙ خالي

 اٌطالة ػٍٝ ٌٍىشف رٌه ٚ اٌّؼٙذ ِٓ ِخزَٛ ٚ ِؼزّذ رؾ٠ًٛ اٌّز١ّض( ثخطبة اٌؾٝ أوزٛثشـ 6ثّذ٠ٕخ 

 ِّب  طؾ١ب ٚدػُّٙ اٌطالة اًٌشػب٠خ ػّبْ اٌّشػ١خ  اٌؾبالد ِزبثؼخ ٠زُ ٚ اٌذساعخ فزشح ٚأصٕبء اٌّغزغذ٠ٓ

 رؼ١ٍّٗ. ِٛاطٍخ ٚ اٌذساعخ فٟ اٌطبٌت اعزّشاس اٌٝ ثذٚسٖ ٠ئدٞ

 عبدعبً: دعُ اٌطالة تأ١ٕ١ِبً:
 اٌّئِٓ اٌطبٌت ٠غزؾك ٚ اٌشخظ١خ اٌؾٛادس ِٓ اٌّؼٙذ ؽالة ٌغ١ّغ رؤ١ِٓ ٚص١مخ ثبثشاَ اٌّؼٙذ اداسح رٍزضَ

 اٌغضئٝ أٚ أٚاٌؼغضاٌىٍٝ هللا، لذس ال ػ١ٍخ اٌّئِٓ اٌطبٌت فبح ٚ ؽبٌخ فٝ اٌششػ١١ٓ اٌٛسصخ ِٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ أٚ

 .اٌزؤ١ِٓ ٌٛص١مخ اٌؼبِخ ٌٍششٚؽ فمب ٚ اٌّؾذدح اٌزؤ١ِٓ ل١ّخ اٌّئلذ، اٌؼغضاٌىٍٝ أٚ اٌّغزذ٠ُ

 ٔفغ١بً: عبثعبً: دعُ اٌطالة
 سعبي ٚ األؽجبء ٚ اٌّفىش٠ٓ ٚ اٌؼٍّـبء ثؼـغ ِـغ ٌمـبءاد ٚ ٔـذٚاد ػمذ ػٍــٝ اٌّؼٙذ اداسح رٍزضَ ٚ رزجٕٝ

 .س٠بػ١بً  ٚ  ع١بع١ب ٚ  ف١ٕب  ٔفغ١ب ٚ  طؾ١ب ٚ د١ٕ٠ب ٚ  صمبف١ب اٌطالة دػُ ٚ ٌزٛػ١خ اٌغ١بعخ، ٚ اٌفٓ ٚ اٌذ٠ٓ
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 ٔصبئح  ٚئسشبداد
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 ٔصبئح ٚئسشبداد
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 المذاكرة !!! 
 .إبدأ بؤحب المواد الدراسٌة لنفسك، وتدرج من السهل إلى الصعب 
 .إحر  على تدوٌن مالحظات أثناء المحاضرة لترسٌخ المعلومات 
 .ال تستمر فى المذاكرة لساعات طوٌلة دون راحة 
 .توقؾ عن المذاكرة عندما تشعر بالتعب واإلرهاق 
  طوٌلة دون مراجعة دقٌقة.ال تترك مراجعة المحاضرات مدة 
 .نظم وجباتك الؽذائٌة للحفاظ على نشاطك 
 .خذ قسط من النوم حتى تخفؾ من حدة توتر االمتحان 

 كٌؾ تستعد لالمتحان ؟ 
 .أذكر هللا دائماً واحر  على أداء الصالة فى أوقاتها 
 .حدد لنفسك هدفاً فى حٌاتك وحاول تحقٌقه 
 دراتك عادٌة.أجعل التفوق أهم أحالمك حتى لو كانت ق 
 .حافظ على حالتك الصحٌة والنفسٌة 
 .راجع ٌومٌاً وخالل ساعات محددة 
 .حاول النتهاء من مراجعة المادة قبل المساء لتركٌز المعلومة فى ذهنك 

 

  ًُكن مستعداً واذهب إلى االمتحان مبكرا 
  احضر كل األدوات التً تحتاجها مثل األقالم والحاسبات اآللٌة والقوامٌس وساعة

 وماشابه كل هذا سٌساعدك على التركٌز على االختبار.
 .اذهب لالمتحان مبكراً وحاول أن تجلس بعٌداً عن التشوٌش 

 .حافظ على استرخائك وثقتك 
 .التترك نفسك فرٌسة للقلق. التتحدث مع باقً الطلبة قبٌل االختبار فالقلق ٌعدي 
  .ًبدالً عن ذلك ، ذكر نفسك أنك مستعد وأنك ستقدم امتحاناً جٌدا 

 .ُكن مسترخٌا ولكن ٌقظاً أٌضا 
 .اختر مكاناً جٌداً للجلوس أثناء االختبار 
 .تؤكد ان لدٌك مكاناً كافٌاً للعمل 
  .ًحافظ على استقامة ظهرك وراحتك على الكرس 

 .) تصفح االمتحان ) إذا كان هنالك متسع من الوقت 
 بالمائة من وقتك لقراءة االمتحان بدقة وعمق وتحدٌد الكلمات المهمة  11ص  خ

 .االختباروتقسٌط وقتك لحل 
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  .ًخطط لحل األسئلة السهلة أوالً والصعبة الحقا 
  حدد لنفسك وقتاً إلجابة كل سإال على أن تجعل السال المخص  له درجات أكثر

 وقتاً كافٌاً لإلجابة الكاملة علٌه.
 األسئلة، اكتب مالحظات وأفكاراً تستخدمها الحقاً لحل األسئلة.  وأنت تقرأ 

 

 .جاوب األسئلة حسب األهمٌة 
 .ابدأ بحل األسئلة السهلة والتً تعرفها 
 :ثم حل األسئلة التً لها 
 .أعلى عالمات 
 .آخر األسئلة التً تجٌبها هً األسئلة الصعبة 
  .أو تؤخذ أكبر وقت لكتابة أجوبتها، أو لها عالمات أقل 

 .فً امتحانات الخٌارات المتعددة، اعرؾ متى تخمن 
 .ًاحذؾ األجوبة التً تعرؾ أنها خاطئة أوال 
 .خمن إذا كنت ال تخسر عالمات للتخمٌن 
 .التخمن إذا لم ٌكن عندك سبب للتخمٌن، أو إذا كنت ستخسر عالمات لذلك 
  عادة ما ٌكون التخمٌن األول صحٌحاً. التبدل اإلجابة إال إذا كنت متؤكداً من صحة

 اإلجابة الجدٌدة. 
 

 .فً االمتحانات الكتابٌة، فكر قبل أن تبدأ اإلجابة 
  .اكتب الخطوط العرٌضة إلجابتك ببضع كلمات تشٌر إلى األفكار التً ترٌد مناقشتها

 ً ترٌد عرضه. بعد ذلك رقم األفكار حسب التسلسل الت

 .فً االمتحانات الكتابٌة، اكتب الجواب مباشرة 
 .أكتب النقطة الرئٌسٌة فً أول جملة 
 .استخدم المقدمة لرسم خرٌطة شاملة عن الموضوع 
 .ناقش بالتفصٌل النقاط الرئٌسٌة فً بقٌة الموضوع 
  .لتدعٌم النقاط الرئٌسٌة استشهد بإحصائٌات ومصطلحات وتعرٌفات فً كل نقطة 

   بالمائة من الوقت لمراجعة إجاباتك. 11خص 
  راجع اإلجابات وقاوم الرؼبة لتسلٌم ورقة االمتحان قبل باقً الطلبة وفور اإلجابة

 على كل األسئلة.
 .تؤكد أنك أجبت على كل األسئلة 
 .أعد قراءة إجاباتك للتؤكد من صحة اللؽة كاإلمالء والقواعد والتنقٌط وؼٌرها 
 فً الرٌاضٌات، وافحصها لتالفً األخطاء الناجمة عن إهمال  تؤكد من صحة إجاباتك

 فً كتابة وترتٌب األرقام. 
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 .كل امتحان تجتازه ٌساعدك على االستعداد لالمتحان القادم 
   القدٌمة وراجعها للتحضٌر لالمتحان النهائً. االختباراتاستخدم 
 الطرائق ؼٌر قرر ثم اختر أي طرٌقة تراها أكثر جدوى للدراسة بالنسبة لك، شخ  

 المجدٌة ثم تجنبها.

 دور الطالب فى تطبٌق نظم جودة التعلٌم بالمعهد
 عض٠ضٜ اٌطبٌت / عض٠ضتٝ اٌطبٌجخ

هوول تعلووم أن الطووالب الووذٌن ٌتخرجووون موون مإسسووات تعلووٌم جامعىمرموقووة تحقووق متطلبووات الجووودة 

آالؾ الخورٌجٌن، كموا تتوافر لهم فر  عمل أفضل مون ؼٌورهم، وٌضومن أن تكوون خرٌجواً متمٌوزاً وسوط 

توفر تلك المإسسات البرامج األكادٌمٌوة التوى تنموى المهوارات الضورورٌة لسووق العمول، اسوتخدام أسوالٌب 

 التقٌٌم الفعالة، تهٌئة المناخ التعلٌمى، توفٌر التجهٌزات المطلوبه، االستجابة للشكاوى والمقترحات

 دواعى االعتماد:

لى األداء بكفاءة لتحقٌق رسالتها التى تفسور أسوباب وجودهوا التحقق من قدرة المإسسة التعلٌمٌة ع -

 فى المجتمع.

التحقووق موون مسووتوى فاعلٌووة العملٌووة التعلٌمٌووة التووى تمثوول النشوواط األساسووى والووذى ٌحوودد طبٌعتهووا  -

 وٌمكنها من من مقابلة توقعات المستفٌدٌن النهائٌٌن والمجتمع ككل.

 الجودة مسئولٌة من:

منظومة التعلوٌم بالمعهود مسوئولٌة كول مون اإلدارة العلٌوا بالمعهود، األسوتاذ  إن تطبٌق نظم الجودة فى

الجامعى والعاملون، عالوة على مسئولٌتك أنت فى هذه المنظومة،فكل ما ٌدور من حولك من محاضرات، 

وامتحانات، وندوات، وؼٌرها، ؼرضها األساسى االرتقاء بمستواك ومهاراتك التوى تإهلوك وتجعلوك قوادراً 

المنافسة فى سوق العمل، الذى تزداد فٌه حدة المنافسة ٌوماً بعد ٌووم، فوى ضووء موا تقودم، فإنوه ٌمكون على 

 بلورة دورك األساسى فى تطبٌق نظم جودة التعلٌم بمعهدك ٌتمثل فى المحاور اآلتٌه:

 :التعلٌم والتعلم 

ات وشارك بفاعلٌة فوى ساعد أساتذتك فى عملٌتى التعلٌم والتعلم، بؤن تإدى ما ٌسند إلٌك من تكلٌف -

المناقشات، تفاعل مع أساتذتك فى تطبٌق أسالٌب التعلم الحدٌثة )التعلم اإللكترونى ـ التعلم الذاتى ـ 

 .....(، شارك فى برامج التدرٌب المٌدانى.

 :التقٌٌم 

احر  على تقٌٌم عملٌتى التعلٌم والتعلم، الذى تتفاعل خالله مع أسواتذتك، وأن تكوون موضووعٌاً  -

أقصى الدرجات، حتى ٌتحقق الهدؾ المرجو من هذا التقٌٌم، وعادة ما ٌجرى هوذا التقٌوٌم مون إلى 

خالل أسالٌب  رسمٌة مثل: )األستبٌان( الوذى ٌوتم فوى نهاٌوة تودرٌس المقورر، والوذى ٌوتم مورة فوى 

نهاٌووة العووام الدراسووى لمعرفووة رأٌووك فووى موودى رضوواك عوون الخوودمات الطالبٌووة وأنموواط القٌووادات 
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ة بالمعهد، أو باستخدام أسالٌب ؼٌور رسومٌة مثول أن ٌسوؤلك أحود أسواتذتك عون رأٌوك فوى األكادٌمٌ

 مقرر دراسى ما أو عن خدمة تعلٌمٌة أخرى تتلقاها بالمعهد.

 :العمل الجماعى 

ساعد وساند زمالئك فى الفهم والتعلم، وكذلك فى توضٌح أهمٌة دورهوم فوى تحقٌوق جوودة التعلوٌم  -

 وطنك.لتضمن مستقبالً أفضل لك ول

 :الدعم الطالبى 

أقرأ هذا الدلٌل )دلٌل الطالب( ستجد فٌه كل ماٌخصوك مون معلوموات علوى معرفوة نظوام الدراسوة  -

بها، وكٌفٌة التحاقك بالتخصصات المختلفوة بهوا، وكوذلك نظوم االمتحانوات والقواعود المنظموة لهوا، 

مات رعاٌوة وكل ما ٌخ  من خودمات ودعوم ورعاٌوة طالبٌوة، وأحور  علوى االسوتفادة مون خود

 الشباب المتاحة بالمعهد.

 :رسم سٌاسات المعتهد 

احر  على تمثٌلك فى اتخاذ القرارات بمعهدك، وذلك فوى وضوع رإٌوة ورسوالة المعهود، وضوع  -

خطط التطوٌر والخطة االستراتٌجٌة للمعهد، وذلك من خالل إشوراك ممثلوٌن عنوك وعون زمالئوك 

 فى اللجان المختلفة بالمعهد.

  المجتمعٌة:المشاركة 

شارك مإسستك فى برامج التوعٌة المجتمعٌة والبٌئٌة، فى جزء ال ٌتجوزأ مون متطلبوات اكتسوابك لمهوارات 

العمل، قدم الخدمة ألعضاء المجتمع المحلى، وشارك فى تفعٌل المشاركة المجتمعٌة التى ٌقوم بها معهدك، 

درٌبك مون خاللهوا علوى المهوارات العقلٌوة شارك بفاعلٌة فى النودوات العلمٌوة، وإجوراء البحووث التوى ٌوتم تو

 والعملٌة التى ٌتطلبها سوق العمل.

 :المحاسبٌة المستمرة 

 حاسب نفسك أول بؤول، واحكم على مدى مراعاتك لمواصفات الطالب الجٌد. -

 اطلب استشارة اإلرشاد البؤكادٌمى فى معهدك إن تطلب األمر ذلك. -

 ة لإلسهام فى التطوٌر.  تابع ما ٌحدث فى معهدك فى ضوء معاٌٌر الجود -

 :اعتماد المعهد 

سوؾ ٌتوالى على معهدك زٌارات للمراجعة، ٌقوم بها مراجعون خبوراء فوى مجوال جوودة التعلوٌم  -

توووابعٌٌن للهٌئوووة القومٌوووة لضووومان جوووودة التعلوووٌم واالعتمووواد، احووور  علوووى إمووودادهم بالمعلوموووات 

 الصحٌحة دون المبالؽة عندما ٌطلب رأٌك فى هذا الشؤن.

 وارد والتجهٌزات بالمعهد:الم 

احر  جٌداً على االستفادة من موارد معهدك )مكتبة وأجهزة حاسب آلوى، وأدوات المعامول ....  -

 إلخ(، وأحسن استخدام هذه الموارد، فهى من أجلك أنت وزمالئك.
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 :االستجابة للشكاوى والمقترحات 

دورٌاً مون خوالل لجوان ومحاضور ٌوفر المعهد صنادٌق للشكاوى منتشرة بؤنحاء المعهد ٌتم فتحها  -

توثق تلك الشكاوى وٌصلك رداً فٌما ورد من استجابة لشكواك بما ٌحقوق حسون سوٌر العمول، كموا 

 ٌوفر المعهد صندوق شكاوى الكترونى على موقع المعهد.

 

 

 

 دعــــــىة عـــاهــــت

 أبنائنا .. وبناتنا

 

 طالب الفرقة األولى ندعوكم لإلشتراك فى األنشطة

 
 األسر والرحالت

 الـــرٌـــــــــاضــــــــى

 اللٌـــاقــــة البــدنــٌــــــــة

 الثـــقـــافـــــــــــــــــــــــــــــى

 الفـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 الجـــــوالـــــة والخــدمـــــة العــامـــــــة

 ـــــــــــــــــــــــــــــى االجـــتـــمـــــــــــــــــاعـــ

 ــــــىـــالعـــلــــمـــــــــى والتــكـــنــــــولــــوجـــــ

 

 على من ٌجد لدٌه الرغبة التوجه إلى إدارة رعاٌة الشباب بالمعهد
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 ثبٌّعٙذ االتصبي ٚعبئً
 

 امام نجدة شرطة اكتوبر - المجاورة الثانٌة -الحً الثالث            العنوان: 

 +9292 1616 111 212+ / 96 564 383 212  تلٌفون: 

 +64 594 383 212 فاكس:

  ohi@ohi.edu.egااللكترونً:البرٌد 

    www.ohi.edu.egالموقع االلكترونً: 

 

 

 

 

 

  

October High Institute for engineering 
 and Technology 

October High Institute for 
engineering and Technology 

سة و التكنولوجٌا دأكتوبر العالً للهن دمعه  
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 ساع١خ ذٍِحك اٌّمشساد اٌ

 ثبأللغبَ اٌع١ٍّخ
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 أوالً: مقررات قسم الهندسة المعمارٌة 
  

 متطلبات ثقافٌة عامة لجمٌع طالب المعاهد العلٌا
All Institutes Students طالب المعاهد جمٌع 

General Requirements(Compulsory) )المتطلبات الثقافٌة العامة )اجبارى 
Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

HUM111 Arabic Language 2 2 
  

 اللؽة العربٌة
HUM112 English Language 1 2 1 2 

 
 1االنجلٌزٌة  اللؽة

HUM113 English Language 2 2 1 2 
 

 2االنجلٌزٌة  اللؽة
HUM352 Human Rights 1 1 

  
 حقوق االنسان

HUM181 Computer Skills 
 

1 
 

 االلى مهارات الحاسب 4
HUM181 Communication & Presentation Skills 2 1 2 

 
 االتصال و العرض مهارات

HUM182 Analysis &  Research Skills 2 1 2 
 

 و التحلٌل مهارات البحث
HUM381 Principles of Negotiation 2 2 

  
 مباد  التفاوض

 
Total : 02 Credit Hrs 

 
General Requirements (Elective A)  

  
 المتطلبات الثقافٌة العامة )اختٌارى أ(

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

HUM x6 Music Appreciation 2 2 
  

 الموسٌقى التذوق
HUMx71 Introduction to the  History of Civilizations 2 2 

  
 تارٌخ الحضارات مقدمة فى

HUMx72 Trends in Contemporary Arts 2 2 
  

 الفنٌة المعاصرة االتجاهات
HUMx73 Recent Egypt's History 2 2 

  
 الحدٌث تارٌخ مصر

HUM x74 Heritage of Egyptian Literature 2 2 
  

 المصرى التراث االدبى
HUMx75 Arab & Islamic Civilization 2 2 

  
 العربٌة و االسالمٌة الحضارة

HUM x76 Literary Appreciation 2 2 
  

 التذوق األدبى

  
Select  : 4 Credit Hrs 
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General Requirements(Elective B)   اختٌارى ب(المتطلبات الثقافٌة العامة( 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 
HUM121 Introduction to Accounting 2 2 

  
 المحاسبة مقدمة فى

HUM221 Business Administration 2 2 
  

 ادارة اعمال

  
Select  : 2 Credit Hrs 

 التكنولوجٌالجمٌع طالب المعاهد العلٌا للهندسة و  متطلبات  

 All institute Engineering & Technology Students جمٌع طالب معهد الهندسة و التكنولوجٌا 

institute Requirements (Compulsory)   اجبارى( التكنولوجٌامتطلبات معهد الهندسة و( 
Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

…291 Field Training 1 1     6 1 تدرٌب مٌدانى 

…391 Field Training 2 1     6 2 تدرٌب مٌدانى 

              

BAS 111 Mathematics 1 3 2 2    1رٌاضٌات 

BAS 112 Mathematics 2 3 2 2    2رٌاضٌات 

BAS 212 Statistics & Probability Theory 3 2 2   احتماالت احصاء ونظرٌة 

BAS 121 Physics 1 3 2 1 2  1فٌزٌاء 

BAS 122 Physics 2 3 2 1 2  2فٌزٌاء 

BAS 131 Mechanics 4 3 2   مٌكانٌكا 

BAS 141 Engineering Chemistry 3 2 1 2 كٌمٌاء هندسٌة 

              

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1     للمشروعات األثر البٌئى 

              

MED111 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3 واالسقاط الرسم الهندسى 

MED 121 History of Engineering & Technology 1 1     و التكنولوجٌا تارٌخ الهندسة 

MED 122 Principles of Manufacturing Engineering 2 2 1 1 التصنٌع مباد  هندسة 

              

IEN 314 Project Management 2 2 1   ادارة مشروعات 

IEN 131 Monitoring & Quality Control Systems 1 1     و ضبط الجودة نظم المراقبة 
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IEN 351 Engineering Economics  2 2 1   اقتصاد هندسى 

              

HUM 111 Technical Report Writing 2 1 2   التقارٌر الفنٌة اعداد 

HUM 351 Professional Ethics 1 1     المهنة اخالقٌات 

  
Total : 27 Credit Hrs 

 Institute Requirements (Elective A)  اختٌارى أ(( التكنولوجٌا متطلبات معهد الهندسة و 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

CIS111 
Principles of Construction & Building 
Engineering 2 2 1   التشٌٌد و البناء مباد  هندسة 

       ARC111 Arts & Architecture  2 2 1   العمارة الفنون و 

       ELP111 Principles of Electrical Engineering 2 2 1   الكهربٌة مباد  الهندسة 

       ELE121 Principles of Electronic Engineering 2 2 1   االلكترونٌة مباد  الهندسة 

MED111 
Principles of Design & Manufacturing 
Engineering 2 2 1   التصمٌم و التصنٌع مباد  هندسة 

       
MEP111 

Principles of Mechanical Power 
Engineering 2 2 1   المٌكانٌكٌة القوى مباد  هندسة 

  
Select  : 6 Credit Hrs 

 



 
  

65 
 

 لجمٌع طالب تخصص الهندسة المعمارٌة متطلبات

Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 
Major Requirements(Compulsory) اجبارى(( متطلبات التخصص العام 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

CIS112 Structural Analysis 1 3 2 2 
 

   1 تحلٌل انشائى

CIS222 Reinforced Concrete & Foundations 3 2 2 
 

 و اساسات خرسانة مسلحة

CIS231 Design of Steel Structures 1 3 2 2 
 

 1المعدنٌة  تصمٌم المنشؤت

CIS141 Behavior of Materials  3 2 1 2  مواد خوا  

    
   

    

CIW121 Engineering Surveying 3 2 1 1 الهندسٌة المساحة 

CIW232 Sanitary Installations in Buildings 2 2 1   الصحٌة فى المبانى التركٌبات 

    
   

    

ARC112 Visual Training & Freehand Drawing 3 1 4   رسم حر تدرٌب بصرى و 

ARC113 Sciagraphy & Perspective 3 1 4   ظل و منظور 

ARC121 History & Theory of Architecture 1 2 2 
 

 1نظرٌات عمارة  تارٌخ و  

ARC122 History & Theory of Architecture 2 2 2 
 

 2نظرٌات عمارة  تارٌخ و  

ARC223 History & Theory of Architecture 3 2 2 
 

 3نظرٌات عمارة  تارٌخ و  

ARC224 History & Theory of Architecture 4 2 2 
 

 4نظرٌات عمارة  و تارٌخ  

ARC131 Building Construction 1 3 1 4   1  انشاء معمارى 

ARC132 Building Construction 2 3 1 4   2  انشاء معمارى 

ARC233 Building Construction 3 3 1 4   3 انشاء معمارى 

ARC331 Working Drawings 1 3 
 

 1تنفٌذٌة  تصمٌمات   6

ARC332 Working Drawings 2 3 
 

 2تنفٌذٌة  تصمٌمات   6

ARC241 Environmental Control 3 2 2   بٌئى تحكم 

ARC242 Acoustic & Illumination 2 1 2   و اضاءة صوتٌات 

ARC151 Architectural Design 1 3 
 

 1معمارى  تصمٌم   6

ARC252 Architectural Design 2 3 
 

 2معمارى  تصمٌم   6
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ARC253 Architectural Design 3 3 
 

 3معمارى  تصمٌم   6

ARC354 Architectural Design 4 3 
 

 4معمارى  تصمٌم   6

ARC355 Architectural Design 5 3 
 

 5معمارى  تصمٌم   6

ARC261 Landscape & Urban Design 3 1 4   مواقع و تصمٌم عمرانى تنسٌق 

ARC262 History & Theory of Planning 2 2 
 

 و نظرٌات تخطٌط تارٌخ  

ARC463 Housing 3 2 2   اسكان 

ARC371 Architectural & Urban Legislations 2 2 
 

 معمارٌة و عمرانٌة تشرٌعات  

ARC472 Execution Documents 3 2 2   التنفٌذ مستندات 

ARC491 Project 1 1 
 

 1 مشروع   2

ARC492 Project 2 5 
 

 2 مشروع   11

    
   

    

MEP342 Air Conditioning in Buildings 2 2 1   هواء فى المبانى تكٌٌؾ 

  

Total : 42 Credit Hrs 

 Major Requirements (Elective A)  
  

 متطلبات التخصص العام )اختٌارى أ(

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

ARC327 Architectural Criticism & Projects Evaluation  2 2 
  

 تقٌٌم مشارٌع نقد معمارى و

ARC334 Building Economics 2 2 
  

 البناء اقتصادٌات

ARC335 Advanced Technical Installations 2 2 
  

 متقدمة فى المبانى تركبات فنٌة

ARC336 Maintenance of Buildings 2 2 
  

 المبانى صٌانةتؤهٌل و 

ARC372 Feasibility Studies of Urban Projects 2 2 
  

 المشروعات العمرانٌة دراسات جدوى

 

Select  : 4 Credit Hrs 

        Major Requirements (Elective B)  )متطلبات التخصص العام )اختٌارى ب 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

ARC411 Computer Applications in Architecture 3 1 2 3 الحاسب فى العمارة تطبٌقات 

ARC457 Interior Design 3 1 4   تصمٌم داخلى 

ARC458 Sustainable Architecture 3 1 4   المستدامة العمارة 

ARC464 Urban Renewal 3 1 4   ارتقاء عمرانى تجدٌد و 

ARC481 Conservation of Urban Heritage 3 1 4   التراث العمرانى الحفاظ على 

  

Select  : 6 Credit Hrs 

 

 النموذجٌة للدراسة لمرحلة البكالورٌوس بمعاهد الهندسة و التكنولوجٌا الالئحة : االسترشادٌة للدراسة الجداول
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   Architectural Engineering     الدراسٌة للطالب المنتظم الهندسة المعمارٌة الخطة

 الجداول المقترحة للدراسة 5من  0 : جدول رقم

  Preparatory Level- First Semester الفصل الدراسى االول  -المستوى االعدادى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

BAS 111 Mathematics 1 3 2 2    1رٌاضٌات 

BAS 121 Physics 1 3 2 1 2  1فٌزٌاء 

BAS 141 Engineering Chemistry 3 2 1 2 كٌمٌاء هندسٌة 

MED111 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3 واالسقاط الرسم الهندسى 

MED122 Principles of Manufacturing Engineering 2 2 1 1 التصنٌع مباد  هندسة 

HUM112 English Language 1 2 1 2   1االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM352 Human Rights 1 1     االنسان حقوق 

 

02 
00 01 4 

 
27 

Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

… -.A1 Institute Elective A 2 2 1   أ اختٌارى معهد 

BAS112 Mathematics 2 3 2 2    2رٌاضٌات 

BAS122 Physics 2 3 2 1 2  2فٌزٌاء 

BAS131 Mechanics 4 3 2   مٌكانٌكا 

MED121 History of Engineering & Technology 1 1     و التكنولوجٌا تارٌخ الهندسة 

HUM111 Arabic  Language 2 2     العربٌة اللؽة 

HUM113 English Language 2 2 1 2   2االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM181 Computer Skills   1   4 الحاسب االلى مهارات 

 
 
 

02 
04 4 6 

 

24 
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 الجداول المقترحة للدراسة 5من  2 : جدول رقم

Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 
First Level First Semester لفصل الدراسى االول               المستوى األول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

….  -A2 Institute Elective A 2 2   أ اختٌارى معهد 

….  -A3 Institute Elective A 2 2 1  أ اختٌارى معهد 

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 1  1 تحلٌل انشائى 

ARC112 Visual Training & Freehand Drawing 3 1 2  رسم حر تدرٌب بصرى و 

ARC113 Sciagraphy & Perspective 3 1 4  ظل و منظور 

ARC121 History & Theory of Architecture 1 2 2   1و نظرٌات عمارة  تارٌخ 

ARC131 Building Construction 1 3 1 4  1معمارى  انشاء 

 

04 00 06   

22 
Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

CIS 141 Behavior of Materials  3 2 1 2  مواد خوا  

CIW121 Engineering Surveying 3 2 1 1 الهندسٌة المساحة 

ARC122 History & Theory of Architecture 2 2 2     2نظرٌات عمارة  تارٌخ و 

ARC132 Building Construction 2 3 1 4   2 انشاء معمارى 

ARC151 Architectural Design 1 3   6   1 تصمٌم معمارى 

IEN 131 Monitoring & Quality Control Systems 1 1     الجودة ضبطالمراقبة  نظم 

HU 182 Analysis and Research Skills 2 1 2   البحث و التحلٌل مهارات 

  02 7 04 2  

  26  
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 الجداول المقترحة للدراسة 5من  2 : جدول رقم

Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 

        Second Level First Semester 
 

                  الفصل الدراسى االول ً     الثانالمستوى 

      Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

CIS222 Reinforced Concrete & Foundations 3 2 2   و اساسات خرسانة مسلحة 

ARC223 History & Theory of Architecture 3 2 2     3نظرٌات عمارة  تارٌخ و 

ARC233 Building Construction 3 3 1 4   3 انشاء معمارى 

ARC252 Architectural Design 2 3   6   2 تصمٌم معمارى 

ARC261 Landscape & Urban Design 3 1 4   تصمٌم عمرانى تنسٌق مواقع و 

HUM111 Technical Report Writing 2 1 2   التقارٌر الفنٌة اعداد 

HUM181 
Communication and Presentation 

Skills 2 1 2   االتصال و العرض مهارات 

 

04 
4 21 

  
24 

Second Semester 
    

 الفصل الدراسى الثانى

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

…. 291 Field Training 1 1     6 1 تدرٌب مٌدانى 

CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2   1المعدنٌة  تصمٌم المنشؤت 

CIW 232 Sanitary Installations in Buildings 2 2 1   الصحٌة فى المبانى التركٌبات 

ARC224 History & Theory of Architecture 4 2 2     4نظرٌات عمارة  تارٌخ و 

ARC241 Environmental Control 3 2 2   تحكم بٌئى 

ARC242 Acoustic & Illumination 2 1 2   و اضاءة صوتٌات 

ARC253 Architectural Design 3 3   6   3معمارى  تصمٌم 

ARC262 History & Theory of Planning 2 2     و نظرٌات تخطٌط تارٌخ 

  
04 

00 02 6 
 

  
21 

 

    



 
  

71 
 

 
 

 الجداول المقترحة للدراسة 5من  4 : جدول رقم 

Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 

Third Level First Semester الفصل الدراسى االول  الثالث المستوى   

      Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

BAS 212 Statistics & Probability Theory 3 2 2   احتماالت احصاء ونظرٌة 

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1     للمشروعات األثر البٌئى 

ARC331 Working Drawings 1 3   6   1تنفٌذٌة  تصمٌمات 

ARC354 Architectural Design 4 3   6   4 تصمٌم معمارى  

ARC -A1 Architectural Engineering Elective A 2 2     المعمارٌة أختٌارى أ الهندسة 

MEP342 Air Conditioning in Buildings 2 2 1   هواء فى المبانى تكٌٌؾ 

IEN 351 Engineering Economics  2 2 1   هندسى اقتصاد 

  
06 

7 06   
 

  
25 

 Second Semester 
    

 الفصل الدراسى الثانى

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

.... 391 Field Training 2 1     6  2تدرب مٌدانى 

ARC332 Working Drawings 2 3   6   2تنفٌذٌة  تصمٌمات 

ARC355 Architectural Design 5 3   6   5  تصمٌم معمارى 

ARC371 Architectural & Urban Legislations 2 2     معمارٌة و عمرانٌة تشرٌعات 

ARC -A2 Architectural Engineering Elective A 2 2     المعمارٌة أختٌارى أ الهندسة 

IEN 314 Project Management 2 2 1   مشروعات ادارة 

HUM351 Professional Ethics 1 1     المهنة اخالقٌات 

HUM381 Principles of Negotiation 2 2      التفاوض مباد 

  
06 

7 02 6 
 

  
24 
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 الجداول المقترحة للدراسة 5من  5 : جدول رقم

Architectural Engineering الهندسة المعمارٌة 

Fourth Level المستوى الرابع 

First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

ARC463 Housing 3 2 2   اسكان 

ARC491 Project 1 1   2    1مشروع 

ARC B1 Architectural Engineering Elective B 3 1 4   المعمارٌة أختٌارى ب الهندسة 

ARC B2 Architectural Engineering Elective B 3 1 4   المعمارٌة أختٌارى ب الهندسة 

HUM A1 General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

HUM A2 General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

  
04 

4 02   
 

  
21 

 Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

ARC 472 Execution Documents 3 2 2   التنفٌذ مستندات 

ARC 492 Project 2 5   11    2مشروع 

HUM -A3  General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

HUM -A4  General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

HUM -B1  General Elective B 2 2     اختٌارى ب - ثقافة عامة 

  
04 

4 02 
 

 

  
21 
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 ثانٌا: مقررات قسم هندسة التشٌٌد و البناء (  2ملحق ) 

 متطلبات ثقافٌة عامة لجمٌع طالب المعاهد العلٌا
All Institutes Students جمٌع طالب المعاهد 

General Requirements (Compulsory)  (المتطلبات الثقافٌة العامة )اجبارى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

HUM111 Arabic Language 2 2     اللؽة العربٌة 

HUM112 English Language 1 2 1 2   1االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM113 English Language 2 2 1 2   2االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM352 Human Rights 1 1     حقوق االنسان 

HUM181 Computer Skills   1   4 االلى مهارات الحاسب 

HUM181 Communication & Presentation Skills 2 1 2   االتصال و العرض مهارات 

HUM182 Analysis & Research Skills 2 1 2   التحلٌلو  مهارات البحث 

HUM381 Principles of Negotiation 2 2     مباد  التفاوض 

  

Total : 02 Credit Hrs 

 General Requirements (Elective A)  (المتطلبات الثقافٌة العامة )اختٌارى أ 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

HUMx62 Music Appreciation 2 2     الموسٌقى التذوق 

HUMx71 Introduction to the  History of Civilizations 2 2     تارٌخ الحضارات مقدمة فى 

HUMx72 Trends in Contemporary Arts 2 2     الفنٌة المعاصرة االتجاهات 

HUMx73 Recent Egypt's History 2 2     الحدٌث تارٌخ مصر 
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HUMx74 Heritage of Egyptian Literature 2 2     المصرى التراث االدبى 

HUMx75 Arab & Islamic Civilization 2 2     العربٌة و االسالمٌة الحضارة 

HUMx76 Literary Appreciation 2 2     التذوق األدبى 

  

Select  : 4 Credit Hrs 

 General Requirements (Elective B)  ( )اختٌارى بالمتطلبات الثقافٌة العامة   

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

HUM121 Introduction to Accounting 2 2     المحاسبة مقدمة فى 

HUM221 Business Administration 2 2     ادارة اعمال 

  
Select  : 2 Credit Hrs 
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 للهندسة و التكنولوجٌالجمٌع طالب المعاهد العلٌا  متطلبات

All institute Engineering & Technology Students جمٌع طالب معهد الهندسة و التكنولوجٌا 

Institutes Requirements (Compulsory)  ( )اجبارى التكنولوجٌامتطلبات معهد الهندسة و   

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

…291 Field Training 1 1     6 1 تدرٌب مٌدانى 

…391 Field Training 2 1     6 2 تدرٌب مٌدانى 

BAS 111 Mathematics 1 3 2 2    1رٌاضٌات 

BAS 112 Mathematics 2 3 2 2    2رٌاضٌات 

BAS 212 Statistics & Probability Theory 3 2 2   احتماالت احصاء ونظرٌة 

BAS 121 Physics 1 3 2 1 2  1فٌزٌاء 

BAS 122 Physics 2 3 2 1 2  2فٌزٌاء 

BAS 131 Mechanics 4 3 2   مٌكانٌكا 

BAS 141 Engineering Chemistry 3 2 1 2 كٌمٌاء هندسٌة 

              

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1     للمشروعات األثر البٌئى 

              

MED 111 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3 واالسقاط الرسم الهندسى 

MED 121 History of Engineering & Technology 1 1     و التكنولوجٌا تارٌخ الهندسة 

MED 122 Principles of Manufacturing Engineering 2 2 1 1 التصنٌع مباد  هندسة 

              

IEN 314 Project Management 2 2 1   ادارة مشروعات 

IEN 131 Monitoring & Quality Control Systems 1 1     و ضبط الجودة نظم المراقبة 

IEN 351 Engineering Economics  2 2 1   اقتصاد هندسى 

HUM 111 Technical Report Writing 2 1 2   التقارٌر الفنٌة اعداد 

HUM 351 Professional Ethics 1 1     المهنة اخالقٌات 

  
Total : 27 Credit Hrs 
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       Institute Requirements (Elective A)  (اختٌارى أ )التكنولوجٌا  متطلبات معهد الهندسة و 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

CIS111 Principles of Construction & Building Engineering 2 2 1   التشٌٌد و البناء مباد  هندسة 

              

ARC111 Arts & Architecture  2 2 1   العمارة الفنون و 

              

ELP111 Principles of Electrical Engineering 2 2 1   الكهربٌة مباد  الهندسة 

              

ELE121 Principles of Electronic Engineering 2 2 1   االلكترونٌة مباد  الهندسة 

              

MED111 Principles of Design & Manufacturing Engineering 2 2 1   التصمٌم و التصنٌع مباد  هندسة 

              

MEP111 Principles of Mechanical Power Engineering 2 2 1   المٌكانٌكٌةالقوى  مباد  هندسة 

  
Select  : 6 Credit Hrs 
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 لجمٌع طالب تخصص الهندسة المدنٌة متطلبات
Civil Engineering Major Requirements (Compulsory ) اجبارى( ( الهندسة المدنٌة متطلبات التخصص العام  

  Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

BAS111 Mathematics 3 3 2 2    3رٌاضٌات 

BAS211 Mathematics 4 3 2 2    4رٌاضٌات 

              

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 2   1 تحلٌل انشائى 

CIS 113 Solid Mechanics 3 2 2   الجوامد مٌكانٌكا 

CIS 211 Structural Analysis 2 3 2 2   2 تحلٌل انشائى 

CIS 311 Structural Analysis 3 3 2 2   3 تحلٌل انشاءات 

CIS 221 Design of Concrete Structures 1 3 2 2   1الخرسانٌة  تصمٌم المنشآت 

CIS 321 Design of Concrete Structures 2 3 2 2   2الخرسانٌة  تصمٌم المنشآت 

CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2   1المعدنٌة  تصمٌم المنشؤت 

CIS 331 Design of Steel Structures 2 3 2 2   2المعدنٌة  تصمٌم المنشؤت 

CIS 141 Behavior of Materials  3 2 1 2  مواد خوا  

CIS 241 Concrete Technology 3 2 1 1 الخرسانة تكنولوجٌا 

CIS 151 Geology 2 2 1   جٌولوجٌا 

CIS 251 Soil Mechanics 3 2 1 1 التربة مٌكانٌكا 

CIS 351 Foundations Engineering 1 3 2 2   1االساسات  هندسة 

CIS 361 Construction Management 3 2 2   مشروعات التشٌٌد ادارة 

CIW111 Civil Drawing 3 1 4   مدنى رسم 

CIW112 Hydraulics 3 2 1 1 هٌدرولٌكا 

CIW113 Hydrology 2 1 2   هٌدرولوجٌا 

CIW121 Engineering Surveying 3 2 1 1 الهندسٌة المساحة 

ARC 131 Building Construction 1 3 1 4   1معمارى  انشاء 

  
Total : 60 Credit Hrs 
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 لطالب شعبة التشٌٌد متطلبات

Civil Engineering Construction Minor Requirements (Compulsory) ٌاجبارى( متطلبات الشعبة (تشٌٌد) ةالهندسة المدن( 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

CIS362 Construction Planning & Control 3 2 2   مشروعات التخطٌط تخطٌط و تنظٌم 

CIS461 Construction Engineering 3 2 2   هندسة التشٌٌد 

CIS491 Project 6 1 11   مشروع 

ARC151 Architectural Design 1 3   6   1 تصمٌم معمارى 

  
Total  : 05 Credit Hrs 

 Minor Requirements (Elective A)  (اختٌارى أ) متطلبات الشعبة 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

CIS 341 Repair & Strengthening of Structures 3 2 2    المنشآت تدعٌمترمٌم و 

CIS 363 Construction Finances & Accounting 3 2 2   المالٌة و المحاسبة العمال التشٌٌد االدارة 

CIS 462 Decision Making & Risk Analysis 3 2 2   و تحلٌل المخاطر اتخاذ القرار 

CIW 211 Irrigation Network Engineering 3 2 2   الرى هندسة شبكات 

CIW 311 Design of Irrigation Structures 3 2 2   الرى تصمٌم منشآت 

CIW 321 Maps, GIS & Remote Sensing 3 2 1 1 المعلومات الجؽرافٌة و االستشعار عن بعد الخرائط و نظم 

CIW 231 Environmental Engineering 3 2 2   هندسة البٌئة 

CIW 341 Highway Engineering 3 2 2   الطرق هندسة 

CIW 441 Transportation Engineering 3 2 2   هندسة النقل 

ARC 121 History & Theory of Architecture 1 2 2     1نظرٌات عمارة  تارٌخ و 

ARC 334 Building Economics 2 2     البناء اقتصادٌات 

ARC 241 Environmental Control 3 2 2   تحكم بٌئى 

ARC 252 Architectural Design 2 3   6   2 تصمٌم معمارى  

ARC 261 Landscape & Urban Desig 3 1 4   تصمٌم عمرانى تنسٌق مواقع و 

ARC 262 History & Theory of Planning 2 2     نظرٌات تخطٌط تارٌخ و 

ARC 472 Execution Documents 3 2 2   التنفٌذ مستندات 

CIS   421 Design of Concrete Structures 3 3 2 2  2الخرسانٌة  تصمٌم المنشآت 

CIS   431 Design of Bridges 3 2 2  كبارى تصمٌم ال 

CIS   451 Foundations Engineering 2 3 2 2  2االساسات  هندسة 

CIS   432 High Rise Buildings 3 2 2  بانى العالٌةالم 

  

Select  : 20 Credit Hrs 
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 النموذجٌة للدراسة لمرحلة البكالورٌوس بمعاهد الهندسة و التكنولوجٌا االسترشادٌة للدراسة الالئحة الجداول

 5 من 0 : الدراسٌة للطالب المنتظم الجداول المقترحة للدراسة جدول رقم الخطة 

Civil Engineering Preparatory Level First Semester الفصل الدراسى االول المستوى االعدادى  الهندسة المدنٌة 

  Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

BAS 111 Mathematics 1 3 2 2    1رٌاضٌات 

BAS 121 Physics 1 3 2 1 2  1فٌزٌاء 

BAS 141 Engineering Chemisry 3 2 1 2 كٌمٌاء هندسٌة 

MED 111 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3 واالسقاط الرسم الهندسى 

MED 122 Principles of Manufacturing Engineering 2 2 1 1 التصنٌع مباد  هندسة 

HUM 112 English Language 1 2 1 2   1االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM 352 Human Rights 1 1     االنسان حقوق 

 

02 
00 01 4 

 
27 

Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

….  -A1 Institute Elective A 2 2 1   أ اختٌارى معهد 

BAS 112 Mathematics 2 3 2 2    2رٌاضٌات 

BAS 122 Physics 2 3 2 1 2  2فٌزٌاء 

BAS 131 Mechanics 4 3 2   مٌكانٌكا 

MED 121 History of Engineering & Technology 1 1     و التكنولوجٌا تارٌخ الهندسة 

HUM 111 Arabic  Language 2 2     العربٌة اللؽة 

HUM 113 English Language 2 2 1 2   2االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM 181 Computer Skills   1   4 الحاسب االلى مهارات 

 

02 
04 4 6 

 24                                   

  



 
  

79 
 

 

 الجداول المقترحة للدراسة 5من  2 : جدول رقم

Civil Engineering الهندسة المدنٌة 

First Level المستوى األول 

First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

….  -A1 Institute Elective A 2 2     اختٌارى أ ثقافة عامة 

….  -A2 Institute Elective A 2 2 1   أ اختٌارى معهد 

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 2   1 تحلٌل انشائى 

CIS 113 Solid Mechanics 3 2 2   الجوامد مٌكانٌكا 

CIS 151 Geology 2 2 1   جٌولوجٌا 

CIW 111 Civil Drawing 3 1 4   مدنى رسم 

HUM -B1  General Elective B 2 2     اختٌارى ب - ثقافة عامة 

 

02 
02 00 

 

 
24 

Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

….  -A3 Institute Elective A 2 2 1   أ اختٌارى معهد 

BAS 111 Mathematics 3 3 2 2    3رٌاضٌات 

CIS 141 Behavior of Materials  3 2 1 2  مواد خوا  

CIS 211 Structural Analysis 2 3 2 2   2 تحلٌل انشائى 

CIW 121 Engineering Surveying 3 2 1 1 الهندسٌة المساحة 

IEN 131 Monitoring &Quality Control  Systems 1 1     الجودة ضبطالمراقبة  نظم 

HUM -A2  General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

 

02 
02 2 2 

 
22 



 
  

81 
 

 

 الجداول المقترحة للدراسة 5من  2 : جدول رقم

Civil Engineering الهندسة المدنٌة 

Second Level First Semester الفصل الدراسى االول               المستوى الثانى 

  Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

BAS 211 Mathematics 4 3 2 2    4رٌاضٌات 

BAS 212 Statistics & Probability Theory 3 2 2   احتماالت احصاء ونظرٌة 

CIS 221 Design of Concrete Structures 1 3 2 2   1الخرسانٌة  تصمٌم المنشآت 

CIS 241 Concrete Technology 3 2 1 1 الخرسانة تكنولوجٌا 

CIW 112 Hydraulics 3 2 1 1 هٌدرولٌكا 

HUM-A3  General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

Second Semester 02 
02 4 2 

 الفصل الدراسى الثانى
22 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

…. 291 Field Training 1 1     6 1 تدرٌب مٌدانى 

CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2   1المعدنٌة  تصمٌم المنشؤت 

CIS 251 Soil Mechanics 3 2 1 1 التربة مٌكانٌكا 

CIS 311 Structural Analysis 3 3 2 2   3 تحلٌل انشاءات 

CIW 113 Hydrology 2 1 2   هٌدرولوجٌا 

ARC131 Building Construction 1 3 1 4   1معمارى  انشاء 

HUM A4  General Elective A 2 2     اختٌارى أ - ثقافة عامة 

 

02 
01 00 2 

 
24 



 
  

81 
 

 

 الجداول المقترحة للدراسة 5من  4 : جدول رقم

Civil Engineering (Construction) تشٌٌد)  المدنٌة )الهندسة 

Third Level المستوى الثالث 

First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

CIS +A1 Construction Elective A 3 2 2   أ تشٌٌد اختٌارى 

CIS 321 Design of Concrete Structures 2 3 2 2   2الخرسانٌة  تصمٌم المنشآت 

CIS 362 Construction Planning & Control 3 2 2   مشروعات التخطٌط تخطٌط و تنظٌم 

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1     للمشروعات األثر البٌئى 

ARC151 Architectural Design 1 3   6   1 تصمٌم معمارى 

IEN 351 Engineering Economics  2 2 1   هندسى اقتصاد 

HUM351 Professional Ethics 1 1     المهنة اخالقٌات 

 

06 
01 02   

 
22 

Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

.... 391 Field Training 2 1     6  2تدرب مٌدانى 

CIS +A2 Construction Elective A 3 2 2   أ تشٌٌد اختٌارى 

CIS 331 Design of Steel Structures 2 3 2 2   2المعدنٌة  تصمٌم المنشؤت 

CIS 351 Foundations Engineering 1 3 2 2   1االساسات  هندسة 

CIS 461 Construction Engineering 3 2 2   هندسة التشٌٌد 

HUM181 Communication and Presentation Skills 2 1 2   االتصال و العرض مهارات 

 

05 
01 01 6 

 
26 



 
  

82 
 

 

 
  

 الجداول المقترحة للدراسة 5من  5 : جدول رقم

  Fourth Level First Semester الفصل الدراسى االول          الرابع المستوى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

CIS+A3 Construction Elective A 3 2 2   أ تشٌٌد اختٌارى 

CIS+A4 Construction Elective A 3 2 2   أ تشٌٌد اختٌارى 

CIS+A5 Construction Elective A 3 2 2   أ تشٌٌد اختٌارى 

CIS361 Construction Management 3 2 2   التشٌٌد ادارة مشروعات 

IEN314 Project Management 2 2 1   ادارة مشروعات 

HUM182 Analysis & Research Skills 2 1 2   و التحلٌل مهارات البحث 

 

06 
00 00   

 
22 

Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

CIS +A6 Construction Elective A 3 2 2    أ اختٌارىتشٌٌد 

CIS +A7 Construction Elective A 3 2 2   أ تشٌٌد اختٌارى 

CIS 491 Project 6 1 11   مشروع 

HUM111 Technical Report Writing 2 1 2   التقارٌر الفنٌة اعداد 

HUM381 Principles of Negotiation 2 2     مباد  التفاوض 

 

06 
4 06 

 

 
24 
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ثبٌثبً : ِمشساد لغُ ٕ٘ذعخ االتصبالد ٚاالٌىتش١ٔٚبد(  3ٍِحك )   

 متطلبات ثقافٌة عامة لجمٌع طالب المعاهد العلٌا .2

All Institutes Students جمٌع طالب المعاهد 

General Requirements(Compulsory) )المتطلبات الثقافٌة العامة )اجبارى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab  المقرربالعربٌةاسم 

HUM111 Arabic Language 2 2 
  

 اللؽة العربٌة

HUM112 English Language 1 2 1 2 
 

 1اللؽةاالنجلٌزٌة 

HUM113 English Language 2 2 1 2 
 

 2اللؽةاالنجلٌزٌة 

HUM352 Human Rights 1 1 
  

 حقوق االنسان

HUM181 Computer Skills 
 

1 
 

 االلى مهارات الحاسب 4

HUM181 Communication & Presentation Skills 2 1 2 
 

 مهاراتاالتصال و العرض

HUM182 Analysis & Research Skills 2 1 2 
 

 و التحلٌل مهارات البحث

HUM381 Principles of Negotiation 2 2 
  

 مباد  التفاوض

 
Total : 02 Credit Hrs 
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General Requirements(Elective B)  )المتطلبات الثقافٌة العامة )اختٌارى ب 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرربالعربٌة 

HUM121 Introduction to Accounting 2 2 
  

 المحاسبة مقدمة فى

HUM221 Business Administration 2 2 
  

 ادارة اعمال

 
 

Select  : 2 Credit Hrs 

   
  

General Requirements (Elective A)    )المتطلبات الثقافٌة العامة )اختٌارى أ 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرربالعربٌة 

HUM x6 Music Appreciation 2 2   الموسٌقى التذوق 

HUMx71 Introduction to the  History of 
Civilizations 

 تارٌخ الحضارات مقدمة فى   2 2

HUMx72 Trends in Contemporary Arts 2 2   الفنٌة المعاصرة االتجاهات 

HUMx73 Recent Egypt's History 2 2   تارٌخ مصرالحدٌث 

HUM x74 Heritage of Egyptian Literature 2 2   المصرى التراث االدبى 

HUMx75 Arab & Islamic Civilization 2 2   العربٌة و االسالمٌة الحضارة 

HUM x76 Literary Appreciation 2 2   التذوق األدبى 

  Select  : 4 Credit Hrs  
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 التكنولوجٌالجمٌع طالب المعاهد العلٌا للهندسة و  متطلبات
 All institute Engineering & Technology Students جمٌع طالب معهد الهندسة و التكنولوجٌا 

institute Requirements (Compulsory)   اجبارى( التكنولوجٌامتطلبات معهد الهندسة و( 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab بالعربٌة اسم المقرر 

…291 Field Training 1 1     6  1 مٌدانى تدرٌب 

…391 Field Training 2 1     6 2 مٌدانى  تدرٌب 

              

BAS 111 Mathematics 1 3 2 2    1رٌاضٌات 

BAS 112 Mathematics 2 3 2 2    2رٌاضٌات 

BAS 212 Statistics & Probability Theory 3 2 2   احتماالت ونظرٌة احصاء 

BAS 121 Physics 1 3 2 1 2  1فٌزٌاء 

BAS 122 Physics 2 3 2 1 2  2فٌزٌاء 

BAS 131 Mechanics 4 3 2   مٌكانٌكا 

BAS 141 Engineering Chemistry 3 2 1 2 كٌمٌاء هندسٌة 

              

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1     للمشروعات األثر البٌئى 

              

MED111 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3 واالسقاط الرسم الهندسى 

MED 121 History of Engineering & Technology 1 1     و التكنولوجٌا تارٌخ الهندسة 

MED 122 Principles of Manufacturing Engineering 2 2 1 1 التصنٌع مباد  هندسة 

              

IEN 314 Project Management 2 2 1    مشروعات ادارة 

IEN 131 Monitoring & Quality Control Systems 1 1      و ضبط الجودة المراقبةنظم 

IEN 351 Engineering Economics  2 2 1    هندسى اقتصاد 

              

HUM 111 Technical Report Writing 2 1 2   التقارٌر الفنٌة اعداد 

HUM 351 Professional Ethics 1 1     المهنة اخالقٌات 

  
Total : 27 Credit Hrs 
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Institute Requirements (Elective A)  اختٌارى أ( متطلبات معهد الهندسة والتكنولوجٌا ) 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرربالعربٌة 

CIS111 
Principles of Construction & Building 
Engineering 2 2 1   التشٌٌد و البناء مباد  هندسة 

       ARC111 Arts & Architecture  2 2 1   الفنون والعمارة 

       ELP111 Principles of Electrical Engineering 2 2 1   مباد  الهندسةالكهربٌة 

       ELE121 Principles of Electronic Engineering 2 2 1   مباد  الهندسةااللكترونٌة 

MED111 
Principles of Design & Manufacturing 
Engineering 2 2 1   التصمٌم و التصنٌع مباد  هندسة 

       MEP111 Principles of Mechanical Power Engineering 2 2 1   المٌكانٌكٌة القوى مباد  هندسة 

  
Select  : 6 Credit Hrs 

 



 
  

87 
 

 (Compulsary)                                                                                   (متطلبات التخصص العام )اجبارى  
Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود المقرر بالعربٌة اسم المقرر 

BAS 000 Mathematics 2 2 2 2   000اسس  2رٌاضٌات 

BAS 200 Mathematics 4 2 2 2   000اسس  4رٌاضٌات 

ELP002 Electrical Circuits 0 2 0 0 0  002هكق  0دوائر كهربائٌة 

ELP 004 Electrical Measurements & Testing 2 2 0 2  004هكق  قٌاسات واختبارات كهربٌة 

ELP 040 Electromagnatic Fields  2 2 2   040هكق  مجاالت كهرومغناطٌسٌة 

ELP 240 Electrical Machines & Transformers 2 2 2 0  240هكق  االت ومحوالت كهربٌة 

ELP 260 Power Electrolics 2 2 0 0 260هكق  الكترونٌات القدرة 

ELP 040 Energy Conversion 2 2 2   040هكق  تحوٌل طاقة 

ELE 220 Digital & logic Circuits 2 2 0 2  220هكت  دوائر رقمٌة ومنطقٌة 

ELE 222 Electronic Devices  2 2 0 0  222هكت  نبائط الكترونٌة 

ELE 222 Electronics Engineering 2 2 2 0  222هكق  هندسة الكترونٌات 

ELE 240 Microprocessors & Applications 2 2 0 2  240هكت  المعالجات الدقٌقة وتطبٌقاتها 

ELE 260 Electrical Communications 2 2 2 0 260هكت  االتصاالت الكهربٌة 

ELE 220 Signal Analysis   2 2 2 0  220هكت  تحلٌل اشارات 

ELC 200 Computer Organization & Architecture  2 2 2  200  هكح تنظٌم وبنٌة الحاسب 

ELC 220 Computer Programming  2 2 0 0  220هكح  برمجة الحاسب 

ELC 220 Computer Networks  2 2 2  220هكح  شبكات حاسبات 

ELC 250 Modeling & Simulation of Engineering Systems 2 2 2 0 250هكح  نمذجة ومحاكاة النظم الهندسٌة 

ELC 260 Automatic Control 2 2 2 0 ً260هكح  التحكم االل 

 اوتصاوت واولكتاوايات لىميع ضمبة تخصص هادسة  متضمبات           
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Total: 46 Credit Hrs   
                                                                                       Electrical Engineeringلهندسة الكهربية ا

(Commnication & Electronics Engineering)                                           )هندسة االتصاالت وااللكترونيات(  

Minor Requierments (Compulsary)                        متطلبات الشعبة )اجبارى(                                
 
 
 
 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود اسم المقرر بالعربٌة 

BAS 311 Mathematics 5 3 2 2   311اسس  5رٌاضٌات 

ELE 411 Integrated Circuits Design   3 2 2 1  411هكت  تصمٌم الدوائر االلكترونٌة المتكاملة 

ELE 321 Electronic Circuits 3 2 2 1  321هكت  دوائر الكترونٌة 

ELE 461 Antenna & Wave Propagation 3 2 2 1 461هكت  هوائٌات وانتشار موجات 

ELE 462 Digital Communication Systems  3 2 2 1  462هكت  نظام االتصاالت الرقمٌة 

ELE 463 Mobile Communications   3 2 2  463هكت  اتصاالت المتحركات 

ELE 471 Digital Signal processing  3 2 2 1 471هكت  لجة االشارات الرقمٌة امع 

ELE 491 Project 1 2 1 2   491هكت  1المشروع 

ELE 492 Project 2 4 4 4   492هكت  2المشروع 

Total: 72 Credit Hrs 
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                                                                                      Electrical Engineeringالهندسة الكهربية 

(Commnication & Electronics Engineering                                                             هندسة االتصاالت وااللكترونيات( 

Minor Requierments (Elective A)                                               ( اختيارى امتطلبات الشعبة )  

 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab المقرر كود اسم المقرر بالعربٌة 

ELE 413 Embedded Systems 3 2 2  413هكت األنظمه المدمجه 

ELE 421 Optoelectronics  3 2 1 1 421 هكت الكترونٌات ضوئٌة 

ELE 422 Medical Electronics  3 2 1 1 422 هكت الكترونٌات طبٌة 

ELE 423 Automotve Electronics  3 2 2  423هكت  الكترونٌات السٌارات 

ELE 431 VLSI Technology 3 2 2  431هكت  تكنولوجٌا الدوائر المتكاملة عالٌة الكثافه 

ELE 442 Microcontrollers & Application 3 2 1 2 442هكت  المتحكمات الدقٌقه وتطبٌقاتها 

ELE 453 Microcowave Engineering 3 2 2  453هكت  هندسة الموجات الدقٌقه 

ELE 454 RADAR Systems 3 2 2  454هكت  نظم الرادار 

ELE 455 Acoustics 
   

 455هكت  صوتٌات 

ELE 464 Information & Coding Theory 
   

 464هكت  نظرٌة المعلومات والترمٌز 

ELE 465 Optical Communications 3 2 2 1 465هكت  االتصاالت الضوئٌة 

 اوتصاوت واولكتاوايات لىميع ضمبة تخصص هادسة  متضمبات      
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ELE 466 Telephony Systems 3 2 2  466 هكت أنظمة التلٌفونات 

ELE 467 Satelite Communication 3 2 2  467 هكت االتصاالت باألقمار الصناعٌة 

ELC 432 Information Security 3 2 2  432 هكح  أمان المعلومات 

 

Select 4 Credit Hrs   
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 بمعاهد الهندسة و التكنولوجٌاالنموذجٌة للدراسة لمرحلة البكالورٌوس  االسترشادٌة للدراسة الالئحة الجداول

 5 من 0 : الدراسٌة للطالب المنتظم الجداول المقترحة للدراسة جدول رقم الخطة 

Comunication & Elecronic Engineering      

          Preparatory Level First Semester 
 هندسة االتصاالت وااللترونٌات

 االولالفصل الدراسى  المستوى االعدادى  

  Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 

BAS 111 Mathematics 1 3 2 2    1رٌاضٌات 

BAS 121 Physics 1 3 2 1 2  1فٌزٌاء 

BAS 141 Engineering Chemisry 3 2 1 2 كٌمٌاء هندسٌة 

MED 111 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3  واالسقاط الهندسىالرسم 

MED 122 Principles of Manufacturing Engineering 2 2 1 1 التصنٌع مباد  هندسة 

HUM 112 English Language 1 2 1 2   1االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM 352 Human Rights 1 1     االنسان حقوق 

 

02 
00 01 4 

 

27 

Second Semester الفصل الدراسى الثانى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab اسم المقرر بالعربٌة 
….  -A1 Institute Elective A 2 2 1   أ اختٌارى معهد 

BAS 112 Mathematics 2 3 2 2    2رٌاضٌات 

BAS 122 Physics 2 3 2 1 2  2فٌزٌاء 

BAS 131 Mechanics 4 3 2   مٌكانٌكا 

MED 121 History of Engineering & Technology 1 1     و التكنولوجٌا تارٌخ الهندسة 

HUM 111 Arabic  Language 2 2     العربٌة اللؽة 

HUM 113 English Language 2 2 1 2   2االنجلٌزٌة  اللؽة 

HUM 181 Computer Skills   1   4 الحاسب االلى مهارات 

 

02 
04 4 6 

 24                                   
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First Level  األولالمستوى 

First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود المقرر اسم المقرربالعربٌة 

… .A2 Institute Elective A 2 2 1  اختٌاري معهد أ  ...A2- 

BAS 111 Mathematics 3 3 2 2   111اسس  3رٌاضٌات 

ELP112 Electrical Circuits 1 2 1 1 1  112هكق  1دوائر كهربائٌة 

ELP 114 Electrical Measurements & Testing 3 2 1 2  114هكق  قٌاسات واختبارات كهربٌة 

ELP 141 Electromagnatic Fields  3 2 2   141هكق  مجاالت كهرومؽناطٌسٌة 

HUM 111 Technical Report Writing 2 1 2   111انس  اعداد التقارٌر الفنٌة 

HUM 181 Communication & Presentation Skills 2 1 2  181انس  مهارات االتصال والعرض 

 17 
11 11 3  

25 

Second Semester  الثانىالفصل الدراسى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود المقرر اسم المقرربالعربٌة 

ELP113 Electrical Circuits 2 2 1 1 1  113هكق  2دوائر كهربائٌة 

ELP 115 Electrical Materials 3 2 2   115هكق  مواد كهربٌة 

ELP 181 Energy Conversion 3 2 2   181هكق  تحوٌل طاقة 

IEN 351 Engineering Economics 2 2 1  ً351صنع  اقتصاد هندس 

HUM 381 Principles of Negotiation 2 2   381انس  مباد  التفاوض 

HUM –A1 General Elective A 2 2    انس  اختٌاري أ –ثقافة عامة–A1 

HUM –B1 General Elective B 2 2    انس  اختٌاري ب –ثقافة عامة–B1 

 16 
13 6 1  

21 

 
 الدراسٌة للطالب المنتظم الخطة

 للدراسةاالسترشادٌة الجداول   5من  2 : جدول رقم                  
Comunication & Elecronic Engineering                                                                االتصاالت وااللكترونٌاتهندسة  
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Second Level  الثاتىالمستوى 

First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab المقرركود  اسم المقرربالعربٌة 

… .A3 Institute Elective A 2 2 1  اختٌاري معهد أ  ...A3 

BAS 211 Mathematics 4 3 2 2   111اسس  4رٌاضٌات 

ELP 241 Electrical Machines & Transformers 3 2 2 1  241هكق  االت ومحوالت كهربٌة 

ELE 221 Digital & logic Circuits 3 2 1 2  221هكت  دوائر رقمٌة ومنطقٌة 

ELC 221 Computer Programming  3 2 1 1  221هكح  برمجة الحاسب 

HUM –A2 General Elective A 2 2    انس اختٌاري أ –ثقافة عامة–A2  

 06 
02 2 4  

22 

Second Semester  الثانىالفصل الدراسى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab المقرركود  اسم المقرربالعربٌة 

---  291 Field Training 1 1   6  ً291  --- 1تدرٌب مٌدان 

BAS 212 Statistics & Probability Theory 3 2 2  212اسس  احصاء ونظرٌة احتماالت 

ELE 222 Electronic Devices  3 2 1 1  222هكت  نبائط الكترونٌة 

ELE 241 Microprocessors & Applications 3 2 1 2  241هكت  المعالجات الدقٌقة وتطبٌقاتها 

ELE 271 Signal Analysis   3 2 2 1  271هكت  تحلٌل اشارات 

ELC 251 Modeling & Simulation of Engineering Systems 3 2 2 1 251هكح  نمذجة ومحاكاة النظم الهندسٌة 

HUM 182 Analysis & Research Skills 2 1 2   182انس  والتحلٌلمهارات البحث 

 04 
00 01 00  

22 

 

 للدراسةاالسترشادٌة الجداول   5من  2 : جدول رقم                
Comunication & Elecronic Engineering                                                                           االتصاالت وااللكترونٌاتهندسة  
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Third Level  الثالثالمستوى 

First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود المقرر اسم المقرربالعربٌة 

BAS 311 Mathematics 5 3 2 2   311اسس  5رٌاضٌات 

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1   331مدش  االثر البٌئً للمشروعات 

ELP 321 Electrical power  3 2 2 1 321هكق  قوى كهربٌة 

ELE 321 Electronic Circuits 3 2 2 1  321هكت  دوائر الكترونٌة 

ELC 331 Computer Networks  3 2 2  331هكح  شبكات حاسبات 

ELC 361 Automatic Control 3 2 2 1 ً361هكح  التحكم االل 

 06 
00 01 2  

24 

Second Semester  الثانىالفصل الدراسى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود المقرر اسم المقرربالعربٌة 

---  391 Field Training 2 1   6  ً391  --- 2تدرٌب مٌدان 

ELP 361 Power Electrolics 3 2 1 1 361هكق  الكترونٌات القدرة 

ELE 322 Electronics Engineering 3 2 2 1  322هكق  هندسة الكترونٌات 

ELE 361 Electrical Communications 3 2 2 1 361هكت  االتصاالت الكهربٌة 

ELC 311 Computer Organization & Architecture  3 2 2  311 هكح تنظٌم وبنٌة الحاسب 

HUM 351 Professional Ethics 1 1    351انس  المهنةاخالقٌات 

Hum –A3 General Elective A 2 2    انس اختٌاري أ –ثقافة عامة–A3  

 06 
00 2 7  

22 

              
  5من  4 : جدول رقم               

 للدراسةاالسترشادٌة الجداول 

Comunication & Elecronic Engineering                                                                                    وااللكترونٌاتاالتصاالت هندسة  
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Fourth Level  الرابعالمستوى 
First Semester الفصل الدراسى االول 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab كود المقرر اسم المقرربالعربٌة 

ELE 461 Antenna & Wave Propagation 3 2 2 1 461هكت  هوائٌات وانتشار موجات 

ELE 462 Digital Communication Systems  3 2 2 1  462هكت  نظام االتصاالت الرقمٌة 

ELE 471 Digital Signal processing  3 2 2 1 471هكت  لجة االشارات الرقمٌة امع 

ELE 491 Project 1 2 1 2   491هكت  1المشروع 

ELE –A1 Communications & Electronics Elective A 3 2 2  هكت اتصاالت والكترونٌات اختٌاري أ–A1 

INE 131 Monitoring & Quality Control Systems  1 1   131صنع  نظم المراقبة وضبط الجوده 

 05 
01 01 2  

22 

 
 

Second Semester  الثانىالفصل الدراسى 

Code Course Title Cr.Hrs Lec EX Lab المقرركود  اسم المقرربالعربٌة 

ELE 400 Integrated Circuits Design   2 2 2 0  400هكت  تصمٌم الدوائر االلكترونٌة المتكاملة 

ELE 462 Mobile Communications   2 2 2  462هكت  اتصاالت المتحركات 

ELE 472 Project 2 4 4 4   472هكت  2المشروع 

ELE –A2 
Communications & Electronics 

Elective A 
 A2–هكت  اتصاالت والكترونٌات اختٌاري أ  2 2 2

IEN 204 Project Management 2 2 0  204صنع  ادارة مشروعات 

HUM –A4 General Elective A 2 2    انس  اختٌاري أ –ثقافة عامة–A4 

 02 
01 00 5  

26 

 

 للدراسةاالسترشادٌة الجداول   5من  5 : جدول رقم                  
Comunication & Elecronic Engineering                                                                                االتصاالت وااللكترونٌاتهندسة  



 
  

96 
 

 ٍِحك ) 4 ( ساثعبً : ِمشساد لغُ تىٌٕٛٛج١ب ئداسح األعّبي

 االولى عام لجمٌع التخصصاتالفرقة 
 

 
 
 
 

 الفصل الدراسى األول

الرقم 
الكودى 
للمقرر 

  

  اسم المقرر 

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا

عدد ساعات 
 االمتحان

محاضره 
 نظرى

ستودٌو 
 وعملى

مجموع 
 الساعات

اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 - 4 مباد  القانون ع11

 3 111 75 - - 25 4 - 4 (1مباد  االقتصاد ) ع12

 3 111 75 - - 25 6 4 2 (1)مباد  المحاسبه المالٌه ع13

 3 111 75 - - 25 4 2 2 وظائؾ االدارة باالنجلٌزٌه ع14

 ع15
( 1الحاسب االلى )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  
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الرقم 
الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا

عدد ساعات 
 االمتحان

محاضره 
 نظرى

ستودٌو 
 وعملى

مجموع 
 الساعات

اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

رٌاضة  ع16
( 1للتجارٌٌن )
 باالنجلٌزٌه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

علوم سلوكٌه  ع17
 ( باالنجلٌزٌه1)

4 - 4 25 - - 75 111 3 

مقدمة فى اداره  ع18
( 1االعمال )
 باالنجلٌزٌه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

محاسبه مالٌه  ع19
(2) 

2 4 6 25 - - 75 111 3 

الحاسب االلى  ع21
 ( باالنجلٌزٌه2)

2 4 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 

 الفصل الدراسى الثانً
 

 درجه 1111       المجموع الكلى للدرجات

 الجامعٌه وٌقدم تقرٌر*مقرر صٌفى : ٌودى الطالب تدرٌبا لمده شهر واحد فى احد البنوك او الشركات العامه او شركات التامٌن او الكمبٌوتر او مراكز التدرٌب 
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 الفصل الدراسى األول                                                
 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

 اسم المقرر

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا

عدد ساعات 
 االمتحان

محاضره 
 نظرى

ستودٌو 
 وعملى

مجموع 
 الساعات

اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 ع21
( 2رٌاضه للتجارٌٌن )
 باالنجلٌزٌه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 - 4 (1اقتصاد ) ع22

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (1اداره انتاج ) ع23

 3 111 75 - - 25 6 4 2 ( باالنجلٌزٌه1تسوٌق ) ع24

 ع25
( 3الحاسب االلى )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 
 511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات

 
 
 
 
 

 
 الثانٌه عام لجمٌع التخصصات الفرقة
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 الفصل الدراسى الثانى

 

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

 اسم المقرر

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا

عدد ساعات 
 االمتحان

محاضره 
 نظرى

ستودٌو 
 وعملى

مجموع 
 الساعات

اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 2 2 ( باالنجلٌزٌه1اداره بنوك ) ع26

 E 2 4 6 25 - - 75 111 3مقدمة فى نظم المعلومات  ع27

 3 111 75 - - 25 6 4 2 محاسبه التكالٌؾ ع28

 3 111 75 - - 25 4 2 2 ( باالنجلٌزٌه1)ادارة مالٌه  ع29

 3 111 75 - - 25 4 2 2 ادارة افراد باالنجلٌزٌه ع31

 
 511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات

 
 

 درجه 1111       المجموع الكلى للدرجات

التامٌن او الكمبٌوتر او مراكز التدرٌب الجامعٌه *مقرر صٌفى : ٌودى الطالب تدرٌبا لمده شهر واحد فى احد البنوك او الشركات العامه او شركات 
 وٌقدم تقرٌر
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 الثالثه اداره اعمال الفرقة                                           

 

 الفصل الدراسى األول

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

 اسم المقرر

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا
عدد ساعات 

 االمتحان
محاضره 

 نظرى
ستودٌو 
 وعملى

مجموع 
 الساعات

اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 أ 31
اسالٌب كمٌة 
 باالنجلٌزٌه

4 - 4 25 - - 75 111 3 

 أ 32
( 2تسوٌق )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 اداره المواد أ 33

 أ 34
( 2مالٌه ) اداره

 باالنجلٌزٌه
2 2 4 25 - - 75 111 3 

 أ 35
اداره المكاتب 
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 
 511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات
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 الفصل الدراسى الثانى

الرقم 
الكودى 
 للمقرر

 اسم المقرر

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا

محاضره 
 نظرى

ستودٌو 
 وعملى

مجموع 
 الساعات

اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 مجموع الدرجات تحرٌرى

 111 75 - - 25 6 4 2 اداره مبٌعات باالنجلٌزٌه أ 36

 أ 37
بحوث عملٌات 
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 

 111 75 - - 25 4 2 2 مبادى المراجعه أ 38

 111 75 - - 25 4 - 4 تامٌن أ 39

 111 75 - - 25 4 2 2 (2ادارة االنتاج ) أ 41

 
 511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات

 درجه 1111 المجموع الكلى للدرجات

*مقرر صٌفى : ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا اثناء الدراسة وكذا بفترة االجازة الصٌفٌة فى احد االماكن التى تفٌدة فى موضوع الدراسة 
 البكالورٌوس إال بعد أداء التدرٌب بنجاح.وال ٌمنح درجة 
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 الثالثة نظم معلومات و حاسب ألى الفرقة

 الفصل الدراسى األول

الرقم الكودى 
 للمقرر

 اسم المقرر

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا
عدد ساعات 

 إجمالى درس محاضره االمتحان
اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

 شفوى
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 - 4 اسالٌب كمٌة باالنجلٌزٌه د 31

 3 111 75 - - 25 6 4 2 اداره مكاتب د 32

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (1تحلٌل وتصمٌم النظم ) د 33

 د 34
( 1تصمٌم البرامج )
 باالنجلٌزٌه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 د 35
( 1)حزم البرامج الجاهزة 
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 
 511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات
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 الفصل الدراسى الثانى

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 د 36
( 1بحوث عملٌات )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 6 4 2 تامٌن باالنجلٌزٌه د 37

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (1تحلٌل وتصمٌم النظم ) د 38

 3 111 75 - - 25 4 - 4 (1قواعد البٌانات ) د 39

 د 41
( 2الجاهزة )حزم البرامج 

 باالنجلٌزٌه
2 2 4 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

المجموع الكلى 
 للدرجات

 درجه 1111      

*ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا اثناء الدراسه وكذا بفتره االجازه الصٌفٌه فى احد االماكن التى تفٌده فى موضوع الدراسه وال ٌمنح درجه 
 البكالرٌوس اال بعد اداء التدرٌب بنجاح
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  إستثمار وبنوك الثالثه الفرقة

 الفصل الدراسى األول

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا
عدد ساعات 

 إجمالى درس محاضره االمتحان
اعمال 
 السنه

امتحان نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 ب 31
اسالٌب كمٌة 
 باالنجلٌزٌه

4 - 4 25 - - 75 111 3 

 ب 32
( 2تسوٌق )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (1اداره المواد ) ب 33

 ب 34
( 2اداره مالٌه )
 باالنجلٌزٌه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 ب 35
بحوث تسوٌق 

(1) 
2 4 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  
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 الفصل الدراسى الثانى

الرقم الكودى 
  للمقرر 

اسم المقرر 
  

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى عدد الساعات اسبوعٌا
عدد 

ساعات 
 االمتحان

 إجمالى درس محاضره
اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 ب 36
اداره 
 Eمبٌعات 

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ب 37
بحوث 
 Eعملٌات 

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ب 38
مبادى 
 المراجعه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 - 4 تامٌن ب 39

 ب 41
ادارة 
 (2االنتاج )

2 2 4 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 درجه 1111       المجموع الكلى للدرجات

*ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا اثناء الدراسه وكذا بفتره االجازه الصٌفٌه فى احد االماكن التى تفٌده فى موضوع الدراسه وال ٌمنح درجه 
 اال بعد اداء التدرٌب بنجاح سالبكالورٌو
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 الثالثه تسوٌق الفرقة

 الفصل الدراسى األول

الكودى الرقم 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 ب 31
اسالٌب كمٌة 
 باالنجلٌزٌه

4 - 4 25 - - 75 111 3 

 ب 32
( 2تسوٌق )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (1اداره المواد ) ب 33

 ب 34
( 2اداره مالٌه )
 باالنجلٌزٌه

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 6 4 2 (1بحوث تسوٌق ) ب 35

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  
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 الفصل الدراسى الثانى

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 ب 36
اداره مبٌعات 
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ب 37
بحوث عملٌات 
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 مبادى المراجعه ب 38

 3 111 75 - - 25 4 - 4 تامٌن ب 39

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (2ادارة االنتاج ) ب 41

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 درجه 1111       المجموع الكلى للدرجات

عملٌا اثناء الدراسة وكذا بفترة االجازة الصٌفٌة فى احد االماكن التى تفٌدة فى موضوع الدراسة وال ٌمنح *مقرر صٌفى : ٌودى الطالب تدرٌبا 
 درجة البكالورٌوس إال بعد أداء التدرٌب بنجاح.
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 الرابعة تخصص إدارة أعمالالفرقة 

 الفصل الدراسى األول

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 2 2 تخطٌط ومراقبه انتاج أ 41

 أ 42
بحوث تسوٌق 
 )باالنجلٌزٌه(

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 أ 43
ادارة مشروعات 
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 التطوٌر التنظٌمى أ 44

 3 111 75 - - 25 6 4 2 (1اداره بنوك ) أ 45

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  
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 الفصل الدراسى الثانى

الرقم الكودى للمقرر 
  

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 ونهاٌتها العظمىتوزٌع الدرجات 

عدد ساعات 
 االمتحان

 إجمالى درس محاضره
اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 - 4 اداره دولٌه باالنجلٌزٌه أ 46

 أ 47
دراسه جدوى 
 الشروعات الجدٌده

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 أ 48
ادارة المشروعات 

 )باالنجلٌزٌه(الصؽٌرة 
2 4 6 25 - - 75 111 3 

 أ 49
( 2بحوث العملٌات )
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 أ 51
نظم المعلومات االدارٌة 
 )باالنجلٌزٌه(

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 
 

 511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات
 

 ةدرج 1111   المجموع الكلى

 اثناء الدراسه وكذا بفتره االجازه الصٌفٌه فى احد االماكن التى تفٌده فى موضوع الدراسه*ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا 



 
  

111 
 

 معلومات و حاسب ألىنظم و الرابعة  الفرقة

 الفصل الدراسى األول

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 د 41
ادارة مشروعات 
 )باالنجلٌزٌه(

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 التطوٌر التنظٌمى د 42

 د 43
( 2تصمٌم برامج )
 )باالنجلٌزٌه(

4 2 6 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 4 2 2 ودع القرارنظم الخبره  د 44

 د 45
( 3حزم البرامج الجاهزة )
 )باالنجلٌزٌه(

4 2 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 

 

 



 
  

111 
 

 الفصل الدراسى الثانى

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
 عدد ساعات
 االمتحان

 إجمالى درس محاضره
اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 د 46
دراسه جدوى للمشروعات 
 الجدٌده )باالنجلٌزٌه(

4 - 4 25 - - 75 111 3 

 د 47
( 2بحوث العملٌات )
 )باالنجلٌزٌه(

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 6 2 4 (2قواعد البٌانات ) د 48

 د 49
( 4حزم البرامج الجاهزة )
 )باالنجلٌزٌه(

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 6 2 4 المشروع د 51

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 درجه 1111 المجموع الكلى للدرجات

 فى احد االماكن التى تفٌده فى موضوع الدراسه *ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا اثناء الدراسه وكذا بفتره االجازه الصٌفٌه

 

 

 



 
  

112 
 

 الرابعة إستثمار و بنوك الفرقة

 الفصل الدراسى األول

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

 شفوى
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 2 2 تخطٌط ومراقبه انتاج ج 41

 ج 42
اداره محفظة االوراق 

 المالٌه
2 2 4 25 - - 75 111 3 

 ج 43
ادارة مشروعات 
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ج 44
( 2ادراة االستثمار )
 )باالنجلٌزٌه(

4 - 4 25 - - 75 111 3 

 ج 45
( 2اداره البنوك )
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 

                                     



 
  

113 
 

 الفصل الدراسى الثانى                                       
 

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 الدرجات ونهاٌتها العظمىتوزٌع 
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان 
 نصف السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 - 4 اداره دولٌه )باالنجلٌزٌه( ج 46

 ج 47
دراسه جدوى المشروعات 

 الجدٌده
2 2 4 25 - - 75 111 3 

 3 111 75 - - 25 6 4 2 (3)اداره البنوك  ج 48

 ج 49
( 2بحوث العملٌات )
 )باالنجلٌزٌه(

4 - 4 25 - - 75 111 3 

 ج 51
نظم المعلومات االدارٌة 
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

  

 درجه 1111       المجموع الكلى للدرجات

 اثناء الدراسه وكذا بفتره االجازه الصٌفٌه فى احد االماكن التى تفٌده فى موضوع الدراسه *ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا

 



 
  

114 
 

 

 
 الرابعة تسوٌقالفرقة 

 
 الفصل الدراسى األول

 

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 توزٌع الدرجات ونهاٌتها العظمى
عدد ساعات 

 االمتحان
 إجمالى درس محاضره

اعمال 
 السنه

امتحان نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 2 2 تخطٌط ومراقبه انتاج ب 41

 3 111 75 - - 25 4 2 2 (1بحوث تسوٌق ) ب 42

 ب 43
ادارة مشروعات 
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ب 44
سلوك المستهلك 
 )باالنجلٌزٌه(

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 ب 45
( 2اداره بنوك )
 باالنجلٌزٌه

2 4 6 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 

 



 
  

115 
 

 
 الفصل الدراسى الثانى                                    

 

الرقم الكودى 
  للمقرر 

  اسم المقرر 

عدد الساعات 
 اسبوعٌا

 العظمىتوزٌع الدرجات ونهاٌتها 

عدد ساعات 
 االمتحان

 إجمالى درس محاضره
اعمال 
 السنه

امتحان 
نصف 
 السنه

شفوى 
 وعملى

 تحرٌرى
مجموع 
 الدرجات

 3 111 75 - - 25 4 - 4 اداره دولٌه باالنجلٌزٌه ب 46

 ب 47
دراسه جدوى 
 الشروعات الجدٌده

2 2 4 25 - - 75 111 3 

 ب 48
التسوٌق الدولى 
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ب 49
( 2بحوث العملٌات )
 )باالنجلٌزٌه(

2 4 6 25 - - 75 111 3 

 ب 51
نظم المعلومات 
 االدارٌة )باالنجلٌزٌه(

4 - 4 25 - - 75 111 3 

   511 مجموع الدرجات 24 عدد الساعات  

 درجه 1111 المجموع الكلى للدرجات

 وكذا بفتره االجازه الصٌفٌه فى احد االماكن التى تفٌده فى موضوع الدراسه*ٌودى الطالب تدرٌبا عملٌا اثناء الدراسه 
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