
 وزارة التعلیم العالي
لعالى للھندسة معھد المنصورة ا

  والتكنولوجیا
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعلیم العالي
 معھد المنصورة العالى للھندسة والتكنولوجیا

 
 

 

 

 دلیــل الطــالـب
 

 

 

 

 

 



 وزارة التعلیم العالي
لعالى للھندسة معھد المنصورة ا

  والتكنولوجیا
 

2 

  كلمة رئیس مجلس ادارة جمعیة المنصورة كولدج 
 أبنائي وبناتي الطالب والطالبات

المنصورة  جمعیة تابع لالعالى للھندسة والتكنولوجیا ال  یطیب لي ان أرحب بكم وأحییكم علي اختیاركم للمعھد 
كولدج لیكون بیتكم الثاني، ومنھل العلم والمعرفة لبناء مستقبلكم الزاھر بإذن المولي عزوجل، وإنھ لیراودني  
الشعور باالعتزاز النضمام دفعة جدیدة من شباب مصر الذین یحملون معھم روح الشباب والثورة والمتطلعین  

 إلي كل الخیر واألمل لمصرنا العزیزة. 

ھوًدا مضنیة من أجل دعم التنمیة البشریة الشاملة، ومن أجل ھذا سعي معھدنا إلي االنضمام  دولة جبذل الت
لمسیرة التعلیم العالي في مصرنا الحبیبة آمالً أن یقوم بدوره ومسئولیتھ المجتمعیة في تخریج جیل من الشباب 

لمعھد جھوده لیواكب المتغیرات كرس ا یل ھذا الطموح الساعي لتحقیق التنمیة الشاملة لوطننا العزیز، وفي سب
الحدیثة في ظل عصر المعلوماتیة، والعمل علي التجاوب مع متطلبات سوق العمل من خالل تخریج كوادر  

 قادرة على المنافسة في سوق العمل داخلیًا وخارجیًا. 

 أبنائي وبناتي الطالب والطالبات

شخصیتكم بغیة بناء شخصیة الطالب المتكاملة  وصقل   عارفكمیحرص المعھد علي توفیر كل ما من شأنھ إثراء م
من الناحیة الفكریة واالجتماعیة والنفسیة والبدنیة، ونعمل على صقلھا من خالل إیجاد وتوفیر بیئة جامعیة  
مناسبة، وتنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدیكم وإتاحة فرص التدریب التخصصیة الداخلیة والخارجیة. إنكم  

دخلون عالًما جدیًدا من المعرفة یحملكم إلي فضاءات ال حدود لھا, تنھلون من خاللھ من  معھد تإلى البانضمامكم 
ینابیع المعرفة متمتعین بحریة التفكیر والتعبیر والحوار مع ما یتطلبھ ذلك من مسئولیة تتحملونھا نحو أنفسكم  

م األخالقیة محافظین علي  والقی لضوابط ، متمسكین باونحو معھدكم ومجتمعكم فكونوا على قدر المأمول منكم
ممتلكات المعھد من معامل وتجھیزات ومبان ومرافق مختلفة، فممتلكات المعھد ومكتسباتھ لیست ملًكا لشخص 

 . بعینھ بل ھي ملٌك لكم ولألجیال القادمة

حرصوا  وأن ت لمعھد،إنني أدعوكم للمشاركة في األنشطة المتنوعة من ثقافیة واجتماعیة وریاضیة، التي یتبناھا ا
على استغالل كل ماھو متاح إلبراز مواھبكم وقدراتكم الكامنة وعدم االكتفاء بتلقي المعارف والمعلومات  
واالنكفاء على استیعابھا الجتیاز االختبارات، بل یجب أن تحرصوا على تنمیة المھارات المختلفة في الجوانب 

ة من أساتذتكم لتتمكنوا من االبتكار واإلبداع دون  لمساند جیھ واالعلمیة واالجتماعیة، وستجدون التشجیع والتو
 قیود. 

 أبنائي وبناتي 

إنني إذ أكرر ترحیبي بكم فإنني آمل أن تقضوا في معھدكم أجمل مراحل حیاتكم وتدونوا فیھا أجمل ذكریاتكم  
الذي أنتم   وطنكم  كم ومنویخرج من بینكم من یشار إلیھ بالبنان لتحققوا األمال المعقودة علیكم منا ومن أسر

 ھ وحلمھ في غد أفضل. ثروتھ ومستقبل 

 

 ا.د. ابراھیم صابر 
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 عــــــــــــــــــــام
إضافة   2012لسنة  3209یعتبر المعھد العالي للھندسة والتكنولوجیا بالمنصورة والمنشأ بالقرار الوزاري رقم 

الدلتا حیث یھدف المعھد إلى   منطقة  وبخاصة إلى منظومة التعلیم بالقطاع الھندسي بجمھوریة مصر العربیة 
إعداد أجیال من المھندسین القادرین على اإلبداع في شتى المجاالت الھندسیة وذلك في إطار رؤیة المعھد 

 ورسالتھ وأھدافھ على النحو التالي : 
 

 د  ــرؤیة المعھـــ
 المجتمع والبیئة. تنمیة تقدم ووتأكید ریادة المعھد في     ، تقدیم خدمات تعلیمیة أكثر تمیزاً وتطوراً 

 
 رسالة المعھـــد  

إعداد خریج متمیز قادر علي التحلیل واإلبداع واإلبتكار لیواكب تطور المجاالت التكنولوجیة  بما یتماشي مع  
، وتنمیة الموارد البشریة واإلھتمام بالبحث العلمي والمشاركة الفعالة في تنمیة   المتطلبات المحلیة واألقلیمیة

 .   البیئةجتمع والم
 

 أھداف المعھـــد  
اعداد كوادر مھیأة ومدربة وفقا لمعاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد لیضطلعوا   •

 بالمسئولیات الھندسیة والتكنولوجیة فى مجاالت التخصصات التى یطرحھا المعھد. 
تاجیة والخدمیة وتقدیم العون  واإلن  صناعیة اإلسھام فى رفع الكفاءة المھنیة للعاملین فى كافة القطاعات ال •

 لھا والتصدى للمشكالت التى تواجھھا. 
تكوین جیل من المھندسین المتمیزین والباحثیین المؤھلین للتعرف على التخصصات الحیویة التى یتطلع   •

 مجتمعنا إلى اللحاق بالركب العالمى فى اإلفادة منھا. 
حاث وتكنولوجیا متطورة وما یؤدى فى الوحدات  من اب  لمتقدم بناء جسور تربط بین ما یجرى فى العالم ا •

 ذات الطابع الصناعى واإلنتاجى والخدمى. 
 واحترام الوقت والعمل كأسلوب حیاة وتقدم.  ودعم روح الفریق تنمیة الشعور بالمواطنة  •
ما فى  تنفیذ مشروعات بحثیة وتقدیم استشارات مھنیة وعقد لقاءات فكریة وإقامة برامج تدریبیة إسھا •

 . أداء األفراد بالمجتمع المعرفة وتطویر إثراء 
•  ً ً وثقافیا توفیر سبل   و  المشاركة فى تحقیق خطة التنمیة ووضع العلم فى خدمتھا لتنمیة المجتمع علمیا

 الخدمات البیئیة للمجتمعات العمرانیة الجدیدة . 
 تنمیة القدرات البشریة لسد حاجة المجتمعات الجدیدة .  •
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 معھدلھا اللخاضع القوانین ا 
)  52(  ألحكام القانون رقمإلشراف وزارة التعلیم العالى و  للھندسة والتكنولوجیا بالمنصورة یخضع المعھد العالي

 م . 1987لسنة   1088التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم   والئحتھ فى شأن تنظیم المعاھد العالیھ الخاصة   1970لسنة  
 

 تبعیة المعھد
) بتاریخ        975یا بالمنصورة یتبع جمعیة المنصورة كولدج المشھرة برقم ( كنولوجة والتالمعھد العالي للھندس

وأموالھ مستقلة عن أموال الجمعیة وتصرف في األغراض العملیة والتعلیمیة والبحثیة لتحقق   2003/  3/ 11
 أھداف المعھد.

 

 األقسام العلمیة
 یضم المعھد األقسام العلمیة اآلتیة : 

 دنیة . سة المقسم الھند  .1
 قسم الھندسة المعماریة .  .2
 قسم ھندسة االتصاالت واإللكترونیات بشعبتیھ   .3
 قسم العلوم األساسیة  .4

 ویجوز لمجلس إدارة المعھد إقتراح إنشاء أقسام علمیة جدیدة . 
یقوم كل قسم من األقسام العلمیة بتدریس المقررات وإجراء األبحاث التى تقع فى مجال تخصصھ ، ویحدد 

األقسام التى تقوم بتدریس المقررات البینیة إن وجدت ، على أن یتم تدریس المقررات  المعھد إدارة مجلس 
الھندسیة التى تقع خارج نطاق األقسام العلمیة بالمعھد ومقررات اإلنسانیات والعلوم اإلجتماعیة والثقافة العامة   

والمعاھد العلیا   جامعات من ال بواسطة أعضاء ھیئة تدریس متخصصین من داخل المعھد أو من خارجھ
 والمراكز البحثیة المعترف بھا. 

 

 الدرجات العلمیة التى یمنحھا المعھد
 یمنح المعھد درجة البكالوریوس فى الھندسة فى التخصصات اآلتیة: 

 الھندسة المعماریة  .1
 الھندسة المدنیة ( مدنى عام ) .2
 ھندسة اإلتصاالت واإللكترونیات  .3
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 الدراسة واإلمتحانات

 ومتطلبات الحصول على الدرجة لدراسةنظام ا
 وللحصول على الدرجة یشترط  ما یلى :  بالمعھد نظام الساعات المعتمدة   تتبع الدراسة

 .   2.00ساعة معتمدة وبمعدل تراكمى ال یقل عن  165اإلجتیاز بنجاح لمقررات مكافئة لعدد   •
 النجاح فى مشروع التخرج .  •
) وال تحتسب ضمن المعدل    Pass / Failح / راسب ( ھا ناج ییم فیاجتیاز المقررات التى یكون التق  •

 . التراكمى مثل مقررات التدریب الصیفى و الندوات .. الخ ) 
 

 لغة الدراسة 
اللغتان العربیة واإلنجلیزیة ھما لغتا التعلیم بالمعھد، ویكون أداء االمتحان باللغة التي یدرس بھا المقرر ولعمید  

 الب فى اإلجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى المرشد العلمى للطالب. خص للطأن یر المعھد فى أحوال خاصة
 

 الفصول الدراسیة مدة الدراسة بالمعھد و
، وتقسم السنة األكادیمیة إلى ثالثة فصول  فصول دراسیة رئیسیة  9للطالب المنتظم  ال تقل عن  مدة الدراسة 

 دراسیة كالتالى: 
 أسبوع.  14الدراسة ال تقل عن  شھر سبتمبر وفى اوائل   : یبدأ" الخریف "  الفصل الدراسى األول   •
 أسبوع.  14الدراسة ال تقل عن وشھر فبرایر اوائل : یبدأ فى " الربیع "    الفصل الدراسى الثانى  •
، على أن تتضاعف عدد   أسبوع.  7الدراسة ال تقل عن و اواخر شھر یونیو الفصل الصیفى : یبدأ فى  •

 لكل مقرر. مخصصة عیة الالساعات الدراسیة األسبو 
 

 مستویات الدراسة
 یتم انتقال الطالب من مستوى إلى المستوى األعلى منھ طبقا للجدول التالى : 

 
المستوى  
 الدراسى

تعریف موقع الطالب  
 بنظام الدراسة

عدد الساعات المعتمدة التى  
 الطالب بنجاح  یجتازھا 

0 Freshman  33 وحتى   0من 
1 Sophomore 66وحتى  33من اكثر 
2 Junior  99وحتى  66اكثر من 
3 Senior-1 132وحتى  99 اكثر من 
4 Senior-2 165وحتى  132 اكثر من 

 
 
 

 توزیع الطالب على التخصصات 
) على التخصصات المختلفة المبینة فى   1) إلى ( المستوى  0یكون توزیع الطالب المنقولین من ( المستوى  

تى یحددھا مجلس إدارة المعھد سنویا ، وذلك فى ضوء اإلمكانات اعد الا للقومن ھذه الالئحة طبق 4المادة 
 . وزارة التعلیم العالىالتعلیمیة المتاحة بكل قسم علمى ووفقا للقواعد التى تنظمھا 
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 تسجیل الطالب
،  ىقبل بدء الدراسة فى كل فصل دراسیقوم مجلس إدارة المعھد باإلعالن عن مواعید التسجیل فى المقررات 

الب أن یراجعوا اختیاراتھم مع المرشدین األكادیمیین المخصصین لھم ، ویشترط موافقة المرشد  ى الطوعل
األكادیمى فى تسجیل أو حذف المقررات ، كما یشترط موافقة مجلس إدارة المعھد على تسجیل المقررات  

 للطالب المتخلفین عن التسجیل فى المواعید المعلنة. 
 

 واألنسحاب منھا   للمقررات   حذفالضافة وإل ا یل وتسجال قواعد وآلیات 
 شروط التسجیل  •

 3.00   > =ساعة معتمدة للطالب الحاصل على معدل تراكمى 21حتى  •
 3.00   < الى  2.00   > =ساعة معتمدة للطالب الحاصل على معدل تراكمى 18حتى  •
 2.00  < مقررات للطالب الحاصل على معدل تراكمى 5ساعة معتمدة او   14حتى  •
 ین ألى طالب فى الفصل الصیفى اال اذا ادت الى تخرج الطالب وبموافقة المرشد األكادیمى مقررحتى  •

 
 الحذف واإلضافة واإلنسحابشروط  •

ویؤدى عدم إتمام اإلجراءات  التالیة ( شروط بال یمكن للطالب بعد التسجیل أن یضیف أو یحذف مقررات 
 ) :  فیھ  الرسوب إلى اعتباره مقرر تم  الالزمة عند حذف مقرر

یجوز للطالب حذف مقرر بدون أى أثر أكادیمى حتى نھایة األسبوع الثالث بالنسبة للفصلین الدراسیین   •
األول والثانى وحتى نھایة األسبوع الثانى فى الفصل الصیفى ، ثم بعد ذلك یكون البدیل المسموح بھ ھو  

یعطى للطالب ، وبعد ھذا  الذى  لدرجات اإلنسحاب من المقرر ، والمقرر المحذوف ال یظھر فى بیان ا
، وتكون اعادة الطالب لھذا المقرر  ( انسحاب رسمى ) فى المقرر Wالتاریخ یأخذ الطالب التقدیر 

 دراسة وامتحانا ولیس امتحانا فقط. 
إذا رغب الطالب فى اإلنسحاب من المقرر أو من الفصل الدراسى لعذر یقبلھ مجلس إدارة المعھد ،  •

ن الطالب ویحصل على موافقة مجلس إدارة المعھد ویقوم بإعادة المقررات  ب لشئو دم بطلعلیھ أن یتق
ال تدخل المقررات المنسحب منھا فى حساب المعدل  ، و  فى فصل دراسى آخر دراسة وإمتحانا 

 التراكمى. 
 إذا توقف عن الحضور بدون حذف المقرر.   Fیحصل الطالب على تقدیر  •

 
 المرشد األكادیمى

عضو ھیئة تدریس كمرشد أكادیمى لمساعدة الطالب فى التأقلم   طالب على األكثر  25من  مجموعة یعین لكل 
مع نظام الساعات المعتمدة واإلشراف على برنامج الدراسة للطالب وإرشاده ومعاونتھ فى إختیار المقررات 

 ة. تعلیمی الدراسیة لكل فصل دراسى ومالحظة تقدمھ ومراقبة أدائھ كجزء من متابعة العملیة ال
 

 اإلمتحانات
یؤدى الطالب امتحانا فى نھایة كل فصل دراسى للمقررات التى قام بالتسجیل فیھا خالل فترة التسجیل ولم یتم  
حذفھا خالل فترة حذف المقررات ، ویحرم الطالب من التقدم ألداء اإلمتحان فى كل أو بعض المقررات بقرار  

وذلك إذا كانت المواظبة فى   وبإقتراح من مجلس القسم، لمادة ستاذ امن مجلس إدارة المعھد بناء على طلب من أ
، ویعتبر الطالب فى ھذه الحالة  الفعلیة % من مجموع الساعات 75المحاضرات والتمارین تقل عن حضور

 راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم ألداء اإلمتحان فیھا. 
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 اسلوب تقییم الطالب  
اإلمتحان  جات اإلمتحان التحریرى النھائى ودر جموعخالل مرر من یم الطالب فى أى مقی قیتم ت  .1

  طبیعة المقرر )  التحریرى فى منتصف الفصل الدراسى واإلمتحانات الشفھیة أو العملیة ( طبقا ل
  طبقا لتوزیع الدرجات المبین وذلك  ، من ابحاث وتقاریر وامتحانات مفاجئة ... الخ  واألعمال الفصلیة 

 ئحة لكل مقرر . الال ھذه ن  الباب الثامن م فى 
یعقد لكل مقرر امتحان تحریرى فى منتصف الفصل  وامتحان تحریرى فى نھایة الفصل الدراسى طبقا   .2

 من ھذه الالئحة طبقا لطبیعة كل مقرر..  لمبین مع كل مقرر فى الباب الثامن لتوزیع الدرجات ا
فى المقرر ، وان  رجاتھ جموع د على األقل فى م% 60 یشترط لكى یعد الطالب ناجحا ان یحصل على  .3

 على األقل من درجات اإلمتحان التحریرى النھائى .  %  30  یحصل على 
% ، او لم یحضر اإلمتحان  60یعد الطالب راسبا اذا كان مجموع درجاتھ فى المقرر اقل من  .4

م  ، او لالتحریرى فى نھایة  الفصل الدراسى لحرمانھ من الدخول لتجاوز تسبة الغیاب او الغش ... الخ 
 اإلمتحان النھائى دون عذر یقبلھ المعھد.  یحضر 

 
 المقرراتتقدیرات 

 یتم تقییم اداء الطالب فى المقررات طبقا للجدول التالى : 
 

عدد  
النسبة المئویة الحاصل   التقدیر النقاط

 علیھا الطالب 
عدد   

النسبة المئویة الحاصل   التقدیر النقاط
 علیھا الطالب 

4.00 A+ 97 2.30  % فأعلى C+ 73 76% إلى أقل من % 
4.00 A 93 2.00  % 97% إلى أقل من C 70 73% إلى أقل من % 
3.70 A- 89 1.70  % 93% إلى أقل من C- 67 70% إلى أقل من % 
3.30 B+ 84 1.30  % 89% إلى أقل من D+ 64 67% إلى أقل من % 
3.00 B 80 1.00  % 84% إلى أقل من D 60 64% إلى أقل من % 
2.70 B- 760.00  % 80من أقل   % إلى F  60اقل من % 

 
 جدول تكافؤ التقدیرات عند التحویل من نظام الفصلین الدراسیین الى نظام الساعات المعتمدة

 
 نظام الفصلین الدراسیین 

 نظام الساعات المعتمدة  ⇐
 التقدیر  عدد النقاط النسبة المئویة التى حصل علیھا

 +A 4.00 ⇐ % 100% إلى   95
 A 4.00 ⇐ % 95  < % إلى 90
 -A 3.70 ⇐ % 90  <% إلى 85
 +B 3.30 ⇐ % 85  <% إلى 80
 B 3.00 ⇐ % 80  <% إلى 75
 -B 2.70 ⇐ % 75  <% إلى 71
 +C 2.30 ⇐ % 71  <% إلى 68
 C 2.00 ⇐ % 68  <% إلى 65
 -C 1.70 ⇐ % 65  <% إلى 60
 +D 1.30 ⇐ % 60  <% إلى 55
 D 1.00 ⇐ % 55  <% إلى 50

50%  > ⇐ 0.00 F 
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 تقییم الحاالت الخاصة
 ، او لم یكملھا لسبب قبلھ المعھد ، او التى یطلب فیھا النجاح فقط  ،  المقررات التى یسجل فیھا الطالب كمستمع

 :  یرصد لھا احد التقدیرات التالیة   وال تدخل فى حساب متوسط النقاط
 

 التقدیر  المدلول
 Audit AU مستمع 
 Pass P ناجح 
 Fail F راسب 
 Withdrawn W منسحب 

 
 

 المعدل التراكمىو   متوسط النقاطحساب 
 تحسب نقاط المقرر والمعدل التراكمى للطالب كما یلى : 

) فإنھ یعید المقرر دراسة وإمتحانا ،   Fعند إعادة الطالب لمقرر رسب فیھ ( حصل فیھ على تقدیر  •
جمیع التقدیرات التى   ن تذكرعلى أ ، B   +ویحتسب لھ التقدیر الذى حصل علیھ فى اإلعادة بحد أقصى

حصل علیھا الطالب فى سجلھ األكادیمى ، وعند حساب المعدل التراكمى یحتسب لھ التقدیر األخیر  
 فقط. 

 
مضروبة  للمقرر المعتمدة  ساعات الكل مقرر على أنھا عدد التى حصل علیھا الطالب فى نقاط التحسب  •

 .رات التقدیالتى حصل علیھا الطالب حسب جدول  قاطالنفى 
ى أنھ ناتج قسمة مجموع النقاط التى حصل  عل  Semester- GPAفصل دراسى  متوسط نقاط اى یحسب  •

 علیھا الطالب فى ھذا الفصل مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لھذه المقررات. 
ى أنھ ناتج قسمة  عل  Cumulative - GPAفصل دراسى عند نھایة كلالتراكمى  متوسط النقاطیحسب  •

 الطالب على مجموع الساعات المعتمدة لھذه المقررات. درسھا التى المقررات  نقاط   لكجموع م
 

 استیفاء المقررات المؤھلة
عند تسجیل الطالب فى مقررات جدیدة یراعى استیفاؤه للمقررات المؤھلة طبقا للجداول والالئحة الدراسیة التى  

مقرر ومتطلبھ السابق فى نفس الفصل   ن یدرس طالب أتوزع على الطالب عند بدایة التسجیل، و ال یجوز لل 
 الدراسى إال إذا كان تخرجھ یتوقف على ذلك. 

 
 مراتب الشرف ومنح التفوق

مع تحقیق مثل ھذا المعدل على األقل    3.30تمنح مرتبة الشرف للطالب الذى ال یقل معدلھ التراكمى عن  .1
بالدراسة من البرامج ذات الفصلین   لتحاقھعند ا خالل جمیع فصول الدراسة بببرامج الساعات المعتمدة او

   Fوذلك بعد عمل مقاصة ویشترط لمنح مرتبة الشرف أال یكون الطالب قد حصل على تقدیر  الدراسیین 
 فى اى مقرر خالل دراستھ بالمعھد. 

عند التحاق اى من الطالب الثالثین األوائل فى الثانویة العامة المصریة تخصص ریاضیات ببرامج   .2
دة ، یعفى من كافة الرسوم والمصروفات الدراسیة خالل الفصل الدراسى التالى اللتحاقھ ،  المعتمساعات ال

 او اكثر.  3.60ویظل ھذا اإلعفاء ساریا طالما حصل على الطالب على معدل تراكمى یساوى 
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مى  التراكیتم تشجیع الطالب المتفوقین عن طریق تخفیض المصروفات الدراسیة بنسب متدرجة مع المعدل  .3
ا للنظام الذى یضعھ مجلس ادارة المعھد ، وتعلن فى بدایة كل فصل دراسى قائمة الطالب المتفوقین  طبق

 ونسب تخفیض المصروفات لكل طالب. 
 بیان بالسجل األكادیمى 

الطالب الذین یحصلون على الدرجة أو الذین ینسحبون من البرنامج لھم الحق فى الحصول على بیان بسجلھم  
 طى ھذا البیان إال بعد سداد جمیع الرسوم الدراسیة. وال یع یمى ،  األكاد 

 
 وقف القید

أن یوقف قید الطالب لمدة سنة دراسیة وال تزید عن سنتین إذا تقدم بعذر مقبول   د یجوز لمجلس إدارة المعھ
سة  الدرا یمنعھ من االنتظام في الدراسة ویجوز لرئیس اإلدارة المركزیة مد ھذه المدة بحد أقصى ضعف مدة

 معھد عند الضرورة القصوى. بال
 

 آلیات رفع المعدل التراكمى –الفصل من الدراسة  –اإلنذار األكادیمى 
فى اى فصل دراسى یوجھ لھ انذار اكادیمى ،   2.00إذا انخفض المعدل التراكمى للطالب الى أقل من  .1

 على األقل.   2.00یقضى بضرورة رفع الطالب لمعدلھ التراكمى الى  
ر اكادیمیا من الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة اذا تكرر انخفاض معدلھ التراكمى  المنذ  الطالب یفصل  .2

 ستة فصول دراسیة رئیسیة متتابعة.  2.00عن  
 . ى للدراسة وھو عشر سنوات اذا لم یحقق الطالب شروط التخرج خالل الحد األقصیفصل الطالب  .3
لب المعرض للفصل نتیجة عدم تمكنھ من رفع  طاالمنح ینظر فى امكانیة یجوز لمجلس إدارة المعھد أن  .4

ھ واحده واخیرة مدتھا فصلین دراسیین رئیسیین لرفع  رصفعلى األقل ،  2.00معدلھ التراكمى الى 
% من الساعات   80وتحقیق متطلبات التخرج ، اذا كان قد اتم بنجاح دراسة  2.00معدلھ التراكمى الى 

 قل. المعتمده المطلوبة للتخرج على األ
وز للطالب اعادة دراسة المقررات التى سبق نجاحھ فیھا بغرض تحسین المعدل التراكمى ، وتكون  جی .5

اإلعادة دراسة وامتحانا ، ویحتسب لھ التقدیر الذى حصل علیھ فى المرة اإلخیرة لدراسة المقرر ،  
ت  متطلباتحقیق مقررات إال اذا كان التحسین لغرض رفع اإلنذار األكادیمى أو  5وذلك بحد اقصى 

 التخرج ، وفى جمیع األحوال یذكر كال من التقدیرین فى سجلھ األكادیمى. 
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 تأدیب النظـــــــام 
 

 . والمرخص لھم بتأدیة االمتحان من الخارج للنظام التأدیب المبین فیما بعد  بالمعھد یخضع الطالب المقیدون  
 

 المخالفات التأدیبیة
 أتى : ما یكل  ة  تعتبر على االخص مخالفات تأدیبی 

عن حضور  مدبر األعمال المخلة بنظام المعھد أو تعطیل الدراسة أو التحریض علیھ وكذلك االمتناع ال .1
 الدروس والمحاضرات وغیرھا التى تقضى اللوائح بالمواظبة علیھا. 

 كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السیر والسلوك داخل المعھد أو خارجھ.  .2
 ھ ، وكل غش فى امتحان أو المشروع فیھ. كل إخالل بنظام االمتحان أو الھدوء الواجب ل .3
 كل إتالف للمنشآت واألجھزة أو المواد أو الكتب الجامعیة أو تبدیدھا.  .4
 كل تنظیم داخل المعھد واالشتراك فیھ بدون ترخیص سابق من مجلس إدارة المعھد.  .5
 ھد أو جمع توقیعات بدون ترخیص سابق من عمید المعھد. توزیع النشرات أو إصدار جرائد حائط للمع .6
 االعتصام داخل مبانى المعھد أو االشتراك فى مظاھرات مخالفة للنظام العام واآلداب واللیاقة.  .7

 
 التلبس بالغش او الشروع فیھ

من   عام االمتحان أو من ینوب عنھ  كل طالب یضبط متلبسا بالغش فى االمتحان أو الشروع فیھ یخرجھ رئیس 
قاعة االمتحان ویحرم من دخول االمتحان فى باقى المقررات ویعتبر الطالب راسبا فى جمیع مواد ھذا االمتحان  

 ویحال إلى لجنة التأدیب. 
أما فى األحوال األخرى فیبطل االمتحان بقرار من مجلس التأدیب أو مجلس إدارة المعھد ویترتب علیھ بطالن  

 واقعة الغش.  ت للطالب قبل كشفالدرجة العلمیة إذا كانت قد منح
 

 لعقوبات التأدیبیة التى توقع على الطالب، وھى:ا
 التنبیھ شفاھة أو كتابة.  .1
 اإلنذار.  .2
 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شھرا.  .3
 الفصل من المعھد لمدة ال تجاوز شھرا.  .4
 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر.  .5
 عام دراسى أو أكثر.   الفصل من المعھد لمدة .6
 الحرمان من تأدیة االمتحان فى جمیع المواد لمدة سنة دراسیة أو أكثر.  .7
الفصل النھائى من المعھد ، ویترتب علیھ إلغاء قید الطالب بالمعھد وحرمانھ من التقدم لالمتحان ، ویبلغ   .8

 ھذا القرار الى المعاھد األخرى. 
العقوبة التأدیبیة داخل المعھد، ویجب إبالغ القرار إلى ولى أمر  ویجوز إلدارة المعھد إعالن القرار الصادر ب

الطالب.وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأدیبیة عدا التنبیة الشفوى فى ملف الطالب.ولوزیر التعلیم أن  
 یعید النظر فى القرار الصادر بالفصل النھائى بعد مضى ثالث سنوات على األقل من تاریخ صدور القرار. 
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 الھیئات المختصة بتوقیع العقوبات  
أعضاء ھیئة التدریس بالمعھد ، ولھم توقیع العقوبتین األولى والثانیة الواردة فى المادة السابقة عما   .1

 یقع من الطالب أثناء الدروس أو المحاضرات والتمرینات العملیة واألنشطة المختلفة. 
 ت األربعة األولى المبینة فى المادة السابقة. عمید المعھد أو الوكیل المختص، ولھ توقیع العقوبا .2
 المبینة فى المادة السابقة.  مجلس التأدیب ولھ توقیع جمیع العقوبات  .3

وفى حالة حدوث أى اضطراب أو إخالل بالنظام یتسبب عنھ عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أو حالة التھدید 
 ص تأدیب وأن یعتمدھا رئیس اإلدارة المركزیة المخت بذلك یتولى عمید المعھد االختصاصات المخولة لمجلس ال

على أن یعرض األمر خالل أسبوعین من تاریخ العقوبة على مجلس التأدیب إذا كانت العقوبة بالفصل النھائى  
 من المعھد، وذلك للنظر فى تأیید العقوبة أو إلغائھا أو تعدیلھا. 

 
وبات التأدیبیة تكون نھائیة ومع ذلك تجوز المعارضة  لقرارات التى تصدر من الھیئات المختصة بتوقیع العق ا

فى القرار الصادر غیابیا أمام مجلس التأدیب وذلك فى خالل أسبوع من تاریخ إعالنھ إلى الطالب أو ولى أمره،  
ویعتبر القرار حضوریا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف عن الحضور  

 بغیر عذر مقبول. 
ویجوز التظلم من قرار التأدیب بطلب یقدمھ لعمید المعھد خالل خمسة عشر یوما من تاریخ صدور القرار  

 ولمجلس إدارة المعھد أن یلغى العقوبة أو یخفضھا. 
 

یشكل مجلس تأدیب المعھد الخاص برئاسة عمید المعھد المختص أو من یقوم مقامھ وعضویة ثالثة من أعضاء  
 ون أحدھم من أعضاء ھیئة التدریس بالمعھد. مجلس إدارة المعھد یك 

 
 یجوز للطالب المحال إلى مجلس التأدیب أن یصطحب معھ أحد المحامین لحضور جلسات المجلس. 
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 ةـــــــــــــــبرامج الدراس
 جدول كود األقسام العلمیة والتخصصیة

 المنوط بھا تدریس المقررات
 

Department / Specialty Dept. Code 

Basic Sciences BAS 

Structure Engineering CIS 

Public Works CIW 

Architectural Engineering ARC 

Electrical Power Engineering ELP 

Electronics & Communications Engineering ELE 

Computers & Systems Engineering ELC 

Design & Manufacturing Engineering MED 

Mechanical Power Engineering MEP 

Mechatronics MET 

Industrial Engineering IEN 

Chemical Engineering CHE 

Humanities & Social Sciences HUM 
 
 

ویتكون من ثالثة حروف على أقصى الیسار وھى كود القسم   Department Code كود المقرر 
)  وثالثة أعداد على أقصى الیمین یمثل العدد األول منھا  العلمى المختص بالتدریس ( طبقا للجدول السابق 

إلى  1دقیق ( من ) ، ویمثل العدد األوسط التخصص ال 4إلى  0على الیسار المستوى المناسب للمقرر ( من 
 ).  9إلى  1) ، ویمثل العدد الثالث مسلسل المقرر داخل القسم ( من 9
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 متطلبات ثقافیة عامة لجمیع طالب المعاھد
 

All Institute Students  جمیع طالب المعاھد 
General Requirements ( Compulsory )   ( اجبارى ) المتطلبات الثقافیة العامة 

                           
Code Course Title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

HUM 011 Arabic Language 2 2    

HUM 012 English Language 1 2 1 2   

HUM 013 English Language 2 2 1 2  HUM 012 

HUM 352 Human Rights 1 1    

HUM 081 Computer Skills  1  4  

HUM 181 Communication & Presentation 
Skills 2 1 2   

HUM 182 Analysis & Research Skills 2 1 2   

HUM 381 Principles of Negotiation 2 2    

 Total Credit Hrs 13     

 
 

All Institute Students  جمیع طالب المعاھد 
General Requirements ( Elective A )  ( اختیارى ا ) المتطلبات الثقافیة العامة 

 
   

Select 8 Credit Hrs 

Code Course Title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

HUM x62 Music Appreciation 2 2    

HUM x71 Introduction to the History of Civilizations 2 2    

HUM x72 Trends in Contemporary Arts 2 2    

HUM x73 Recent Egypt's History 2 2    
HUM x74 Heritage of Egyptian Literature 2 2    
HUM x75 Arabic & Islamic Civilization 2 2    
HUM x76 Literary Appreciation 2 2    

 Select 8 Credit Hrs.      
 



 وزارة التعلیم العالي
لعالى للھندسة معھد المنصورة ا

  والتكنولوجیا
 

14 

 
All Institute Students  جمیع طالب المعاھد 

General Requirements ( Elective B )  ( اختیارى ب ) المتطلبات الثقافیة العامة 
 

Select 2 Credit Hrs 

Code Course Title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

HUM 121 Introduction to Accounting 2 2    

HUM 221 Business Administration 2 2    

  Select 2 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجمیع طالب المعاھد العلیا للھندسة والتكنولوجیا
 

All Institute of  Engineering & 
Technology Students 

 جمیع طالب طالب معھد الھندسة والتكنولوجیا 
Institute Requirements ( Compulsory) 

 
 متطلبات معھد الھندسة والتكنولوجیا ( اجبارى ) 

        
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

291 Field Training 1    6  

391 Field Training 2    6  

BAS 011 Mathematics 1 3 2 2   

BAS 012 Mathematics 2 3 2 2  BAS 011 

BAS 212 Statics & Probability Theory 3 2 2   

BAS 021 Physics 1 3 2 1 2  

BAS 022 Physics 2 3 2 1 2 BAS 021 

BAS 031 Mechanics 4 3 2   

BAS 041 Engineering Chemistry 3 2 1 2  

CIW 331 Environmental Impact of Projects 1 1    

MED 011 Engineering Drawing & Projection 3 1 3 3  

MED 021 History of Engineering & Technology 1 1    

MED 022 Principles of Manufacturing 
Engineering 2 2 1 1  

IEN 314 Project Management 2 2 1   

IEN 131 Monitoring & Quality Control Systems 1 1    

IEN 351 Engineering Economics 2 2 1   

HUM 111 Technical Report Writing 2 1 2  HUM 013 

HUM 351 Professional Ethics 1 1    

 Total Credit Hrs 37     
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All Institute of  Engineering & 
Technology Students 

 جمیع طالب طالب معھد الھندسة والتكنولوجیا 
Institute Requirements ( Elective A )  ا  معھد الھندسة والتكنولوجیا (اختیارى متطلبات ( 

 
       
   

Select 8 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 111 Principles of Construction & Building 
Engineering 2 2 1   

ARC 111 Arts & Architecture 2 2 1   

ELP 111 Principles of Electrical Engineering 2 2 1  BAS 022 

ELE 121 Principles of Electronic Engineering 2 2 1   

MED 111 Principles of Design & Manufacturing 
Engineering 2 2 1   

MEP 111 Principles of Mechanical Power Engineering 2 2 1  BAS 022, 031 

  Select 8 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجمیع طالب تخصص الھندسة المعماریة
 

Architectural Engineering  الھندسة المعماریة 
Major Requirements ( Compulsory )  ( اجبارى ) متطلبات التخصص العام 

  
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 2   
CIS 222 Reinforced Concrete & Foundation 3 2 2   
CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2  CIS 112 
CIS 141 Behavior of Materials 3 2 1 2  
CIW 121 Engineering Surveying 3 2 1 1  
CIW 232 Sanitary Installation in Buildings 2 2 1   
ARC 112 Visual Training & Freehand Drawing 3 1 4   
ARC 113 Sciagraphy & Perspective 3 1 4   
ARC 121 History & Theory of Architecture 1 2 2    
ARC 122 History & Theory of Architecture 2 2 2   ARC 121 
ARC 223 History & Theory of Architecture 3 2 2   ARC 122 
ARC 224 History & Theory of Architecture 4 2 2   ARC 223 
ARC 131 Building Constructions 1 3 1 4   
ARC 132 Building Constructions 2 3 1 4  ARC 131 
ARC 233 Building Constructions 3 3 1 4  ARC 132 
ARC 331 Working Drawings 1 3  6  ARC 233 
ARC 332 Working Drawings 2 3  6  ARC 331 
ARC 241 Environmental Control 3 2 2   
ARC 242 Acoustics & Illumination 2 1 2   
ARC 151 Architectural Design 1 3  6  ARC 112 
ARC 252 Architectural Design 2 3  6  ARC 151 
ARC 253 Architectural Design 3 3  6  ARC 252 
ARC 354 Architectural Design 4 3  6  ARC 253 
ARC 355 Architectural Design 5 3  6  ARC 354 
ARC 261 Landscape & Urban Design 3 1 4   
ARC 262 History & Theory of Planning 2 2    
ARC 463 Housing 3 2 2   
ARC 371 Architectural & Urban Legislations 2 2    
ARC 472 Execution Documents 3 2 2  ARC 332 
ARC 491 Project 1 1  2  ARC 355 
ARC 492 Project 2 5  10  ARC 491 
MEP 342 Air Conditioning in Buildings 2 2 1   

 Total Credit Hrs 87     
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Architectural Engineering  الھندسة المعماریة 

Minor Requirements ( Elective A )  العام ( اختیارى ا ) متطلبات التخصص 
 
    

Select 4 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

ARC 327 Architectural Criticism & Project 
Evaluation 2 2    

ARC 334 Building Economics 2 2    

ARC 335 Advanced Thecnical Installations 2 2    

ARC 336 Maintenance of Buildings 2 2    

ARC 372 Feasibility Studies of Urban Projects 2 2    

  Select 4 Credit Hrs.      

 
Architectural Engineering  الھندسة المعماریة 

Minor Requirements ( Elective B )  (اختیارى ب ) متطلبات التخصص العام 
 
       

Select 6 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

ARC 411 
Computer Applications in 
Architecture 3 1 2 3  

ARC 457 Interior Design 3 1 4   

ARC 458 Sustainable Architecture 3 1 4   

ARC 464 Urban Renewal 3 1 4   

ARC 481 Conservation of Urban Heritage 3 1 4   

  Select 6 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجمیع طالب تخصص الھندسة المدنیة
 

Civil Engineering  الھندسة المدنیة 
Major Requirements ( Compulsory )  ( اجبارى ) متطلبات التخصص العام 

    
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

BAS 111 Mathematics 3 3 2 2  BAS 012 

BAS 211 Mathematics 4 3 2 2  BAS 111 

CIS 112 Structural Analysis 1 3 2 2   

CIS 113 Solid Mechanics 3 2 2   

CIS 211 Structural Analysis 2 3 2 2  CIS 112 

CIS 311 Structural Analysis 3 3 2 2  CIS 211 

CIS 221 Design of Concrete Structures 1 3 2 2  CIS 112 

CIS 321 Design of Concrete Structures 2 3 2 2  CIS 211, 221 

CIS 231 Design of Steel Structures 1 3 2 2  CIS 112 

CIS 331 Design of Steel Structures 2 3 2 2  CIS 231 

CIS 141 Behavior of Materials 3 2 1 2  

CIS 241 Concrete Technology 3 2 1 1 CIS 141 

CIS 151 Geology 2 2 1   

CIS 251 Soil Mechanics 3 2 1 1 CIS 151 

CIS 351 Foundations Engineering 1 3 2 2  CIS 251, 221 

CIS 361 Construction Management 3 2 2   

CIW 111 Civil Drawing 3 1 4   

CIW 112 Hydraulics 3 2 1 1  

CIW 113 Hydrology 2 1 2   

CIW 121 Engineering Surveying 3 2 1 1  

ARC 131 Building Construction 1 3 1 4   

 Total Credit Hrs 61     
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 متطلبات لطالب شعبة المدنى العام
 

Civil Engineering General Civil ( مدنى عام ) الھندسة المدنیة 
Minor Requirements ( Compulsory ) لشعبة ( اجبارى )متطلبات ا 

    
    

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIW 211 Irrigation Network 
Engineering 3 2 2  CIW 112, 113 CIS 

221 
CIW 231 Environmental Engineering 3 2 2   

CIW 341 Highway Engineering 3 2 2   

  Total Credit Hrs 9     

 
Civil Engineering General Civil ( مدنى عام ) الھندسة المدنیة 

Minor Requirements ( Elective A ) ( اختیارى ا ) متطلبات الشعبة 
 
      

Select 21 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 411 Structural Dynamics 3 2 2  CIS 311 

CIS 322 Design of Wall Bearing Structures 3 2 2  CIS 112 

CIS 421 Design of Concrete Structures 3 3 2 2  CIS 321 

CIS 431 Design of Bridges 3 2 2  CIS 331 

CIS 432 High Rise Buildings 3 2 2  CIS 211, 221, 
231 

CIS 341 Repair & Strengthening of Structures 3 2 2  CIS 241, 221 

CIS 451 Foundations Engineering 2 3 2 2  CIS 351 

CIS 461 Construction Engineering 3 2 2   

CIW 311 Design of Irrigation Structures 3 2 2   

CIW 321 Maps, GIS & Remote Sensing 3 2 1 1 CIW 121 

CIW 332 Sanitary Engineering 3 2 2   

CIW 441 Transportation Engineering 3 2 2   

CIW 451 Harbor Engineering 3 2 2  CIS 351 

  Select 21 Credit Hrs.      
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Civil Engineering General Civil ( مدنى عام ) الھندسة المدنیة 

Minor Requirements ( Elective B ) ( اختیارى ب ) متطلبات الشعبة 
 
   

 Credit Hrs 6 Select  

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

CIS 491 Project 6 1 10   
CIW 491 Project 6 1 10   

  Select 6 Credit Hrs.      
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 متطلبات لجمیع طالب تخصص الھندسة الكھربیة
 

Electrical Engineering  الھندسة الكھربیة 
Major Requirements ( Compulsory )  ( اجبارى ) متطلبات التخصص العام 

 
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

BAS 111 Mathematics 3 3 2 2  BAS 012 

BAS 211 Mathematics 4 3 2 2  BAS 111 

ELP 112 Electrical Circuits 1 2 1 1 1 BAS 022 

ELP 113 Electrical Circuits 2 2 1 1 1 ELP 112 

ELP 114 Electrical Measurements & Testing 3 2 1 2 BAS 022 

ELP 115 Electrical Materials 3 2 2  BAS 022 

ELP 321 Electrical Power 3 2 2 1 ELP 241 

ELP 141 Electromagnetic Fields 3 2 2  BAS 022, 012 

ELP 241 Electrical Machines & Transformers 3 2 2 1 ELP 141, 113 

ELP 361 Power Electronics 3 2 1 1 ELE 222, 
ELP 113 

ELP 181 Energy Conversion 3 2 2  BAS 022, 
ELP 112 

ELE 221 Digital & Logic Circuits 3 2 1 2 ELP 113 

ELE 222 Electronic Devices 3 2 1 1 ELP 113 

ELE 322 Electronics Engineering 3 2 2 1 ELE 222 

ELE 241 Microprocessors & Applications 3 2 1 2 ELE 221 

ELE 361 Electrical Communications 3 2 2 1 ELE 271 

ELE 271 Signal Analysis 3 2 2 1 ELP 113 

ELC 311 Computer Organization & Architecture 3 2 2  ELC 221 

ELC 221 Computer Programming 3 2 1 1  

ELC 331 Computer  Networks 3 2 2  ELC 221 

ELC 251 Modeling & Simulation of Engineering 
Systems 3 2 2 1 BAS 111 

ELC 361 Automatic Control 3 2 2 1 ELC 251 

 Total Credit Hrs 64     
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 متطلبات شعبة ھندسة اإلتصاالت واإللكترونات
 

Electrical Engineering 
( Communications & Electronics Engineering ) 

 الھندسة الكھربیة ( ھندسة االتصاالت وااللكترونیات) 
Minor Requirements ( Compulsory ) ( اجبارى ) متطلبات الشعبة 

 
   
 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

BAS 311 Mathematics 5 3 2 2  BAS 211 

ELE 411 Integrated Ciruits Design 3 2 2 1 ELE 321 

ELE 321 Electronic Circuits 3 2 2 1 ELE 222 

ELE 461 Antenna & Wave Propagation 3 2 2 1 ELP 141 

ELE 462 Digital Communication 
Systems 3 2 2 1 ELE 361 

ELE 463 Mobile Communications 3 2 2  ELE 361 

ELE 471 Digital Signal Processing 3 2 2 1 ELE 271 

ELE 491 Project 1 2 1 2   

ELE 492 Project 2 4  4 4  

  Total Credit Hrs 27     
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Electrical Engineering 

( Communications & Electronics Engineering ) 
 الھندسة الكھربیة ( ھندسة االتصاالت وااللكترونیات) 

Minor Requirements ( Elective A ) ( اختیارى ا ) متطلبات الشعبة 
 
   

 
Select 6 Credit Hrs 

Code Course title Cr.Hrs Lec Ex Lab Prerequisite 

ELE 413 Embeded Systems 3 2 2  ELE 321 

ELE 421 Optoelectronics 3 2 1 1 ELE 222 

ELE 422 Medical Electronics 3 2 1 1 ELE 321 

ELE 423 Automotive Electronics 3 2 2  ELE 321 

ELE 431 VLSI Technology 3 2 2  ELE 321 

ELE 442 Microcontrollers & 
Applications 3 2 1 2 ELE 241 

ELE 453 Microwave Engineering 3 2 2  ELP 141 

ELE 454 RADAR Systems 3 2 2  ELP 141 

ELE 455 Acoustics 3 2 2  BAS 022 

ELE 464 Information & Coding Theory 3 2 2  ELE 361 

ELE 465 Optical Communications 3 2 2 1 ELE 361 

ELE 466 Telephony Systems 3 2 2  ELE 361 

ELE 467 Satellite Communications 3 2 2  ELE 361 

ELC 432 Information Security 3 2 2  ELC 331, 221 

  Select 6 Credit Hrs.      
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