معهد الدلتا العاىل للهندسة والتكنولوجيا باملنصورة
دليل إرشاد الطالب
التعزيف باملعود والزؤية والزسالة:


رؤية املعود:
ف ٝاٌصدارح ثيِ ٓ١ئطظيبد اٌزؼٍي ُ١إٌٙدطي ٝفيِ ٝصيز ٚلٌيه ثبٌؼّيً ِيٓ ريالي ِؼيب١٠ز عي ٛح
 اؽزالي
ل١ِٛخ ٌ١ى ْٛاٌخز٠ظ ِٕبفظبً ػٍ ٝاٌّظز ٜٛاٌّؾٍٚ ٝاإللٍ.ّٝ١

األقساو العلنية:
٠ عُ ِؼٙد اٌدٌزب اٌؼبٌٌٍٕٙ ٝدطخ

ثبٌّٕصٛرح األلظبَ اٌؼٍّ١خ ا٢ر١خ:

.
٠ م َٛوً لظُ ِٓ االلظبَ ثزدر٠ض اٌّمزراد ٚاعزاء األثؾبس اٌز ٝرمغ فِ ٝغبي رخصصخ .ػٍ ٝأْ ٠زُ
ردر٠ض اٌّمزراد إٌٙدط١خ اٌز ٝرمغ ربرط ٔؽبق األلظبَ اٌؼٍّ١خ ثبٌّؼٙدِٚ ,مزراد اإلٔظبٔ١بد ٚاٌؼٍَٛ
اإل عزّبػ١خ ٚاٌضمبفخ اٌؼبِخ ِٓ أػعبء ٘١ئخ ردر٠ض ِزخصص ِٓ ٓ١ربرط اٌّؼٙد ِٓ اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘د
اٌؼٍ١ب ٚاٌّزاوش اٌجؾض١خ اٌّؼززف ثٙب.
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الدرجات العلنية التى مييخوا املعود :
ّٕ٠ ؼ اٌّؼٙد رعخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص ف ٝإٌٙدطخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٝرخصص :
ٕ٘ .1دطخ اإلرصبالد ٚاإلٌىزز١ٔٚبد.
 .2إٌٙدطخ اٌّدٔ١خ ( ػؼجخ ِدٔ ٝػبَ ).
 .3إٌٙدطخ اٌّؼّبر٠خ.

أهداف املعود:
 اػدا وٛا ر ِ١ٙؤح ِٚدرثخ ٚفمبً ٌّؼب١٠ز اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌعّبْ ع ٛح اٌزؼٍٚ ُ١اإلػزّب ١ٌ ,عؽٍؼٛا
ثبٌّظئ١ٌٛبد إٌٙدط١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ فِ ٝغبالد اٌزخصصبد اٌز٠ ٝؽزؽٙب اٌّؼٙد.
 اإلطٙبَ ف ٝرفغ اٌىفبءح اٌّ١ٕٙخ ٌٍؼبٍِ ٓ١ف ٝوبفخ اٌمؽبػبد اٌصٕبػ١خ ٚاإلٔزبع١خ ٚاٌخدِ١خٚ ,رمد ُ٠اٌؼْٛ
ٌٙب ٚاٌزصدٌٍّ ٜؼىالد اٌز ٝرٛاعٙٙب.
 رى ٓ٠ٛع ِٓ ً١اٌّ ٓ١١ٕٙاٌّمزدرٚ ٓ٠اٌجبؽض ٓ١اٌفٕ ٓ١١اٌّئٌٍٍ٘ ٓ١زؼزف ػٍ ٝاٌزخصصبد اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٝ
٠زؽٍغ ِغزّؼٕب اٌ ٝاٌٍؾبق ثبٌزوت اٌؼبٌّ ٝف ٝاإلفب ح ِٕٙب.
 ثٕبء عظٛر رزثػ ثِ ٓ١ب٠غز ٜف ٝاٌؼبٌُ اٌّزمدَ ِٓ أثؾبس ٚرىٌٕٛٛع١ب ِزؽٛرح ِٚب٠ئ  ٜف ٝاٌٛؽداد لاد
اٌؽبثغ اٌصٕبػٚ ٝاإلٔزبعٚ ٝاٌخدِ.ٝ
 رّٕ١خ اٌؼؼٛر ثبٌّٛاؼٕخ ٚاٌٛالء ٌٍغٙد اٌجؼزٚ ٜاؽززاَ اٌٛلذ ٚاٌؼًّ وؤطٍٛة ؽ١بح ٚرمدَ.
 رمد ُ٠ثزاِظ رؼٍ١ّ١خ لاد وفبءح ػبٌ١خ رؽٛر ائّبً ٚرغؼً اٌؽبٌت لب راً ػٍ ٝاٌّظبّ٘خ ف ٝثٕبء ٚرؽ٠ٛز
ٚؼٕخ.
 رمد ُ٠ثزاِظ لاد ِظز ٜٛػبي ٠ئٍ٘ٙب ٌٍؾصٛي ػٍ ٝصمخ اٌّغزّغ ٚاػززاف اٌّئطظبد اٌٛؼٕ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ
ف ٝلاد اٌزخصص.
 رؼٍ ُ١اٌؽالة ِٙبراد اإلػزّب ػٍ ٝإٌفض ارً ٚربرط اٌّؼٙد ِٓ رالي اوزظبة اٌّٙبراد اٌؼٍّ١خ
إٌّبطجخ.
 اظبفخ ٔٛاؽ ٝػٍّ١خ عد٠دح وٍّب ػذ اٌؾبعخ ٌّٛاوجخ اٌزمدَ اٌزمٕ ٝػٍ ٝاٌّظز ٜٛاٌّؾٍٚ ٝاٌؼزثٝ
ٚاٌؼبٌّ.ٝ
ِ د اٌصٕبػبد اٌٛؼٕ١خ ٚاٌّغزّغ ثخجزاد ٕ٘دط١خ رؼًّ اٌزدر٠ت اٌّظزّز ٚاٌدٚراد اٌمص١زح ٚٚرع
اٌؼًّ ٚاإلطزؼبراد إٌٙدط١خ وج١ذ اٌخجزح ٌٍّغزّغ.
 رٕف١ذ ِؼزٚػبد ثؾض١خ ٚرمد ُ٠اطزؼبراد ِ١ٕٙخ ٚػمد ٌمبءاد فىز٠خ ٚالبِخ ثزاِظ ردر٠ج١خ اطٙبِبً فٝ
اصزاء اٌّؼزفخ ٚرؽ٠ٛز األ اء.
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اخلدمات التى يكدموا املعود:
 ردر٠ض ٠ؼزّد ػٍ ٝاطزخداَ وبفخ اٌٛطبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚأطيبٌ١ت اٌزؼٍيٚ ُ١اٌيزؼٍُ اٌؾد٠ضيخ رظيّؼ ثزّٕ١يخ
ِٙبراد اٌخز٠غٚ ٓ١رئٌٍّ٘ ُٙزؽٍجبد طٛق اٌؼًّ.
ٚ ظغ ٔظبَ ٌٍزم ُ٠ٛاٌذار٠ ٝؽجك ِؼب١٠ز اٌغ ٛح٠ٚ ,ؼبرن اٌؽالة ١٘ٚئخ اٌزدر٠ض ٚاٌّغزّغ اٌّدٔٝ
ف ٝاٌّزالجخ ٚرمد ُ٠اٌؾٍٛي.
 رصّٚ ُ١رخؽ١ػ ٚرٕف١ذ ٚراد ردر٠ج١خ ػٍّ١خ ١ِٕٙٚخ ٍِٚزم١بد فىز٠خ ٚرخصص١خ.
 رٛف١ز وبفخ اإلِىبٔ١بد إلعزاء اٌجؾٛس ٚرمد ُ٠اإلطزؼبراد ف ٝرؽج١مبد إٌٙدطخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٝ
اٌّؼزٚػبد اٌصٕبػ١خ ٚاالٔزبع١خ ٚاٌخدِ١خ.

العالقات الدولية:
٠ زرجػ اٌّؼٙد ثبرفبل١بد رؼب ْٚػٍّٚ ٝأويب ِ ّٝ٠يغ ثؼيط اٌغبِؼيبد اإلٔغٍ١ش٠يخ ٚاألِز٠ى١يخ ٚاٌّغز٠يخ
ٚاٌّبٌ١ش٠ييخ رظييّؼ ٌٍؽبٌييت ثبٌزييدر٠ت اٌصيي١ف ٚ ٟراطييخ ثؼييط اٌّمييزراد اإلظييبف١خ ٚرؽيي٠ٛز اٌّمييزراد
اٌدراط١خ.

إمكاىيات املعود:
 رٛف١ز وبفخ اإلِىبٔ١بد اٌالسِخ ٌزمد ُ٠رػب٠خ ؼالث١خ صمبف١يخ ٚاعزّبػ١يخ ٚحيؾ١خ ِزىبٍِيخ رظيّؼ ثزّٕ١يخ
ػخص١خ اٌؽبٌت ٚرؤ٘١ٌ ٍٗ١صجؼ ػعٛاً فبػالً ف ٝاٌّغزّغ ٌٚ ,زيٛف١ز ٘يذٖ اٌزػب٠يخ ٠يزُ أؼيبء ٚرغ١ٙيش
ِب:ٍٝ٠
ِ -1ىزجخ ػٍّ١خ :رعُ ِغّٛػخ ِٓ اٌىزت ٚاٌّزاعغ ٚاٌدٚر٠بد اٌؼٍّ١خ فِ ٝخزٍف اٌّغبالد
ٚاٌّٛظٛػبد ثبٌٍغخ اٌؼزث١خ ٚاٌٍغبد األعٕج١خ اٌز ٝر ُٙاٌّؼٙد ٚرضز ٜإٌؼبغ اٌؼٍّٝ
ٚاٌجؾض ٝثدارٍٗ.
ِ -2ىزجخ رلّ١خ٠ :زُ اإلػززان ف ٝاٌّىزجخ اٌزلّ١خ ٌزٛف١ز اٌّزاعغ ٚاٌىزت ٚاٌدٚر٠بد ف ٝوبفخ
اٌّغبالد اٌّزؼٍمخ ثزخصصبد اٌّؼٙد ٚ ,اربؽزٙب ٌٍؽالة ١٘ٚئخ اٌزدر٠ض ِٚؼب.ُٙ١ٔٚ
ِ -3ؼبًِ ِزخصصخ إلوزظبة اٌؽبٌت اٌّٙبراد اٌّؽٍٛثخ ف ٟوبفخ رخصصبد اٌّؼٙد.
 -4لبػبد اٌدراطخ :رغ١ٙش اٌمبػبد اٌدراط١خ ثؤؽدس اٌٛطبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌالسِخ
ٌزٕف١ذ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌّظبػدح ػٍ ٝاٌزؼٍُ.
ِ -5زوش اٌؾبطت ا٠ :ٌٝ٢عُ ػجىبد ٚٚؽداد ؽبطت ػخصٚ ٝػبرض ث١بٔبد ثبإلظبفخ اٌٝ
لبػخ اٌٛطبئػ اٌّزؼد ح ٚػجىخ الطٍى١خ ٌإلرصبي اٌظز٠غ ثبٌؼجىخ اٌؼٕىجٛر١خ (اإلٔززٔذ ).
 -6لبػخ ِزؼد ح األغزاض :إللبِخ إٌدٚاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌٍّزم١بد اٌفىز٠خ ٌزجب ي اٌزأٚ ٜاٌخجزاد,
رعُ وبفخ اٌزغ١ٙشاد اٌّظزؽ١خ اٌالسِخ ٌزمد ُ٠االٔؼؽخ اٌفٕ١خ.
 -7اٌّالػت اٌز٠بظ١خ :رعُ ػد اً ِٓ اٌّالػت اٌز ٝرز١ؼ ٌٍدارطِّ ٓ١برطخ اٌز٠بظخ
اٌّفعٍخ ٌد ٜوً ِٕ. ُٙ

تزشيح الطالب:
٠ ى ْٛرزػ١ؼ اٌؽالة ٌٍّؼٙد ػٓ ؼز٠ك ِىزت رٕظ١ك اٌمجٛي.
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شزوط الكبول:
٠ مجً اٌّؼٙد اٌؾبحٍ ٓ١ػٍ ٝػٙب ح اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ اٌّصز٠خ (اٌمظُ اٌؼٍّ / ٝر٠بظي١بد) أِ ٚيب ٠ؼب ٌٙيب,
ٚفمًب ٌٍمٛاػد اٌز ٝرعؼٙب اٌّغبٌض اٌؼٍ١ب ٌٍزؼٍ ُ١اٌؼبٌ٠ٚ ٝمز٘ب اٌٛس٠ز اٌّخزص ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٝ

ىظاو الدراسة:
 رزجغ اٌدراطخ ثبٌّؼٙد ٔظبَ اٌظبػبد اٌّؼزّدح:
 اٌؾد األ ٔ ٝإلعّبٌ ٝػد اٌظبػبد اٌّؼزّدح اٌالسِخ ٌٍزخزط  165ػبٍِخ ٌّزؽٍجبد اٌضمبفخ اٌؼبِخ
ِٚزؽٍجبد اٌّؼٙد ِٚزؽٍجبد اٌزخصص ِٚزؽٍجبد اٌؼؼجخ٠ٚ ,ؾز ٜٛوً ِزؽٍت ػٍِ ٝمزراد
اعجبر٠خ ِٚمزراد ارز١بر٠خ .
ّٕ٠ ؼ اٌّؼٙد رعخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص ف ٝأؽد اٌزخصصبد اٌزئ١ظ١خ ٌٍؼؼت اٌدراط١خ اٌّذوٛرح ٚلٌه
ثؼزغ اعز١بس اٌؽبٌت اٌّمزراد اٌّذوٛرح ثٕغبػ ِغ اطز١فبء وبفخ اٌّزؽٍجبد ِٓ اٌّمزراد
اإلعجبر٠خ ٚاإلرز١بر٠خ ِٚؼزٚع اٌجىبٌٛرٛ٠ص ٚارّبَ اٌزدر٠ت اٌؼٍِّ ٝغ ؽص ٌٗٛػٍِ ٝؼدي
رزاوّ ٝػبَ (ــ ٌ )Cظٕٛاد اٌدراطخ.
 رى ْٛاٌدراطخ ثبٌّؼٙد ثبٌٍغخ االٔغٍ١ش٠خ أ ٚاٌؼزث١خ ؼجمبً ٌؽج١ؼخ وً ِمزر.

الفصول الدراسية:
 رى ْٛاٌدراطخ ثبٌّؼٙد ٚفمبً ٌٕظبَ اٌفصٛي اٌدراط١خٚ ,رمظُ اٌظٕخ األوب ١ّ٠خ اٌ ٝصالصخ فصٛي راطي١خ
وبٌزبٌ:ٝ
 اٌفصً اٌدراط ٝاألٚي٠ :جدأ ف ٝػٙز طجزّجز ٌّٚدح  15أطجٛػبً ػٍ ٝاأللً.
 اٌفصً اٌدراط ٝاٌضبٔ٠ :ٝجدأ ف ٝػٙز فجزا٠ز ٌّٚدح  15أطجٛػبً ػٍ ٝاأللً.
 اٌفصً اٌدراط ٝاٌص١ف٠ :ٝجدأ ف ٝػٙز ٌّٚ ٛ١ٌٛ٠دح  7أطبث١غ ػٍ ٝاأللً ,ػٍ ٝأْ رزعبػف ػد
اٌظبػبد اٌدراط١خ األطجٛػ١خ اٌّخصصخ ٌىً ِمزر.

مستويات الدراسة:
٠ زُ أزمبي اٌؽبٌت ِٓ ِظز ٜٛاٌ ٝاٌّظز ٜٛاألػٍ ِٕٗ ٝؼجمًب ٌٍغدٚي اٌزبٌ:ٝ
اٌّظزٜٛ
اٌدراطٝ

رؼز٠ف ِٛلغ
اٌؽبٌت

000
100
200
300
400

Freshman
Sophomore
Junior
Senior-1
Senior-2

ػد اٌظبػبد اٌّؼزّدح اٌز ٝاعزبس٘ب اٌؽبٌت
ثٕغبػ
ألً ِٓ أ٠ ٚظبٜٚ
أوجز ِٓ
30
0
65
30
100
65
135
100
165
135
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توسيع الطالب على التخصصات:
٠ ىيي ْٛرٛس٠ييغ اٌؽييالة إٌّمييِ ٓ١ٌٛييٓ ( اٌّظييز ) 000 ٜٛاٌيي ( ٝاٌّظييز ) 100 ٜٛػٍيي ٝاٌزخصصييبد
اٌّخزٍفخ ؼجمبً ٌٍمٛاػد اٌز٠ ٝؾد ٘ب ِغٍض اٌّؼٙد طٕ٠ٛبًٚ ,لٌه ف ٝظٛء االِىبٔ١بد اٌزؼٍ١ّ١يخ اٌّزبؽيخ
ثىً لظُ ػٍّٚٚ ٝفمًب ٌٍمٛاػد اٌز ٝرمز٘ب اٌٛسارح.

تسجيل الطالب:
٠ غت أْ رٕز ٝٙاعزاءاد رظغ ً١اٌؽالة اٌغد ٌىً فصً راطي ٝريالي األطيجٛع اٌظيبثك ٌجيدء اٌدراطيخ
ثٙذا اٌفصً ( ػٍ ٝأال ٠ؼًّ لٌه اٌفصً اٌدراط ٝاٌص١فٌّٚ ,) ٝغٍض ا ارح اٌّؼٙد اٌؾيك في ٝاٌجيذ فيٝ
اٌؾبالد اٌّزؤرزح ػٓ اٌزظغ ً١رالي اٌّدح اٌّظّٛػ ثٙب.

قواعد وآليات التسجيل وإضافة وحذف املكزرات:
 رؾد اٌمٛاػد اٌزبٌ١خ ػزٚغ ٚاٌ١بد اٌزظغٚ ً١اظبفخ ٚؽذف اٌّمزراد:
ّ٠ -1ىٓ ٌٍؽبٌت اٌّظزغد اٌزظغ ً١ف ٝوً ِٓ اٌفصٍ ٓ١األٚي ٚاٌضبٔ ٝفِ ٝمزراد ال رش٠د
طبػبرٙب ػٓ  11طبػخ ِؼزّدح ٚال رمً ػٓ  15طبػخ ِؼزّدح.
ّ٠ -2ىٓ ٌٍؽبٌت أْ ٠ظغً ف ٝاٌفصً اٌدراط ٝاٌص١ف ٝفِ ٝمزراد الرش٠د طبػبرٙب ػٓ
6طبػبد ِؼزّدح وؾد ألص٠ٚ ,ٝغٛس ٌّغٍض اٌّؼٙد رفغ اٌؾد األلص ٝػٍ ٝأال ٠زغبٚس
ػد اٌّمزراد اٌز٠ ٝظغٍٙب اٌؽبٌت ف ٝاٌفصً اٌص١ف ٝػٓ صالصخ ِمزراد الا أ  ٜلٌه اٌٝ
ٔمً اٌؽبٌت اٌِ ٝظز ٜٛأػٍ ٝأ ٚاطز١فبء ِزؽٍجبد طبثمخ ٌجؼط اٌّمزراد رّٕؼٗ ِٓ
اٌزظغ ً١ثؼىً وبًِ ف ٝاٌفصً اٌزبٌ ,ٝأٌ ٚزخزط اٌؽبٌت.
٠ -3غٛس ٌٍؽبٌت اٌذ ٜثٍغ ِؼدٌٗ اٌززاوّ 3,,, ٝأ ٚأوضز ثبٌزظغ ً١ف ٝأوضز ِٓ  11طبػخ
ِؼزّدح ٚثؾد ألص 21 ٝطبػخ ِؼزّدح ف ٝاٌفصً اٌدراط ٝاٌزئ١ظ ٝاٌزبٌٌ ٝؾص ٌٗٛػٍٝ
٘ذا اٌّؼدي اثزداء ِٓ اٌّظز.100 ٜٛ
 -4ال٠ظّؼ ٌٍؽبٌت اٌذ ٜال٠ش٠د ِؼدٌخ اٌززاوّ ٝػٓ  1,,,ثبٌزظغ ً١ف ٝػد طبػبد أوضز ِٓ
 12طبػخ ِؼزّدح ف ٝاٌفصً اٌدراط ٝاٌزئ١ظ ٝاٌزبٌٌ ٝؾص ٌٗٛػٍ٘ ٝذا اٌّؼدي.
٠ -5غٛس ٌٍؽبٌت ؽذف ِمزر ثد ْٚأ ٜأصز أوب  ّٝ٠ؽزٙٔ ٝب٠خ األطجٛع اٌضبٌش ثبٌٕظجخ
ٌٍفصٍ ٓ١اٌدراط ٓ١١األٚي ٚاٌضبٔٚ ٝؽزٙٔ ٝب٠خ األطجٛع اٌضبٔ ٝف ٝاٌفصً اٌص١ف .ٝصُ ثؼد
لٌه ٠ى ْٛاٌجد ً٠اٌّظّٛػ ثٗ ٘ ٛاإلٔظؾبة ِٓ اٌّمزرٚ .اٌّمزر اٌّؾذٚف ال٠ظٙز فٝ
ث١بْ اٌدرعبد اٌذ٠ ٜؼؽٌٍ ٝؽبٌتٚ ,ثؼد ٘ذا اٌزبر٠خ ٠ؤرذ اٌؽبٌت اٌزمد٠ز ( wأظؾبة
رطّ ) ٝف٘ ٝذا اٌّمزر.
 -6الا رغت اٌؽبٌت ف ٝاإلٔظؾبة ِٓ اٌّمزر أ ِٓ ٚاٌفصً اٌدراطٌ ٝؼذر ٠مجٍٗ ِغٍض ا ارح
اٌّؼٙد٠ٚ ,م َٛثبػب ح اٌّمزراد ف ٝفصً راط ٝأرز راطخ ٚاِزؾبٔبٚ ,الردرً
اٌّمزراد إٌّظؾت ِٕٙب ف ٝؽظبة اٌّؼدي اٌززاوّ. ٝ
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٠ -7ظّؼ ٌٍؽبٌت إٌُّذر أوب ١ّ٠بً ثبػب ح اٌزظغ ً١فِ ٝمزر طجك ٌٗ راطزٗ ٚؽصً ف ٗ١ػٍٝ
رمد٠ز  C-أ ٚألً ٠ٚؾزظت ٌٗ اٌزمد٠ز اٌذ ٜؽصً ػٍ ٗ١ف ٝاإلػب ح ثؾد ألص ,B ٝػٍٝ
أْ رُذوز عّ١غ اٌزمد٠زاد اٌز ٝؽصً ػٍٙ١ب اٌؽبٌت ف ٝطغٍٗ األوب ٚ ,ّٝ٠ػٕد ؽظبة
اٌّؼدي اٌززاوّ٠ ٝؾزظت ٌٗ اٌزمد٠ز األر١ز فمػ .
 -1ػٕد اػب ح اٌؽبٌت ٌّمزر رطت ف ( ٗ١ؽصً ف ٗ١ػٍ ٝرمد٠ز  ,) Fفبٔٗ ٠ؼ١د اٌّمزر راطخ
ٚاِزؾبٔبًُ٠ٚ ,ؾزظت ٌٗ اٌزمد٠ز اٌذ ٜؽصً ػٍ ٗ١ف ٝاإلػب ح ثؾد ألص ,B ٝػٍ ٝأْ رذوز
عّ١غ اٌزمد٠زاد اٌز ٝؽصً ػٍٙ١ب اٌؽبٌت ف ٝطغٍٗ األوب ٚ ,ّٝ٠ػٕد ؽظبة ِزٛطػ
إٌمبغ اٌززاوّ٠ ٝؾزظت ٌٗ اٌزمد٠ز األر١ز فمػ .
٠ -9ؾصً اٌؽبٌت ػٍ ٝرمد٠ز  Fالا رٛلف ػٓ اٌؾعٛر ثد ْٚؽذف اٌّمزر.
ٛ٠ -1,ظغ اٌؽبٌت ف ٝؽبٌخ ِزالجخ أوب ١ّ٠خ الا ؽصً ػٍِ ٝزٛطػ ٔمبغ رزاوّ ٝألً ِٓ
 1,7,ػٕد ٔٙب٠خ أ ٜفصً راط ٝرئ١ظ.ٝ

املزشد األكادميى:
٠ ؼٌ ٓ١ىً ِغّٛػخ ِيٓ اٌؽيالة ػعي١٘ ٛئيخ ريدر٠ض وّزػيد أويب ٌّ ّٝ٠ظيبػدح اٌؽبٌيت في ٝاٌزيؤلٍُ ِيغ
ٔظييبَ اٌظييبػبد اٌّؼزّييدحٚ ,اإلػييزاف ػٍيي ٝثزٔييبِظ اٌدراطييخ ٌٍؽبٌييت ٚارػييب ٖ ِٚؼبٔٚزييٗ فيي ٝارز١ييبر
اٌّمييزراد اٌدراطيي١خ ٌىييً فصييً راطييِٚ ٝالؽظييخ رمدِييٗ ِٚزالجييخ أ ائييٗ وغ يشء ِييٓ ِزبثؼييخ اٌؼٍّ١ييخ
اٌزؼٍ١ّ١خ.

مواعيد حذف وإضافة مكزر:
ّ٠ ىٓ ٌٍؽبٌت ,ثٕبء ػٍ ٝالززاػ اٌّزػد ,ؽذف ِمزر راطٚ ٝاٌزظغ ً١فِ ٝمزر راط ٝأرز في ٝؽيدٚ
اٌؾًّ اٌدراط ٝرالي أطجٛػ ِٓ ٓ١ثدء اٌدراطخ ٌٍفصً اٌدراط .ٝوّيب ّ٠ىيٓ ٌٍؽبٌيت ثٕيب ًء ػٍي ٝالزيزاػ
اٌّزػد األوب  ّٝ٠اإلٔظؾبة ِٓ ِمزر راط ٝرالي األطبث١غ اٌظذ األ ٌٝٚثد ْٚرظغِ ً١مزراد أرزٜ
ٚثّب ٠مٍيً ػيد اٌظيبػبد اٌّؼزّيدح ػيٓ اٌؾيد األ ٔيِ ٝيٓ اٌظيبػبد اٌّؼزّيدح اٌٛاعيت راطيزٙب في٘ ٝيذا
اٌفصً.

إعادة املكزرات:
٠ غٛس ٌٍّزػد األوب  ّٝ٠ؼٍت اػب ح اٌؽبٌت ٌجؼط اٌّمزراد اٌزٔ ٝغؼ فٙ١ب ِٓ لجً أ ٚاظيبفخ ِميزراد
عد٠دح ٌٗٚ ,ثّب ال٠ش٠د ػٓ صالصخ ِمزراد رالي فززح اٌدراطخ ثبٌّؼٙد.

مواعيد التسجيل:
٠ مِ َٛغٍض ا ارح اٌّؼٙد ثيبإلػالْ ػيٓ ِٛاػ١يد اٌزظيغ  ً١في ٝاٌّميزراد لجيً ويً فصيً راطيٚ ,ٝػٍيٝ
اٌؽالة أْ ٠زاعؼٛا ارز١برارِ ُٙيغ اٌّزػيد ٓ٠األويب  ٓ١١ّ٠اٌّخصصيٌٙ ٓ١يُ٠ٚ ,ؼيززغ ِٛافميخ اٌّزػيد
األوييب  ّٝ٠فيي ٝرظييغ ً١أ ٚؽييذف اٌّمييزراد ,وّييب ٠ؼييززغ ِٛافمييخ ِغٍييض ا ارح اٌّؼٙييد ػٍيي ٝرظييغً١
اٌّمزراد ٌٍؽالة اٌّزخٍف ٓ١ػٓ اٌزظغ ً١ف ٝاٌّٛاػ١د اٌّؼٍٕخ.
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اإلمتخاىات :
٠ ئ  ٜاٌؽبٌت اِزؾبٔبً فٙٔ ٝب٠خ وً فصً راطٌٍّ ٝمزراد اٌز ٝلبَ ثبٌزظغ ً١فٙ١ب ريالي فزيزح اٌزظيغً١
٠ ٌُٚزُ ؽذفٙب رالي فززح ؽيذف اٌّميزراد٠ٚ ,ؾيزَ اٌؽبٌيت ِيٓ اٌزميدَ أل اء اإلِزؾيبْ في ٝويً أ ٚثؼيط
اٌّمزراد ثمزار ِٓ ِغٍض ا ارح اٌّؼٙد ثٕبء ػٍ ٝؼٍت ِٓ أطزبل اٌّيب ح ٚثيبلززاػ ِيٓ ِغٍيض اٌمظيُ,
ٚلٌييه الا وبٔييذ اٌّٛافجييخ فيي ٝؽعييٛر اٌّؾبظييزاد ٚاٌزّييبر ٓ٠رمييً ػيٓ ِ % 75ييٓ ِغّييٛع اٌظييبػبد
اٌفؼٍ١خ٠ٚ ,ؼزجز اٌؽبٌت ف٘ ٝذٖ اٌؾبٌخ راطجبً ف ٝاٌّمزراد اٌز ٝؽزَ ِٓ اٌزمدَ أل اء االِزؾبْ فٙ١ب.

تكييه أداء الطالب فى املكزرات:
٠ ميي ُ١أ اء اٌؽبٌييت فيي ٝأِ ٜمييزر ِييٓ رييالي رعييبد اإلِزؾييبْ اٌزؾز٠ييز ٜفييِٕ ٝزصييف اٌفصييً اٌدراطيي,ٝ
ٚاإلِزؾييبْ اٌزؾز٠ييز ٜإٌٙييبئٚ ,ٝاإلِزؾبٔييبد اٌؼييف١ٙخ /ٚأ ٚاٌؼٍّ١ييخ (ؽظييت ؼج١ؼييخ اٌّمييزر) ٚاألػّييبي
اٌفصييٍ١خ٠ٚ .غييت أال رمييً رعييخ اإلِزؾييبْ اٌزؾز٠ييز ٜإٌٙييبئ ٝػييٓ ِ %5,ييٓ اٌدرعييخ اٌىٍ١ييخٚ ,ثؼييزغ
ؽصٛي اٌؽبٌت ػٍيِ %25 ٝيٓ رعيخ اإلِزؾيبْ إٌٙيبئ ٝوؾيد أ ٔيٌٍٕ ٝغيبػ في ٝاٌّميزرٚ ,ريٛسع ثيبلٝ
رعييبد اٌّمييزر ػٍيي ٝارزجييبر رؾز٠ييز ٜفييِٕ ٝزصييف اٌفصييً اٌدراطييٚ ٝاألػّييبي اٌفصييٍ١خ ٚاإلِزؾبٔييبد
اٌؼف١ٙخ /ٚأ ٚاٌؼٍّ١خ ؽظت ؼج١ؼخ اٌّمزر ثّؼزفخ ِغٍض اٌّؼٙد ثؼد الزيزاػ اٌمظيُ اٌّخيزصٚ ,رؼيًّ
األػّييبي اٌفصييٍ١خ أزظييبَ اٌؾعييٛر ٚاٌّؼييبروخ اٌفؼبٌييخ فيي ٝؽصييص اٌزّييبرٚ ٓ٠اٌّؾبظييزاد ,رمييبر٠ز
اٌّؼبًِٚ ,اإلِزؾبٔبد اٌدٚر٠خ اٌظز٠ؼخ ٚاألثؾبس ٚاٌزّبر ,ٓ٠أِب ِؼزٚع اٌجىيبٌٛرٛ٠ص ف١يزُ رخصي١ص
 ِٓ % 5,اٌدرعخ ٌألػّيبي اٌفصيٍ١خ ٌٍّٕ % 5, ,بلؼيخ ٚاٌزمز٠يز إٌٙيبئٌّ ٝؼيزٚع اٌزخيزط٠ٚ .ؾيد
اٌّؼٙد فزيزح اظيبف١خ إلٔزٙيبء اٌؽيالة ِيٓ اػيدا ِؼيزٚع اٌزخيزط في ٝؽيد ٚأرثؼيخ أطيبث١غ ثؼيد أزٙيبء
اإلِزؾبٔبد.

تكديزات التكييه:
٠ زُ رم ُ١١أ اء اٌؽالة ف ٝاٌّمزراد اٌدراط١خ ؽظت اٌغدٚي اٌزبٌ:ٝ
إٌظجخ اٌّئ٠ٛخ
ٚ %95أػٍٝ
 % 9,ؽز ٝألً ِٓ %95
 %15ؽز ٝالً ِٓ %9,
% 1,ؽز ٝألً ِٓ %15
 % 75ؽز ٝالً ِٓ %1,
 %7,ؽز ٝألً ِٓ %75
 %65ؽز ٝألً ِٓ %7,
 %6,ؽز ٝالً ِٓ %65
 %55ؽز ٝألً ِٓ %6,
 %5,ؽز ٝألً ِٓ %55
ألً ِٓ %5,

ػد إٌمبغ
4.,
3.7
3.3
3.,
2.7
2.3
2.,
1.7
1.3
1.,
,.,
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اٌزمد٠ز ثٕظبَ اٌظبػبد اٌّؼزّدح
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

تكييه احلاالت اخلاصة:
 رظزخدَ اٌؾزٚف اٌزبٌ١خ ٌٍدالٌخ ػٍ ٝاٌؾبالد اٌخبحخ ثؤ اء اٌؽبة وّب ِ٘ ٛج ٓ١ثبٌغدٚي اٌزبٌ:ٝ
ٚحف اٌؾبٌخ
أظؾبة ٌظزٚف لٙز٠خ ٠مجٍٙب ِغٍض اٌىٍ١خ
ارّبَ ِزؽٍجبد ِمزر السَ ٌٍزخزط ١ٌٚض ٌٗ اِزؾبْ
ػدَ ارّبَ ِزؽٍجبد ِمزر السَ ٌٍزخزط ١ٌٚض ٌٗ اِزؾبْ

ِظّ ٝاٌزمد٠ز

اٌزمد٠ز ثبٌؾزٚف

أظؾبة رطّٝ
ٔبعؼ
غ١ز ٔبعؼ

W
P
NP

التدريب الصيفى:
٠ ئ  ٜاٌؽالة ردر٠جبً ػٍّ١بً رالي اٌؼؽالد اٌص١ف١خ ِزر ٓ١ريالي فزيزح اٌدراطيخٌ ,فزيزح الرميً ػيٓ أرثؼيخ
أطبث١غ ف ٝاٌّزح اٌٛاؽدحٚ ,لٌه ف ٝاؽد ٜاٌؼزوبد أ ٚاٌّئطظبد اٌصٕبػ١خ اٌز ٝرالئُ فزع اٌزخصيص
اٌؼبَ ٌٍؽبٌيت٠ٚ ,ىي ْٛاٌزيدر٠ت رؾيذ اػيزاف اٌّزػيد األويب ٌٍ ّٝ٠ؽبٌيت٠ٚ ,ميدَ اٌؽبٌيت ٌٍّؼٙيد ػيٙب ح
ِؼزّدح ثبرّبَ اٌزيدر٠ت ثٕغيبػ ٚرمز٠يزا ػيٓ ِبليبَ ثيٗ رٕبلؼيٗ ٌغٕيخ ِؼيززوخ ِيٓ اٌّؼٙيد ٚاٌغٙيخ اٌزيٝ
ردرة فٙ١ب ّٕ٠ٚؼ رمد٠زاً ٌٙذا اٌزدر٠ت ٠درط ظّٓ ِغّٛع إٌمبغ اٌؾبحً ػٍٙ١ب.

حساب املعدل الرتاكنى:
 رؾظت ٔمبغ اٌّمزر ٚاٌّؼدي اٌززاوٌٍّ ٝؽبٌت وّب : ٍٝ٠
 رؾظت ٔمبغ وً ِمزر ػٍ ٝأٔٙب ػد طبػبرٗ اٌّؼزّدح ِعزٚثخ فٔ ٝمبغ رمد٠ز اٌّمزر.
٠ ؾظت ِغّٛع إٌمبغ اٌز ٝؽصً ػٍٙ١ب اٌؽبٌت ف ٝأ ٜفصً راط ,ٝػٍ ٝأٔٙب ِغّٛع ٔمبغ
وً اٌّمزراد اٌز ٝرطٙب ف٘ ٝذا اٌفصً اٌدراط.ٝ
٠ ؾظت اٌّؼدي اٌززاوّ ٝأل ٜفصً راط ,ٝػٍ ٝأٔٗ ٔبرظ لظّخ ِغّٛع إٌمبغ اٌز ٝؽصً
ػٍٙ١ب اٌؽبٌت ف٘ ٝذا اٌفصً ِ ,مظِٛبً ػٍِ ٝغّٛع اٌظبػبد اٌّؼزّدح ٌٙذٖ اٌّمزراد.
٠ ؾظت اٌّؼدي اٌززاوّ ٝػٕد اٌزخزط ػٍ ٝأٔٗ ٔبرظ لظّخ ِغّٛع وً ٔمبغ اٌّمزراد اٌزٝ
اعزبس٘ب اٌؽبٌت ػٍِ ٝغّٛع اٌظبػبد اٌّؼزّدح ٌٙذح اٌّمزراد.
 رّٕؼ ِزرجخ اٌؼزف ٌٍؽبٌت اٌذ ٜال٠مً اٌّؼدي اٌززاوّ ٝاٌفصٍ ٌٗ ٝػٓ  3رالي عّ١غ اٌفصٛي
اٌدراط١خ اٌزئ١ظ١خ  ,ػٍ ٝأال ٠ى ْٛاٌؽبٌت لد رطت ف ٝأِ ٜمزر رالي راطزٗ اٌغبِؼ١خ.

إستيفاء املكزرات املؤهلة:
 ػٕد رظغ ً١اٌؽبٌيت فيِ ٝميزراد عد٠يدح٠ ,زاػي ٝاطيز١فبإٖ ٌٍّميزراد اٌّئٍ٘يخ ؼجميًب ٌٍغيداٚي ٚاٌالئؾيخ
اٌدراط١خ اٌز ٝرٛسع ػٍ ٝاٌؽبٌت ػٕد اٌزظغٚ .ً١ال٠غٛس ٌٍؽبٌت أْ ٠درص ِميزر ِٚزؽٍجيٗ اٌظيبثك فيٝ
اٌفصً ٔفظٗ اال الا وبْ رخزعٗ ٠زٛلف ػٍ ٝلٌه.
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دراسة مكزرات خارج املعود:
٠ غييٛس ٌٍؽبٌييت ,ثؼييزغ اٌؾصييٛي ػٍييِٛ ٝافمييخ ِظييجمخ ِييٓ ِغٍييض اٌّؼٙييد ٚثؼييد ِٛافمييخ ِغٍييض اٌمظييُ
اٌّخزص ٚاػزّب ٚسارح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ,ٝراطخ ثؼط اٌّمزراد ثبؽد ٜاٌغبِؼبد اٌّصز٠خ أ ٚاألعٕج١خ,
ٚرؾزظت اٌظبػبد اٌّؼزّدح ٌٙذح اٌّمزراد ظّٓ ِزؽٍجبد اٌزخزط ٌٍؽبٌت  ْٚاؽزظيبة رميد٠ز٘ب ػٕيد
ؽظبة ِزٛطػ إٌمبغ اٌززاوّ ٝػٍ ٝأال ٠ش٠د اعّبٌ ٝاٌظبػبد اٌّؼزّدح ٌٙذٖ اٌّمزراد ػٍ 3, ٝطيبػخ
ِؼزّدح.

بيان بالسجل األكادميى:
 اٌؽالة اٌذ٠ ٓ٠ؾصٍ ْٛػٍ ٝاٌدرعخ أ ٚاٌذٕ٠ ٓ٠ظؾج ِٓ ْٛاٌجزٔبِظ ٌ ُٙاٌؾك ف ٝاٌؾصيٛي ػٍي ٝث١يبْ
ثظغٍ ُٙاألوب ٚ ,ّٝ٠ال٠ؼؽ٘ ٝذا اٌج١بْ اال ثؼد طدا عّ١غ اٌزط َٛاٌدراط١خ.

إيكاف الكيد:
٠ غٛس ٌّغٍض ا ارح اٌّؼٙد أْ ٛ٠لف ل١د اٌؽبٌت ٌّدح طٕخ راطي١خ ٚالرش٠يد اٌّيدح ػيٓ طيٕز ٓ١الا رميدَ
ثؼذر ِمجٛي ّٕ٠ؼٗ ِٓ اإلٔزظبَ ف ٝاٌدراطخ ٚثؼد ِٛافمخ ٚسارح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٝ

حاالت الفصل:
٠ زُ فصً اٌؽبٌت ِٓ اٌدراطخ ف ٝأ ِٓ ٜاٌؾبالد اٌزبٌ١خ:
 -1اٌؽبٌت اٌّظزغد اٌذ ٜال٠زّىٓ ِٓ رفغ ِزٛطػ ٔمبؼٗ اٌززاوّ ٝاٌ 4 ِٓ 1,5, ٝفٙٔ ٝب٠خ
اٌفصً اٌدراط ٝاٌزئ١ظ ٝاٌزاثغ ِٓ ثدء اٌزؾبلٗ ثبٌىٍ١خ.
 -2اٌؽبٌت اٌذ٠ ٜزىزر أخفبض ِزٛطػ ٔمبؼٗ اٌززاوّ ٝػٓ  4 ِٓ 1,7,ف ٝطزخ فصٛي
راط١خ رئ١ظ١خ ِزصٍخ أ ٚف ٝصّبٔ١خ فصٛي راط١خ رئ١ظ١خ غ١ز ِززبٌ١خ.
 -3اٌؽبٌت اٌذ ٜال٠زّىٓ ِٓ اطزىّبي ِزؽٍجبد اٌزخزط رالي  16فصً راط ٝرئ١ظ ٝػدا
اٌفصٛي اٌز٠ ٝزُ فٙ١ب اٌ ٝا٠مبف ل١د اٌؽبٌت ٌؼذر ٠مجٍٗ ِغٍض اٌّؼٙد ٠ٚغٛس ٌّغٍض
ا ارح اٌّؼٙد أْ ّٕ٠ؼ فزحبً اظبف١خ ,ثؼد ِٛافمخ ٚسارح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ,ٝثؾد ألص ٝأرثؼخ
فصٛي راط١خ رئ١ظ١خ ٌٍؽبٌت اٌذ٠ ٜزؼزض ٌٍفصً ثؼد اطزىّبي  135طبػخ ِؼزّدح.

املصزوفات الدراسية:
٠ ظد اٌؽالة اٌّصزٚفبد اٌدراط١خ ٚاإلظبف١خ اٌصب رح ثمزار ِٓ ٚس٠ز اٌزؼٍ ُ١اٌؼيبٌ ,ٝال٠ؼزجيز اٌؽبٌيت
اٌّظزغد ِم١داً ثبٌّؼٙد اال الا وبْ ِظد اً ٌٍزط َٛاٌّمزرحٚ ,ال رُؼبر ٌٍؽالة وزت أ ٚرُظزخزط اػززاوبد
فٚ ٝطبئً اإلٔزمبالد أ٠ ٚخٍ ٝؼزف ُٙأ ٚرؼؽ ٌُٙ ٝأ٠خ ػٙب اد ٚالرؼٍٓ ٔزبئظ اِزؾبٔيبر ُٙاال ثؼيد طيدا
اٌزط َٛاٌّظزؾمخ ػٍٚ .ُٙ١الرؾصً اٌزطِ َٛمبثً اٌخدِبد اٌخبحخ ِٓ اٌؽيالة اٌيذ٠ ٓ٠يئ  ْٚاٌخدِيخ
اٌؼظىز٠خ أ ٚاٌّؼزمٍٚ ٓ١اٌّظغٚ ٓ١ٔٛرؾفظ أِبوٕ ُٙاٌدراط١خ ٌؾ ٓ١ػ ٛرٚ ُٙأزظبِ ُٙف ٝاٌدراطخ.
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امليح الدراسية:
٠ خصييص اٌّؼٙييد ٔظييجخ الرمييً ػييٓ ِ %5ييٓ عٍّييخ اٌؽ يالة ٌؾييبالد اإلػفييبء ِييٓ اٌّصييزٚفبد٠ٚ ,ىييْٛ
اإلػفبء ؼجمبً ٌٍمٛاػد اٌز٠ ٝعؼٙب ِغٍض اإل ارح أرذاً ف ٝاإلػزجبر اٌؽالة اٌّزفيٛلٚ ٓ١ؽيبالد اٌىيٛارس
ٚاٌؾبالد االعزّبػ١خ.

الدراسة واالمتخاىات:





رؼمد االِزؾبٔبد فٙٔ ٝب٠خ وً فصً راط ٝف ٝاٌّمزراد اٌز ٝرطٙب اٌؽبٌت ف ٝفزلزيٗ ٚفي ٝاٌّميزراد
اٌّزخٍفخ ػٍ ٗ١ؽظيت اٌغيداٚي اٌّزفميخ ثبٌالئؾيخ اٌدارٍ١يخ ٌٍّؼٙيد ٚلٌيه فّ١يب ػيدا اٌّميزراد اٌّظيزّزح
ؽ١ش رؼمد اِزؾبٔبرٙب فٙٔ ٝب٠خ اٌؼبَ اٌدراط.ٝ
رؼمد اِزؾبٔبد إٌمً  ٚاِزؾبٔبد اٌجىبٌٛرٛ٠ص فيٙٔ ٝب٠يخ ويً فصيً راطي ٝفي ٝاٌّميزراد اٌزي ٝرطيٙب
اٌؽبة ف ٝفزلزٗ ٚفي ٝاٌّميزراد اٌّٛظيؾخ في ٝاٌغيداٚي اٌٍّؾميخ ٚلٌيه فّ١يب ػيدا اٌّميزراد اٌّظيزّزح
فزؼمد اِزؾبٔبرٙب فٙٔ ٝب٠خ اٌؼبَ اٌدراط .ٝوّب ٠ؼمد اِزؾبْ ألػّبي اٌظٕخ ف ٝوً فصً راط. ٝ
٠ٚؼييززغ ٌييدرٛي اٌؽبٌييت اِزؾييبْ أِ ٜمييزر اْ ٠ىييِ ْٛظييزٛف١ب ٔظييجخ ؽعييٛر ال رمييً ػييٓ ِ %75ييٓ
اٌفززاد اٌّخصصخ ٌٍدرٚص.
٠ٚصدر ِغٍض ا ارح اٌّؼٙد ثٕبء ػٍ ٝؼٍت ِغبٌض األلظبَ اٌّخزصخ لزار ثؾزِبْ اٌؽبٌيت ِيٓ اٌزميدَ
ٌالِزؾبْ ف ٝاٌّمزراد اٌز٠ ٌُ ٝظزٛف فٙ١ب ٔظجخ اٌؾعٛر ٚ ,ف٘ ٝذٖ اٌؾبٌيخ ٠ؼزجيز اٌؽبٌيت راطيجب فيٝ
اٌّمزراد اٌز ٝؽزَ ِٓ اٌزمدَ ٌالِزؾبْ فٙ١ب اال الا لدَ ػذراً ٠مجٍٗ ِغٍض ا ارح اٌّؼٙد ف١ؼزجز غبئجبً.

خطوات التسجيل:
.1
.4
.3
.2

يقىم الطبلت الوسزور في الدراسخ ثسداد هجلغ  0555جٌيه رحذ حسبة الوصروفبد للفصل
االول عبم  4510\4512ويزن رسىيخ الرسىم ًهبيخ الفصل الدراسي الثبًي.
يزىجه الطبلت للورشد األكبديوي ثإيصبل الدفع لزسجيل الوقرراد والحصىل علً الجدول
الدراسي.
يزن اعزوبد ثطبقخ الزسجيل وهراجعزهب هع الورشد األكبديوي ثن وكيل الوعهد ويعزود هي عويد
الوعهد.
يزن رسلين ثطبقبد الزسجيل لشئىى الطالة واالحزفبظ ثصىرح ًهبئيخ لدي أهيي عبم الوعهد وعويد
الوعهد والورشد األكبديوي.
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بيان باملواد الدراسية للفصل األول
عاو /4102

 )4102الئخة الساعات املعتندة(

املستوى صفز(الطالب اجلدد)
ـرر
ـرر
ــــــ
قــــــ
امل
م
ـــــــ
اســـــــــ
ـــــــرر
قــــــــــــ
املـــــــــقــــــ
مامل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ
ـــــــه
ـــــــه
رقـــمــ
و
رقـــمـــــــــــــــــــــه
و رقـــمــ
و

ـرر
قـــــــــــــــــــرر
املــــــقــــــ
م امل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ

الســـــــــاعــــــــات
الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة
املعتمدة

ر٠بظ١بد 1
ف١ش٠بء 1
ِ١ىبٔ١ىب
اٌزطُ إٌٙدطٚ ٝاالطمبغ

3
3
4
3
1
2

أطض
أطض
أطض
ِىص

011
021
041
011
021

ربر٠خ إٌٙدطخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

أض
أض

012
081

ٌغخ أغٍ١ش٠خ 1
ِٙبراد اٌؾبطت االٌٝ

ِدْ

قسه هيدسة االتصاالت وااللكرتوىيات
املستوى األول:
م
م
ـــــــ
اســـــــــ
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ
ـرر
ـرر
ــــــ
قــــــ
امل
ـــــــرر
قــــــــــــ
املـــــــــقــــــ
امل
ـــــــه
ـــــــه
رقـــمــ
و
رقـــمـــــــــــــــــــــه
و رقـــمــ
و

--أطض
٘ىك
٘ىك
٘ىك
حٕغ
أض
أض

A2111
112
114
141
314
181
182

ـرر
قـــــــــــــــــــرر
املــــــقــــــ
م امل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ

الســـــــــاعــــــــات
الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة
املعتمدة

ِجب ة إٌٙدطخ اٌىٙزث١خ
ر٠بظ١بد 3
ٚائز وٙزث١خ 1
ل١بطبد ٚارزجبراد وٙزث١خ
ِغبالد وٙزِٚغٕبؼ١ظ١خ
ا ارح اٌّؼزٚػبد
ِٙبراد االرصبي  ٚاٌؼزض
ِٙبراد اٌجؾش ٚاٌزؾًٍ١

2
3
2
3
3
2
2
2
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املستوى الثاىى:
ـرر
ـرر
ــــــ
قــــــ
امل
م
ـــــــ
اســـــــــ
ـــــــرر
قــــــــــــ
املـــــــــقــــــ
مامل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ
ـــــــه
ــــ
رقـــمــ
ـــــــه
و
رقـــمـــــــــــــــــه
و رقـــمــ
و

ِىص
أطض
٘ىك
٘ىذ
٘ىؼ
أض
أض
أض
حٕغ

111
211
241
221
221
121
182
111
314

ـرر
قـــــــــــــــــــرر
املــــــقــــــ
م امل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ

الســـــــــاعــــــــات
الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة
املعتمدة

ِجب ة ٕ٘دطخ اٌزصّٚ ُ١اٌزصٕ١غ
ر٠بظ١بد 4
آالد ِٚؾٛالد وٙزث١خ
ٚائز رلّ١خ ِٕٚؽم١خ
ثزِغخ اٌؾبطت
ِمدِخ ف ٟاٌّؾبطجخ
ِٙبراد اٌجؾش ٚاٌزؾًٍ١
اػدا اٌزمبر٠ز اٌفٕ١خ
ا ارح ِؼزٚػبد

2
3
2
3
3
2
2
2
2

قسه اهليدسة املدىية
املستوى األول:
اســــــــــــــــم املـــقـــــــــــــرر
و رقـــمـــــــــــــه

----ِدْ
ِدع
ِدْ
ِدع
أض
حٕغ

-A1
A2
112
121
151
111
- B1
314

اســــــــــــــــم املـــقـــــــــــــرر

ِجب ة إٌٙدطخ اٌىٙزث١خ
ِجب ة ٕ٘دطخ اٌزؼ١١د ٚاٌجٕبء
رؾٍ ً١أؼبئ1 ٟ
اٌّظبؽخ إٌٙدط١خ
عٌٛٛ١ع١ب
رطُ ِدٟٔ
ِٙبراد اإلرصبي ٚاٌؼزض
ا ارح ِؼزٚػبد
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الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة

2
3
2
3
3
2
2
2

املستوى الثاىى:
ـرر
ـرر
ــــــ
قــــــ
امل
م
ـــــــ
اســـــــــ
ـــــــرر
قــــــــــــ
املـــــــــقــــــ
مامل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ
ـــــــه
ــــ
رقـــمــ
و
ـــــــه
ــــ
رقـــمــ
و
و رقـــمـــــــــــــه

أطض
ِدْ
ِىص
ِدع
أض
أض
ػّز
حٕغ

211
221
011
112
182
121
131
314

ـرر
قـــــــــــــــــــرر
املــــــقــــــ
م امل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ

الســـــــــاعــــــــات
الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة
املعتمدة

ر٠بظ١بد 4
رصّ ُ١إٌّؼآد اٌخزطبٔ١خ
رىٌٕٛٛع١ب اٌخزطبٔخ
٘١در١ٌٚىب
ِٙبراد اٌجؾش ٚاٌزؾًٍ١
ِمدِخ ف ٟاٌّؾبطجخ
أؼبء ِؼّبر1 ٞ
ا ارح ِؼزٚػبد

3
3
3
3
2
2
3
2

قسه هيدسة املعنارية
املستوى األول:
اســــــــــــــــم املـــقـــــــــــــرر
و رقـــمـــــــــــــه

-----

-A1
A2

ػّز

113

ػّز

121

ػّز

131

ِدْ
ػّز

112

112

أض
أض
حٕغ

111
- B1
314

اســــــــــــــــم املـــقـــــــــــــرر

ِجب ة إٌٙدطخ اٌىٙزث١خ
ِجب ة ٕ٘دطخ اٌزؼ١١د ٚاٌجٕبء
فً ِٕٚظٛر
ربر٠خ ٔٚظز٠بد ػّبرح 1
أؼبء ِؼّبر1 ٜ
رؾٍ ً١أؼبئ1 ٝ
ردر٠ت ثصزٚ ٜرطُ ؽز
اػدا اٌزمبر٠ز اٌفٕ١خ
ِٙبراد االرصبي ٚاٌؼزض
ا ارح ِؼزٚػبد
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الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة

2
3
3
2
3
3
3
2
2
2

املستوى الثاىى )قسه اهليدسة املعنارية(:
ـرر
ـرر
ــــــ
قــــــ
امل
م
ـــــــ
اســـــــــ
ـــــــرر
قــــــــــــ
املـــــــــقــــــ
مامل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ
ـــــــه
ـــــــه
رقـــمــ
و
رقـــمـــــــــــــــــــــه
و رقـــمــ
و

ِدْ
أض
ػّز
ػّز
أض
أض
ػّز
ػّز

222
121
131
261
- B1
111
252
223

ـرر
قـــــــــــــــــــرر
املــــــقــــــ
م امل
ـــــــم
اســــــــــــــــ
اســـــــــ

الســـــــــاعــــــــات
الســـــــــاعــــــــات
املعتمدة
املعتمدة

رزطبٔخ ِظٍؾخ ٚأطبطبد
ِمدِخ ف ٟاٌّؾبطجخ
أؼبء ِؼّبر3ٜ
رٕظ١ك ِٛالغ ٚرصّ ُ١ػّزأٝ
ِٙبراد االرصبي ٚاٌؼزض
اػدا اٌزمبر٠ز اٌفٕ١خ
رصِّ ُ١ؼّبر2ٜ
ربر٠خ ٔٚظز٠بد ػّبرح 3

3
2
3
3
2
2
3
2

اجلدول الدراسي
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ىظاو تأديب الطالب:
٠ خعغ اٌؽالة اٌّم١د ْٚثبٌّؼٙد ٚاٌّزرص ٌ ُٙثزؤ ٠خ اإلِزؾبْ ِٓ اٌخبرط ٌٍٕظبَ اٌزؤ ٠ج ٝاٌّج ٓ١فيٟ
ؽبٌخ ؽدٚس اٌّخبٌفبد ا٢ر١خ:
 األػّبي اٌّخٍخ ثٕظبَ اٌّؼٙد ا ٚرؼؽ ً١اٌدراطخ أ ٚاٌزؾز٠ط ػٍ ٚ ٗ١وذٌه اإلِزٕبع ػٓ
ؽعٛر اٌدرٚص  ٚاٌّؾبظزاد  ٚغ١ز٘ب  ٚاٌز ٝرمع ٝاٌٍٛائؼ ثبٌّٛافجخ ػٍٙ١ب.
 وً فؼً ِخً ثبٌؼزف  ٚاٌىزاِخ أِ ٚخً ثؾظٓ اٌظ١ز  ٚاٌظٍٛن ارً اٌّؼٙد أ ٚربرعٗ.
 وً ارالي ثٕظبَ اإلِزؾبْ أ ٚاٌٙدٚء اٌٛاعت ٌٗ  ٚوً غغ ف ٝاِزؾبْ أ ٚاٌؼزٚع ف.ٗ١
 وً ارالف ٌٍّٕؼؤد  ٚاألعٙشح أ ٚاٌّٛا أ ٚاٌىزت أ ٚرجد٠د٘ب.
 وً رٕظ ُ١ارً اٌّؼٙد  ٚاإلػززان ف ٗ١ثد ْٚرزر١ص طبثك ِٓ ِغٍض ا ارح اٌّؼٙد.
 رٛس٠غ إٌّؼٛراد أ ٚاحدار عزائد ؽبئػ أ ٚعّغ رٛل١ؼبد ثد ْٚرزر١ص طبثك ِٓ ػّ١د
اٌّؼٙد.
 اإلػزصبَ ارً ِجبٔ ٝاٌّؼٙد أ ٚاإلػززان فِ ٝظب٘زاد ِخبٌفخ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ  ٚاأل اة ٚ
اٌٍ١بلخ.
 وً ؼبٌت ٠عجػ ِزٍجظًب ثيبٌغغ في ٝاإلِزؾبٔيبد أ ٚاٌؼيزٚع ف١يٗ ٠خزعيٗ رئي١ض ػيبَ اإلِزؾبٔيبد أِ ٚيٓ
ٕٛ٠ة ػٕيٗ ِيٓ لبػيخ اإلِزؾيبْ ٠ٚؾيزَ ِيٓ ريٛي االِزؾبٔيبد في ٝثيبل ٝاٌّميزراد ٠ٚؼزجيز ٘يذا اٌؽبٌيت
راطت ف ٝعّ١غ ِٛا ٘ذا إلِزؾبْ ٠ ٚؾبي اٌٌ ٝغٕخ اٌزؤ ٠ت.
 أِب ف ٝغ١ز ؽبٌخ اٌزٍجض ثبررىبة اٌغغ ف١جؽً اإلِزؾبْ ثمزار ِٓ ٌغٕخ اٌزؤ ٠ت أِ ٚغٍض ا ارح اٌّؼٙد
٠ ٚززرت ػٍ ٝثؽالْ اإلِزؾبْ ثؽالْ اٌدرعخ اٌؼٍّ١خ الا وبٔذ لد ِٕؾذ ٌٍؽبٌت لجً وؼف ٚالؼخ اٌغغ.
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العكوبات التأديبية التى توقع على الطالب هى :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اٌزٕج ٗ١ػفب٘خ أ ٚوزبثخ.
اإلٔذار.
اٌؾزِبْ ِٓ ؽعٛر رٚص أؽد اٌّمزراد ٌّدح ال رغبٚس ػٙزأً.
اٌفصً ِٓ اٌّؼٙد ٌّدح ال رزغبٚس ػٙزاً.
اٌغبء اِزؾبْ اٌؽبٌت ِٓ ِمزر أ ٚأوضز.
اٌفصً ِٓ اٌّؼٙد ٌّدح ػبَ راط ٝأ ٚأوضز.
اٌؾزِبْ ِٓ رؤ ٠خ اإلِزؾبْ ف ٝعّ١غ اٌّٛا ٌّدح طٕخ راط١خ أ ٚأوضز.
اٌفصً إٌٙبئ ِٓ ٝاٌّؼٙد ٠ ٚززرت ػٍ ٗ١اٌغبء ل١د اٌؽبٌت ثبٌّؼٙد ٚؽزِبٔٗ ِٓ اٌزمدَ
ٌإلِزؾبْ ٠ ٚجٍغ ٘ذا اٌمزار اٌ ٝاٌّؼب٘د األرز.ٜ

ٚ رؾفظ اٌمزاراد اٌصب رح ثبٌؼمٛثبد اٌزؤ ٠ج١خ فٍِ ٝف اٌؽبٌت ٠ ٚجٍغ اٌمزار اٌ ٌٝٚ ٝأِز اٌؽبٌيت ريالي
أطجٛع ِٓ ربر٠خ حدٚرٖ.

خزيطة الوصول:

ػٕٛاْ اٌّؼٙد :إٌّصٛرح – ؼٍخب – أٚي ؼز٠ك إٌّصٛرح ١ِ /بغ
رٍ١ف,5,/25291,9-25291,1:ْٛ
فبوض,5,252911, :
Web Site: www.dhiet.net
E-mail: info@dhiet.net
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كلمة عميد املعهد
 أبٍائه طمبة وطالباا وهّاا دلاالاا دلهااه لمٍّاصاة ودلاهٍالاهناا أٍِااهي ببادماة دلهااً ديااوه دياماا
وٌزحب بالطالب دياد دملماخكني باملهّا ِذد دلهاً وٌاىٍ لمجىنع عاوا هاوهنا وافكا ولبماٌا نن تكاً
وإسدِار ورخاء.
 أود يف بادمة ِذد دلهاً أُ ألفت إِاىااوهي إه مىاعاة واَ دلٍكااه دملّىاة تضااعاني عما دلافاام فا
حناتهي دياوهنة.
 ضزورة دإللاشدً حبضار دحملاضزد ودلاىارمَ ودملهاون ،حنث أُ الئخة دلٍظاً دلاردص حتزً
دلطالب وَ دخاه دالواخاٌا دلٍّائه إذد تهاى ٌضبة دلغناب دملكزرة.
 ضزورة تكامي دلاكارمز وحماه دلاىارمَ ف واعاِا حنث أُ دألعىاه دلفصمنة متثن  %04وَ
درهة دملادة عم دألقن.
 ضزورة دإللاشدً مبادعنا تضجنن دملكزرد حبا أقص دألصباع دألوه وَ دلاردصة.
 ضزورة دإللاشدً مبادعنا دحلذف ودإلضافة حا دألصباع دلثاٌ .
 ميهَ دإلٌضخاب وَ دملكزرد حا دألصباع دلضادظ بهذر مكبمْ ممط دملهّا.
 دعاة لمىغارنة ف دألٌغطة دلطالبنة.
 دإلِاىاً مبكابمة دملزعا دألنادميه وزة ودحاة عم دألقن أصباعنا.
 دإلِاىاً بزفع دملهاه دلرتدنى ح ا ال ماهزض دلطالب لمفصن أو إعادة وكزرد صبل جناحْ
فنّا إذد تهاى عاد وهني وَ دلفصاه دلاردصنة دوُ دهاناس دلضاعا دحملادة لماخزج.
 ضزورة دإللاشدً باهمنىا دلاردصة ودإلواخاٌا ودإللاشدً بالضماك دياوه دملغزف وع دلشوالء
ودألصاتذة ودملهنامَ ودلاعاة وفااحة يىنع دلطالب لماادصن وع إددرة دملهّاا وعىناا دملهّاا
ورئاانط ممااط دإلددرة بهافااة دلطاازم صااادء بالاصااائن دإللهرتوٌنااة أو دلارقنااة أو دملكااابال
دلغخصنة.
 وف دلٍّامة أمتٍ لهي عاواً هاوهناً وافكاً حا حتكل أوالهي وأواه أصزني وبماني وتضاعاود ف ٌّضة
بماٌا.

عميد املعهد
أ.د .حييــــــى املشــــــد
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