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 إهداء

ذا الدليل ههندسة اإللكترونيات واالتصاالت بكلية الهندسة بحلوان  يقدم برنامج

 إلى أبنائها طالب البرنامج لكى يكون لهم عون خالل فترة دراستهم بالبرنامج.

يتناول هذا الدليل بعض األحكام العامة التى تهم الطالب خالل فترة الدراسة 

بالبرنامج  وتشمل المواظبة والغياب عن األمتحان والنجاح إلى فرقة أعلى 

مقررات وأخيرا الخطة الدراسية ريوس وطرق التقييم للوومشروع البكال

للبرامج. كما يتناول أيضا الخدمات واألنشطة المختلفة التى تشرف عليها إدارة 

 الكلية والبرنامج.

 نتمنى من هللا ان  يستفيد الطالب من هذا الدليل. 

 

 وفقنا هللا جميعا لرفعة وطننا الحبيب.

 

 

 

 برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
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 جامعة حلوان

لتتميز عن الجامعات  1701لسنة  07أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 

المتميز. وتقوم على نظام الحكومية األخرى بالطابع األكاديمى التطبيقى 

 األقسام العلمية المتخصصة على مستوى الجامعة.

 في واضح وتميز تنوع ذات كليات تضم شاملة جامعة حلوان جامعة وتعتبر

 :اآلتية الكليات وتتبع الجامعة  العلوم مجاالت شتي

 بحلوان الهندسة كلية -1

 بالمطرية الهندسة كلية -2

 الصيدلة كلية -3

 العلوم كلية -4

 األعمال وادارة التجارة كلية -1

 الجميله الفنون كلية -6

 االجتماعية الخدمة كلية -0

 التطبيقية الفنون كلية -8

 والفنادق السياحة كلية -7

 بالهرم للبنين الرياضية التربية كلية -17

 بالجزيرة للبنات الرياضية التربية كلية -11

 الموسيقية التربية كلية -12

 التربية كلية -13

 المنزلي االقتصاد كلية -14

 الفنية التربية كلية -11

 اآلداب كلية -16

 الحقوق كلية -10

 االصطناعى الذكاء و الحاسبات كلية -18

 الصناعي التعليم كلية -17

 التمريض كلية -27

 الطب كلية -21
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 كلية الهندسة بحلوان
 الكلية نشأة

تم عقد اتفاق تعاون بين الحكومة المصرية وجمهورية ألمانيا الغربية في عام 

للتكنولوجيا بحلوان.  وقد بدأت على تأسيس معهد القاهرة العالي  1767

صدر قرار إنشاء  1701.  وفي عام 1764-1763الدراسة بهذا المعهد عام 

جامعة حلوان لتضم العديد من المعاهد والكليات في انحاء جمهورية مصر 

العربية وتحول األسم إلى كلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان. وفي تطور أخير 

 الكلية إلى كلية الهندسة بحلوان. تم تغيير مسمى 1776في عام 

 رؤية الكلية

"مواصلة تقديم البرامج الهندسية المتميزة والمتوافقة مع سوق العمل لتنمية 

البيئة وخدمة المجتمع من خالل البحث العلمى بما يحقق التنافسية والريادة 

 محليا وإقليميا".

 رسالة الكلية 

ن مؤهلين فى التخصصات " تسعى كلية هندسة حلوان إلى إعداد خريجي

الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف الالزمة لخدمة مؤسسات 

سوق العمل وأداء واجباتهم المهنية، واإلسهام فى التقدم العلمى من خالل برامج 

الدراسات العليا، إضافة إلى اإلرتقاء باألداء المهنى المطلوب فى جهات العمل 

شارية والبحوث التطبيقية وبرامج التدريب لتنمية من خالل الخدمات اإلست

 البيئة وخدمة المجتمع محليا وإقليميا ".
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 قيم الكلية

 تؤمن كلية الهندسة بحلوان بالقـيم اآلتية وتدعمها:

 األنتماء -أ 

 المسئولية والمحاسبة -ب

 االنضباط -ت

 الشفافية المصداقية و -ث

 لموضوعيةا -ج

 العمل بروح الفريق -ح

 المشاركة  -خ

 االلتزام -د
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 جامعة حلوان-رسم تخطيطى لكلية الهندسة
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 نظام الدراسة بالكلية

ريوس خمس سنوات دراسية موزعة ومدة الدراسة للحصول على درجة البكال

على عشر فصول دراسية.  تبدأ الدراسة بالفرقة األعدادى لجميع الطالب تليها 

  أربع سنوات دراسية متخصصة.

 األقسام العلمية والبرامج الدراسية بالكلية

يلتحق الطالب المنقول للفرقة األولى بأحد األقسام العلمية أو البرامج الدراسية 

 التالية:

 أوال: قسم الهندسة الميكانيكية

تعتبر الفرقة األولى بهذا القسمممم مدخال للتخصمممت حيث تتيح للطالب المنقول 

 ألحد البرامج الثالثة التالية: للفرقة الثانية فرصة التخصت وفقا

 برنامج هندسة االنتاج -1

 برنامج الهندسة الصناعية -2

 برنامج هندسة الميكاترونيك -3

 ثانيا: قسم هندسة القوى واآلآلت الكهربية

: برناامج هنادسااااااة اإللكترونياات واالتصاااااااالت وبرناامج الحاساااااابات ثاالثاا

 والبرمجيات

ثم ركة دراسممة مشمممتتعتبر الدراسممة بالفرقة األولى  والثانية لهذين البرنامجين 

 دراسمممته بالفرقة الثالثة والرابعة  بىحدى البرنامجين الطالب يسمممتكملبعد ذلك 

 بناءا على رغبته وتنسيق البرنامج.

 : قسم الهندسة الحيوية الطبيةرابعا
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 )بمصروفات(: برنامج هندسة األتصاالت والمعلومات خامسا

يلتحق الطالب المقبول بالكلية بهذا البرنامج مباشمممرة.  يعطى الخريج فرصمممة 

 ريوس:والحصول على شهادتين لدرجة البكال

ريوس هندسة األتصاالت والمعلومات من كلية الهندسة بحلوان وشهادة بكال -أ

 جامعة حلوان. –

 Uninettunoريوس فى هندسمممممة األتصممممماالت من جامعة وشمممممهادة بكال -ب

سممنوات دراسممية بعد اسممتيفاء متطلبات   3بىيطاليا. يمكن الحصممول عليها بعد 

 التخرج.

 هندسة القوى والوقاية الكهربائية: سادسا

 الطالب وتحويل قواعد توزيع 

 أوال: قواعد توزيع طالب الفرقة األولى على األقسام العلمية 

لفرقة والمنقولين ل بالكليةمن الفرقة اإلعدادي يتم توزيع الطالب الناجحون  -1

األولى على األقسام العلمية بنسب،  طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الكلية 

 سنويا وذلك في ضوء اإلمكانيات التعليمية المتاحة بكل قسم علمي. 

المجموع االعتبمممارى الكلى وبممماتهم ترتيمممب رغيتم توزيع الطالب طبقممما ل -2

وتكون األولويمة للطالب الحاصمممممملين على  . لمدرجمات الفرقمة اإلعمدادي

 أعلى.مجموع 

تطبق نفس القواعمد على الطالب النماجحون بمالفرقة األعدادى  بهندسممممممة  -3

 المطرية والراغبون فى األلتحاق بأقسام الكلية.

 الى الكلية إثانيا: قواعد تحويل الطالب 

 الطالب الحاصلين على الثانوية العامة  :أ

، ليةلى الفرقمة اإلعمدادي بمالكإيتم قبول تحويمل الطالب الراغبين فى التحويمل 

، طبقا على كليات أخرىمكتب تنسميق القبول بالجامعات  هم بمعرفةبعد توزيع
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مكتممب التحويالت للقواعممد التى يحممددهمما مكتممب التنسمممممميق وتقممدم الطلبممات ل

 المركزى بالجامعة.

 مة من سنوات سابقةالطالب الحاصلين على الثانوية العاب: 

يتم قبول تحويل الطالب الحاصلون على الثانوية العامة أو مايعادلها للعام  -1

الدراسى السابق وقبلوا بكليات غير مناظرة بالجامعة أو جامعات اخرى، 

 وذلك بعد موافقة مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

ي،  ومقيدون ال يتم قبول تحويل طالب باقون لإلعادة بالفرقة اإلعداد -2

 بكليات الهندسة وتشمل هندسة المطرية.

 

 الطالب الناجحون من الفرقة اإلعدادي إلى الفرقة األولى بكليات الهندسة ج: 

ان يكون الطالب مقيدا بالفرقة اإلعدادي بىحدى كليات الهندسة الخاضعة  -1

 لقانون تنظيم الجامعات والئحتة التنفيذية.

الطالب فى شهادة الثانوية العامة   وعنوان سكنه  ان يقع مقر لجنة امتحان -2

 فى النطاق الجغرافى للكلية.

ان يكون الطالب ناجحا فى جميع مقررات الفرقة اإلعدادي وبتقدير عام  -3

ويستثنى من هذا الشرط الطالب ى األقل فى الكلية المحول منها. مقبول عل

 جامعة حلوان. –المقيدون بكلية الهندسة بالمطرية 

يكون التحويل بنسبة من عدد الطالب الناجحين بالفرقة األعدادى ويقررها  -4

 المجلس األعلى للجامعات، وتكون األولوية لألعلى مجموع. 

 

 الطالب المقيدون بفرقة أعلى من اإلعدادي بكليات  الهندسة د: 

 ومنقول للفرقة األعلى.  ًأن يكون الطالب ناجحا -1

التى درسها الطالب فى الكلية المراد التحويل  يتم عمل مقاصة للمقررات -2

منها وكلية الهندسة بحلوان. ويقبل تحويل الطالب فقط بىضافة مقررين 

دراسيين كحد أقصى، وال تعتبر مقررات رسوب وال ينقل الطالب إلى 

 فرقة أعلى إال بعد نجاحه فى تلك المقررات.
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 يحددها مجلس الكلية. ال يتعدى عدد المحولين عن النسبة العددية التى -3

 

 تعديل المسار للطالب الراسبين بالفرقة األولى )باق لإلعاده فقط(ثالثا: 

يقبل فقط تحويل الطالب الراسبين بالفرقة األولى بكليتى الهندسة بحلوان 

 والمطرية والراغبين فى التحويل إلى أقسام علمية اخرى وفقا للقواعد التالية:

على مجموع بالفرقة اإلعدادي يتفق  مع الحد أن يكون الطالب حاصال  -1

األدنى للمجموع الذى قبله القسم العلمى الذى يرغب فى التحويل اليه فى 

 عام نجاحه بالفرقة اإلعدادي.

 يقيد الطالب "باق لإلعاده" بالفرقة األولى بالقسم العلمى الذى يحول اليه. -2

األولى بالقسم العلمى  على الطالب دراسة وامتحان جميع مقررات الفرقة -3

 الذى يحول إليه مع األحتفاظ بتقديراته.

 ال يقبل تعديل المسار للطالب إال مرة واحدة فقط. -4
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 واالتصاالتهندسة اإللكترونيات  برنامج

 الهيكل التنظيمى لبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 

 واالتصاالتهندسة اإللكترونيات  برنامج رسالة

يهدف برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت بكلية الهندسة بحلوان الى 

إعداد خريج متميز علميا ومهنيا قادر على البحث العلمي واالبداع واالبتكار 

في مجاالت تصميم وتطوير أنظمة اإللكترونيات واالتصاالت الحديثة بما 

دمة مة في تطوير وخيؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلى واإلقليمي والمساه

 المجتمع.
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 برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت أهداف

إعداد وتعليم وتدريب طالب هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ليكونوا  .1

مهندسين أكفاء قادرين على التصميم والتحليل وممارسة هندسة 

 .اإللكترونيات واالتصاالت القائمة على العلوم والرياضيات

االهتمام الفعال في هندسة اإللكترونيات واالتصاالت وتشجيع تعزيز  .2

 .الطالب على االستجابة للتغيرات والتطورات في مهنتهم

تزويد الطالب بمعرفة وفهم النظريات والتطورات الحالية في هندسة  .3

 .اإللكترونيات واالتصاالت

إعداد الطالب لتحليل وتصميم االنظمة اإللكترونية واتمتتها، مع  .4

التعريف بأحدث المكونات والنبائط اإللكترونية والتعرف على 

تكنولوجيا تنفيذ االنظمة االلكترونية باستخدام هذه المكونات 

اإللكترونية، كذلك التعرف على تصميم الدوائر التي تساعد على اختبار 

االنظمة اإللكترونية ذاتيا وتحديد االعطال بها وتكنولوجيا االصالح لها 

 .ز على تطبيق ذلك على االتصاالت الرقميةمع التركي

توجيه الطالب لتطبيق نظرية التحكم والتدريب على نظم قياس االداء  .1

وفاعليه النظم اإللكترونية للمتغيرات الصناعية وتحويل اإلشارات 

 .وتكييفها ومعالجتها

إعداد الطالب لتصميم وتشغيل وصيانة أنظمة االتصاالت الرقمية  .6

صاالت المتنقلة باإلضافة الى أنظمة التشفير وفك والتناظرية واالت

 .التشفير

 .تشجيع الطالب على المشاركة في وقيادة مشاريع تحسين الجودة .0

تعزيز فهم الطالب لعمليات اإلدارة الهندسية ذات الصلة بهندسة  .8

 .اإللكترونيات واالتصاالت
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ل حتزويد الطالب بفهم أهمية االحتراف، وأخالقيات الهندسة وأساليب  .7

 .المشكالت

تزويد الطالب بالوعي بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي  .17

 .تواجه مهندسي اإللكترونيات واالتصاالت

المساعدة على التطور الوظيفي والتعليمي والتأهيل للحصول على درجة  .11

 .الماجستير

 الت:ااإللكترونيات واالتص هندسة معاييرإختيار الرائد العلمى لطالب برنامج

 .أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج .1

 .أن يكون لديه القدرة على التفاعل مع الطالب و تقديم الدعم الالزم لهم .2

 .أن يكون ملماً باألنظمة األكاديمية في الجامعة والكلية .3

 . ان يكون ملما بالمهام المطلوبة للريادة العلمية .4

وة حسنة في الصبر و األمانة و و أن يكون قد  أن يتمتع باألخالق الحميدة .1

 .تحمل المسئولية

أن يتميز باإلخالص، و أن يتقبل العمل في مجال التوجيه و الريادة كرسالة  .6

 .ال كوظيفة

أن يتجنب إقامة عالقات شخصية مع الطالب، و أن تكون العالقة عالقة  .0

 .مهنية

لطالب اأن تتوفر له الكفاية الذهنية التي تمنحه القدرة على فهم شخصية  .8

 .و حاجاته و مشاكله النفسية
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أن يطور قدراته المعرفية و مهاراته في مجال الريادة العلمية و ذلك عن  .7

 .طريق اإلطالع و حضور الندوات و الدورات في هذا المجال

أن يحافظ على أسرار الطالب وخصوصياتهم وأن يلتزم بالضوابط العامة  .17

 .و الخاصة

لمرحلة البكالوريوس لطالب  يتمثل دور ومهام الرائد العلمى

 البرنامج فى النقاط األتيه:

  .تعريف الطالب بمفردات الخطة الدراسية للسنة الدراسية المقيد بها .1

اإللمام بالموارد المتاحة بالبرنامج وإرشاد الطالب ألفضل السبل اللستفادة  .2

 .منها

 لها.تعريف الطالب بمواعيد اإلختبارات والقواعد العامة المنظمة  .3

طالع الطالب على درجات كل مادة ودرجات أعمال السنة ودرجات إ .4

العملى والشفهى إن وجد وكيفية التقييم لكل مادة بالرجوع إلى استاذ المادة 

 للوقوف على هذه المعلومات.

 . جيل الفصل الدراسى أوالسنة كاملةأاإللمام بكيفية ت .1

مسموح بها إطالع الطالب على لجان رأفة اإلمتحانات وعدد المواد ال .6

 .للطالب للنقل للسنة التالية

إلمام الطالب بأهمية حضور المحاضرات وتعرضه للحرمان إذا تعدى  .0

  .النسبة المحددة له في الغياب تبعا للوائح الداخلية
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إلمام الطالب بالعقوبات التى يتعرض لها إذا أخل بالسلوك داخل قاعات  .8

لفصل اذا حاول المحاضرات خاصة والحرم الجامعى عامة وتعرضه ل

 الغش فى اإلمتحانات.

مراقبة معدالت الطالب وإرشاد الطالب المتعثرون وتحفيزهم وتنبيههم  .7

 .لإلجراءات المتبعة حيال ذلك

  .تعريف الطالب بالخدمات المقدمة في الكلية والبرنامج وحقوقه وواجباته .17

 .ةنحث الطالب لمراجعة رائده العلمى دائما وفق الساعات المكتبية المعل .11

مساعدة الطالب ذوي الظروف الخاصة للتغلب على إعاقاتهم ومشكالتهم  .12

 . الصحية

الكشف عن المهارات والمواهب الخاصة التي يتمتع بها الطالب أمالً في  .13

 .صقلها وتنميتها بشكل أفضل

حث الطالب على المشاركة فى االعمال واالنشطة الطالبية واالتصال مع  .14

 .االخرين

العلمى برفع تقرير خاص بالطالب فى نهاية كل فصل دراسى يقوم الرائد  .11

 ككذلو لرئيس القسم موضحا ما تم تنفيذه من أنشطة وتوجيه للطالب

 والمالحظات الخاصة بالطالب إلتخاذ اإلجراءات الالزمة. المشاكل
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 تقييم الطالب ونظام االمتحانات

ل الدرجات المدونة بجداويتم تقييم الطالب فى كل مقرر دراسى طبقا لمجموع 

الشفوى والعملي  الدراسة لكل فرقة دراسية. وتشمل درجات اعمال السنة،

وامتحان التحريرى. وتوزع درجات اعمال السنة لكل مقرربمعرفة استاذ 

 المقرر وتشمل الحضور، التقارير، امتحانات دورية، مشاريع، الخ...... 

 ري راسبا في هذا المقرر.ويعتبر الطالب الغائب في االمتحان التحري

 المواظبة

يحرم الطمالب من دخول امتحان المقرر الدراسممممممي الذي لم يحقق فيه نسممممممبة 

كحد أدنى.   يكون ذلك بناء على تقريرمن أستاذ المقرر  %01حضور قدرها 

وبموافقممة مجلس القسممممممم العلمي وبممأخممذ رأي لجنممة شممممممئون التعليم والطالب 

الحالة يعتبر الطالب راسمممممبا في هذا المقرر  وبموافقة مجلس الكلية.  وفي هذه

 وتحتسب عليه فرصة من فرص دخول االمتحان في هذا المقرر.

 الغياب عن حضور االمتحان

الطالب المتغيب عن االمتحان التحريري في أي مقرر دراسي بدون عذر يقبله 

مجلس الكلية يعتبر راسبا في هذا المقرر وال ترصد له أي درجات فيه وتحتسب 

 عليه فرصة من فرص دخول االمتحان في هذا المقرر.
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 النجاح إلى الفرقة األعلى

ينقل الطالب من الفرقة الدراسية المقيد بها إلى الفرقة الدراسية األعلى إذا نجح 

في جميع المقررات الدراسية للفصلين الدراسيين لتلك الفرقة أو إذا كان راسبا 

 عن مقررين من فرقته أو فرقة أدنى.أو غائبا بعذر مقبول فيما ال يزيد 

فيه  رسب ًيعتبر المقرر الدراسي المجزأ بالفرقة اإلعدادية مقررا واحدا سواء

الطالب نتيجة رسوبه في أحد جزئيه أو رسوبه في الجزأين معا.  ويعتبر 

 الطالب ناجحا في هذا المقرر إذا نجح في مجموع جزئيه.

للمقرر )ذي الجزأين( فىنه يؤدي  أما إذا رسب الطالب في المجموع الكلي

امتحانا في جزء المقرر الذي رسب فيه مع طالب الفرقة التي يدرس بها هذا 

 الجزء وتضاف درجة هذا الجزء إلى درجة الجزء السابق نجاحه فيه.

 االمتحان في مقررات التخلف

 يالمقررات التي يتخلف فيهما الطالب يتم تأدية امتحاناتها مع طالب الفرقة الت

تدرس بها هذه المقررات.  تحتسب درجة أعمال السنة لكل من هذه المقررات 

بنسممممممبة ما حصممممممل عليه الطالب من درجات في االمتحان التحريري للمقرر 

باإلضممافة إلى درجات االمتحان العملي والشممفوي إن وجدا ويعتبر نجاحه في 

 هذه الحالة بتقدير مقبول.

 النهائيةامتحان الدور الثاني لطالب الفرقة 

يعقممد امتحممان مقررات التخلف في شممممممهر سممممممبتمبر لطالب الفرقممة النهممائيممة 

الراسمممبين فيما ال يزيد عن مقررين من مقررات الفصممملين الدراسممميين للفرقة 

النهائية أو من مقررات الفصمممول الدراسمممية للفرق األدنى باسمممتثناء مشمممروع 

 لإلعادة.البكالوريوس حيث يصبح الطالب الراسب فيه باقيا 
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 مشروع البكالوريوس

يقوم طالب الفرقة الرابعة بىعداد مشمممروع البكالوريوس أثناء العام الدراسمممي 

س العلمي موضمموعات المشمماريع كما تخصممت له فترة إضممافية يحدد المجلو

بعد آداء االمتحان التحريري للفصمممل الدراسمممي العاشمممر يحددها مجلس الكلية 

المختصمممة لمدة أربعة أسمممابيع ويتم مناقشمممة  بناءا على اقتراح مجالس األقسمممام

 مشاريع التخرج في نهاية المدة المحددة.

يعتبر الطالب الغائب عن مناقشممة مشممروع التخرج آخر العام راسممبا.  وتوزع 

 177درجة كنهاية عظمى تخصت للمناقشة و 177درجات المشمروع بواقع 

 درجة أخرى كنهاية عظمى تخصت ألعمال السنة. 

اسمممب بمشمممروع التخرج يعتبر باقيا لإلعادة حتى لو كان ناجحا في الطالب الر

 جميع المقررات الدراسية. 

 تقديرات النجاح

يحصممممممل الطمالمب على أحد التقديرات اآلتية في نتيجة المقررات النهائية  -

وفي التقدير العام طبقا لما حصمممممل عليه من نسمممممب الدرجات إلى النهاية 

 العظمى للدرجات:

  :  فأكثر من مجموع الدرجات %81ممتاز 

  من مجموع الدرجات %81إلى أقل من  %01جيد جدا: من 

  من مجموع   الدرجات %01إلى أقل من  %61جيد     : من 

  من مجموع  الدرجات %61إلى أقل من  %17مقبول  : من 

 

يحسب التقدير التراكمي للطالب عند تخرجه بنسبة مجموع ما حصل عليه  -

الدراسة الخمس إلى مجموع النهايات العظمى من درجات في سنوات 

 للدرجات في السنوات الخمس.

 يتم ترتيب الطالب وفقا للمجموع التراكمي عند التخرج. -
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يمنح الطالب عند التخرج مرتبة الشممممرف إذا كان تقديره العام في نهاية أي  -

فرقممة من فرق الممدراسمممممممة )عممدا الفرقممة اإلعممدادي( ال يقممل عن جيممد جممدا. 

أال يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في أي فرقة )عدا الفرقة  ويشترط

 اإلعدادي(.

 تقديرات الرسوب

 أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية:

 الدرجات. من مجموع  %17إلى أقل من  %37ضعيف    : من  -

 من مجموع الدرجات. %37جدا: أقل من  ضعيف -

    بعذرأو  االمتحان التحريرى،  غـائب    : للطالب الغائب فى  -

 بدون عذر.                  

 

 مدة بقاء الطالب بكل فرقة دراسية واألعتذار عن األمتحان

 . مدة البقاء1

يبقى الطالب بالفرقة الواحدة عاميين دراسيين )منتظم وباقى(. يجوز للطالب 

عى العام الجامالذين قضوا بالفرقة سنتان بالتقدم لألمتحان من الخارج فى 

التالى، فيما عدا الفرقة األعدادى. الجدول التالى يبين فرص القيد بالكلية لكل 

 فرقة.

 

 حالة القيد مدة البقاء بالفرقة الفرقة

 مستجد/باق لألعادة عامان اعدادى

 أعوام دراسية 3 أولى
مستجد/باق لألعادة/ من 

 الخارج

 أعوام دراسية 1 ثانية
من مستجد/باق لألعادة/ 

 اعوام( 3الخارج )
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 أعوام دراسية 1 ثالثة
مستجد/باق لألعادة/ من 

 اعوام( 3الخارج )

 رابعه
أعوام  دراسية أو  1

 أكثر

مستجد/باق لألعادة/ من 

 أعوام أوأكثر( 3الخارج )

طالب الفرقة الرابعة يسمح له بدخول األمتحان من الخارج حتى يتم 

 مقررات الفرقة أو أقل.نجاحه، فى حالة رسوبه فى نصف عدد 

 

 التدريب

تشمممممممل الدراسممممممة بالكلية نظاما للتدريب ويتم تحت إشممممممراف أعضمممممماء هيئة 

التمدريس خالل العطالت الصمممممميفيمة داخمل الكليمة وخارجها وذلك على النحو 

 التالي:

 تدريب الورش -1

يؤدي طالب الفرقة األولى تدريبا في ورش الكلية لمدة أربعة أسممابيع بعد آداء 

سمماعة أسممبوعيا.  ويؤدي الطالب  37امتحانات الفصممل الدراسممي الثاني بواقع 

امتحانا شمممممفويا وعمليا في نهاية فترة التدريب ويدرج ضممممممن نتيجة الفصمممممل 

الدراسمممي األول من الفرقة الثانية )يرصمممد له ناجح أو راسمممب( وال يحتسمممب 

 ضمن مقررات الرسوب.

 التدريب الميداني -2

الثانية تدريبا ميدانيا بمصممممممانع ومؤسممممممسممممممات الدولة يؤدي الطالب بمالفرقمة 

وبالمواقع المتخصممممصممممة خارج الكلية لمدة أربعة أسممممابيع بعد آداء امتحانات 

الفصمل الدراسي الثاني على أن يقدم الطالب تقريرا هندسيا عن الموضوعات 

النظريمة والعمليمة التي تمدرب عليهما. يؤدي الطمالب امتحانا شممممممفويا في بداية 

دراسممي األول للفرقة الثالثة ويدرج ضمممن نتيجة الفصممل الدراسممي الفصممل ال
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األول من الفرقة الثالثة )يرصمممممد له ناجح أو راسمممممب( واليحتسمممممب ضممممممن 

 مقررات الرسوب.

ال تمنح للطالب شهادة التخرج من الكلية إال بعد أداء تدريب الورش والتدريب 

 الميداني والنجاح بكليهما.

 

 نظام تأديب الطالب

بالقسممممممم السممممممادس من قانون تنظيم الجامعات تعريف المخالفات التأديبية يرد 

 ( وملخصها كالتالي:127إلى المادة  123وعقوباتها )المادة 

 :223المادة 

الطالب المقيمدون والمنتسممممممبون والمرخت لهم بتمأديمة االمتحمان من الخارج 

 والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.

 :224المادة 

يعتبر مخمالفمة تمأديبيمة كمل إخالل بمالقوانين واللوائح والتقماليمد الجمامعية وعلى 

 األخت:

 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية. .1

تعطيل الدراسممممة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضممممور  .2

الدروس والمحاضممممممرات واألعمال الجامعية األخرى التي تقضممممممي 

 ظبة عليها.اللوائح بالموا

كل فعل يتنافى مع الشمرف والكرامة أو مخل بحسمن السير والسلوك  .3

 داخل الجامعة أو خارجها.

كمل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان  .4

 أو الشروع فيه.

كممل إتالف للمنشمممممممآت واألجهزة أو المواد أو الكتممب الجممامعيممة أو  .1

 تبديدها.
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ل الجامعة أو االشمممتراك فيها بدون ترخيت كل تنظيم للجمعيات داخ .6

 سابق من السلطات الجامعية المختصة.

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع  .0

 توقيعات بدون سابق ترخيت من السلطات الجامعية المختصة.

االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة  .8

 ام أو اآلداب.للنظام الع

 :225مادة 

كل طالب يرتكب غشممممما في امتحان أو شمممممروعا فيه ويضمممممبط في حالة تلبس 

يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان ويحرم من دخول االمتحان 

في باقي المواد ويعتبر الطالب راسممبا في جميع مواد هذا االمتحان ويحال إلى 

 مجلس التأديب.

األخرى فيبطمل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس أمما في األحوال 

الكليمة ويترتمب عليمه بطالن المدرجمة العلميمة إذا كمانمت قمد منحت للطالب قبل 

 كشف الغش.

 :226مادة 

 العقوبات التأديبية هي:

 التنبيه شفاهة أو كتابة..1

 اإلنذار..2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية..3

 مقررات لمدة ال تجاوز شهرا.الحرمان من حضور دروس أحد ال.4

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا..1

 الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر..6

وقف قيد الطالب لدرجة الماجسممتير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شممهرين أو .0

 لمدة فصل دراسي.

 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر..8
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 دراسيا.الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال .7

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر. .17

دراسمممي أو ماجسمممتير أو الدكتوراه مدة فصمممل حرمان الطالب من القيد لل .11

 أكثر.

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي. .12

الفصممممممل النهائي من الجامعة ويبل  قرار الفصممممممل إلى الجامعات األخرى  .13

للقيمد أو التقمدم إلى االمتحانات في ويترتمب عليمه عمدم صممممممالحيمة الطمالمب 

 جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز األمر بمىعالن القرار الصممممممادر بمالعقوبمة التمأديبية داخل الكلية ويجب 

 إبالغ القرار إلى ولى أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصمممممادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشمممممفوي في ملف 

 الطالب.

أن يعيمد النظر في القرار الصممممممادر بالفصممممممل النهائي بعد ولمجلس الجمامعمة 

 مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار.

 :227مادة 

 المختصين بتوقيع العقوبات هم:

األسممممماتذة واألسممممماتذة المسممممماعدون: ولهم توقيع العقوبات األربع األولى  -1

 المبينمممة في الممممادة السمممممممممابقمممة عمممما يقع من الطالب أثنممماء المممدروس

 والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة.

عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المادة السابقة.   -2

وفي حالة حدوث اضمممطرابات أو إخالل بالنظام يتسمممبب عنه أو يخشمممى 

منمه عمدم انتظمام الممدراسممممممة أو االمتحمان يكون لعميمد الكليمة توقيع جميع 

الممممادة السممممممممابقمممة، على أن يعرض األمر خالل  العقوبممات المبينمممة في

أسممممبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة 
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بالفصل النهائي من الجامعة، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك 

 من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

ع جميع العقوبات المبينة في المادة السمممممابقة عدا رئيس الجامعة: وله توقي -3

العقوبمة األخيرة، وذلمك بعمد أخمذ رأي عميمد الكليمة، وله أن يمنع الطالب 

المحمال إلى مجلس التمأديمب من دخول أمكنمة الجمامعة حتى اليوم المحدد 

 لمحاكمته.

 مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات. -4

 :228مادة 

ات الواردة في البنممد الخممامس وممما بعممده من المممادة ال توقع عقوبممة من العقوبمم

إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فىذا  126

لم يحضممممر في الموعد المحدد للتحقيق سممممقط حقه في سممممماع أقواله، ويتولى 

 التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.

ا مع الطالب أن يكون عضممو وال يجوز لعضممو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق

 في مجلس التأديب.

 :229مادة 

التي تصمممممدر من الهيئات المختصمممممة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا  تالقرارا

 ( تكون نهائية.120للمادة )

ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك 

ولي أمره ويعتبر القرار  في خالل أسممممممبوع من تماريخ إعالنمه إلى الطالب أو

حضممموريا إذا كان طلب الحضمممور قد أعلن إلى شمممخت الطالب أو ولي أمره 

 وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

ويجوز للطممالممب التظلم من قرار مجلس التممأديممب بطلممب يقممدمممه إلى رئيس 

الجامعة خالل خمسممممة عشممممر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار، ويعرض رئيس 

 ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.الجامعة 
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 الخدمات واألنشطة الطالبية

 خدماتأوال: ال

 إدارة شئون الطالب -أ

 .بعد دفع الرسوم المقررة  ،استخراج بطاقة الكلية )الكارنيه( .1

وظهور   بالمدينة الجامعية بعد سداد الرسوم  اإلقامةاعتماد استمارات  .2

 ملف الطالب المستجد.النتيجة أو وصول 

 اعتماد استمارات اشتراك ركوب المترو واألتوبيس. .3

يطلبها الطالب لتقديمها إلى الجهات اإلدارية  التيستخراج شهادات القيد أ .4

 يحددها مثل المعاشات أو الجوازات أو الشركات للتدريب. التي

المؤقتة للتخرج باللغة العربية واإلنجليزية وكذا  استخراج الشهادات .1

 .شهادات تقديرات مقررات السنوات الدراسية الخمس بالكلية

 2جند ونموذج  6سنة بعد إحضار نموذج  28تأجيل تجنيد الطالب لسن  .6

 .جند

رج الطالب شهادة التخ حوال يمنتنظيم دورات التربية العسكرية للطالب  .0

 .إال بعد اجتيازها

هم من سنة لحين تحديد موقف 28إيقاف قيد للطالب المتجاوزين سن  .8

 التجنيد.

 .كليةالتحويل من ال فياستخراج استمارات بيان الحالة للطالب الراغبين  .7

دفع رسوم االلتماسات الخاصة بمراجعه نتائج  نأذ إعطاء الطالب .17

 .االمتحانات

إعداد وتجهيز البيانات الخاصة بالطالب الذين يتقدمون بأعذار عن  .11

 .ةدخول االمتحان وذلك لعرضها على اللجان المختص
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 قسم رعاية الطالب -ب

يعد قسم رعاية الطالب من أكثر األقسام تقربا للطالب الجامعي حيث انه يقدم 

 العديد من الخدمات الطالبية في مجاالت عدة منها :

 .الحصول على دعم الكتاب واإلعانات المالية للطالب غير القادرين -

 .األنشطة المختلفةتنمية مواهب الطالب وتلبية احتياجاتهم من خالل  -

  .صندوق التكافل االجتماعياألشراف على  -

لغير قادرين وذلك للطالب اتقدم المساعدات ومن خالل صندوق التكافل 

 بالصور اآلتية :

 اإلعانات النقدية للطالب المرضى بأمراض مستعصية أو مزمنة. 

 المساهمة في مصروفات الجنازة للطالب المتوفين. 

 االت الخاصة والطارئةاإلعانات النقدية للح . 

  لدراسيةاتسديد الرسوم.  

 تسديد رسوم اإلقامة للطالب المقيمين  بالمدن الجامعية. 

  شراء أجهزة تعويضية ونظارات طبية وشراء دراجات بخارية مجهزة

 .للمعوقين

 الوجبات الغذائية المدعمة  -ج

 .بعد استخراج كارنيه الكلية يتم استخراج بطاقة خاصة بالتغذية .1

 يرغبها يالتحسب األيام  التالييقوم الطالب أسبوعيا بالحجز لألسبوع  .2

 المتاحة. تمن الوجبا

 الخدمات العالجية  -د

مستشفى الجامعة وهو مبنى مالصق للكلية بطالب الخدمات العالجية اليتلقى 

قسم – القسم الداخلي  –وتقدم خدمات المستشفى من خالل العيادات الخارجية 

 ......... والطوارئ االستقبال قسم –عاية الحرجة العمليات والر
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 المكتبة  -هـ

 :للطالبم المكتبة الخدمات اآلتية دتق 

 .خدمة االستعارة الخارجية والداخلية للكتب -1

 القراءة واألطالع بقاعة المكتبة. -2

 البحث فى شبكة المعلومات الدولية. -3

ومع قاعدة البيانات  بالجامعةالشبكة المركزية للمكتبات الدخول على  -4

 المركزية التابعة للمجلس األعلى للجامعات.

 التصوير والطباعة.  -1

  الجامعيللكتاب  الرياديالسوق  -و

 الجامعة. والكتب المدعمة من  العلميةتوفير وبيع المذكرات 

 مكتب البريد  -ز

بيع  – فتح دفتر التوفير –)بيع الدمغات والطوابع –توفير الخمدممات البريمديمة 

 (.حواالت .. إلخ – تسجيل الخطابات -حكوميةمطبوعات 

 ثانيا األنشطة الطالبية

 النشاط الرياضي: 

يعمل على تشجيع المواهب الرياضية وخلق روح التنافس وبث الروح 

 المسابقات وإقامةياضية الرياضية وذلك من خالل تكوين الفرق الر

 .والمهرجانات الرياضية داخل الكلية وعلى مستوى الجامعة

 :النشاط االجتماعي والرحالت

إلى تنمية الروابط االجتماعية عن طريق المسابقات هذا النشاط يهدف  

االجتماعية والرحالت لمختلف األماكن السياحية والثقافية ومواقع العمل 

 .مصر العربيةالهندسي داخل جمهورية 
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 النشاط الفني: 

مل المسابقات الفنية المختلفة والمهرجانات وذلك ع من خالل هذا النشاط يتم

الكتشاف المواهب واإلبداعات واستغالل الحس الفني والمشاركة في 

 .المسابقات الفنية على مستوى الجامعة

 النشاط الثقافي: 

الثقافية لتشجيع الطالب على والمسابقات  الندوات إعداديشمل هذا النشاط 

 .االبتكار واالختراع وتنمية الطاقات األدبية والثقافية

 نشاط الجوالة والخدمة العامة:

إقامة المعسكرات التدريبية وخدمة البيئة والمسابقات  يشمل هذا النشاط

 .والمهرجانات ونشاط الحركة الكشفية واإلرشادية

 نشاط األسر الطالبية:

مجموعة من األسر الطالبية حيث  تتكون كل أسرة من عدد  يهدف إلى  تشكيل

  .طالب وطالبة يمارسون داخلها جميع أنشطة رعاية الطالب 17ال يقل عن 

 المعسكرات: 

   .تثقيفيةوالترويحية ال ،عامةالخدمة ، التدريبيةوتشمل المعسكرات ال
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 للطالب أخالقيات المهنة

ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها  الكليةإتباع انظمة  .1

 وعدم القيام بأي أعمال مخلة باألخالق واآلداب العامة.

 االنتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات. .2

أثناء وجوده داخل الجامعة وتقديمها  الكليةيلتزم الطالب بحمل بطاقة .3

ة على النظافة العامة وااللتزام بالزى عند الطلب والمحافظ للمختصين

 .للكليةالمناسب الذي يكفل االحترام الالئق 

أو  المتعلقة بىعداد البحوث والترتيبات االلتزام بالقواعد .4

أو المساعدة في ارتكابه  فيه أوالشروع التقاريرأواالختبارات وعدم الغش

 أو اإلخالل بنظام االمتحانات.

و الجامعة باإلتالف أو العبث بها أالكلية وكات االلتزام بعدم التعرض لممتل .1

ا وإرجاع م الكليةلى المواد وكتب عتعطيلها عن العمل والمحافظة عليها و

 أستعير منها في الوقت المحدد.

االلتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخين فيها  .6

مخصصة وعدم التواجد وعدم إثارة اإلزعاج أوالتجمع في غيراألماكن ال

 في الفصول أو الممرات أو المطعم في وقت الصالة.

دفع المبال  المقررة سواء كانت قيمة الخدمات الطالبية أو غرامات أو .0

 خالفه.

وضيوفها باالحترام الالئق وعدم اإلساءة إليهم  بالكلية العامليينمعاملة كل  .8

 أو أهانتهم بالقول أو الفعل.

والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو المختبرات أو  عدم تناول المأكوالت .7

 . الكلية ةمكتب

 عدم نسخ او تصوير تقارير المعامل للغير. .17

 عدم نسخ او تصوير كل او جزء من مشروعات التخرج للغير. .11
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عدم نسخ اوتصويرالمراجع العلمية وااللتزام بحقوق النشر والملكية  .12

 الفكرية.

 ميثاق حقوق الملكية الفكرية

  يجوز نسخ اسطوانة مدمجة من أي مكان.ال 

 .)أحزمة البرامج المثبتة على األجهزة التعليمية تكون أصلية )لها رخصة 

  ال يصح تصويرالكتاب الجامعي أوالمذكرات أو أي مواد مساعدة إال بموافقة

 مسبقة من الكلية

 ال يصح تصوير كتاب علمي بدون تصريح من الناشر 

 شكل جماعي إال بتصريح من الناشر.ال يصح تصوير جزء من كتاب ب 

  ال يجوز استخدام شعار الكلية لترويج أي منتج أو مشروع بدون أخذ موافقة

 مسبقة من الكلية.

  ال يجوز استخدام المواد التعليمية والمناهج والتعليم والتعلم لمقرر دراسي

 أو غيرها بدون موافقة مسبقة من الكلية.

 حاث منشورة أو مشروع تخرج للطالب.ال يجوز اقتباس جزئي أو كلي ألب 

  ال يجوز تسجيل أو تصوير المحاضرة أو التمارين بدون الرجوع إلى

 عضو هيئة التدريس.

 .ال يجوز استعارة  أو تصوير المخطوطات أو الكتب النادرة 

 حقوق الملكية الفكرية

 الملكية الفكرية فى نطاق أنشطة الكلية هى:

  واألدبية والكتاب الجامعى، المشروعات البحثية أو الكتب واألبحاث العلمية

التطبيقية المنشورة، مشروعات تخرج الطلبة وماينتج عنها من أبحاث أو 

طرق تحليلية أو حسابات جديدة، المواد المساعدة سمعية أو بصرية أو كتابية 

 المبتكرة والمتبعة فى المحاضرات.
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 .حزم البرامج واالسطوانات المدمجة 

 الخطط التدريبية واألنشطة العملية المبتكرة والمميزة.الدورات و 

 .أنشطة طالبية علمية أو فنية سمعية أو بصرية أو كتابية مبتكرة ومميزة 

 .الكتب أوالمخطوطات المكتبية النادرة 

 .خطط صيانة وتشغيل منشآت وتجهيزات معامل الكلية 
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 خطة البرنامج الدراسية

  للمقررات النظام الكودي
 

 أوال: كود القسم القائم بالتدريس يتكون من ثالثة حروف كما يلي :

 قسم الهندسة الميكانيكية مكن

 والحاسبات قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الك

 قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية كهر

 قسم الهندسة الحيوية الطبية حطب

 األقسام العلمية بالكليةالمقررات التي ال تدخل في نطاق  عام

 

 ثانيا :  األرقام وعددها أربعة وترمز إلى ما يلي : 

 

الرقم 

 األول
 رقم المقرر 

الرقم 

 الثاني

 الفصل الدراسي

 الفصل الدراسي األول 1

 الفصل الدراسي الثاني 2

 المقررات المستمرة طوال العام 3

الرقم 

 الثالث

 الفرقة الدراسية     

 اإلعدادية الفرقة 0

 الفرقة األولى 1

 الفرقة الثانية 2

 الفرقة الثالثة 3

 الفرقة الرابعة 4

 

 
الرقم 

 الرابع

 رقم القسم أو الشعبة التابع لها الطالب

 مقررات طالب الفرقة اإلعدادي 0

 مقررات طالب قسم الهندسة الميكانيكية 1
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 والحاسبات االتصاالتو مقررات طالب قسم هندسة اإللكترونيات 2

 مقررات طالب قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية 3

 مقررات طالب قسم الهندسة الحيوية الطبية 4

 مقررات طالب شعبة هندسة اإلنتاج 5

 مقررات طالب شعبة الهندسة الصناعية 6

 مقررات طالب شعبة هندسة الميكاترونيات 7

 اإللكترونيات واالتصاالت الكهربيةمقررات طالب شعبة هندسة  8

 مقررات طالب شعبة هندسة الحاسبات والبرمجيات 9

 

 ملحوظة:

 ترتيب الكود باللغة العربىة

 

تشممل الخطة اسمم المقرر والكود، عدد الساعات األسبوعية، توزيع الدرجات 

 وعدد ساعات األمتحان التحريري لكل فرقه من االربع فرق الدراسيه.
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