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 رسالة المعهد

مؤسسة تعليمية خدميةة   -يعتبر المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة            
إضافة حقيقيةة إلةى منمومةة التعلةيه الهندسةي بجمهوريةة مرةر العربيةة  - ال تهدف إلى الربح

وبخارةة منطقةة دميةاط حيةد يهةدف المعهةد إلةى إيةداد  جيةان مةن المهندسةين القةادرين يلةى 
اإلبداع في المجان الهندسي والتكنولوجي تكةون اةادرة يلةى مواجهةة التحةدياص العرةرية فةي 

فةى المعهد العديةد مةن البةرامل التدريبيةة التةي تسةا ه  من التقده التكنولوجي الحالي، كما يقده
 تنمية وخدمة المجتمع. 

 
 المعهد رؤية

لتحقيةةه  ةةلر الرسةةالة يعمةةن المعهةةد يلةةى إيةةداد منمومةةة  ندسةةية وتعليميةةة متكاملةةة ت ةةمن دراسةةة 
العملةي النمرياص العلمية الهندسية األساسية وتطبيقاتهةا والتقنيةاص العمليةة باإلضةافة إلةي التةدري  

والميداني في اطاياص الرناية اإلنتاجية مع التركيز يلي التخرراص العلمية التي ترتبط بخطط 
التنميةةة بالمنطقةةة ويقةةده  ةةلر الخدمةةة طبقةةا لموارةةياص الجةةودة التةةي حةةددتها وزارة التعلةةيه العةةالي 

 .وموارياص الجودة التى تضعها منمماص الجودة العالمية بجمهورية مرر العربية
 
 

(: المعهةةد العةةالي للهندسةةة والتكنولوجيةةا بةةدمياط الجديةةدة يتبةةع جمعيةةة المسةةتقبن الحدي ةةة 1مــةةـادة  

ولةةةل ال خرةةةية  ،01/3/0112بتةةةاري   1101 بةةةراهللعلةةةوه والتكنولوجيةةةا الم ةةةهرة 

االيتبارية و موالل مستقلة ين  موان الجمعية وتررف في األغراض العملية والتعليمية 

 داف المعهد.ه   يوالبح ية لتحق

 يتكون المعهد من االاساه التالية:(: 0مـــادة  

 اسه الهندسة الكيميائية .1

 اسه  ندسة االتراالص وااللكترونياص .0

 اسه الهندسة المدنية .3
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 ن الدراســة واالمتحانـــات ئوش

 شـئون الطـالب :الفصل األول

 يلي: حارال ( : ي ترط لقيد الطال  للدراسة بالمعهد  ن يكون 160مـــادة  
  هادة إتماه ال انوية العامة يلمي  رياضة(. -1
 سنواص( 3،3ال انوية الرنايية نماه   -0

 دبلوه المعا د الينية الرنايية. -3

 ما يعادن ال ةهاداص السةابقة طبقةا للنمةاه المعمةون بةل فةي الجامعةاص المرةرية  -2
ق للقوايةد وال ةروط التةي  يحةدد ا ويكون ال قبون بترتية  درجةاص النجةاو ووفقةا

 وزير التعليه العالي.
 ن ي بص الك ف الطبي خلور من األمراض المعدية ورالحيتل لمتابعة الدراسةة  -3

ق للقوايد التي يحدد ا المجلس األيلي ل ئون المعا د .  وفقا

ق للدراسة -6   د. المعاللوائح الداخلية ل وفقا الحكاه  ن يكون متيرغا

  ن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -7
( : يحدد وزير التعليه العالي بعد  خل ر ي المجلس األيلى ل ئون المعا ةد فةي نهايةة 163مـــادة  

كةةن يةةاه جةةامعي يةةدد الطةةال  مةةن  بنةةاا جمهوريةةة مرةةر العربيةةة  و غيةةر ه الةةلين 
العةاه الجةامعي التةالي مةن الحارةلين يلةى يقبلون في المعهد في ضوا احتياجاتل في 

  هادة ال انوية العامة  و يلى ال هاداص المعادلة ونماه ابولهه.
( : يكون تر يح الطال  للمعهد ين طريةه مكتة  تنسةيه القبةون مةاله يرةدر اةرار 162مـــادة  

 من وزير التعليه العالي بغير للك.
التةي تةدرس فةي كةن مقةرر ويرةدر  صلموضةويا(: تحدد مجالس األاساه المخترة ا163مـــادة  

بايتماد ا ارار من مجلس إدارة المعهد،  مةا بالنسةبة للمقةرراص التةي لةيس لهةا  اسةاه 
ق يلميةةة م ةةتركة مةةن  اسةةاه المعهةةد  بالمعهةةد فيقةةوه مجلةةس إدارة المعهةةد بت ةةكين لجانةةا

ي  ةلر ، التةي تةدرس فةصالكلياص األخرى الاتراو الموضةوياواألاساه المنامرة لها ب
 .المقرراص

 (: يلى كن طال  مقيد بأحد المعا د  ن ي بص حضورر بالطريه اللي يحددر المعهد.166مـــادة  
(: يجةة  يلةةي الطةةال  متابعةةة الةةدروس واال ةةتراك فةةي التمرينةةاص العمليةةة و يمةةان 167مـةةـادة  

 الةةورو والتةةدري  واايةةاص البحةةد وفقةةاق ألحكةةاه الالئحةةة الداخليةةة واالنتمةةاه بالمعهةةد 
% مةن يةدد السةاياص 03يج   ال تزيد يدد مراص غيةا  الطالة  فةي  ي مقةرر يةن و

راسي ولمجلس اإلدارة  ن يحره الطال  من  و العملية للمقرر خالن اليرن الد النمرية 
ق فةي المقةرراص التةي حةره مةن التقةده  لا المقةرر  وفةي  ةلر الحالةة يعتبةر الطالة  راسةبا

لالمتحان إما إلا كان  لا التغي  بعلر مقبون من المر د العلمي  و وكين المعهد فيعتبر 
 لمقرر.الطال  منسحبا من المادة ويتعين يلي الطال  إيادة تسجين  لا ا

 سنة دراسية وال يزيةد يةن سةنتين (: يجوز لمجلس اإلدارة  ن يواف ايد الطال  لمدة160مـــادة  
إلا تقده بعلر مقبون يمنعل من االنتماه في الدراسة ويجوز لرئيس اإلدارة المركزيةة 

 مد  لر المدة بحد  اري ضعف مدة الدراسة بالمعهد يند الضرورة القروي.
ه طال  اليره بجميع  ع  الدراسةة بعيةداد م ةروع التخةرت، وتحةدد مجةالس (: يقو161مـــادة  

األاساه المخترة موضةوية، ويحةدد مجلةس إدارة المعهةد بنةاااق يلةي ااتةراو مجةالس 
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 سةةةابيع للم ةةةروع بعةةةد االمتحةةةان  2األاسةةةاه المخترةةةة فتةةةرة إضةةةافية ال تزيةةةد يلةةةي 
لجةان تقيةيه تلةك الم ةاريع  التحريري فةي نهايةة العةاه الدراسةي، وكةللك يقةوه بت ةكين

ق.  يملياق و يهيا
(: تبين الجداون الدراسية الملحقة بهلر الالئحة البرامل الدراسية والمقرراص الدراسية 171مـــادة  

يةةدد يوضةةح بهةةا وللةةك طبقةةا لموارةةياص الجةةودة وااليتمةةاد الرةةادرة يةةن الةةوزارة 
ق لكةةن مقةةرر مةةن السةةاياص المعتمةةدة لكةةن مقةةرر، ويةةدد السةةاياص المخررةةة  سةةبوي يا

محاضراص ودروس يملية وتمارين وساياص االمتحان والنهاية العممي للدرجاص في 
االمتحانةةاص التحريريةةة والعمليةةة و يمةةان السةةنة، وكةةللك المحتةةوي العملةةي لكةةن مقةةرر 

خمس مستوياص دراسةية  وته إرفاه جداون استر ادية لتوزيع المقرراص يليدراسي 
سةةاية معتمةةدة  36ون وتنتهةةي بالمسةةتوي الخةةامس بمعةةدن مسةةتوي األالتبةةد  الدراسةةة ب

 تقريبا لكن مستوي.
المعهد  يميد(:  يعطي كن طال  بطااة  خرية خارة تلره يليها رورتل يواعها 171مـــادة  

وتخةةته بخةةاته المعهةةد ويجةة  تقةةديه  ةةلر البطااةةة فةةي كةةن  ةةأن دراسةةي وال يسةةمح ألي 
طال  بحضور الدروس والمحاضراص والتمريناص العملية وبتأديةة االمتحانةاص إال إلا 

 كان يحمن بطااتل .
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 الثانيالفصل 

 واالمتحاناتالدراسة 

تمدة وليس السةنواص ممةا يعطةي الطالة  تقوه الدراسة يلي  ساس نماه الساياص المع (170  مادة
فررة الختيار المةواد التةي يدرسةها ممةا ينمةي فةي الطالة  القةدرة يلةي التيكيةر والقةرااة 
الخارجية ويسةايدر يلةي الةربط بةين المةواد العلميةة المختليةة التةي يدرسةها وكةللك إلتقةان 

طالةةة  باختيةةةار طةةةره البحةةةد واسةةةتخداه المكتبةةةة والدراسةةةة اللاتيةةةة والميدانيةةةة ويقةةةوه ال
المقرراص التةي سيدرسةها فةي كةن فرةن دراسةي بمسةايدة مر ةدر العلمةي وايتمةاد يميةد 

 المعهد او من ينيبل.
: يج   ال يزيد يدد الساياص المعتمدة التي يتحملها الطال  خةالن اليرةن الدراسةي (173مـــادة  

الحةاالص سةاية معتمةدة وال تقةن يةن ا نةي ي ةر سةاية معتمةدة ولكةن يجةوز فةي  10ين 
االست نائية طبقا لقوايد يضعها مجلس اإلدارة وبناا يلي ااتراو مر د الطال  العلمي  ن 
يتحمةةن الطالةة   ةةالد سةةاياص معتمةةدة اك ةةر  و ااةةن مةةن الحةةدين األارةةى  و األدنةةى بعةةد 
موافقة العميد كللك ال يجوز ان يزيد ما يتحملل الطالة  الموجةود يلةي اائمةة اإلنةلار   ي 

 رن بسب  سوا معدلل اليرلي( ين الحد األدنى للساياص المعتمدة.المعرض للي
فى نماه السةاياص المعتمةدة تقةيه السةاية النمريةة بوحةدة معتمةدة كمةا يمكةن تقيةيه سةاية   

 التمرين او المعمن برير او  لد او نرف وحدة دراسية معتمدة  تبعا ال مية المقرر
واإلنجليزية  ما لغتا التعليه بالمعهد، ويكون  داا االمتحان باللغة ( : اللغتان العربية 172مـــادة   

 التي يدرس بها المقرر.
ون السةنة الدراسةية مةن وتتكة السةاياص المعتمةدة(: تقوه الدراسةة بالمعهةد يلةي نمةاه 173مـــادة  

 و ى:  ال ة فرون

 سبوع. 13ومدتل من  هر سبتمبر  : يبد  من السبص ال الداليرن األون  

 سبوع 13ومدتل ر فبراير همن السبص ال انى من   : يبد اليرن ال اني   

 عابي س  0ومدتل يوليو ر همن  الون من السبص ا يبد : اليرن الرييي 

حيةةد ان المعهةةد يقةةوه يلةةى السةةاياص المعتمةةدة يمكةةن ابةةون طةةال  لليرةةن ال ةةانى طبقةةا 
تخةرت الطالة  فةى اليرةن لل روط والقوايد التى تقر ةا وزارة التعلةيه العةالى، ويمكةن 

الدراسى ال انى وفقةا للقوايةد التةى تقرر ةا وزارة التعلةيه العةالى حيةد ان لجنةة القطةاع 
 الرنايى اد اررص للك.

يحدد يميةد المعهةد مويةد تسةجين الطةال  للمقةرراص الدراسةية ابةن بدايةة اليرةن   :(176مـــادة  
بةةدا الدراسةةة ب ةةرط موافقةةة  الدراسةةي. ويجةةوز تسةةجين الطالةة  خةةالن األسةةبوع األون مةةن

المر د العلمةي ورئةيس القسةه كمةا يجةوز لوكيةن المجلةس المخةتق الموافقةة يلةي تسةجين 
الطال  ابن نهاية األسبوع ال اني مةن الدراسةة إلا مةا ابةن يةلر الطالة  يةن التةأخير وبعةد 

سةتال موافقة المر د العلمي ورئيس القسه العلمي كما يمكةن بعةد موافقةة المر ةد العلمةي و 
المادة للطال  إضافة مادة  و اك ر خالن األسبويين األولةين مةن بةدا الدراسةة مةع مرايةاة 

 الحد األارى للساياص المعتمدة.
يجةوز للطالة  ان ينسةح  مةن التسةجين فةي مقةرر  و اك ةر بعةد موافقةة المر ةد (: 177مـــادة  

العلمي و ستال المادة خةالن فتةرة ال تتعةدى نهايةة األسةبوع الرابةع مةن بةدا الدراسةة مةع 
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مراياة الحد األدنى لعدد الساياص المعتمدة وفي  لر الحالة ال تسجن المقرراص التةي تةه 
  حلفها في السجن الدراسي للطال  

(: كمةةا يمكةةن للطالةة   ن ينسةةح  مةةن جميةةع المقةةرراص المسةةجن فيهةةا فةةي اليرةةن 170مــةةـادة  
الدراسي بعد المواييد المقررة لحلف المواد ولكن ابن اختبار نهاية اليرن الدراسي وال 
تدخن  ةلر المةواد فةي حسةا  معةدالص درجةاص الطالة  وللةك ألسةبا  اهريةة اسةت نائية 

 د.يقبلها مجلس إدارة المعه
: يمكةن للطالة  الراسة  فةي  حةد المقةرراص  و الحارةن يلةي تقةدير مقبةون إيةادة (171مــــادة  

دراستها لتحسين درجاتل بها بحيد ال يتعدى يةدد مةراص دراسةة الطالة  ألي مقةرر  ةالد 
وتةدخن المقةرراص التةي رسة   ،ويسدد الطال  رسه إيةادة الدراسةة يةن كةن مقةرر ،مراص

السةةابقة ينةةد حسةةا  المعةةدن التراكمةةي. وإلا فرةةن الطالةة  مةةن  فيهةةا الطالةة  فةةي المةةراص
المعهةةد بسةةب  اسةةتنيال مةةراص الرسةةو  فةةي مقةةرر إجبةةاري  و اك ةةر يمكةةن بموافقةةة مجلةةس 
اإلدارة إيادة ايدر بالمعهد كطال  من الخارت مةع حضةور التمةارين العمليةة ويكةون إيةادة 

ال  يلي  ن يسةدد الطالة  التكليةة القيد بحد  ارى  ال ة فرون دراسية فيما رس  فيل الط
الكاملة لدراستل في المقرراص المسجن فيها طبقا آلخر حسا  ختامي للمعهد باإلضافة إلةى 
رسه إيادة ايد يحددر مجلس إدارة المعهد يلي  ن يتحون إلى طال  نمامي مرة  خرى بعد 

 انتهاا سب  فرلل من المعهد.
المتحاناص النهائية للنمه والقوايةد التةي  تقرر ةا وزارة تخضع امتحاناص النقن وا (:101مــــادة  

لكن معهد يان خاق. ويعتمد مجلةس إدارة المعهةد نتةائل امتحانةاص النقةن،  التعليه العالي
نتةةائل االمتحانةةاص النهائيةةة. ويمةةنح الطةةال  الةةلين يتمةةون  وتعتمةةد وزارة التعلةةيه العةةالي

ال ةهاداص مةن وزيةر التعلةيه  رتعتمد  ةلدراساتهه في المعهد بنجاو درجة البكالوريوس و
بعةد مراجعتهةا مةن المعهةد  يميةدالعالي وتعلةن نتيجةة امتحانةاص النقةن بعةد ايتماد ةا مةن 

وتخطر وزارة التعليه العالي بنسخة من  لر النتيجة. كما تعلن االدارة المخترة بالوزارة 
لي بك وف منيرلة لكن نتيجة امتحاناص البكالوريوس بعد ايتماد ا من وزير التعليه العا

الناجحين بتقديراتهه والمتخليين مع لكر مقرراص التخلف والرسو  والمواد التي رسةبوا 
فيها مرتبة حس  الحروف الهجائية ألسماا الطال  في كن تقدير وتعلن في مكان ما ر 

 بالمعهد ولواص كاف لإلطالع يليها.
كلهةا او  مقةرراص الدراسةيةمةن حضةور ال (: لمجلس ادارة المعهد ان يعيى الطالة 101مـــادة  

بعضةها يةةدا مقةةرراص اليراةة النهائيةةة الا  بةةص انةل حضةةر مقةةرراص دراسةية تعادلهةةا فةةى 
معهد يلمى معترف بل من الوزارة ، وللمجلس ان يعييل كللك من امتحاناص النقةن كلهةا 

مةةن او بعضةةها الا  بةةص انةةل ادى بنجةةاو امتحانةةاص تعادلهةةا فةةى معهةةد يلمةةى معتةةرف بةةل 
 الوزارة

 وفي نهاية اليرن الدراسي يقيه  داا الطال  لكن مقرر طبقا للمستوياص اآلتية :  (: 100مـــادة  
 

 النسبة المئوية لدرجات المقرر التقــدير نقاطعدد ال

4 +A وأعلى%  95 )+(ممتاز 

3.7 A 95 حتى أقل من%  99 ممتاز% 

43. A- 99اقل من  حتى% 55 (-)ممتاز% 

3 B+ 55اقل من  حتى% 59 )+(جيد جدا% 
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2.7 B 59اقل من  حتى% 55 جيد جدا% 

2.3 C+ 55اقل من  حتى% 59 جيد% 

2 C 59اقل من  حتى% 65 جد% 

1.7 D+ 65اقل من  حتى% 69 مقبول% 

1.3 D 69اقل من  حتى% 55 مقبول% 

1 -D 55اقل من  حتى% 59 مقبول% 
0 F 59اقل من  راسب% 

 
   (:103مـــادة  

اليعطةةي الطالةة   ي نقةةاط فةةي حالةةة انسةةحابل مةةن المقةةرر  و يةةده إكمالةةل بعةةلر  و فةةي حالةةة  .1
 المقرراص التي يحضر ا الطال  مستمعا  و المقرراص التي تقيه إما نجاحا  و رسوبا فقط.

ويحس  معدن الطال  لليرةن الدراسةي  المعةدن اليرةلي( بجمةع النقةاط التةي حرةن يليهةا  .0
واسمتها يلي يةدد الوحةداص نقاط المقرر( ×  لمعتمدة لكن مقرر  حارن ضر  الساياص ا

العلمية المعتمدة لمجموع المقرراص التي درسها بهلا اليرن،  ما المعدن التراكمةي لةدرجاص 
الطال  فيحس  بقسمة يدد النقةاط الكليةة التةي حرةن يليهةا الطالة  حتةى اليرةن الدراسةي 

الكلية ويحس  المعدن العاه لدرجاص الطال  يند  يلي يدد الوحداص العلمية المعتمدةسابه ال
 ة مما لةقالتخرت بطري

يوضع اسه الطال  بقائمة ال رف بيرن دراسي إلا له يقةن معدلةل لليرةن السةابه يةن جيةد  .3
يلي  ال تقن يدد الوحداص العلمية التةي سةجن فيهةا لهةلا  مقررجدا مع يده الرسو  في  ي 

 اليرن الدراسي ين خمسة ي ر وحدة.
(: ي ترط لتخرت الطال  من المعهد وحرةولل يلةي الدرجةة العلميةة  ن يجتةاز يةدد 102ـــادة  م

ق بهةا التقةدير .  الساياص المعتمدة المقرر بنجاو يمنح الناجحون  ةهادة بالدرجةة العلميةة مبينةا
وللك بعد تأدية مايليهه من رسوه مقررة ورد ما بعهدتهه ويته التوايع يلي  لر ال هادة من 

المعهد ووزير التعليه العالي ويمنح الطال  الناجح في االمتحان النهةائي  ةهادة مؤاتةة  ديمي
ق بهةةا االسةةه / دور التخةةرت / التقةةدير العةةاه والمجمةةوع والدرجةةة  يميةةديواعهةةا  المعهةةد مبينةةا

العلمية اللي حرن يليل والتقدير اللي حرن يليل .وتكون التقديراص العامة لتخرت الطال  
يمةةنح  حيةةد يقةةر  المعةةدن التراكمةةي العةةاه ألاةةر  رامةةين ي ةةريين.ن السةةابه، وفقةةا للجةةدو

الطال  مرتبة ال رف يند التخرت إلا حرن يلي تقدير ياه ممتاز  و جيد جدا ب رط ان ال 
 خالن فترة دراستل بالمعهد. ..0يقن معدلل التراكمي ين 

امتحانةا تحريريةا و ةيهيا و/ و ( : ت من درجاص الطالة  فةي المقةرراص التةي تتضةمن 103مـادة  
يمليا مجموع الدرجاص التي يحرةن يليهةا فةي االمتحةان التحريةري وال ةيهي و/ و العملةي 
باإلضافة إلى  يمان اليرن كما  و وارد فةي جةداون المقةرراص الدراسةية، ويعتبةر الطالة  

 اللي له يؤد االمتحان التحريري في نهاية اليرن في  حد المقرراص غائبا.
العالى بناا يلى يرض رئةيس اطةاع التعلةيه (: يردر سنويا ارارا من وزير التعليه 106ادة  مـــ

 ى  البكالوريوس بالمعهد(. المتحان النهائابتعيين رئيس ياه 
المتحةان مسةئوال االمعهةد رئيسةا يامةا المتحةان النقةن بةل ويكةون رئةيس يةاه  يميةديعتبر  -

 األيمان المتعلقة باالمتحان جميع  مسئولية كاملة ين تنميه
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ان نائبةا لةل والمخةتق  يةنالوكالمعهد  و الرئيس العةاه لالمتحانةاص بالمعهةد و يميديكون  -
ق للقوايةد المنممةة لةللكلت كن لجةان العمةن  بالمعهةد ويلةى ان يعتمةد  ةلا  المتحانةاص وفقةا

 .الت كين من رئيس القطاع المختق

رةةن دراسةةى جةةداون امتحانةةاص نهايةةة اليرةةن يرسةةن الةةى وزارة التعلةةيه العةةالى فةةى كةةن ف -
 اليتماد ا كما ترسن ت كين لجان االمتحاناص واوائه الممتحنين والمرححين

(: يعتمد مجلةس إدارة المعهةد نتةائل النقةن وتعتمةد نتةائل امتحانةاص البكةالوريوس بعةد 107مـــادة  
 مراجعتها من وزارة التعليه العالي.

 ال ةة فرةون دراسةية بعةلر  لىنقطاع ين الدراسة لمدة ال تزيد ي(: يمكن للطال  اال100مـــادة  
يةن الدراسةة  الطالة  إلا انقطةع، والمعهةد يوارةن بعةدر الدراسةة مجلس ادارةمسبه يقبلل 
 ال ة فرةون دراسةية بعةلر مسةبه يقبلةل مجلةس إدارة المعهةد فةيمكن لةل  ن  لىمدة تزيد ي

لةل النجةاو فيهةا. وال يخضةع تخرجةل  يوارن دراستل يلي  ن تحس  لل المقرراص السابه
ألية متطلباص جديدة في اليرن الةلي  ييةد ايةدر فيةل باإلضةافة إليةادة للمةواد التةي حرةن 

 فيها يلي تقدير مقبون يلي األارى 
ييرةةن الطالةة  مةةن المعهةد إلا انقطةةع الطالةة  يةةن الدراسةة بةةدون يةةلر مسةةبه ليتةةرة ( 101مةادة  

إدارة لدراسةةة لةةنيس  ةةلر المةةدة رغةةه رفةةض مجلةةس فرةةلين دراسةةيين او إلا انقطةةع يةةن ا
 .المعهد للعلر اللي تقده بل

سةتة فرةون دراسةية ياديةة بعةلر  لةىإلا انقطع الطالة  يةن الدراسةة لمةدة تزيةد ي (:111مـــادة  
ب ةةرط موافقةةة مجلةةس ادارة ودة للدراسةةة بالمعهةةد مسةةبه يقبلةةل مجلةةس اإلدارة فيمكنةةل العةة

يلةةي  ن يعامةةن معاملةةة دارة الةةى الةةوزارة اليتماد ةةا، المعهةةد وإرسةةان محضةةر مجلةةس اال
الطالةة  المسةةتجد وال تحسةة  لةةل  يةةة نقةةاط يةةن المقةةرراص التةةي سةةبه لةةل النجةةاو فيهةةا ابةةن 

 انقطايل.
( يةةؤدي الطالةة  التةةدري  الميةةداني الةةلي يقةةرر المعهةةد لمةةدة  مانيةةة  سةةابيع بالمرةةانع 111مــةةـادة  

امتحانةاص اليرةن الدراسةي ال ةاني بالمسةتوي ال الةد، والمؤسساص وللك بعةد االنتهةاا مةن 
ويهةةدف  ةةلا التةةدري  إلةةى ربةةط مةةا درسةةل الطالةة  فةةي المعهةةد بالتطبيقةةاص العمليةةة وكةةللك 

 اكتسا  بعض المهاراص في مجان التخرق.
 ويكون توزيع درجة التدري  يلي النحو التالي: 

 % من النهاية العممي توضع بمعرفة م رف المعهد 03 -
   ي% توضع بمعرفة م رف جهة التدر03 -
 % لمناا ة التقرير المقده من الطال  31 -

 ويعتبر اجتياز  لا التدري  بنجاو  رطا من  روط التخرت.
 

(: يرسةةن المعهةةد إلةةى وزارة التعلةةيه العةةالي ابةةن مويةةد االمتحةةان ب ةةهر يلةةى األاةةن 116مــةةـادة  
ق مةةن  ةةالد رةةور بأسةةماا الطةةال  الةةلين  يتقةةدمون لالمتحةةان سةةواا امتحةةان النقةةن  و ك ةةوفا

االمتحاناص النهائية وللةك لمراجعتهةا والتأكةد مةن رةحة ايةد الطةال  بالمعهةد و حقيةتهه فةي 
تأدية االمتحان ويستبعد الطال  اللين الحه لهه في تأدية االمتحةان  ةه تعتمةد  ةلر الك ةوف 

الرورة ال ال ة لرئيس ياه وتحيم رورة منها باإلدارة وترسن رورة  خرى للمعهد وتسله 
 االمتحاناص للعمن بمقتضا ا في امتحان نهاية العاه.
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 الفصل الثالث

 المصروفــات  الدراسيـة 

( : ال يعتبر الطال  المستجد مقيدا بالمعهد إال إلا كان مسةددا للرسةوه المقةررة مقابةن 117مـــادة  
تسةتخرت لهةه إ ةتراكاص فةي  الخدماص الخارة للطةال  وال تعةار لهةه كتة  مةن المعهةد  و

وسائن اإلنتقاالص العامة  و يخلى طرفهه  و تسةله لهةه  ورااهةه  و تعطةى لهةه  يةة  ةهاداص 
 من  ى نوع وال تعلن نتائل إمتحاناص الطال  إال بعد سداد الرسوه المستحقة يليهه

خدمةةة تحرةةن الرسةةوه مقابةةن الخةةدماص الخارةةة مةةن الطةةال  الةةلين يةةؤدون الال (: 110مــةةـادة  

اإللزامية وتحيم  ماكنهه الدراسةية بالمعهةد طةوان فتةرة التجنيةد، وفةي حالةة السةماو بتأديةة 
 اإلمتحان في نهاية العاه يحرن منهه رسوه اإلمتحان المقررة 

( : ال تحرن الرسوه المقررة مةن الطةال  الةلين توافةه الةوزارة يلةى تأجيةن ايةد ه 111مـــادة  
إدارة المعهد ويوافه يليها رئيس اإلدارة المركزية المختق بالمعهد ألسبا  يقر ا مجلس 

 لحين يودتهه وإنتمامهه بالدراسة . 
( : تحةدد المرةةروفاص الدراسةية واإلضةةافية ورسةه اإلمتحةان وغير ةةا مةن الخةةدماص 011مــةـادة  

 الخارة التي  تؤدى للطال  ونماه سداد ا بالمعهد بقرار من وزير التعليه العالي. 
( : يؤدى الطال  الوافدون الرسوه اإلضافية ورسه القيد والمرروفاص السنوية التةي  011 مـــادة 

 التةةى يحةةدد ا يلةةى اسةةاس سةةعر العملةةة واةةص السةةداد يقر ةةا وزيةةر التعلةةيه بالعملةةة األجنبيةةة
وتسةتخده حرةيلة الرسةوه فةى تحسةين الخدمةة  وي ترط  ن تكون  لر العملة اابلة للتحويةن

  .التعليمية بالمعا د
( : الطال  المتخليون يؤدون رسه التأمين ضد الحوادد وفي حالة رسوبهه يطالبون 010مـــادة  

 بسداد ايمة الرسوه المقررة. 
% مةن جملةة المرةروفاص لحةاالص اإلييةاا 3( :  يخرق المعهد نسبة ال تقن يةن 013مـــادة  

دارة  خةةلا فةةي مةةن المرةةروفاص ويكةةون اإلييةةاا طبقةةا للقوايةةد التةةي  يضةةعها مجلةةس اإل
، واليجةوز تخيةيض  ةلر النسةبة اال بموافقةة اإليتبار الحالة اإلجتمايية والكوارد والتيةوه

 وزير التعليه العالى.
 

 

 



 وزارة التعليم العالى                        

 والتكنولوجيا العالي للهندسة معهدال   
   بدمياط الجديدة              

  

-   1  - 

 الفصل الخامس

 نظام تأديب الطالب 

( :  الطال  المقيدون والمرخق لهه بتأدية اإلمتحان مةن الخةارت يخضةعون للنمةاه 010مـــادة  
 -تعتبر يلى األخق مخالياص تأديبية:، والمبين فيما بعد التأديبى

األيمان المخلة بنماه المعهد  و تعطين الدراسة  و التحريض يليل وكللك اإلمتنةاع المةدبر  .1
 ين حضور الدروس والمحاضراص وغير ا التي  تقضى اللوائح بالموامبة يليها.

 .داخن المعهد  و خارجل ككن فعن مخن بال رف والكرامة  و مخن بحسن السير والسلو .0

 .كن غو في اإلمتحان  و ال روع فيلكن إخالن بنماه اإلمتحان  و الهدوا الواج  لل . و .3

 كن إتالف للمن اَص واألجهزة  و المواد  و الكت  الجامعية  و تبديد ا . .2

 .ترخيق سابه من مجلس إدارة المعهدكن تنميه داخن المعهد واإل تراك فيل دون  .3

ص  و إردار جرائد حائط للمعهد  و جمع توايعاص بدون تةرخيق سةابه مةن توزيع الن را .6
 المعهد . يميد

  ادآليةةة للنمةةاه العةةاه وااإليترةةاه داخةةن مبةةانى المعهةةد  و اإل ةةتراك فةةي ممةةا راص مخال .7
 .والليااة

ق بةةالغو  و ال ةةروع فيةةل بعسةةتخداه إحةةدى وسةةائن الغةةو 010مــةةـادة   (:  كةةن طالةة  يضةةبط متلبسةةا
يليها يته إلغاا إمتحانل في المادة  المقرر( اللى ضبط فيل وحرمانل من دخةون المتعارف 

ق في جميع المواد التي سبه تأديةة اإلمتحةان وبااي المواد  المقرراص( التالية  إيتبارر راسبا
 فيها للاص اليرن الدراسي  التره( ويحان إلي اللجنة التأديبية.

  -ي  تواع يلى الطال  :العقوباص التأديبية الت(:  011مـــادة  
 التنبية  يار  و كتابة . .1
 اإلنـلار .0

 الحرمان من حضور دروس  حد المقرراص لمدة ال تجاوز  هراق . .3

 اليرن من المعهد لمدة ال تجاوز  هرا . .2
 إلغاا إمتحان الطال  في مقرر  و  ك ر . .3
 اليرن من المعهد لمدة ياه دراسى  و  ك ر . .6

 في جميع المواد لمدة سنة دراسية  و  ك ر . الحرمان من تأدية اإلمتحان .7

اليرن النهائى من المعهد ، ويترت  يليل إلغاا ايةد الطالة  بالمعهةد وحرمانةل مةن  .0
التقةةده لإلمتحةةان ، ويبلةةا  ةةلا القةةرار إلةةى إدارة المعا ةةد العليةةا الخارةةة والمعا ةةد 

ة داخةةن األخةةري ويجةةوز إلدارة المعهةةد إيةةالن القةةرار الرةةادر بالعقوبةةة التأديبيةة
المعهةةد، ويجةة  إبةةالا القةةرار إلةةى ولةةى  مةةر الطالةة  . وتحيةةم القةةراراص الرةةادرة 
بالعقوباص التأديبية يدا التنبيل ال يوي فةي ملةف الطالة  ولةوزير التعلةيه العةالي  ن 
يعيد النمر في القرار الرادر باليرن النهائي بعد مضى  الد سنواص يلةى األاةن 

 من تاري  ردور القرار.
 -الهيئاص المخترة بتوايع العقوباص  ى:( :  011  مـــادة

 يضةةاا  يئةةة التةةدريس ولهةةه توايةةع العقةةوبتين األولةةى وال انيةةة الةةواردة فةةي المةةادة  .1
السةةابقة يمةةا يقةةع مةةن الطةةال    نةةاا الةةدروس  و المحاضةةراص والتمرينةةاص العمليةةة 

 واألن طة المختلية .



 وزارة التعليم العالى                        

 والتكنولوجيا العالي للهندسة معهدال   
   بدمياط الجديدة              

  

-   11  - 

وبةاص األربعةة األولةى المبينةة فةي المعهد  و الوكين المختق. ولةل توايةع العق يميد .0
 المادة السابقة .

 مجلس التأدي  ولل توايع جميع العقوباص. .3

وفي حالة حدود  ى إضطرا   و إخالن بالنماه يتسب  ينل يده إنتماه الدراسة  و 
المعهةد اإلخترارةاص المخولةة لمجلةس  يميةداإلمتحان  و حالةة التهديةد بةللك يتةولى 

اإلدارة المركزية المختق يلى  ن يعةرض األمةر خةالن  التأدي  و ن يعتمد ا رئيس
 سبويين من تاري  العقوبة يلى مجلس التأدي  إلا كانص العقوبة باليرن النهائى من 

 المعهد ، وللك للنمر في تأييد العقوبة  و إلغائها  و تعديلها .
التأديبية وفقةا لمةادة  (:  القراراص التي  تردر من الهيئاص المخترة بتوايع العقوباص010مـــادة  

ق  مةةاه  العقوبةةاص تكةةون نهائيةةة ومةةع للةةك تجةةوز المعارضةةة فةةي القةةرار الرةةادر غيابيةةا
مجلس التأدي  وللك في خةالن  سةبوع مةن تةاري  إيالنةل إلةى الطالة   و ولةى  مةرر 

ق إلا كان طل  الحضور  إلةي  ةخق الطالة   و  لإيالنةاد ته ويعتبر القرار حضوريا
الحضور بغير يلر مقبون . " ويجوز التمله من ارار التأدي  ولي  مرر وتخلف ين 
المعهد خالن خمسة ي ر يومةا مةن تةاري  رةدور القةرار  عميدبطل  يقدمل الطال  ل

 ولمجلس إدارة المعهد تأييد العقوبة  و إلغائها  و تخييضها "
من مادة العقوبةاص إال ( وما بعدر 2(:  ال تواع يقوبة من العقوباص الواردة في البند  013مـــادة  

بعد التحقيه مع الطال  كتابة وسماع  اوالل فيما  و منسو  إليل . فعلا له يحضر في 
 المويد المحدد للتحقيه سقط حقل في سماع  اوالل.

المعهةد  و مةن يقةوه مقامةل ويضةوية  يميةد(:  ي كن مجلةس التأدية  سةنويا برئاسةة 012مـــادة  
معهةةد يكةةون  حةةد ه مةةن  يضةةاا  يئةةة التةةدريس  ال ةةة مةةن  يضةةاا مجلةةس إدارة ال

بالمعهةةةد. " ويجةةةوز للطالةةة  المحةةةان إلةةةى مجلةةةس التأديةةة   ن يرةةةطح  معةةةل  حةةةد 
 المحامين لحضور جلسة المجلس "
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 الفصل السابع

 رعايــــة الطالب 

 
  والق : الخدماص الطبية 

الطبيةة الالزمةة لإلسةعافاص (: ين أ بالمعهد ييادة طبيةة مةزودة باألدويةة واألدواص 017مـــادة     
 األولية للطال .

   
(: يكون لنماه العالت بالمعهةد الئحةة داخليةة يضةعها مجلةس إدارة المعهةد ويعتمةد ا 010مـــادة   

 وزير التعليه العالي.
 

ق: الرياية اإلجتمايية    انيا
يلةى اإلنتمةاه فةي (: يقوه المعهد بتقديه الرياية اإلجتمايية للطلبة بهةدف مسةايدتهه 011مـــادة  

الدرسة وكللك تو يه الرالص بين الطال  بعضهه ببعض مةن ناحيةة وبةين المجتمةع 
 من ناحية  خري.

 
(: يةةةنمه العمةةن برةةةندوه التكافةةن الالئحةةةة الداخليةةة لرةةةناديه التكافةةن اإلجتمةةةايي 001مــةةـادة  

 الرادرة بقرار وزير التعليه العالي.
 

ق: دور اإلاامة     ال ا
 من وزير التعليه العالي. ر(:  ينمه دور اإلاامة لطال  المعهد ارا001مـــادة  

 

 رابعا: مكتبة المعهد

( : تسةةري يلةةى مكتبةةة الطالةة  بالمعهةةد األحكةةاه العامةةة للالئحةةة الداخليةةة لمكتبةةاص 000مــةةـادة  
المعا ةةد العليةةا الخاضةةعة إل ةةراف وزارة التعلةةيه العةةالي والتةةي يرةةدر بهةةا اةةرار مةةن 

 العالي.  وزير التعليه
   داف المكتبة :   ا. 

( : تهدف المكتبة العلمية الي تقديه الخدماص المكتبية المختلية التي تيسر افادة  يضاا 003مـــادة  
 يئة التدريس والمعيدين والطال  والعاملين والمتةدربين بالمعهةد مةن مقتنياتهةا والةي 

الهيئةاص الجامعيةة والعلميةة فةي تقديه تيسيراص للبحد بالمعهد وكلا التعاون  قافيا مةع 
 نطاه مجاالتها . 

( : يتةةولي اال ةةراف يلةةي المكتبةةة  حةةد العةةاملين الةةلي تتةةوافر فيةةل متطلبةةاص التا يةةن 002مــةةـادة  
 الالزمة ل غن  لر الوميية ويتولي القياه بامانة المكتبة ويليل : 

اال ةةراف المبا ةةر يلةةي تزويةةد المكتبةةة بالكتةة  والمراجةةع والةةدورياص سةةواا يةةن  .1
 طريه ال راا او اإل داا 

 اإل راف يلي إيداد خطط تجميع البياناص والمعلوماص من مرادر ا وتسجيلها .  .0
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اال راف يلي تزويد رواد المكتبةة بالن ةراص والكتة  وكافةة المعلومةاص والبيانةاص  .3
ي ابحا هه وار اد ه الي نمه االستعارة الداخلية او الخارجية التي يحتاجون اليها ف

 بالمكتبة . 
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  إتحاد الطـــالب: الفصل الثامن

(: ي كن إتحاد الطال  من طال  المعهةد النمةامين والمقيةدين بةل والمسةددين لرسةوه 031مـــادة  
وجةةل اإلتحةاد ويكةةون للطةةال  الوافةةدين الةةلين يسةددون رسةةوه اإلتحةةاد حةةه ممارسةةة  

 الن اط الخاق باإلتحاد دون  ن يكون لل حه اإلنتخا   و التر يح .
 (:  يهدف إتحاد طال  المعهد لتحقيه األغراض االَتية:021مـــادة  

تنمية القيه الروحية واألخالاية والةويي الةوطني والقةومي لةدى الطةال  وتعويةد ه  .1
 يلى القيادة وإتاحة اليرق للتعبير المسئون ين اَرائهه.

د الةةروو األخويةةة السةةليمة بةةين الطةةال  بالمعهةةد وتو يةةه الةةروابط بيةةنهه وبةةين بةة .0
  يضاا  يئة التدريس والعاملين بالمعهد.

 إكت اف موا   الطال  وادراتهه ومهاراتهه ورقلها وت جيعها. .3

 ن ر وت جيع تكوين األسر والجمعياص التعاونية الطالبية، وديه ن اطها. .2

واإلجتمايية وال قافيةة والينيةة والك ةيية واإلرتيةاع  ن ر وتنميه األن طة الرياضية .3
 بمستوا ا، وت جيع المتيواين فيها.

 تنميه اإلفادة من طاااص الطال  في خدمة المجتمع بما يعود يلى الوطن بالخير. .6
(:  يعمن مجلس إتحةاد الطةال  للمعهةد يلةى تحقيةه   ةداف اإلتحةاداص الطالبيةة مةن 021مـــادة  

 -ة :خالن لجان التالي
 لجنـــة األسر . .1
 لجنة الن اط الرياضـى . .0

 لجنة الن اط ال قافي . .3

 لجنة الن اط الينـى . .2

 لجنة الجوالة والخدمة العامة . .3

 لجنة الن اط اإلجتمايى والرحالص . .6

 (: تختق لجنة األسر بما يأتي:020مـــادة  
 ت جيع تكوين األسر بالمعهد وديه ن اطها . -
 األسر المختلية بالمعهد .التنسيه بين ن اط  -

 (:  تختق لجنة الن اط الرياضي بما يأتي:023مـــادة  
 .ا   الرياضية والعمن يلى تنميتهابد الروو الرياضية بين الطال  وت جيع المو -
تنمةةيه الن ةةاط الرياضةةى بالمعهةةد ، بمةةا فةةي للةةك تكةةوين اليةةره الرياضةةية وإاامةةة   -

 لمهرجاناص الرياضية .المبارياص والمسابقاص والحيالص وا
 (: تختق لجنة الن اط ال قافي بما يأتي:022مـــادة  

تنميه  وجل الن اط ال قافي ، التي  تؤدى إلى تعريف الطال  بخرائق المجتمع و  -
 إحتياجاص تطورر والعمن يلى تنمية الهوياص األدبية وال قافية للطال  .

 للطال  . العمن يلى تنمية الطاااص األدبية وال قافية -
 (: تختق لجنة الن اط اليني بما يأتي:023مـــادة  

تنمية الموا ة  المختليةة للطةال  واإلرتقةاا بمسةتو ا وإاامةة الحيةالص والمعةارض  -
 التي  تبرز الن اط اليني للطال .

 ت جيع األن طة الينية والهواياص للطال  وديمها . -
 لعامة بما يأتي:(:  تختق لجنة الجوالة والخدمة ا026مـــادة  
 تنميه  وجل ن اط حركة الك ف واإلر اد يلى األسس العلمية وفقا لمبادئها . -
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تنييل برامل خدمة البيئة التي  يقرر ا المعهد بما يسا ه في تنمية المجتمع والعمن يلى   -
إ ةةتراك الطةةال  فةةي تنييةةل ا والمسةةا مة فةةي م ةةروياص الخدمةةة العامةةة القوميةةة التةةي  

 إحتياجاص الوطن .تتطلبها 
 (:  تختق لجنة الن اط اإلجتمايي والرحالص بما يأتي:027مـــادة  

تنميه الةرحالص والمعسةكراص اإلجتماييةة وال قافيةة والترويحيةة التةي  تسةايد الطةال   -
 يلى التعرف يلى معاله الوطن .

س العمةةن يلةةى تنميةةة الةةروابط اإلجتماييةةة بةةين الطةةال  وبةةين  يضةةاا  يئةةة التةةدري -
 والعاملين وإ اية روو التعاون واإلخاا بينهه وللك بكن الوسائن المناسبة .

(: ت كن كن لجنة من اللجةان السةابقة سةنويا بريةادة رائةد مةن  يضةاا  يئةة التةدريس 020مـــادة  

المعهةد، ويضةوية طةالبين يةن كةن فراةة دراسةية، ينتخةبهه  يميديردر بتعيينل ارار من 
راسية بطريةه اإلاتةراع الســةـرى، ومم ةن للجهةاز الينةى لريايةة الد اسنويا طال  فراتهم

ال ةةبا  بالمعهةةد وينتخةة   يضةةاا كةةن لجنةةة مةةن بيةةنهه  مةةين و مةةين مسةةايد لهةةا مةةن بةةين 
  يضائها الطال .

 -(: يختق مجلس إتحاد الطال  بما يلى  :021مـــادة  
 الطال  بالمعهد، في ضوا البرامل المقدمة من اللجان . رسه سياسة إتحاد .1
 إيتماد برامل يمن لجان مجلس اإلتحاد المختلية ، ومتابعة تنييل ا . .0

 توزيع اإليتماداص المالية يلى اللجان، ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانل. .3

 إيتماد الحساباص الختامية لإلتحاد. .2

 المختلية  اإلتحادلجان مجلس العمن مع تنسيه  .3

 إنتخاباص  مين مجلس اإلتحاد و مين مسايد من بين  يضائل من الطال  . .6
المعهةد  و مةن ينيبةل فةي للةك مةن  يميةد(:  ي كن مجلس إتحاد الطال  سنويا بريادة 031مـــادة  

 - يضاا  يئة التدريس ويضوية :
 رواد لجان مجلس اإلتحاد من  يضاا  يئة التدريس. .1
 لرياية الطال  بالمعهد.رئيس الجهاز اليني  .0

  مناا لجان مجلس اإلتحاد من الطال  . .3
ق و ميناق مسايداق من بين  يضائل من الطةال  ويكةون رئةيس الجهةاز  وينتخ  المجلس  مينا

ق لرةةندوه المجلةةس. ويحضةةر مم لةةوا الجهةةاز الينةةى  الينةةي لريايةةة الطةةال  بالمعهةةد  مينةةا
د ومجلةةس إتحةاد المعهةةد وي ةتركون فةةي لريايةة الطةال  بالمعهةةد إجتمايةاص لجةةان اإلتحةا

 اتحةاد ويتولي رواد لجان اإلتحاد ورائد مجلس دودا.عمناا تها دون  ن يكون لهه روتا م
المعهد إبداا الم ورة للجان والمجلس بما يؤكد تعميه الرةلة بةين  يضةاا  يئةة التةدريس 

 .     ا يتيح لهه إدارة  ئونهه بأنيسههوالطال ، وبم
يرةةدر رئةةيس اإلدارة المركزيةةة المخةةتق القةةراراص الالزمةةة لتنمةةيه األن ةةةطل  (:031مــةةـادة  

الرياضية والينية واألدبية و ن طة الجوالةة والخدمةة العامةة التةي  يتنةافس  و ي ةترك فيهةا 
ق، وكةةللك تلةةك التةةي  تتنةةافس  و ت ةةترك فيهةةا المنتخبةةاص القوميةةة امنتخبةةاص المع  ةةد رسةةميا

ألخري، ويتابع رئةيس اإلدارة المركزيةة ومةدير يةاه ريايةة الموحدة مع الهيئاص والدون ا
 الطال  سالمة تنييل تلك القراراص.

(: ال يجةةوز إاامةةة تنميمةةاص  و ت ةةكيالص يلةةى  سةةاس فئةةوي  و سياسةةي  و يقائةةدي 030مــةةـادة  
و بعسةمل يلةى بالمعهد  و وحداتل، كما اليجوز تنميه  ي ن اط لمجلةس اإلتحةاد  و لجانةل  

المعهد يلى إاامة النةدواص  و  يميدويج  الحرون يلى موافقة ،  و يقائدي ساس فئوي 
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المحاضراص  و المؤتمراص  و المعارض ويلى ديوة المتحد ين من خةارت المعهةد، وفةي 
اةرار يرةدر كن ويبطن  المعهد. يميدة إلى المتحد ين من و لر الحالة األخيرة توجل الدي

ق للقو ين مجلس إتحاد ، انين  و اللوائح ويواةف كةن   ةر لةلالطال   و لجانل إلا كان مخاليا
المعهةةد إيقةةاف  ي اةةرار يرةةدر يةةن مجلةةس إتحةةاد الطةةال   و لجانةةل يكةةون  عميةةدويحةةه ل

ق للتقاليد والنمه.  مخاليا
جنيةل، واليجةوز  1.3(: يحرن من كن طال  رسه ا تراك سنوى فةى االتحةاد اةدرر 033مـــادة  

مةةن  ةةلا الرسةةه، ويحرةةن فةةى ال ةةهر االون مةةن بدايةةة العةةاه الدراسةةى وتتكةةون االييةةاا 
إيراداص االتحةاد مةن رسةوه االتحةاد ومةن االيانةاص التةى تمنحهةا الةوزارة  و الدولةل ومةن 
الهبةةةاص التةةةى يقبلهةةةا المجلةةةس بموافقةةةة رئةةةيس االدارة المركزيةةةة المخةةةتق.   وال يجةةةوز 

وبنةاا يلةى  ةيكاص تواةع مةن رائةد مجلةس  التررف فةى  مةوان االتحةاد اال فةى  غراضةل
االتحاد المتخرق ومن امين رندوه مجلس االتحاد المختق  توايع  ان( ويكون إمةين 
رندوه المجلس مسئوال ين جميع التررفاص المالية، وتعتبر  موان االتحاد  مواال يامة.  

اليةة لالتحةاد ويقده الجهاز المركزى للمحاسباص تقارير دورية ين مراجعة الترةرفاص الم
ترسةن الةى مجلةس االتحةةاد المخةتق ويميةد المعهةةد ورئةيس االدارة المركزيةة المخةةتق.  
ويلى الجهاص التى رفعص اليها التقاريرفى حالة  بوص جرائه جنائيةة  و مخاليةاص االبةالا 

 ينها الى الجهاص المخترة واتخال االجراااص التأديبية الالزمة.
سبين لمراجعة الحسا  الختامى التحاد المعهد وتقديه تقريةر ويعين يميد المعهد  حد المحا 

 ينل الى مجلس االتحاد والى رئيس االدارة المركزية المختق.
مجلةس اإلتحةاد  ن تتةوفر فيةل ال ةروط لجةان (: ي ترط فيمن يتقده للتر يح لعضوية 032مـــادة  

 -اآلتية:
 .العربية مررجمهورية  ن يكون متمتعا بجنسية  .1
 .يا بالخله القويه والسمعة الحسنةمتر ن يكون  .0

  ن يكون طالبا نماميا مستجدا في فراتل غير باه لإليادة ألى سب . .3

  ن يكون مسددا لرسه اإلتحاد. .2

  ن يكون من لوى الن اط الملحوم في مجان يمن اللجنة التي  ير ح نيسل فيها. .3

ط  و واف يضويتل  ال يكون اد سبه الحكه يليل بعقوبة مقيدة للحرية  و تقرر إسقا .6
  بعحدى اإلتحاداص الطالبية  و لجانها.

  ال يكون اد واع يليل  ى جزاا بالمعهد. .7
(:  يته إنتخا  مجلس اإلتحاد ولجانل بالمعهد في مويد غايتل منترف  هر ديسةمبر 033مـــادة  

من كن يةاه ويرةدر اةرار مةن رئةيس اإلدارة   و المويد اللى تحددر وزارة التعليه العالي
المركزية المختق بتحديد المواييةد التيرةيلية لإلنتخابةاص وفقةا للمسةتوياص المختليةة. وال 
يحه ألى طال  اإلدالا بروتل إال إلا كةان مقيةدا بجةداون النةاخبين مةن الطةال ، ويحمةن 

 إ باص  خرية ولديل ما يييد سدادر رسوه اإلتحاد. 
% يلةى االاةن مةن 31د الطةال  حضةور (: ي ترط لرحة االنتخاباص فى لجان اتحا036مـــادة  

الطال  اللين لهه حه االنتخا ، فةالا لةه يكتمةن العةدد تؤجةن االنتخابةاص لمويةد  خةر فةى 
% يلى 01مدى  ال ة اياه يلى االك ر وفى  لر الحالة ي ترط لرحة االنتخاباص حضور 
ليراةة التةى لةه االان من الناخبين فالا له يكتمن العةدد  ةلر المةرة يسةتبعد تم يةن كةن طلبةة ا

 يكتمن يدد ناخبيها
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المعهةد مجلسةا  يميةد(:  إلا تعلر تكةوين مجلةس إتحةاد المعهةد للسةب  السةابه، يعةين 037مـــادة  
إلدارة  ئون اإلتحاد، يضه ينارر من الطال  المتيواين في الدراسة وفي ن اط اإلتحةاد 

 ممن تتوافر فيهه  روط التر يح.
(:  يخةةتق رائةةد مجلةةس اإلتحةةاد  و اللجنةةة بتحضةةير جةةدون األيمةةان والةةديوة إلةةى 030مــةةـادة  

المعهد  و  يميداإلنعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنييل القراراص. ويقوه بتبليا القراراص إلى 
 رئيس اإلدارة المركزية المختق بحس  األحوان وللك فور ردور ا.

 ،الجنائيةة  و العقوبةاص التأديبيةة الةواردة بهةلة الالئحةة :  مع يده اإلخالن بالعقوباص(031مـــادة  
يجوز  ن تواع يلى يضةو اإلتحةاد الةلى ي بةص يليةل مخاليةة القوايةد المنممةة لإلتحةاداص 
الطالبية  و التقاليةد المرييةة  و اإلخةالن بسةمعة اإلتحةاد  و اإلضةرار بمرةالحة  و فقةدان 

التالية وللك بعد التحقيه معةل وسةماع   روط الخله القويه وحسن السمعة إحدى العقوباص
  - اوالل و ى:

 واف العضو ين ممارسة  ن طة اإلتحاد لمدة  ارا ا  هران. .1
 إسقاط العضوية من مجلس اإلتحاد  و لجانل. .0

 .قاط العضوية من اإلتحاد لمدة سنةإس .3

المعهد. ويكةون توايةع العقةوبتين ال انيةة  يميدويكون توايع العقوبة األولى بقرار من 
 وال ال ة بقرار من مجلس تأدي  الطال .

(: يكون إلتحاد الطال  بالمعهةد الئحةة ماليةة وإداريةة ترةدر بقةرار مةن وزيةر التعلةيه 061ادة  م
 العالي.

 يامــل:احكاه 
بالقرار الوزارى  والئحتل التنييلية الرادرة 71لسنة  30(: يطبه ماجاا بالقانون راه 061مادة  

 و ى تعديالص تمص يليل فيما له يرد بل نق فى  لر الالئحة 07لسنة  1100راه 
 


