خطوات األلتحاق بالمعهد
يقبل المعهد طالب الثانوية العامة المرشحين عن طريق مكتب التنسيق وكذلك الطالب المتقدمين بطلبات
تحويل بعد موافقة وزارة التعليم العالي والطالب الحاصلين على شهادات معادلة من الدول العربية واألجنبية و
حملة الدبلومة األمريكية و شهادة  IGو شهادة الثانوية األزهرية و كذلك يقبل المعهد الطالب المرشحين من
غير ابناء جمهورية مصرية العربية طبقاً للنظم العامة للدولة و القواعد التى يحددها وزير التعليم العالي.
 -1شروط األلتحاق بالمعهد:
 -1أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة (علمى رياضة ) او ما يعادلها.
 -2أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة بالمعهد.
 -3أن يكون مسددا للرسوم الدراسية المقررة للقيد بالمعهد.
 -4أن يثبت الكشف الطبى خلو الطالب من االمراض المعدية و صالحيته لمتابعة الدراسة بالمعهد.
 -2المستندات الالزمة لقيد الطالب بالمعهد:


بالنسبة للطالب المرشحين:
-1



أصل المؤهل الحاصل عليه.

-2

أصل شهادة الميالد (الرقم القومى).

-3

الموقف من التجنيد لمن بلغ  18سنة .

-4

نموذج  2جند.

-5

صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

-6

صور شخصية للطالب.

بالنسبة للطالب المحولين:
باألضافة للبنود السابقة
 -1بيان حالة للطالب المقيدين بجهات أخرى.
 -2بطاقة الترشيح للطالب المستجدين المرشحين لجهات اخرى.
 -3بيان تقديرات بالمواد التى سبق دراستها للطالب و المحتوى العلمى و ذلك بالنسبة
للطالب المحولين من جهات مناظرة.

-3خطوات تسجيل الطالب بالمعهد:
 -1على الطالب أو ولى أمره بعد احضار المستندات السابقة التوجه إلى قسم شئون الطالب بالمعهد و
تسليم الموظف المختص بالفرقة األعدادية المستندات المطلوبة.

 -2يقوم الموظف المختص بتحرير حافظة سداد للرسوم الدراسية و يسددها الطالب فى أى فرع من
فروع بنك  CIBثم يعود مرة أخرى إلى مقر المعهد لتسليم حوافظ األيداع بخزينة المعهد و الحصول
على ايصال سداد للرسوم الدراسية معتمد من المعهد.
 -3يقوم الطالب أو ولى أمره بملئ استمارة طلب األلتحاق و التى تحتوى على بيانات الطالب .
 -4بعد ذلك يحصل الطالب على البطاقة الجامعية الخاصة بالعام الجامعى فى سنة األلتحاق.
مميزت األلتحاق بالمعهد:
 -4ا
 -1يمنح المعهد درجة البكالوريس فى الهندسة فى إحدى التخصصات التالية:


برنامج هندسة األلكترونيات و األتصاالت.



برنامج هندسة الحاسبات.



برنامج هندسة الميكاترونيات.



برنامج الهندسة الصناعية

 -2درجة البكالوريوس التى يمنحها المعهد معادلة ألى درجة بكالوريوس يتم منحها من أى كليه
هندسية بالجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة و ذلك بناء قرار رئيس المجلس األعلى
للجامعات رقم ( )3بتاريخ  2002/2/5و المجدد بالقرار رقم ( )100بتاريخ  2007/6/17و
المجدد بالقرار رقم  68و  69بتاريخ  2011/5/ 23حيث تعتمد شهادة المعهد من السيد األستاذ
الدكتور وزير التعليم العالي.
 -3درجة البكالوريوس التى يمنحها المعهد تتيح لخريجيه األلتحاق بالدراسات العليا بالجامعات الحكومية
المصرية.
 -4يحق لخريجى المعهد الحصول على عضوية نقابة المهندسين .

 -5يقوم المعهد بتعيين الخريجين المتفوقين فى األقسام المختلفة كهيئة معاونة ألعضاء هيئة التدريس
وفقاً لمعايير محددة.
-5اختيار األقسام العلمية بالمعهد:
يختار الطالب البرنامج العلمى الذى يرغب فى الدراسة به وذلك طبقاً للخطوات التالية:
 -1يتم توزيع استمارة التقدم برغبات التخصص للطالب فى بداية شهر مايو على طالب الفرقة األعدادية
وذلك بعد األعالن عن فتح باب اختيار التخصصات.

 -2يفتح باب اختيار رغبات التخصصات لمدة اسبوع على ان يبدأ يوم السبت و ينتهى يوم الخميس فى
نفس األسبوع.
 -3الطالب الذين لم يتقدموا بإختيار األقسام العلمية الذين يريدون الدراسة به خالل الفترة المقررة يتم
توزيعهم عن طريق أ.د .عميد المعهد.
 -4يتم عمل تنسيق لألقسام و ذلك بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الصيفى طبقا لمتوسط النقاط
الحاصل عليه الطالب بنتيجة الفرقة األعدادية و حسب السعة المسموح بها داخل األقسام العلمية.
 -5يتم اختيار الطالب بقسم هندسة الميكاترونيات بما ال يزيد عن  90طالب بالقسم و يكون التفضيل
للطالب الحاصلين على متوسط نقاط اعلى ويوزع الطالب على األقسام العلمية الثالثة األخرى بناء
على رغباتهم الرغبة األولى .
 -6يتم اختيار الطالب بقسم هندسة األلكترونيات و األتصاالت بما ال يزيد عن  180طالب و يكون
التفضيل للطالب الحاصلين على متوسط نقاط أعلى و يوزع الطالب على أألقسام العلمية الباقية
بناء على رغباتهم الثالثة و الرابعة.
-7تجنيد الطالب:
يقوم المعهد بتأجيل التجنيد للطالب حتى  28سنة و ذلك طبقاً للخطوات التالية:
 -1يقوم الطالب المستجد بتسليم نموذج  2جند فارغ ضمن المستندات الالزمة لقيده فى بداية التحاقه
بالمعهد.
 -2عند وصول الطالب للعام الميالدى المحدد من قبل المنطقة العسكرية لتأجيل التجنيد يقوم الطالب
بتسليم البطاقة العسكرية (نموذج  6جند) إلى مسئول التجنيد بالمعهد و يقوم مسئول التجنيد
بإحضار قرار تأجيل من مكتب األتصال العسكري خالل  30يوم من تسليم البطاقة العسكرية.
 -3يقوم المعهد بإعطاء تصاريح سفر لخارج البالد و ذلك فى خالل فترات األجازات الرسمية فقط (أجازة
نصف العام و األجازة الصيفية ).
التاريخ2016/11/6 :

