قرار رقم ) (84بتاريخ 2017/11/18
بخصوص تنظيم العمل في الفصل الدراسي اﻷول
للعام الجامعي 2018/2017
عميد المعهد :
** بعد اﻹطﻼع على القانون رقم  52لسنﺔ  1970بشأن تنظيم المعاهد العاليﺔ الخاصﺔ .
** وعلى القرار الوزاري رقم  1088لسنﺔ  1978بإصدار ﻻئحﺔ المعاهد التابعﺔ والخاضعﺔ ﻹشراف وزارة التعليم العالي.

** وعلى الﻼئحﺔ الداخليﺔ للم عهد العالي للهندسﺔ والتكنولوجيا بمدينﺔ دمياط الجديدة والمعتمدة والصادر بها القرار الوزاري رقم )
 ( 2036بتاريخ .2012/3/3
** ولحسن سير العمل وتنظيمه بالمعهد .

قرر
أوﻻ  :بدء الدراسﺔ بالفصل الدراسي اﻷول اعتبارا من يوم السبت الموافق  2017/09/23ولمدة ) (14أسبوع .
ثانيا :التسجيل للفصل الدراسي اﻷول للعام الجامعي  2018/2017ابتداء من السبت الموافق  2017/09/16وحتى ) 2017/09/21
إعﻼن القوائم المبدئيﺔ ( .

ثالثا  :ﻻ تزيد عدد الساعات المعتمدة التي يتحملها الطالب خﻼل الفصل الدراسي عن  18ساعﺔ معتمدة وﻻ تقل عن 12
ساعﺔ معتمدة ويجوز في الحاﻻت اﻻستثنائيﺔ وطبقا للقواعد التي وضعها مجلس إدارة المعهد وبناءا على اقتراح المرشد
اﻷكاديمي للطالب إن يتحمل الطالب ثﻼث ساعات معتمدة أكثر أو اقل من الحدين اﻷقصى واﻷدنى للساعات المعتمدة وفى
جميع اﻷحوال يجب أن يستوفى الطالب المتطلبات السابقﺔ ﻷي مقرر يتم التسجيل فيه طبقا لما هو وارد بالﻼئحﺔ الداخليﺔ
للمعهد .
رابعا  :طوال الفصل الدراسي اﻷول من العام الجامعي  2018/2017يعتبر يوم الخميس من كل أسبوع خﻼل اﻷيام التي
تقام فيها اﻹمتحانات يوم عمل كامل للحفاظ على انتظام اﻹمتحانات.
خامسا  :امتحان نصف الفصل اﻷسبوع الثامن ابتداء من السبت  2017/11/11وحتى . 2017/11/16
سادسا  :امتحانات الشفهي والعملي تتم في اﻷسبوع الرابع عشر ) السبت الموافق (2017/12/23
سابعا  :تعلن درجات امتحان نصف الفصل واﻷعمال الفصليﺔ قبل اﻹمتحان التحريري .
ثامنا  :امتحانات نهايﺔ الفصل بدايﺔ من يوم السبت الموافق . 2017/12/30
تاسعا  :إعﻼن النتيجﺔ يوم اﻷثنين الموافق  2018/01/22وفتح باب التظلمات حتى  2017/01/24وإعﻼن نتيجﺔ
التظلمات يوم .2018/01/27
عاشرا  :بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2018/2017يوم السبت الموافق  02/03حتى اﻷربعاء
الموافق .2018/02/07
حادي عشر  :بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2018/2017يوم السبت الموافق .2018/02/10
تاسعا  :يكون تقييم المقررات على النحو التالي :
% 60
% 20
% 20

الدرجات على امتحان نهايﺔ الفصل التحريري
اﻷعمال الفصليﺔ ) تقارير – التمارين – امتحانات دوريﺔ كل أسبوع ( في أحدى حصص التمارين
امتحان نصف الفصل ) أو  10درجات امتحان نصف الفصل  10 +درجات عملي حسب طبيعﺔ المادة (

عاشرا  :طبقا للمادة )  ( 167من الﻼئحﺔ الداخليﺔ للمعهد والتي تنص على اﻷتي :
ً
يجب علي الطﻼب متابعﺔ الدروس واﻻشتراك في التمرينات العمليﺔ وأعمال الورش والتدريب وقاعات البحث وفقا ﻷحكام
الﻼئحﺔ الداخليﺔ واﻻنتظام بالمعهد ويجب أﻻ تزيد عدد مرات غياب الطالب في أي مقرر عن  %25من عدد الساعات
النظريﺔ أو العمليﺔ للمقرر خﻼل الفصل الدراسي ولمجلس اﻹدارة أن يحرم الطالب من هذا المقرر وفي هذه الحالﺔ يعتبر
الطالب راسبا ً في المقررات التي حرم من التقدم لﻼمتحان إما إذا كان هذا التغيب بعذر مقبول من المرشد العلمي أو وكيل
المعهد فيعتبر الطالب منسحبا من المادة ويتعين علي الطالب إعادة تسجيل هذا المقرر وسيتم تطبيق هذه المادة بكل دقﺔ .
حادي عشر  :على جميع جهات اﻷختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
عميد المعهد
أ.د  .محمد سعد القاضـــــى

