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كلمة
األستاذ الدكتور /إيمان علي ثروت إسماعيل
عميد الكلية
******************************
أبنائي وبناتي طالب الكلية
الزمالء والزميالت وأعضاء الهيئة المعاونة والعاملين بالكلية
مع بداية عام دراسي جديد ،بل ومرحلة تعليمية جديدة يسعدنى أن أهنئ طلبة
وطالبات الكلية الجدد بالعام الجامعى الجديد ،كما أهنئكم على اختياركم هذه الكلية
وأبارك لكم قبولكم بها متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح ،وأود أن أوضح لكم الدور
الهام لكلية الحاسبات والمعلومات فى تخريج الكوادر القادرة على المشاركة فى صنع
التغيير في مجال تكنولوجيا المعلومات بما تقدمه الكلية من خبرات فى جميع
المجاالت التكنولوجية من علوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار وغيرها.
وفي هذا السياق أذكر كلمة للكاتب الكبير جراهام جرين توضح أهمية القراءة
والتعليم في حياتنا حيث قال "أحيانا أفكر أن حياة الفرد تشكلت بواسطة الكتب أكثر
مما ساهم البشر أنفسهم في تشكيل هذه الحياة" ،فحاول أيها الطالب أن تتخذ من
الكتاب صديقًا ليس فقط من أجل اجتياز االمتحانات بل ليسهم في بناء فك ًرا تنويريًا
لك في حياتك؛ وحيث يشهد العصر الحالي تطور هائل وسريع في مجال تكنولوجيا
االتصاالت وتطبيقاتها في جميع المجاالت لذلك يجب أن تحاول دائ ًما تزويد مهاراتك
وقدراتك بكل جديد لتواكب تلك التطورات.
أتمنى منكم أعزائي أن يكون التعلم بالنسبة إليكم أسلوب حياة وشغف ال ينتهي
فهو بمثابة سالح لك تستطيع أن تواجه به تحديات الحياة كما قال عبد الملك بن
مروان لبنيه" :يا بني ،تعلموا العلم ،فإن استغنيتم كان لكم كماالً ،وإن افتقرتم كانلكم
ماالً".
أبنائي وبناتي ،تتميز كليتكم باستقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس
ممن يشهد لهم بمستوى علمى عالى و خلفيات ثقافية متميزة وأنظمة تعليمية
متعددة ،آمل أن تجدوا فى هذه الكلية مايفيدكم فقد أصبح التعليم في عصرتكنولوجيا
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المعلومات واالتصاالت سلعة أكثر حيوية وقوة محركة للتغيير ،لذلك من المهم أن
ندرك أنه يجب علينا أن نتعامل اليوم مع التعليم بطريقة تختلف عن الماضي.
وانطالقًا من األهداف السامية للكلية ،فإن الكلية تعمل بجهد متواصل لإلرتقاء
بمقرراتها الدراسية ونوعية أبحاثها ومخرجاتها العلمية المؤهلة لتخريج دفعات
ذوي كفاءات عالية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل ،وإلكساب الطالب
المهارات الالزمة لحل المشكالت العملية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ،إن هدف
الكلية النهائي هوالوصول إلى خريج متميز قادر علي اإلبداع واإلبتكار فأرجو منكم
أن تتحلوا بصفات االلتزام والجدية والتعلم الذاتي من أجل مساعدة الكلية في تحقيق
أهدافها.
وختا ًما ،أدعوكم لالصطفاف حول جامعتكم ،وذلك بالتسلح بالعلم والمعرفة ،وأكرر
شكري وامتناني الخالص لألساتذة الزمالء والطالب بعامهم الدراسي الجديد متمنية
لهم عام مليء بالتفوق والنجاحات ،وأن يكون هذا العام هو أولى خطواتكم معنا
للمشاركة في تطوير كليتكم ومجتمعاتكم باذن هللا ،أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا
جميعا ً إلى ما يحبه ويرضاه؛ وكل عام وحضراتكم جميعا ً بخير.

عميد الكلية
أ.د /إيمان على ثروت إسماعيل
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كلمــــــــة
األستاذ الدكتور /رضا عبد الوهاب أحمد
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
********************************************

أبنائى وبناتى األعزاء ......السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يطل علينا عام دراسي جديد ،وفي الوجدان شوق ،وفي القلب حنين ،وفي الخاطر
آمال وطموحات للعال تتخذ من قاعات العلم قواعد لالنطالق ،ومن المحاضرة
والكتاب وقودا لدوام التحليق في أفق المعرفة الرحيبة ،ومن تقنيات المعلومات
المتجددة آليات للتسارع الزمني في دروب االبتكار.
في كلية الحاسبات والمعلومات تنحسر المسافة بين الحاضر والمستقبل ،ويخطو
الزمن خطوات واسعة يحتار معها عقل اللبيب لوال زاد المعرف وزاد اليقين؛ فما ذلك
في كشف أسرار الكون إال ضئيل ،وال في نور علم بديع السماوات واألرض إال قليل.
تسعد بكم كلية الحاسبات والمعلومات بأساتذتها وعلمائها وعامليها مع بزوغ شمس
العام الجديد .تسعد بالبراعم تنمو في أرضها الخصبة ،وبالوطن ينتظره مستقبل
واعد على أيادي األجيال الجديدة من المتفوقين األفذاذ .فلتأخذوا العلم درعا الجتياز
العقبات ،و لتتحصنوا بالمعارف في شأن مستقبل الحياة ،ولتكن المثابرة و الجد
واالجتهاد عنوانا لسيركم في دروب المخلصين ألمتهم العاملين على رفعتها ودوام
عزتها .كم أتمنى أن أراكم جميعا قادة في مجاالت العمل و البحث العلمي تخدمون
الوطن العزيز أينما ذهبتم ،وتعلون شأنه بين األوطان؛ لتعود أمتنا إلى سابق األمجاد
في مضمار التفوق.
أبنائى األعزاء :نحن حريصون دوما ً على التواجد بينكم ،والتواصل معكم
بشخصي وإدارة مكتبي ،وعبر القنوات المختلفة من مجتمع إلكترونى ،ومرشد
أكاديمى ،وإدارة شئون الطلبة ،ورعاية الشباب ،نستمع آلرائكم ومشاكلكم ،ونمد لكم
أيدينا بكل الحب لنوجه خطواتكم لما فيه خي ًر لكم ،ونزودكم بكل ما لدينا من خبرات
علمية من خالل السادة أعضاء هيئـــــــة التدريس بالكلية ،وهـم حريصون كل
الحرص على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها لمواكبة التطورات العالمية في
مجاالت الحاسبات والمعلومات و مستحدثات عصر العولمة .يحدونا األمل في إنشاء
أجيال جديدة قادرة على التعامل بفكر المجتمع المحلى ولغته من ناحية ومتطلبات
العالم الخارجي من حيث القدرة على مواجهة ثورات الحاسبات وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من ناحية أخرى .تحرص إدارة الكلية في سبيل ذلك على
توفير أعلى التقنيات والتجهيزات العلمية للتعليم الجامعي بمعامله ومختبراته
وقاعاته بغرض رفع كفاءة الخريجين للكلية.
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أبنائى وبناتى المستجدين ....لتقطعوا من وقتكم شيئا لقراءة هذا الدليل بعناية؛
لتكتمللل فللي أذهللانكم صللورة الكليللة بأقسللامها العلميللة المختلفللة ،وبرامجهللا الدراسللية
بنظام الساعات المعتمدة؛ يساعدكم ذلك على اختيار مساركم في حياة العلم والعمل.
أدعوكم مخلصا إلى المحافظة على منشآت كليتكم التى هى مللكم ومللك أجيلال سلتأتى
مللن بعللدكم بللإذن هللا ،كمللا أدعللوكم لسلللوك الطللرق الهادئللة و التواصللل المباشللر مللع
المسئولين للتعبير عن مطالبكم المشروعة؛ فالجامعة والكلية بجميع مسلئوليها تفلتح
أبوابها الستقبال كافة مشاكلكم العام منها والخاص للمساعدة في حلها.
أبنائي وبناتي ....من المؤكد أن الطريلق ملليء بالتحلدي و الغايلات عاليلة غاليلة
فعلللى كللل منللا أن يللؤدى واجبلله بأمانللة وإخللالص وإصللرار للتغلللب علللى مللا يعتللرض
مسيرتنا من مصلاعب وعقبلات ،أتمنلى لكلم النجلاح والتوفيلق فلى ولمصلرنا الحبيبيلة
الغالية دوام االزدهار.

أ.د /رضا عبد الوهاب أحمد
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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كلمـــــــــة
األستاذ الدكتور /محمود احمد اسماعيل
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث
************************************************

أعزائي الطلبة والطالبات
يطيب للي ملع بدايلة علام دراسلي جديلد أن أتقلدم إلليكم بخلالص التهنئلة القلبيلة
داعية المولى عز وجل أن يكون عاما سلعيدا بدايتله النشلاط والعملل الجلاد وأن تكلون
خاتمته التوفيق والنجاح بأذن هللا.
بناتى وأبنائي...
إن النجللاح ال يللأتي صللدفة والتفللوق للليس بللالتمني ولكللن علينللا أن نحلللم بجللرأة
ونخطللط بدقللة ونعمللل بللإخالص ،فللنحن مقبلللون علللى عصللر جديللد ال مكللان فيلله إال
لألقوياء  ،والقوة لن تكون إال بالعلم والمعرفة واإلخالص في العمل.
ولقللد أكللد جيللل الحاسللبات والمعلومللات أنلله جيللل قللادر علللى مواكبللة التطللورات
وإملللتالك القلللدرة عللللى مالحقلللة المتغيلللرات والمسلللتجدات التلللى تطلللرأ عللللى تقنيلللات
تكنولوجيا المعلومات و التفاعل معها.
وتهللدف الكليللة منللذ نشللأتها إلللى تللدعيم وترسلليو هللذه الرسللاله ودعللم الطللالب
بالعلوم والمعارف المؤَ ِهلة للتفاعل مع أحدث التقنيات ،وذلك بتقديم برامج موضوعة
طبقا ً للمقاييس العالميلة ،لتلوفير الكلوادر العلميلة المتخصصلة فلي مجلال تكنولوجيلا
الحاسبات والمعلومات وسد حاجة سوق العمل لهذه التخصصات.
وفقكم هللا جميعا وحقق آملالكم وآملال وطلنكم فلى للل كليلتكم وملا تلذخر بله ملن
أسلللاتذة هلللم صلللفوة ملللن أعضلللاء هيئلللة التلللدريس بالجامعلللة تسلللتفيدون ملللن علمهلللم
وخبللراتهم لتكتسللبوا القللدرة علللى الللتعلم الللذاتى مللن خللالل التفاعللل مللع األسللاتذة فللى
المحاضرات والتدريب بالمعامل وورش العمل ،فالكلية تلدرك أهميلة تلوفير اإلمكانلات
العلميللة وتحللرص علللى تللوفير مللا يلللزم للطالللب لبنللاء شخصللية متوازنللة تعمللل علللى
االستزادة من العلم والتفاعل مع الجوانب االجتماعية لمجتمعنا المصرى اللذي سلوف
ينهض بجهود أبنائِه إن شاء هللا.
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث
أ.د /محمود احمد اسماعيل
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كلمة
األستاذ الدكتور /جالل حسن جالل الدين
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
*********************************************

أبنائي وبناتي
مللن أهللم األدوار األساسللية للجامعللات المصللرية وعلللى رأسللها جامعتنللا العريقللة -
جامعة القاهرة  -هو تنمية المجتمع وخدمة البيئة وذلك من خالل تنمية األفلراد داخلل
وخارج الجامعة .ولقد جاء اهتمام الجامعة بتنميلة وتأهيلل الطلبلة والطالبلات ،وكلذلك
الخلريجين ليواكبلوا التطللور التقنلي واالقتصللادي والمعيشلي اللذي نشللهده يوميلا ً عبللر
خطللط التنميللة للدولللة فللي مختلللف قطاعاتهللا .وبللذلك تللدرك إدارة الكليللة مللن منطلللق
مسئوليتها التعليمية ،وتحقيقا لرسالتها التنموية ضرورة إعداد أجيال تمتلك مقوملات
العلللم الحللديث ومتأهبللة لمواجهللة تحللديات األلفيللة الثالثللة ولللديها القللدرة علللى تحقيللق
الجلودة التنافسللية العالميللة ،وفللي نفللس الوقلت ،التمسللك بالهويللة المصللرية والعربيللة
وااللتزام بأداء الواجب بكفاءة .
وال يفوتني  -ونحن نبدأ عامنا الجامعي الجديد أن أعبر عن تقلديري لللدور الهلام
والمتميللز الللذي تقللوم بلله الكليللة نحللو تقللديم مختلللف األنشللطة الثقافيللة واالجتماعيللة
والعملية والرياضية لطالبها وذلك من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذللك
من خالل:










إقامة الموسم الثقافي والفني للكلية0
عقد الندوات وورش العمل والمحاضرات العامة0
التدريب الصيفي للطالب و تنظيم دورات تنمية العاملين ورفع كفاءة األداء0
االهتمام بتطوير المعامل والمباني والمنشآت والحدائق0
استضافة الوفود على المستوى اإلقليمي والعالمي .
تنظم العديد من الزيارات الميدانية للكليات المنالرة.
إقامة المؤتمر العلمي للكلية والذي أصبح من أهم المؤتمرات العالمية
لتكنولوجيا المعلومات.
إقامة المؤتمر التوليفي لطالب
المشاركة في القوافل الثقافية والتنموية التي تقوم بها الجامعة

وممللا ال شللك فيلله أن لألنشلطة الطالبيللة الصلليفية أهميللة كبللرى بالنسللبة للطالللب
حيث تعد رافداً من روافد إعداد وتهيئة الطالب ليكون لبنة صالحة فلي بنلاء مجتمعله،
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إذ ال بللد مللن التكامللل بللين الجانللب المعرفللي والعلمللي والنشللاط الصلليفي لكللي يتحقللق
التوازن في بناء شخصية الطالب الجامعي علميا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً.
ولعلها فرصة طيبة أدعو فيها أعزائلي الطلالب للمشلاركة فلي األنشلطة الطالبيلة
في الكلية واالستفادة من البرامج المتنوعة التي تقدم من خاللها.
أخيراً فإنني أعتقد أن الوقت قد حان لكي نثبلت ألنفسلنا قبلل غيرنلا أن كليتنلا رغلم
حداثتها لم تصل إلى ما وصلت إليله إال بتوفيلق ملن هللا العللى القلدير وبجهلود أبنائهلا
من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين .
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
أ.د /جالل حسن جالل الدين
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رؤية الكلية
"أن تكون كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة مؤسسة رائدة للتعليم العالي
والبحث العلمي في مجاالت الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار علي المستوي
اإلقليمي والعالمي"

رسالة الكلية
" تلتزم كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة بتقديم خدمة تعليمية وبحثية
متميزة لتخريج كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجاالت
المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار.
كما توفر الكلية برامج لبناء القدرات وتقديم استشارات مهنية وحلوالً تقنية مساهمةً
منها في تنمية المجتمع." .

األهداف األستراتيجية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.9

تطبيق برنامج االعتماد والجودة العالمية.
استحداث برامج حديثة لتلبية احتياجات السوق المحلى واالقليمى والدولى .
اإلرتقاء بالبحوث العلميلة لتكلون عللى المسلتوى العلالمى و ذللك بتلوفير معاملل
متخصصة
خدمة المجتمع من خالل خدمات تكنولوجيا االتصال والمعلومات.
اعللادة تأهيللل خريجللى الكليللات المختلفللة طبقلا ً لحاجللة سللوق العمللل فللى المجللاالت
الحديثة لعلوم الحاسب والمعلومات.
نشلر الللوعى وتعميقلله فللى المجتمللع بهلدف ادخللال اسللتخدام تكنولوجيللا الحاسللبات
والمعلومات فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة ،ورفع كفاءة استخدامها.
االشتراك مع الجهلات المتخصصلة لتطلوير برمجيلات اللنظم والتطبيقلات وخاصلة
العربية .
تنظيم المؤتمرات وعقد االجتماعات العلمية بهدف االرتقاء بالمستوى التعليمى.
إنشاء وحدات أبحاث متخصصة في الفروع المختلفة لعلوم الحاسبات
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نبذة تاريخيـــة
عن جامعة القاهرة

******************************************************

شعار جامعة القاهرة
يمثللل شللعار جامعللة القللاهرة صللورة إللله مللن أقللدم اآللهللة المصللرية القديمللة هللو اإلللله
"جيحوتي" أو توت ولقد كان المصريون القدماء ينظرون إليله كإلله للعللم والمعرفلة
والشعار يمثل اإلله في هيئة رجل جلالس بلرأط طلائر اآلبليس (أبلو منجلل) ،ويمسلك
بيده قلما وقرطاسا كأنه يتأهب للكتابة .ويرجع الفضل إلي جامعة القاهرة في الكشلف
عن آثار هامة لهذا اإلله في منطقتي األشمونين وتونا الجبل .

الجذور التاريخية لجامعة القاهرة
فللي يللوم  21ديسللمبر عللام  1902شللهدت قاعللة شللوري القللوانين مولللد الجامعللة
المصللرية الجديللدة بعللد جهللود وطنيللة مخلصللة قللام بهللا نفللر قليللل مللن زعمللاء األمللة
وأعيانها بدءا من زعماء مصر المخلصين مصطفي كامل ومحمد فريد والشيو محمد
عبللده ومللرورا بأحمللد المنشللاوي ومصللطفي الغمللراوي ونهايللة بسللعد زغلللول وقاسللم
أمين وحفني ناصف.
وقللد بللدأت الدراسللة فللي الجامعللة الوليللدة فللي قصللر الخواجللة نسللتور جنللاكليس
(الجامعلللة األمريكيلللة حاليلللا) وذللللك فلللي موضلللوعات  :الجغرافيلللا والتلللاريو واآلداب
العربيللة واإلنجليزيللة ،ثللم توسللعت فيمللا بعللد لتشللمل دراسللات فللي علللوم الطبيعيللات
والرياضة .وبدأت العواصلم األوروبيلة تشلهد وصلول أول مبعلوثين للجامعلة الجديلدة
للدراسة في مختلف فلروع العللوم لتكلوين نلواة لهيئلة التلدريس بالجامعلة المصلرية،
وكان علي رأط هؤالء المبعوثين الدكتور طه حسين عميد األدب العربي وأول عميلد
مصري لكلية اآلداب بجامعة القاهرة.
وفي  1923/3/12تم ضم مدرستي الحقوق والطب للجامعة ،وفي 1925/5/19
صللدر المرسللوم الملكللي بإنشللاء الجامعللة المصللرية وضللمها لللوزارة المعللارف .وقللد
تكونلت الجامعلة فللي ذللك الوقللت ملن كليللات اآلداب  -العللوم  -الحقللوق  -الطلب .وفللي
نفس العام تم ضم مدرسة الصيدلة العليا لكلية الطب.
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وفي عام  ،1922بدأت الجامعة في إنشاء مقار دائمة إلدارة الجامعة وكلياتها ،وذلك
علللى األرض التللي حصلللت عليهللا الجامعللة مللن الحكومللة تعويضللا عللن األرض التللي
تبرعلللت بهلللا األميلللرة فاطملللة بنلللت الخلللديوي إسلللماعيل للجامعلللة .وبالفعلللل تلللم فلللي
 1922/2/7وضع حجر األساط لمباني الجامعة الجديدة بمنطقة األورمان بلالجيزة،
وفي عام  ،1935تم ضم مدارط الهندسة الملكية  ،والزراعة العليا والتجارة العليا،
ومدرسة الطب البيطري للجامعة.
وفي عام  1936صدر مرسوم ملكي بتغيير اسم "الجامعلة المصلرية" ليصلبح
اسمها "جامعة فؤاد األول" وفي عام  ،1932انفصلت مدرسة الطب البيطلري علن
كلية الطب لتصبح كلية مستقلة وفي عام  1946ضمت مدرسلة دار العللوم للجامعلة.
وفللي عللام  1953وبعللد قيللام الثللورة أصللدر مجلللس الللوزراء مرسللوما بتعللديل اسللم
الجامعللة ليصللبح اسللمها "جامعللة القللاهرة" .وفللي عللام  1955انفصلللت مدرسللتى
الصيدلة وطب األسنان عن كلية الطب لتصبح كل منها كلية مسلتقلة وفلي نفلس العلام
أنشللئ فللرع لجامعللة القللاهرة بللالخرطوم وهللو يضللم اآلن كليللات اآلداب و الحقللوق و
التجارة و العلوم .
وتوالي إنشاء الكليات بعلد ذللك ،ففلي العلام الجلامعي  61/60بلدأت الدراسلة
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،وفي عام  1962أنشئ معهلد الدراسلات والبحلوث
اإلحصائية  ،و كذلك أنشئ فى نفس العام معهد العالج الطبيعي اللذى تحلول اللى كليلة
العالج الطبيعي فى يناير  ، 1992وفلي علام  1964أنشلئ المعهلد العلالي للتملريض
وألحللق بكليللة الطللب ،وفللي عللام  1969أنشللئ المعهللد القللومي لللألورام  ،وفللي عللام
 1970أنشئت كليتي اإلعالم واآلثار ومعهد الدراسات والبحوث اإلفريقية  ،وفي عام
 1979أنشئ معهد التخطيط اإلقليمي والعمراني وتحول إلى كليلة التخطليط اإلقليملي
والعمراني فى علام  ،1990وفلي علام  1927صلدر القلرار بإنشلاء معهلد الدراسلات
والبحوث التربوية بجامعة القاهرة وفى عام  1994صدر القرار رقم ( )227بإنشاء
المعهد القومي لعلوم الليزر ،وفى عام  1995صدر القرار الجمهوري رقم ( ) 419
إلنشاء كلية الحاسبات والمعلومات وقد بدأت الدراسة فعال بالكلية فلى العلام الجلامعي
.1997-1996
ولللم يقتصللر دور الجامعللة علللى خدمللة البيئللة المحيطللة بهللا فقللط بللل امتللد إلللى
المحافظات القريبة منها فأنشأت الجامعة فرعى لها فى محافظتي الفيوم وبني سويف
حيث ضم فرع الفيوم كليلات التربيلة – الزراعلة – الهندسلة – الخدملة االجتماعيلة –
الدراسات العربية واإلسالمية – السباحة والفنادق – اآلثار – والطب البشرى  ،كما
أنشئ فى فرعى الفيلوم وبنلى سلويف كليلات التجلارة – الحقلوق – الطلب البيطلري –
العلللوم – اآلداب – الصلليدلة والتربيللة  ،وفللى عللام  1923صللدر القللرار الجمهللوري
باعتبار فرعى الفيوم وبنى سويف فرعين مستقلين .
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جامعة القاهرة… حاليا
* تضم جامعة القاهرة حاليا 20كلية 5،معاهد عليا ،وفي فرع الخرطوم  4كليات0
* عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفروعها .6720
* عدد المدرسين المساعدين والمعيدين . 5466
* مجموع طالب جامعة القاهرة و فرع الخرطوم  126036طالب وطالبة باإلضافة
إلي  26000دارط ودارسة بالتعليم المفتوح .
* عدد الوافدين المقيدين بالجامعة  1247طالبا وطالبة.
* يتبع الجامعة  115مركزا ووحدة ذات طابع خاص ،منها علي سبيل المثال
مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي ومركز خدمة المجتمع.

المرافق األساسية للجامعة
* المكتبة المركزية للجامعة ،وتقتني  297235كتابا و 14312مخطوطة.
* قاعة أحمد لطفي السيد ،افتتحت عام  1935وتعقد بها جلسات مجلس الجامعة
والمجلس األعلى للجامعات.
* قاعة االحتفاالت الكبري ،افتتحت عام  1935وتسع لعدد  4آالف فرد ،ومزودة
بالترجمة الفورية لخمس لغات.
* مستشفيات الجامعة وعددها  2مستشفيات باإلضافة إلي المعهد القومي لألورام.
* مطبعة جامعة القاهرة ،تأسست سنة  1945وتقوم بطبع الكتب الجامعية
ومطبوعات الجامعة والمجالت العلمية.
* المدن الجامعية وتستوعب  7416طالب و 2950طالبة.
* دار الضيافة افتتحت عام 1923ومخصصة إلقامة ضيوف الجامعة وصالة للحفالت.
* ساعة جامعة القاهرة ،تأسس برج الساعة عام 1937بارتفاع  40مترا.
* متحف الجامعة  ،افتتح عام  1929إلبراز التاريو العلمي والتطور الهندسي لمباني
الجامعة منذ إنشائها في عام .1902

أنشطة متميزة تنظمها جامعة القاهرة
موسم ثقافي سنوي:
تحرص الجامعة ،بجانب مسئوليتها العلمية والتعليميلة عللي القيلام بلدورها
الرائد في نشر الثقافة الجادة ،وفي سبيل ذلك نظمت الجامعة موسما ثقافيا وفنيلا
يتضللمن لقللاءات مللع السللادة الللوزراء ،وكبللار المسللئولين بالدولللة ،والمفكللرين
واألدباء والعلماء ،عروضا فنيلة (موسليقي ،كلورال ،أمسليات شلعرية ،علروض
مسرحية ،معارض ،فنون تشكيلية).
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أنشطة الطالب المتميزة:
 دوري رياضي بين الكليات. لقاءات رياضية مع الجامعات األخرى واألندية الرياضية. مراكز تدريب في جميع األلعاب الفردية والجماعية. عروض فنية( مسرح -منوعات). معارض فنون تشكيلية. مسابقات ثقافية  ،نوادي علوم. مسابقات علمية . -مسابقات تكنولوجية.

إدارة الجامعة ومجالسها
رئاسة الجامعة:
يرأط الجامعة رئيس الجامعة  ،ويتولى إدارة الجامعة من النواحي العلمية ،واإلدارية،
والمالية ،وهو الذي يمثلها أمام الهيئات األخرى ،ويعاونه في ذلك نواب رئيس الجامعة:
 - 1نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب.
 - 2نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
 - 3نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 - 4نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الخرطوم.
 - 5أمين عام الجامعة .

مجلس الجامعـة
مجلس الجامعة يرأسه رئيس الجامعة ،ويضم في عضويته كال من:
 -1نواب رئيس الجامعة.
 -2عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
 -3أربعة أعضاء علي األكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة.

إدارة الكليات والمعاهد
إدارة الكليـة:
يرأط الكلية أو المعهد عميد ،ويعاونه ثالثة وكالء:
 - 1وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 - 2وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 - 3وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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مجلس الكلية أو المعهد:
مجلس الكلية أو المعهد يرأسه العميد ،ويضم في عضويته كال من:
 - 1وكالء الكلية أو المعهد.
 - 2رؤساء األقسام.
 - 3أستاذ من كل قسم.
 - 4أستاذ مساعد ،ومدرط.
 - 5ثالثة أعضاء علي األكثر من خارج الكلية.
 - 6خمسة أساتذة علي األكثر يتم اختيارهم.

أقسام الكلية أو المعهد :
تنقسم كليات الجامعة ومعاهدها إلي أقسام مستقلة لكل منها كيانه الذاتي
من الناحية العلمية واإلدارية ،والمالية ،ويرأط المجلس رئيس مجلس القسم
والمجلس يتكون من جميع األساتذة واألساتذة المساعدين في القسم ،ومن خمسة
من المدرسين علي األكثر.
المؤتمر العلمي  :يدعو عميد الكلية أو المعهد إلي االجتماع مرة علي األقل
خالل العام الجامعي ،ويشكل المؤتمر العلمي برئاسة العميد وعضوية:
 - 1جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
 - 2ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد.
 - 3ممثلين عن الطالب علي أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة.
ويختص المؤتمر العلمي بتدارط ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في
الكلية أو المعهد وتقويم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق
انطالقها لمالحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

كليات الجامعة ومعاهدها وفروعها
كلية اآلداب -كلية الحقوق -كلية االقتصاد والعلوم السياسلية  -كليلة التجلارة -
كليللة العلللوم  -كليللة الطللب -كليللة التمللريض -كليللة العللالج الطبيعللي -كليللة طللب الفللم
واألسنان -كلية الصيدلة -كلية الهندسة  -كلية الزراعة -كلية الطب البيطري  -كليلة
دار العلوم  -كلية اإلعالم  -كلية اآلثار  -كلية التخطيط العمراني  -كلية الحاسلبات و
المعلوملللات  -معهلللد الدراسلللات والبحلللوث اإلحصلللائية -معهلللد والدراسلللات البحلللوث
اإلفريقيللة -المعهللد القللومي لللألورام -معهللد الدراسللات والبحللوث التربويللة – المعهللد
القومي لعلوم الليزر .
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خدمات طالبية تقدمها الجامعة
مكتبة الجامعة :
تقع خلف مبنى كلية اآلداب وقد تم افتتاحها فلي 1932/4/27م وتعملل ملن
التاسعة صباحا ً حتى السادسة مساءاً أيام الدراسة وحتلى الثانيلة لهلراً أثنلاء األجلازة
وهللي مفتوحللة لجميللع طللالب الجامعللة لإلطللالع واالسللتعارة (وبهللا  100161كتللاب
عربي –  122220كتاب أجنبي ) كما توجد وحدة للتصوير بالنسلبة للمقتنيلات التلي
ال يسمح باستعارتها كما توجد وحدة صوتيات لخدمة المكفوفين .

مشروع المكتبة الرقمية :
حرصا من اإلدارة العليا لجامعة القاهرة على ضرورة تسهيل حصول السلادة
أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات العليا على مجموعة متنوعلة ملن
مصادر المعلومات اإللكترونية تتيح استخدام البوابة الرقميلة www.eul.edu.eg
وذلللك مللن خللالل مشللروع المكتبللة الرقميللة بللالمجلس األعلللى للجامعللات حيللث تتلليح
البوابللة الرقميللة إمكانيللة الوصللول إلللى مجموعللة متنوعللة مللن مصللادر المعلومللات
اإللكترونيللة التللى تشللترك فيهللا الجامعللات المصللرية و التللى تشللمل الكتللب والمجللالت
العلميلة وقواعلد البيانلات ملن خلالل مجموعلة ملن ناشلري الكتلب والمجلالت العلميلة
علللى المسللتوى العللالمي وتتنللوع الكتللب بللين دراسللية وبحثيللة وموسللوعات علميللة
متخصصة وتتيح البوابة النصوص الكاملة للعديد ملن الكتلب واللدوريات العلميلة كملا
أنها تتيح إمكانية الوصول إلى األبحاث قيد النشر التى لم يتم نشرها بعد .

الخدمات الطبية ( المجانية ) :
 -1مستشفى الطلبة تقع بميدان الجيزة بجوار المركز الرياضي للكلية ومبنى مدينة
الطالبات وتحتوي على جميع األقسام والتخصصات وكذلك وحدة كلي صناعية ،
غرفة عناية مركزة  ،غرفة عمليات  ،تحاليل طبية وأشاعه.
 -2إدارة الشئون الطبية  (:ش يافع بن يزيد أمام مبنى كلية الطب البيطري من
ناحية ش مراد بالجيزة ويتبعها عيادات الفم واألسنان بالكليات المختلفة ).

المدن الجامعية :
يتبع الجامعة  3مدن جامعية للطلبة المغتربين وهي:
 -1المدينة الجامعية الرئيسية للطلبة ( بين السرايات ) .
 -2مدينة الرعاية الطالبية ( بوالق الدكرور).
 -3مدينة الطالبات (ميدان الجيزة بجوار مستشفى الطلبة)  2900طالبة
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خدمات تقدم داخل المدينة الجامعية :





صيدناوي :يوجد فرع لمحالت صيدناوي يقدم خدمات عديدة لطالب الجامعة
بأسعار تناسب لجميع المستويات ومدعمة من المالبس والسلع الكهربائية
واألثاث والسجاد .
مكتب اشتراك المواصالت  :هو مكتب يتبع هيئة النقل العام الستخراج
اشتراكات المواصالت للطلبة مم يوفر عليهم عناء الزحام .
مكتب البريد  :يقدم جميع خدمات مصلحة البريد لطالب الجامعة .
البنك األهلي المصري فرع الجامعة ويقدم جميع الخدمات المصرفية للسادة
أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين.

اإلدارة العامة لرعاية الشباب
مقرها المركز الرياضي بالجامعة -مبنى البولنج بجوار المدينة الجامعية
الرئيسية وتشرف على جميع األنشطة الطالبية بالجامعة .
 -2الجوالة والخدمة العامة
 -1إدارة النشاط الرياضي
 -4إدارة صندوق التكافل االجتماعي
 -3إدارة النشاط الثقافي والفني
 -5إدارة النشاط االجتماعي والرحالت والمعسكرات واألسر

مالعب الجامعة :
 -2المركز الرياضي لكلية الزراعة
 -1اإلستاد الرئيسي .
 -3مركز كلية الطب البشري -4 .مركز كلية الهندسة
 -5نادي التجديف بكورنيش النيل خلف شيراتون القاهرة .
** وجميع المالعب مفتوحة لجميع الطالب بالجامعة أثناء الدراسة والعطلة الصيفية

معسكر قادة المستقبل :
ينظم اتحاد طالب جامعة القاهرة معسكر إعداد قادة المستقبل  ...ويقام المعسكر
خالل شهري يوليلو وأغسلطس ويتكلون ملن علدة أفلواج يضلم كلل فلوج ملا يزيلد علن
 100طالب وطالبة إلى جانب اإلشراف .
ويشتمل المعسكر على برامج لتنمية المهارات العلمية والثقافية والفكرية وذلك
عن طريق المحاضرات النظرية والزيارات الميدانية لمواقع اإلنتاج وعروض األفلالم
العلميللة وكللذلك إقامللة النللدوات التللي يحضللرها كبللار المفكللرين والسياسلليين ويختللتم
المعسكر بحفل ختامي ويقدم للطالب المشاركين حوافز عينية ومادية .

ميكنة خدمات الجامعة :
 -1تنسيق دخول الجامعة إلكترونيا  - 2تسجيل الطالب بالمدن الجامعية إلكترونيا
 -3تدريب كوادر المولفين على تحويل أداء عملهم إلكترونيا
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نشــأة الكليــة وتطورها

أوال النشأة :
أنشللئت كليللـة الحاسللبات والمعلومللات بصللدور القللرار الجمهللوري رقللم ( )419لسللنة
1995وبللدأت الدراسللة بهللا منللذ العللام الدراسللي 97-96ومنللذ نشللأتها وهللى تمضللى
بخطى ثابتة على طريق الملنهج العلملي والتطلور التكنوللوجي حتلى اكتمللت مقوملات
الكلية فهى تضم مجموعة ملن صلفوة أبنلاء مصلر وعلمائهلا المتخصصلين فلى مجلال
الحاسللبات والمعلومللات فتضللم الكليللة عللدد ( )27عضللو هيئللة تللدريس و( )170مللن
المدرسللين المسللاعدين والمعيللدين ،كمللا تضللم نخبللة مللن اإلداريللين المتميللزين الللذين
أكللدوا منللذ نشللأة الكليللة تفللانيهم فللى أداء مهللامهم راغبللين فللى المسللاهمة فللى ترسلليو
دعائم الكلية الوليدة حتى تكون صرحا ً شامخا ً نتشرف به ،كما يلتحق بالكليلة صلفوة
شباب مصر المتفوق حيث تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العاملة واللذين
أتمللوا بنجللاح دراسللة مللادتي الفيزيللاء والرياضلليات بتفللوق مللن خللالل مكتللب تنسلليق
القبول بالجامعات.

ثانيا أهداف الكلية :
 .1إعلللداد المتخصصلللين فلللى الحاسلللبات والمعلوملللات والملللؤهلين باألسلللس النظريلللة
ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا الحاسبات
والمعلومات بدءا من برمجيات اللنظم إللى برمجيلات التطبيقلات سلواء كانلت هلذه
البرمجيات مركزية أو موزعة.
 .2إجلللللراء الدراسلللللات والبحلللللوث العلميلللللة والتطبيقيلللللة فلللللى مجلللللال الحاسلللللبات
والمعلومات.
 .3تقديم االستشارات والمساعدات العلمية والفنيلة للهيئلات والجهلات التلى تسلتخدم
تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه.
 .4تللدريب الكللوادر الفنيللة فللى قطاعللات الدولللة المختلفللة علللى تكنولوجيللا الحاسللبات
والمعلومات.
 .5نش ر الوعي وتعميقه فى المجتمع بهلدف إدخلال اسلتخدام تكنولوجيلا الحاسلبات
والمعلومللللات فللللى قطاعللللات ومؤسسللللات الدولللللة المختلفللللة ،ورفللللع كفللللاءة
استخدامها.
 .6تنظييييم المييي تمرا وعتيييد االلتماعيييا العلميييية بهيييد االرتتيييا بالمسيييتو
التعليمي وتعميق المفهوم العلمى بين الكوادر المتخصصة.
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 .7عقللد االتفاقيللات العلميللة مللع الهيئللات والمؤسسللات المنللالرة علللى المسللتوى
المحللللى واإلقليملللي والعلللالمي بهلللدف تبلللادل اآلراء وإجلللراء البحلللوث المتعلقلللة
بتخصصات الحاسبات والمعلومات.
 .2توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي في شتى مجاالت التخصص.

مفهوم التطوير
وفللى إطللار فلسللفة جامعللة القللاهرة الراميللة للوصللول إلللى جامعللة المسللتقبل مللن خللالل
تطللوير وتحللديث برامجهللا التعليميللة سللعيا للوصللول إلللى معللايير االعتمللاد األكاديميللة
الدولية والمفهوم األساسي للتطلوير هلو التحلول ملن نظلام الفصلول الدراسلية وتبنلى
نظللام السللاعات المعتمللدة باعتبللاره النسللق التعليمللي المطبللق فللى العديللد مللن جامعللات
العالم و الذي ثبت تمتعه بالعديد من المزايا  ،ومن هلذا المنطللق تلأتى محلاوالت كليلة
الحاسبات والمعلومات لتطوير نظام الدراسة فيهلا وإعلادة تقيليم المنلاهج والمقلررات
التي يتم دراستها  ،واألخذ بأحدث النظم التعليمية التى تسمح بقدر اكبر من المشاركة
الطالبية  ،وتفتح مجاالت االختيار أمام الطالب فى دراسة المقررات وفقلا لقلدراتهم و
إمكانيلللاتهم ورغبلللاتهم  ،وفلللى هلللذا اإلطلللار رأت إدارة الكليلللة ضلللرورة تطبيلللق نظلللام
الساعات المعتمدة المعمول به فى العديد من الجامعات العالمية الكبيرة.
أهداف التطوير :
 بناء نظام تعليمي متطور يتالءم مع النمو المتصارع فى مجاالت الحاسبات
والمعلومات.
 مواكبة االتجاهات العلمية الحديثة فى مجاالت تخصص الكلية من خالل تحديث
المقررات الدراسية .
 إتاحة مساحة اكبر للتدريبات العملية المتطورة بما يواكب متطلبات العمل فى كافة
مؤسسات الدولة .
 إتاحة حرية االختيار أمام الطالب للتخصصات التى يرغبون دراستها بما يتوافق
مع ميولهم واهتماماتهم .
 توفير المناخ العلمي المناسب أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين الرتياد
تخصصات علمية جديدة ومتطورة .
 إتاحة الفرصة للتميز بين القدرات المختلفة للطالب وتمكين المتميزين من بينهم
من تحقيق طموحاتهم العلمية .

**ولمعرفة المزيد **
www.fci.cu.edu.eg

- 24 -

- 25 -

إدارة الكليـــة

األستاذ الدكتور /إيمان على ثروت إسماعيل
عــمـيــد الكـلـيـــة

األستاذ الدكتور /رضا عبد الوهاب احمد
وكيــل الكليــة لشئــون
التعليم والطالب

األستاذ الدكتور /محمود احمد اسماعيل
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث

األستاذ الدكتور /جالل حسن جالل الدين
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
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السادة ر سا األقسام العلمية بالكلية

أ.د  /هشام نبيه المهد محمد
رئيس قسم :تكنولوليا المعلوما

أ.د  /عبير محمد الترنى محمد
رئيس قسم :علوم الحاسب

أ.د  /إيهاب عز حسنين شر الدين
قائم بأعمال رئيس قسم :نظم المعلوما

أ.د  /محمد مصطفى صالح
رئيس قسم :بحوث العمليا
و دعم التـــرار
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السادة أعضا هيئة
التدريس والهيئة المعاونة
بالكلية
أوال :قسم علوم الحاسب CS
السادة األساتذة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.9
.10

أ.د /إبراهيم فرج عبد الرحمن
أ.د /سلوى أحمد سعد على الجمل
أ.د /على على محمد فهمي
أ.د /هشام أحمد حسن محمد
أ.د /فاطمة عبد الستار عمارة
أ.د /ريم محمد رضا بهجت
أ.د /خالد فؤاد سيد شعالن
أ.د /عمرو أحمد أنور على بدر
أ.د /سمحاء رافع عادل البلتاجى
أ.د /عبير محمد القرنى محمد

السادة األساتذة المساعدون
 -1د /أكرم إبراهيم محمد صالح
 -2د /سمير السيد محمد عبد الرحمن
 -3د /عمرو عاطف كامل حسانين

السادة المدرسون
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-2
-9

د /مصطفى رضا عبد هللا الطنطاوى
د /خالد توفيق حسن واصف
د /محمد مصطفى محمد زهران
د /أحمد شوقى الموافى
د /محمد محمود فوزى الرملى
د /شريف عصام الدين محمد خطاب
د /على أحمد على أحمد
د /بشير عبد الفتاح يوسف عطية
د /عماد نبيل حسن عبد الحميد حرب
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 -10د /نوح صبرى المتولى المتولى
 -11د /محمد ناصف فتوح عبد الرحمن
 -12د /خديجة محمد عبد الحى البدويهى

السادة المدرسون المساعدون
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.12
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

شريف محمد عبد ربه محمود
سهى حسن محمود مكادى
محمد حسن محمد شاذلى
شيرى أحمد أمير عزت
يسرا محمد صبري جاد
هناء بيومى على مبارز
أمين محمد أمين السيد عالم
منار مصطفى كامل أحمد
إيهاب عبد الحميد محمد عبد الحميد
سارة سالم أحمد حمودة
وليد أحمد فؤاد أحمد شلبى
مى إبراهيم محمد محمود
إيمان حسنى عبد الغنى سالم
سارة معداوى حسن على قريطة
صباح سيد محمد عبد الغنى دسوقى
محمد السيد حسين األرنؤطى
إيمان حسن سيد نجم
آيات خيرى محمد فكرى
مصطفى سعد إبراهيم محمد إبراهيم
رنا عارف أحمد رشاد سالمة
سارة عالء عبد الحميد يونس
بسمة مختار حسين عبده طنطاوى
ليلى مصطفى ابراهيم الصافورى
دسوقى عبد القوى دسوقى الغرابلى
سمر هشام أحمد حسن
محمد محمود عبد الوهاب محمد
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السادة المعيدون
 .1إسالم على حسن حسين
 .2مروة نبيل عبد هللا إبراهيم زايد
 .3دينا محمود ابراهيم محمد عاشور
 .4منى حمدى محمود محمد القلماوى
 .5محمد أحمد عمر السيوفى
 .6نوران محمد هشام فاروق السيد
 .7سارة حسن سيد عبد المجيد
 .2عمرو مجدى محمد سيد
 .9عبير خالد منصور أحمد
 .10محمود محمد سيد على خضير
 .11سمر هشام أحمد حسن
 .12أمانى محمد هشام فاروق السيد عويس
 .13يمنى مجدى محمد نور الدين
 .14هدى أحمد عبد اللطيف محجوب
 .15أحمد جالل أحمد راشد
 .16راجية محمد أبو الفضل حسن
 .17فاروق محمد فاروق سالم
 .12مصطفى أيمن حسن أبو الليل
 .19صفاء على حسن عبد القادر
 .20آالء عمرو محمد عبد الحليم
 .21إسالم حسن محمد مصطفى
 .22عمر خالد على رجب
 .23أحمد محمد سيد عباط
 .24هبة هللا يوسف مصطفى محجوب
 .25نورا عبد الحميد محمد عبد الجواد طلخان
 .26أميرة أحمد على أبو حذيفة
 .27كاترين فرج جاك بدروسيان
 .22سارة طارق على عثمان
 .29محمد سمير ربيع عبد المقصود
 .30مهند عبد الفتاح محمود السلك
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ثانيا :قسم تكنولوجيا المعلومات
السادة األساتذة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-2
-9

أ.د /محمد جمال الدين درويش
أ.د /فتحى السيد عامر
أ.د /هدى محمد أنسى على
أ.د /إيمان على ثروت إسماعيل
أ.د /رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى
أ.د /محمود أحمد إسماعيل إبراهيم
أ.د /أبو العال عطيفى حسنين على
أ.د /خالد مصطفى السيد السيد
أ.د /هشام نبيه المهدى محمد

السادة األساتذة المساعدون
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-2

د /نعمت فاروق محمد حلمى الجيار
د /محمد محمود عبد الدايم
د /شريف مهدى عبده
د /هيثم صفوت كمال حمزة
د /إيمان عاطف محمد العزب
د /نيفين ابو الحديد محمد
د /أميرة محمد قطب
د /معتز أحمد زكى الصبان

السادة المدرسون
-1
-2
-3
-4
-5
-6

د /عمرو سعد أحمد عياد
د /عيد محمد عمري أحمد
د /محمد أحمد أحمد رفاعى
د /إيمان السيد سند محمد متولي
د /محمد أحمد وهبى
د /سناء محمد أحمد طه

السادة المدرسون المساعدون
 -1هشام حسنى غريب على
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 -2شيرين يوسف يوسف صالح
 -3نسرين كامل أبو سريع
 -4شيماء مسعد محمد عشماوى
 -5منى محمد محمد سليمان
 -6أحمد سامى إسماعيل
 -7وليد أحمد عبد الحميد أبو حمد
 -2وليد محى الدين عدلى
 -9جيهان مصطفى كامل سليم
 -10إيمان مصطفى فهمى محمد
 -11سها إبراهيم ممتاز محمد
 -12أحمد محمود عبد المؤمن أحمد
 -13شادى سمير محمد خليفة
 -14سارة عبد العزيز عبد الحميد السيد
 -15محمد سامى إسماعيل عبد الحميد رخا
 -16إيمان أحمد سيد أحمد
 -17أمير إبراهيم أمين محمد
 -12توفيق أحمد محمد قطب
 -19دينا طارق محمد إبراهيم حافظ
 -20الهام شوقى سالمة عمر عويس
 -21وليد محمد عزمى طه مصطفى
 -22سعاد سمير كمال أحمد السبع

السادة المعيدون
 -1أسامة عبد الحميد محمد
 -2إيمان حمدى حامد شاهين
 -3إسراء حسن محمد مصطفى
 -4رنا عبد القادر عبد الحميد
 -5إبراهيم حسنى محمد عبد العزيز
 -6رحاب سيد عبد الغنى محمد
 -7محمد سامى إسماعيل عبد الحميد
 -2إيمان إبراهيم شبل رسالن
 -9محمد طلعت سعد فراج
 -10احمد مصطفى نجيب محمد عبد هللا
 -11سارة طارق عبد العزيز الحكيم
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 -12ابراهيم علي زيدان سويلم
 -13فرح سمير سيد بركات
 -14محمد مصطفي محمد احمد قاسم
 -15سماح احمد عمر محمد غنيم
 -16خديجة خالد عبد المنعم موسى
 -17آية عادل محمود حسنى عبد الهادى
 -12هبه هللا شريف محمد صبحى عبدالحى
 -19هند جمال الدين حسن على
 -20مصطفى محمود محمد حسنى
 -21أسماء أحمد السيد عثمان
 -22ندا محمد رجب مبروك
 -23أحمد يوسف محمد محمد يوسف الباز
 -24أحمد عطا هللا عطا هللا أبو بكر
 -25محمود عيد عبد الحافظ عبد الالهى
 -26دينا على محمد مصطفى
 -27شيرين حاتم محمد إبراهيم السيد
 -22أحمد عالء الدين إسماعيل غزالة
 -29كرستينا وليم دانيال مخائيل
 -30غادة ضاحى فتحى كامل
 -31شروق عالء الدين أحمد طلحه
 -32مروة طارق صالح محمد

ثالثا ً :قسم نظم المعلومات
السادة األساتذة
-1
-2
-3
-4

أ.د/عثمان حجازي محمد عثمان
أ.د /جالل حسن جالل الدين
أ.د /محمد عز الدين الشرقاوى سيد
أ.د /عمرو مصطفي عبد المجيد العبادي

السادة األساتذة المساعدون
 -1د /شريف عبد المجيد مازن
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-2
-3
-4
-5
-6

د /على حامد البسطويسى البلقينى
د /محمد نور الدين محمود شعراوى
د /إيهاب عزت حسنين شرف الدين
د /هدى مختار عمر مختار
د /حاتم محمد عبد المنعم القاضى

السادة المدرسون
 -1د /شيرين فاروق حامد غنيم
 -2د /كريم محمد درويش
 -3د /عصام محمد سيد محمد منصور
 -4د /نعمات عبد الهادى عبد الوهاب
 -5د /اسامة مصطفي محمد اسماعيل
 -6د /محمد مدحت محمد السيد الوكيل
 -7د /أحمد محمود هانى على عوض
 -2د /أمل فوزى سيد أحمد الجمال
 -9د /حنان محمد محمد موسى
 -10د /وليد حلمى عبد الحفيظ
 -11د /أيمن طه عوض هللا محمد فرحات

السادة المدرسون المساعدون
 -1محمد حسين على الكاتب
 -2نيفين كمال كامل محمد الجمل
 -3عبد التواب محمد أحمد هنداوى
 -4أمانى حسن بدر الدين عيسى
 -5مروة عبد المنعم محمد السيد
 -6نهى ناجى محى عبد الرحمن
 -7يحى زكريا ربيع الشاطر
 -2إيمان محمد عاطف عبد العظيم السيد
 -9إيمان حسن عبدا هلل محمود صالح
 -10ميريت مجدى ميشيل إلياط
 -11على عيد على زيدان
 -12أيمن رمضان على الكيالنى
 -13دينا عزت احمد كمال المنشاوى
 -14وفاء مؤمن عل حبيب
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 -15شيماء محمد جالل عبد العزيز
 -16محمد محمود حافظ
 -17شريف محمد عبد الحميد محمود
 -12ليلى عبد الرحمن محمد محمود

السادة المعيدين
 -1كارولين سامي لمعي لبيب
 -2عاليه مجدى محمد أيوب
 -3سمر محمد طه القيعى
 -4نورا حسن بدر الدين عيسى السيد
 -5كريم على محى الدين محمد إبراهيم
 -6سمر محمد حافظ سليمان
 -7عبلة لطفى عبد الحميد عالم
 -2ريهام ابراهيم عبد المنعم ابراهيم
 -9ابتهال يحيى عبد الباقى نصار
 -10هالة مجدى حسن اسماعيل
 -11عمر مصطفي محي الدين علي
 -12احمد عبد العزيز عباط حسنين
 -13مروة حسين زكى أبو العال
 -14زينب عادل فريد الغباشى
 -15نسمة مصطفى زكى فتحى يوسف
 -16دينا سيد بيومى صبح
 -17فاطمة عبد الدايم محمد مهنى
 -12أحمد عماد سامى يوسف
 -19عمرو طارق عبد الغنى عوض
 -20إبراهيم جمعة إبراهيم عبد الغنى
 -21دينا عمرو محمد عوض هللا
 -22دينا عباط عبد المنعم عباط
 -23دينا محمد كمال عطيتو محمود

- 36 -

رابعا :قسم بحوث العمليات و دعم القرار
السادة األساتذة
 -1ا.د /معتز محمد حسنى خورشيد
 -2ا.د /سعيد على حسن
 -3ا.د /عاصم عبد الفتاح حسين ثروت
 -4أ.د /محمد مصطفى صالح
 -5أ.د/هشام محمد السيد عبد السالم

السادة األساتذة المساعدون
 -1د /محمد بيومي على حسن
 -2د /محمد عادل السيد توفيق البلتاجى
 -3د/إيهاب احمد فهمى على الخضرى
 -4د /طارق حنفي محمد أبو العيني

السادة المدرسون
-1
-2
-3
-4
-5
-6

د /عمرو إبراهيم محمد محمد على
د /سالي سعد عبد الفتاح
د /نداء محمد عزت السيد
د /اوليفيا مراد سامى غريب
د /إيهاب زكى محمد عبد هللا الفقى
د /أيمن احمد صبري عبد الرحمن

السادة المدرسون المساعدون
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2

لمياء عبد المنعم محمد
محمد مدحت أمين عبد اللطيف
الشيماء احمد رمضان
غادة محمد عبد العاطى سليمان
دعاء صالح على عبد الدايم
مي عادل إبراهيم إسماعيل
سارة عمرو محمد عبد الحليم
بسمة عزت حسن محمد الدمرداش
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 .9هيام جمال محمد وهدان
 .10مروة مصطفى صبرى مصطفى
 .11محمد بيومى عبد الخالق مصبح
 .12هبة عبد العزيز محمد حبيب
 .13علياء يحى محمود راسم
 .14بسمة مصطفى عبد الغنى حسن
 .15إيمان فهمى عبد المنعم
 .16إيمان أبو الحمد عبد الحميد بكر
 .17أمانى محمد ممدوح محمد منير
 .12ماجى مجدى ابراهيم احمد العسال

السادة المعيدون
 -1ربى عالء الدين عبد الحميد
 -2ماجى مجدى ابراهيم احمد العسال
 -3ياسمين كمال علي احمد الشروقاوي
 -4سارة علي حسن عبد القادر
 -5خلود حسام محمد درغام
 -6سهر خالد محمود كمال القاضى
 -7عبير يحى طه احمد البحراوى
 -2يمنى حسام الدين عبد العزيز جابر
 -9أحمد فاروق محمد حسن يحيى
 -10ميرال حسام الدين منير خضير
 -11أريج محمد محمود زكى
 -12محمد محمود سعد الدين الخوالنى
************************
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التخصصـــات العلميـــة بالكليــــة
ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة
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برنامج الساعات المعتمدة بالكلية
شهد العالم فى السنوات األخيرة تطورات هائلة غير مسبوقة فى مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات وقد ضاعفت تلك التطورات من مسئولية كليات الحاسبات
والمعلومات فى عدة اتجاهات ومحاور أساسية أهمها:
 -1إعداد المتخصصين فى الحاسبات والمعلومات المؤهلين باألسس النظرية
ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا
الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها.
 -2إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجال الحاسبات والمعلومات
وفى مقدمتها تلك التى لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة فى المجتمع
وإنشاء وحدات أبحاث متخصصة فى الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات.
 -3تقديم االستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التى تستخدم
تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه.
 -4تدريب الكوادر الفنية فى قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الحاسبات
والمعلومات.
 -5نشر الوعي وتعميقه فى المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات
والمعلومات فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة ،ورفع كفاءة استخدامها.
 -6تنظيم المؤتمرات وعقد االجتماعات العلمية بهدف االرتقاء بالمستوى التعليمي
وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة.
 -7عقد االتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المنالرة على المستوى المحلى
واإلقليمي والعالمي بهدف تبادل اآلراء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات
الحاسبات والمعلومات.
 -2توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي فى شتى مجاالت التخصص.
وفى إطار فلسفة جامعة القاهرة الرامية للوصول إلى نموذج جامعة المستقبل
من خالل تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعيا ً للوصول إلى معايير االعتماد
األكاديمية الدولية ،تأتى محاوالت الكلية لتطوير نظام الدراسة فيها ،وإعادة تقييم
المناهج والمقررات التى يتم دراستها ،واألخذ بأحدث النظم التعليمية التى تسمح
بقدر أكبر من المشاركة الطالبية ،وتفتح مجاالت االختيار أمام الطالب فى دراسة
المقررات وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم ورغباتهم أال وهو نظام الساعات المعتمدة
المعمول به فى العديد من الجامعات المعروفة عالميا.
يهدف نظام الساعات المعتمدة إلى إزالة رهبة االمتحانات مع إعطاء مرونة
عالية فى اختيار مكونات برنامجك الدراسي وكذا إعطاؤك الفرصة لدراسة أكثر من
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تخصص (أحدهم رئيسي واآلخر فرعى) بمساعدة أحد أعضاء هيئة التدريس ذوى
الخبرة (المرشد األكاديمي).
يهدف نظام اإلرشاد األكاديمي إلى إعطاؤك المشورة والنصح خالل رحلتك
الدراسية ،ونؤكد هنا على مسئولية الطالب عن إدارة برنامجه التعليمي وأن يحسن
هذه اإلدارة ويحاول أن يستخدم اإلمكانيات المتاحة له بالكلية كاملة وبكل حرص
ومسئولية وهناك بعض المسئوليات الملقاة على عاتق الطالب ومنها:
أوال :الموالبة على الدخول على صفحته الخاصة على االنترنت من خالل
 http://ecom.fci.cu.edu.egفمن خاللها يعبر عن آرائه و تصله رسائل الكلية
والمرشد أألكاديمي،ومنها أيضا يطلع على نتائج امتحاناته ومعدله التراكمي
وغيرها من المعلومات الهامة.
ثانيا :التعرف على اسم ومكان وساعات تواجد مرشده األكاديمي ووسائل االتصال التي
يبيحها له.
ثالثا :الموالبة على مراجعة لوحة اإلعالنات الخاصة بشئون الطالب به ،وتلك الخاصة
بالقسم التابع له وبدراسته واالستجابة ألية رسائل أو تعليمات من إدارة الكلية
أو من المرشد األكاديمي.

وفيما يلي اإلجراءات الواجب على الطالب إتباعها فى بداية كل فصل دراسي:
-1
-2
-3

-4
-5

التعرف على أألوقات التي يعلن عنها مرشدك األكاديمي.
الحصول على قائمة بالمقررات الدراسية المتوافرة وجداولها للفصل
الدراسي الجاري وتوصيف تلك المقررات من خالل موقع الكلية أو موقع
المجتمع الطالبى .http://ecom.fci.cu.edu.eg
عمل مسودة خارجية بها قائمة المواد التي يرغب الطالب في دراستها للفصل
الدراسي ،وذلك بالرجوع إلى جداول المواد الدراسية والتوصيفات المشار إليها
عاليه والتأكد من أنه يحق لك التسجيل فيها وأنه ال يوجد تعارض في أوقات
تدريسها.
التأكد من المقررات التى تم تسجيلها عن طريق الكلية ،وتغييرها إذا رغب وذلك
من خالل موقع ( http://ecom.fci.cu.edu.egفى المواعيد التى تحددها الكلية).
تحميل ملف الـ  PDFالذى يظهر عند تسجيل المقررات واالحتفال به.

وللمرشد األكاديمي دور حيوي و هام حيث يقوم بالمهام التالية:
 -1إحاطة الطالب بنظام اإلرشاد األكاديمي ،مع توضيح تفصيلي لدور المشرف
وكيفية االتصال به ومواعيد اللقاءات.
 -2مراجعة المواد المسجلة للطالب من ناحية توافقها مع هيكل الدراسة.
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-3
-4
-5
-6
-7
-2
-9

مساعدة الطالب على تنظيم البرنامج الدراسي (كيفية اختيار التخصص الفرعي
والمواد االختيارية).
إحاطة الطالب بالنظم والقوانين الداخلية للكلية.
تعريف الطالب بمدى تأثير النظم الداخلية على تقدمه الدراسي.
توضيح كافة التخصصات المتاحة بالكلية.
متابعة متوسط المجموع التراكمي إلعطاء تحذير مبكر عند الضرورة.
توضيح تأثير إلغاء أو الرسوب في مادة أو أكثر للطالب.
مساعدة الطالب بالتخطيط لمواجهة المشكالت التي تعوق تقدمه وانتظامه
الدراسي.
أخيرا عزيزي الطالب فإن إدارة الكلية يسعدها أن ترحب بك بين جنباتها
وترجو أن يكون وقتك فيها ممتعا ومفعما بالمعرفة والتقدم والنجاح.

شروط االلتحاق الكلية:
تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات من خالل
مكتب تنسيق القبول بالجامعات ويتضمن الفئات التالية:
 الحاصلين على الثانـوية الــعامة.
 الحاصلين على الدبلومة األمريكية.
 الحـاصلين على. IGCSE
 الحاصلين على الثـانوية العامـة من الـدول األخرى.
 الطـلبة المحولين.

نظام الدراسة بالكلية
-1
-2
-3
-4

تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة ،ويقسم العام الدراسي إلى
فصلين دراسيين ،وتكون الساعة المعتمدة هى وحدة قياط دراسية لتحديد وزن
المقرر الدراسي.
يتطلب الحصول على البكالوريوط أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وأربعة
وأربعين ساعة معتمدة وذلك على مدى ثمانية فصول دراسية على األقل مقسمة
إلى أربعة مستويات دراسية.
الدراسة فى المستوى األول والثاني مشتركة لجميع التخصصات ويبدأ الطالب
بالتخصص الرئيسي فى المستوى الثالث ويليه الفرعي فى المستوى الرابع.
الدراسة فى الكلية باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا لمتطلبات كل مقرر
دراسي ،ويجوز لمجلس الكلية أن يقترح إنشاء شعب دراسية بلغات أخرى بناء
على طلب األقسام العلمية.
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 -5تحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس
ويقوم بمهام اإلرشاد األكاديمي للطالب ومساعدته على اختيار المقررات التي
يدرسها والتسجيل فيها،وتوجيهه طوال فترة دراسته بالكلية ،ويقوم مجلس
الكلية بتوزيع الطالب المقيدين بالكلية على هيئة التدريس بناء على توصية
لجنة شئون التعليم والطالب ويعتبر رأى المرشد األكاديمي استشاريا ً والطالب
هو المسئول عن المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبته.

األقسام العلمية بالكلية
 -2قسم تكنولوجيا المعلومات
 -4قسم بحوث العمليات ودعم القرار

 - 1قسم علوم الحاسب
 - 3قسم نظم المعلومات

و يجوز أن تنشأ بالكلية أقسام أخرى مستقبال وفقا ألحكام قانون تنظيم الجامعات
وفيما يلي نسرد المجاالت العلمية الموجودة فى كل قسم.

 -1قسم علوم الحاسب:
برمجة الحاسبات ومفاهيم لغات الحاسب ومترجماتها – هياكل البيانات وتنظيم
ومعالجة الملفات – تحليل وتصميم الخوارزميات – نظم تشغيل الحاسبات – بنية
وتنظيم الحاسبات – هندسة البرمجيات – أسس وتطبيقات الذكاء االصطناعي –
النظم الذكية – النظم الخبيرة – معالجة اللغات الطبيعية – نظم الوكالء المتعددة –
الشبكات العصبية – الخوارزميات الجينية – نظم قواعد المعرفة – المعالجة على
التوازي والنظم الموزعة – نظم التعليم الذكية – تعليم الحاسبات -طرق اتصال
اإلنسان بالحاسب– تعريب الحاسبات.

 -2قسم تكنولوجيا المعلومات:
شبكات الحاسب بأنواعها المختلفة – شبكات المعلومات وتطبيقاتها – تكنولوجيا
االتصاالت – تكنولوجيا اإلنترنت – تأمين وسرية المعلومات والشبكات – التعرف
على األنماط – معالجة اإلشارات الرقمية – التعرف على الكالم وتوليده – التعرف
على الصور ومعالجتها – الرؤية بالحاسب – نظم الرسم بالحاسب والرسوم
الحاسوبية المتحركة – الواقع االفتراضي – الوسائط المتعددة – ضغط البيانات
وتأمينها – نظم الزمن الحقيقي – النظم الرقمية – عمارة الحاسبات – المعالجات
الدقيقة وتطبيقاتها –واجهات الحاسبات – النظم المدمجة – الحاسبات الذكية والكمية
 نظم الحاسبات ذات األعطال المحتملة – نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية –النظم الديناميكية واإلنسان اآللي – التعلم اإللكتروني والمكتبات الرقمية – هندسة
المعلومات – األعمال اإللكترونية.
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 -3قسم نظم المعلومات:
تحليل وتصميم نظم المعلومات – منهجيات تطوير نظم المعلومات – معماريات نظم
المعلومات –نظم تخزين واسترجاع المعلومات –نظم قواعد البيانات–نظم المعلومات
– نظم المعلومات اإلدارية – نظم المعلومات الجغرافية – نظم معلومات الوسائط
المتعددة – نظم المعلومات الموزعة – نظم المعلومات الذكية – اكتشاف المعرفة في
نظم قواعد البيانات –قواعد البيانات الشيئية –اقتصاديات نظم المعلومات – التنقيب
في البيانات – مستودعات البيانات – إدارة مراكز المعلومات – نظم المعلومات
المتكاملة – تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات – تطبيقات نظم المعلومات في
المجاالت المختلفة–التجارة اإللكترونية –نظم معلومات الشبكة الدولية (اإلنترنت).

 -4قسم بحوث العمليات و دعم القرار:
أساسيات ومفاهيم علم النظم – بحوث العمليات ومنهجية دعم القرار – النمذجة
والمحاكاة – لغات الحاسب للمحاكاة – تطبيقات الحاسبات والمحاكاة في اإلدارة
واالقتصاد – البرمجة الخطية وغير الخطية – البرمجة متعددة األهداف – البرمجة
العشوائية والديناميكية – الحسابات الذكية – نظرية الشبكات وتخطيط المشروعات
– نظم صفوف االنتظار – نظم مراقبة المخزون واإلنتاج – أدوات وأساليب دعم
القرار – نظم دعم القرار – إدارة البيانات في دعم القرار – نظم دعم القرار المعرفية
– تكنولوجيا دعم القرار – التحليل اإلحصائي فى دعم القرار – نظم المعلومات
الجغرافية لدعم القرار – اإلدارة االستراتيجية – إدارة الجودة الكلية – المباريات
وإدارة األزمات – النماذج التطبيقية المختلفة لإلنتاج والخدمات واالقتصاد واإلدارة.

الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية
تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات درجة
البكالوريوط فى أحد التخصصات الرئيسية التالية:
 -2تكنولوجيا المعلومات
 - 1علوم الحاسب
 -4بحوث العمليات ودعم القرار
 - 3نظم المعلومات
ويتعين على الطالب أن يختار تخصصا ً رئيسا ً له من التخصصات السابقة فى بداية
المستوى الثالث ثم يختار تخصصه الفرعي من بين نفس التخصصات األربعة
السابقة فى العام التالى إلختياره التخصص الفرعى وال يجوز أن يكون التخصصان
الرئيسي والفرعي فى نفس المجال .كذلك من الممكن ان ينشأ بالكلية تخصصات
أخرى مستقبال وفقا ألحكام قانون تنظيم الجامعات ،ويتم اختيار التخصصات
الرئيسية والفرعية من خالل صفحة الطالب على موقع الكلية.

 كما تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه فى جميع
التخصصات العلمية بالكلية
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القواعد واألسس الهامة المطبقة بالكلية
أوال :التسجيل والحذف واإلضافة
-1
-2
-3
-4
-5

مع بداية كل فصل دراسي يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التى
يختارها ،وذلك من خالل صفحته على موقع الكلية وذلك فى األوقات التى تحددها
إدارة الكلية قبل بدء انتظام الدراسة.
يحدد مجلس الكلية الحد األدني لعدد الطالب للتسجيل فى كل مقرر.
يكون الحد األدني للساعات المعتمدة للتسجيل فى كل فصل دراسي ( )9ساعات،
والحد األقصي ( )12ساعة .ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز الحد األدنى
والحد األقصي للساعات المعتمدة للتسجيل لدواعي تخرج الطالب.
يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف مقرراً أو أكثر
وذلك خالل فترة تحددها الكلية للحذف واإلضافة ،ويتم ذلك بالتنسيق مع المرشد
األكاديمي للطالب.
يسمح للطالب بدراسة المقررات المختلفة والتسجيل فى المستويات األعلي بناء
على قيامه باختيار المقررات المطلوبة كمتطلبات للمقررات األعلي ،وال يتم
تسجيل الطالب فى مقرر أعلي إال إذا نجح فى متطلباته ،ويجوز بنا ًء على موافقة
مجلس القسم المعني التجاوز عن هذا الشرط إذا كان الطالب سبق له التسجيل
في متطلب المقرر ولم يجتازه أو يكون مسجال في المتطلب في نفس الوقت.

ثانيا :االنسحاب من المقرر
 -1يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التى اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر
خالل فترة محددة تعلنها إدارة الكلية بحيث ال يقل عدد الساعات المسجلة للطالب
عن الحد األدني للتسجيل فى الفصل الدراسي الواحد ( 9ساعات معتمدة) وفى
هذه الحالة ال يعد الطالب راسبا ً فى المقررات التى انسحب منها ويحتسب له
تقدير "منسحب" فقط.
 -2إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهري
يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير "راسب" فى المقررات التى انسحب منها.
أما إذا تقدم قبل االمتحان بشهر على األقل بعذر قهري يقبله مجلس الكلية
فيحتسب له تقدير "منسحب".

ثالثا :الموالبة والغياب
 -1الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات نظامية وال يجوز فيها االنتساب وتخضع
عملية متابعة حضور الطالب لشروط ولوائح تحددها إدارة الكلية.
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 -2يتطلب دخول الطالب االمتحان النهائي تحقيق نسبة حضور ال تقل عن %75
فى كل مقرر .وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب – دون عذر مقبول – فى أحد
المقررات ( )%25يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول االمتحان النهائي بعد
إنذاره .ويعطي درجة "صفر" فى درجة األختبار النهائى للمقرر-أما إذا تقدم
الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير "منسحب" فى المقرر الذي
قدم عنه العذر.
 -3الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي ألى مقرر – دون عذر مقبول – يعطي
درجة "صفر" فى ذلك االمتحان وتحتسب له درجات األعمال الفصلية التى
حصل عليها.
 -4إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور االمتحان
النهائي ألي مقرر خالل يومين من إجراء االمتحان يحتسب له تقدير "غير
مكتمل" فى هذا المقرر بشرط أن يكون حاصالً على  %60على األقل من
درجات األعمال الفصلية ،وأال يكون قد تم حرمانه من دخول االمتحانات
النهائية -وفى هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل"
فرصة أداء االمتحان النهائي فى الفصل التالي ،وفى الموعد الذي يحدده مجلس
الكلية .وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساط الدرجة الحاصل عليها فى
االمتحان النهائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها فى األعمال الفصلية.
رابعا :االنقطاع عن الدراسة
 -1يعتبر الطالب منقطعا ً عن الدراسة إذا لم يسجل فى فصل دراسي أو انسحب من
جميع مقررات الفصل الدراسي بدون عذر مقبول.
 -2يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة – بعذر مقبول – فصلين متتاليين أو ثالثة
فصول غير متتالية بحد أقصي .ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة
أطول دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
 -3يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إليقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التى
تضعها الجامعة.
خامسا :اإلنتقال بين المستويات
 -1يقيد الطالب بالمستوى األول عند التحاقه بالكلية ويظل الطالب مقيد بالمستوى
األول طالما لم يجتاز 30ساعة معتمدة.
 -2ينتقل الطالب من المستوى األول للمستوى الثانى عند اجتيازه  30ساعة
معتمدة.
 -3ينتقل الطالب من المستوى الثانى للمستوى الثالث عند إجتيازه  66ساعة
معتمدة.
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 -4ينتقل الطالب من المستوى الثالث للمستوى الرابع عند اجتيازه  102ساعة
معتمدة.

سادسا :نظام االمتحانات
-1
-2
-3

-4

يتم تصحيح امتحان كل مقرر من ( )100درجة.
الحد األدني للنجاح فى المقرر الدراسي هو  %50من الدرجة النهائية.
توزع درجات االمتحان فى كل مقرر على النحو التالي:
األعمال الفصلية على النحو التالى%40 :
اإلختبار النهائى%60 :
ويكون لمجلس الكلية تحديد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي،
واالمتحانات النهائية وإعالنها للطالب فى وقت مناسب.
إذا تضمن االمتحان النهائي فى أحد المقررات بناء على أقتراح مجالس االقسام
وموافقة مجلس الكلية اختباراً تحريريا ً وآخر عمليا ً فإن درجات الطالب فى هذا
المقرر تتكون من مجموع درجات االختبار التحريري والعملي باإلضافة إلى
األعمال الفصلية.

سابعا :الفصل من الكلية
 -1يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة – بعذر مقبول – فصلين متتاليين أو ثالثة
فصول غير متتالية بحد أقصي .ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة
أطول دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.
 -2كما يفصل الطالب المنتظم من الكلية طبقا لفرص الرسوب المنصوص عليها
بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أال وهى:
عدد السنوات الممنوحة للطالب طبقا لما يلى:
طالب المستوى األول :سنتان.
طالب المستوى الثانى :سنتان  +سنة استثنائية.
طالب المستوى الثالث :سنتان  +ثالث سنوات استثنائية.
طالب المستوى الرابع :سنتان  +ثالث سنوات استثنائية ،وإذا اجتاز طلبة
المستوى الرابع نصف عدد الساعات المقررة للمستوى يسمح لهم باإلمتحان
فى باقى المقررات حتى يتم نجاحهم.
مع مالحظة عدم احتساب إيقافات القيد التى تمت الموافقة عليها من قبل
مجلس الكلية ضمن السنوات المسموح بها.

- 47 -

ثامنا :نظام التقويم
أ -تقدير كل مقرر دراسي
تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي يعتمد على أن الوحدة األساسية هي
المقرر الدراسي وليس السنة ويكون نظام التقييم على أساط التقدير فى كل
مقرر دراسي بنظام النقاط والذي يحدد طبقا ً للجدول التالي:
النسبة المئوية للدرجة

التقدير

لنقاط

 %90فأكثر

A+

4

 - %25أقل من %90

A

3.7

 - %20أقل من %25

B+

3.3

 - %75أقل من %20

B

3

 - %70أقل من %75

C+

2.7

 - %65أقل من %70

C

2.4

 - %60أقل من %65

D+

2.2

 - %50أقل من %60

D

2

أقل من %50

F

صفر

ب -المعدل التراكمي للطالب ()GPA
يتم حساب المعدل التراكمي للطالب ( )GPAعلى النحو التالي:
أ -يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي (النقاط الموضحة فى الجدول)
فى عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر لنحصل على عدد النقاط الخاصة
بكل مقرر دراسي.
ب -يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فيها الطالب.
ج -يتم قسمة مجموع النقاط على إجمالي الساعات المسجلة للطالب لنحصل
على المعدل التراكمي كما يلي:
المعدل التراكمي = GPA

ملموع النتاط
------------------------------------------------------

إلمالي الساعا المسللة
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ج  -التقدير العام للطالب
أ -يتم حساب التقدير العام للطالب بناء على المعدل التراكمي طبقا ً للجدول التالي:
المعدل التراكمي

التقدير العام

أقل من 1،4
 – 1،4أقل من 2
 – 2أقل من 2،4
 – 2،4أقل من 2،2
 – 2،2أقل من 3،4
 3،4فأكثر

ضعيف جدا
ضعيف
مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز

ب -يمنح الطالب مرتبة الشرف في حالة اجتيازه للوحدات الدراسية التي درسها بكل
مستوى دراسي بتقدير ال يقل عن جيد جدا وبشرط أال تزيد فترة الدراسة عن أربع
سنوات ،ويتم ترتيب أوائل الطالب طبقا ً للمجموع التراكمى .
تاسعا :الرسوب واإلعادة
إذا رسب الطالب فى مقرر فعليه إعادة دراسته واالمتحان فيه مرة أخري .فإذا نجح
فى المقرر بعد إعادة دراسته تحتسب له الدرجات الفعلية التى حصل عليها إذا كانت
أقل من  ،65وفى حالة إذا ما كانت أعلى من  64تحتسب له  64فقط (أعلى درجة
للمقبول ) ويحسب معدلة التراكمي على هذا األساط.
عاشرا :إختيار التخصصات
يتم توزيع الطالب على األقسام (التخصصات الرئيسية) والفرعية (البرامج
الدراسية) على مرحلتين وحسب اختيارهم ،حيث تتيح الكلية للطالب فرصة اختيار
التخصص الرئيسى و الفرعى ،حيث يحدد كل طالب ثالث رغبات إلختيار التخصص
الرئيسى أو الفرعى و ذلك فى المواعيد المقررة .مع العلم أن مجلس الكلية قد قرر و
على مدى السنوات الماضية (منذ إنشاء الكلية) تلبية الرغبة األولى للطالب سواء
بالنسبة للتخصص الرئيسى أو الفرعى.
يختار الطالب تخصصه الرئيسى بعد اجتيازه  13مقررا ( 39ساعة معتمدة) .ويتم
ذلك عادة فى توقيتات التوزيع المعلنة (عادة بعد إعالن نتيجة الفصل الدراسى الثانى
و يستمر حتى بعد إعالن نتيجة الفصل الدراسى الصيفى بحوالى أسبوعين و يكون
ذلك عادة فى بدايات الفصل الدراسى األول من كل عام).
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يختار الطالب تخصصه الفرعى فى العام التالى الختياره التخصص الرئيسى .ويتم
ذلك عادة فى توقيتات التوزيع المعلنة (عادة بعد إعالن نتيجة الفصل الدراسى الثانى
و يستمر حتى بدايات الفصل الدراسى األول من كل عام).
يحق للطالب تغيير تخصصه الرئيسى أو الفرعى فى نفس توقيتات التوزيع وطالما لم
يجتاز أى مقرر فى التخصص الذى يريد تغييره.
حادى عشر :المقررات الدراسية
يشترط للحصول على درجة البكالوريوط فى الحاسبات والمعلومات فى أحد
تخصصات الكلية دراسة  144ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
 -1المتطلبات العامة ( )12ساعة معتمدة:
* ( )6ساعة إجبارية
* ( )6ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
 -2متطلبات الكلية ( )72ساعة معتمدة:
* ( )66ساعة إجبارية
* ( )6ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
 -3متطلبات التخصص الرئيسي ( )45ساعة معتمدة:
* ( )30ساعة إجبارية
* ( )15ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
 -4متطلبات التخصص الفرعي ( )15ساعة معتمدة تختار من بين المقررات
اإلجبارية أو اإلختيارية للقسم الذي يختاره الطالب كتخصص فرعي.
ثانى عشر :الفصول الدراسية
يتكون العام الدراسى من فصلين دراسيين نظاميين ،الفصل الدراسى األول و الفصل
الدراسى الثانى ،كما يتم فتح فصل دراسى صيفى سنويا ،حيث الكلية حيث تتيح
الكلية سنويا ً مجموعة من مقررات المستويات المختلفة مختارة حسب األولوية
وإمكانيات التدريس المتاحة ويمكن ألي طالب التسجيل فى مقررات الفصل الدراسي
الصيفي بحد أقصى  6ساعات معتمدة وذلك عن طريق صفحته بالكلية ،وإلعتبارات
التخرج وبموافقة الكلية يمكن زيادة الحد األقصى إلى  9ساعات معتمدة.
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ثالث عشر :قواعد النظام الكودى الرقام المقررات
 -1يتكون كود أى مقرر من الرمز الكودى للقسم ،يلى ذلك عدد مكون من ثالثة
أرقام تفصيلها كاآلتي:
أ -الرقم أقصى اليسار يمثل المستوى الدراسي.
ب -الرقم فى خانة العشرات يمثل التخصص الدقيق للمقرر داخل التخصص
العام للقسم.
ج -رقم اآلحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتى تدرط لنفس
المستوى الدراسي.
 -2النظام الرمزى لألقسام العلمية
مسلسل
1
2
3
4

القسم
علوم الحاسب
تكنولوجيا المعلومات
نظم المعلومات
بحوث العمليات و دعم
القرار

الرمز
باللغة اإلنجليزية
باللغة العربية
CS
علح
IT
تمع
IS
نمع
DS
دعم

 -3النظام الرمزى لمقررات الرياضيات واإلحصاء والعلوم اإلنسانية
MA
ريض
رياضيات
ST
احص
إحصاء
HM
إنس
علوم إنسانية
 -4اكواد المستويات الدراسية:
المستوى الدراسي
االول
الثانى
الثالث
الرابع

الكود
1
2
3
4

و لإلطالع علي قوائم المقررات الدراسية المختلفة (عدد الساعات المعتمدة لكل
مقرر وما ينالرها من الساعات الفعلية من المحاضرات وما يدعمها من المعامل
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والتمارين و كذلك المتطلبات السابقة) ،يمكن للطالب الدخول على موقع الكلية:
www.fci.cu.edu.eg
مع مالحظة أن أى مقرر من مقررات الكلية يحسب على أساط ثالث ساعات
معتمدة ،و توضح المطوية الملحقة مع هذا الدليل شجرة المقررات ،و على الطالب
دراستها جيدا فبل تسجيل المقررات حتى ال يحرم من تسجيل مقرر نتيجة لعدم
إجتيازه المقرر السابق له.
قرارت حديثة لمجلس الكلية:
للحد من تعثر الطالب فقد قرر مجلس الكلية المنعقد بتاريو  2012/7/5التالى:
 .1الحرص على ضرورة حضور الطالب ،و دلك عن طريق التأكيد على تطبيق
الفقرة (ب) من المادة  10من الئحة الكلية والتى تنص على التالى:
"يتطلب دخول الطالب االمتحان النهائي تحقيق نسبة حضور ال تقل عن %75
فى كل مقرر .وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب – دون عذر مقبول – فى أحد
المقررات  %25يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول االمتحان النهائي بعد
إنذاره.ويعطي درجة "صفر" فى درجة األختبار النهائى للمقرر .أما إذا تقدم
الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير "منسحب" فى المقرر الذي
قدم عنها العذر".
و سوف تطبق الفقرة السابقة على حصص المعامل والتمارين كما يمكن تطبيقها
على المحاضرات.
 .2تقليل عدد المقررات المسجلة للطالب المتعثرين حتى يستطيعوا التركيز على تلك
المقررات:
*الحد األقصى للساعات المسجلة للطالب الحاصلين على متوسط GPAأعلى
من  1أو أقل من  2هو  15ساعة معتمدة
*الحداألقصى للساعات المسجلة للطالب الحاصلين على متوسط  GPAأقل من
أو يساوى  1هو  12ساعة معتمدة
مع العلم أن الفقرة ( )2لم تنفذ حتى اآلن.
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و توضح القوائم التالية المقررات الدراسية موضحا بها
عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر
 -1المتطلبا العامة :
 21ساعة معتمدة ( 6إلباري  6 +اختياري)
رقم المترر

عدد
الساعا
المعتمدة

اسم المترر

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

مواد إلبارية ( 6ساعا )
أنس 222
HU 111

لغة إنلليزية
English

أنس 221
HU 112

صياغة التتارير العلمية والفنية
Scientific & Technical
Report Writing

3

3

1,1

1,1

2.1

2.1

-

-

مواد اختيارية (  6ساعا )
دعم 212
DS 121

مبادئ االقتصاد
Fundamentals of
Economics

3

1,1

2.1

-

دعم 211
DS 122

مبادئ اإلدارة
Fundamentals of
Management

3

1,1

2.1

-

أنس 313
HU 323

مبادئ المحاسبة
Fundamentals of
Accounting

3

1,1

2.1

-

أنس 332
HU 331

مهارا التفاوض واالتصال
& Communication
Negotiation Skills

3

1,1

2.1

-

أنس 331
HU 332

التفكير اإلبداعي
Creative Thinking

3

1,1

2.1

-

أنس 333
HU 333

اإلعالم
Mass Communication

3

1,1

2.1

-

أنس 333
HU 334

أخالقيا المهنة
Professional Ethics

3

1,1

2.1

-
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 -1متطلبات الكلية
 21ساعة معتمدة ( 66ساعة إلباري  6 +ساعا اختياري )
(أ) المتطلبا اإللبارية  66ساعة معتمدة
رقم المترر

اسم المترر

ريض222
MA 111

رياضيا – 2

ريض221
MA 112
ريض223
MA 113
ريض123
MA 214
احص212
ST 121
تمع 222
IT 111
تمع 221
IT 112
علح 222
CS 111
علح 221
CS 112
علح 112
CS 221

Mathematics – 1
تراكيب محددة
Discrete Mathematics
رياضيا – 1
Mathematics – 2
رياضيا – 3
Mathematics – 3
إحصا واحتماال – 2
Probability and Statistics
إلكترونيا – 2
Electronics – 1
إلكترونيا – 1
Electronics – 2
متدمة فى الحاسبا
Introduction to Computers

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

-

3

1,1

2.1

رياضيا – 2

3

1,1

2.1

3

1,1

2.1

رياضيا

3

1,1

2.1

رياضيا – 2

3

1,1

3

-

3

1,1

3

إلكترونيا – 2

3

1,1

2.1

-

3

1,1

2.1

متدمة فى
الحاسبا

3

1,1

3

إلكترونيا – 1

برملة الحاسبا – 2
Programming – 1

رياضيا – 2

تصميم منطتي
Logic Design
تنظم ومعاللة الملفا

علح 121
CS 215

3

File Organization and
Processing
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1,1

2.1

هياكل البيانا

رقم المترر

اسم المترر

علح 123

هياكل البيانا

CS 214

Data Structures

تمع 112
IT 221

الساعا
المعتمدة
3

محاضرة

1,1

تمارين
عملي
2.1

تراسل البيانا

المتطلب السابق
برملة الحاسبا 2-

رياضيا – 3
3

1,1

2.1

Data Communication

 +إحصا
واحتماال – 2

متدمة فى بحوث العمليا ودعم الترار
دعم 122
DS 211

Introduction to Operations
and Decision Research
Support

دعم 132

النمذلة والمحاكاة

DS 241

3

1,1

2.1

-

3

1,1

2.1

إحصا واحتماال
–2

Modeling and Simulation
أساسيا نظم المعلوما

نمع 132
IS 231

3

Fundamentals of
Information Systems

نمع 122

نظم قواعد البيانا – 2

IS 211

Database System – 1

تمع 111

شبكا الحاسبا – 2

IT 222

Computer Networks – 1

تمع 113

تكنولوليا اإلنترن

IT 223

Internet Technology

3

3

3

1,1

1,1

1,1

1,1

2.1

2.1

2.1

2.1

نظم التشغيل – 2
علح 132
CS 241

3
Operating Systems – 1
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1,1

2.1

-

هياكل البيانا

تراسل البيانا

شبكا الحاسبا 2-

 برملة الحاسبا -2
 تنظيم ومعاللةالملفا

الساعا
المعتمدة

رقم المترر

اسم المترر

علح 112

هندسة البرمليا – 2

CS 251

Software Engineering – 1

علح 123

برملة الحاسبا – 1

CS 213

Programming – 2

3

3

66

اإللمالي

محاضرة

1,1

1,1

66

تمارين
عملي
2.1

2.1

33

المتطلب السابق

برملة الحاسبا 1-

برملة الحاسبا 2-

-

(ب) المتطلبا االختيارية  6ساعا معتمدة
رقم المترر
احص 211
ST 122
ريض 321
MA 315
علح 326
CS 316
دعم 312
DS 321
تمع 132
IT 241

الساعا
المعتمدة

اسم المترر

محاضرة

تمارين
/عملي

المتطلب السابق

إحصا واحتماال – 1
Probability and
Statistics – 2
رياضيا – 3
Mathematics – 4
خوارزميا
Algorithms
إدارة المشروعا
Projects Management
إشارا ونظم
Signals and Systems

3

1,1

2.1

إحصا واحتماال –2

3

1,1

2.1

رياضيا 3-

3

1,1

2.1

برملة الحاسبا 2-

3

1,1

2.1

متدمة فى بحوث
العمليا ودعم الترار

3

1,1

2.1

رياضيا – 3
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 -3متطلبات األقسام :
( أ ) قسم علوم الحاسب

المتررا اإللبارية(  33ساعة معتمدة )
رقم المترر

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

مفاهيم لغا الحاسب
علح 322
CS 317

علح 311
CS 322
تمع 332
IT 331
علح 331
CS 342
علح 311
CS 352
تمع 333
IT 433
علح 362
CS 361
علح 322
CS 471
علح 394
CS 498

Concepts of
Programming
Languages

3

1,1

2.1

بنية وتنظيم الحاسبا
Computer Architecture
and Organization

3

1,1

2.1

تنظيم ومعاللة
الملفا

متدمة الحاسبا +
تصميم منطتي

نظم الرسم بالحاسب – 2
– Computer Graphics
1
نظم التشغيل – 1
Operating Systems – 2

3

1,1

2.1

برملة الحاسبا 2-

3

1,1

2.1

نظم التشغيل – 2

هندسة البرمليا – 1
Software Engineering
–2
الوسائط المتعددة
Multimedia
الذكا االصطناعي
Artificial Intelligence
المعاللة على التوازي
Parallel Processing
مشروع
Project

3

1,1

2.1

هندسة البرمليا –
2

3

1,1

2.1

برملة الحاسبا – 2

3

1,1

2.1

تنظيم ومعاللة
الملفا

3

1,1

2.1

بنية وتنظيم الحاسبا

21

-

6
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المتررا االختيارية (  21ساعة معتمدة )
رقم المترر

علح 313
CS 423
تمع 323
IT 313
تمع 311
IT 322
تمع 331
IT 342

تمع 313
IT 423

نمع 331
IS 345
علح 361
CS 462
تمع 311
IT 452
علح 329
CS 419
تمع 332
IT 341
علح 324
CS 318

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

تنظيم حاسبا متتدم
Advanced Computer
Organization
موالها الحاسبا
Computer Interfaces

3

1,1

2.1

التصميم المنطتي

3

1,1

2.1

المعاللا الدقيتة

شبكا الحاسبا – 1
Computers Networks
2
التعر

على األنماط

Pattern recognition

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا –
2

3

1,1

2.1

معاللة اإلشارا
الرقمية

تأمين شبكا الحاسبا
والمعلوما
Information and
Computer Networks
Security
تطبيتا اإلنترن
Internet Applications

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا –
2

3

1,1

2.1

تكنولوليا اإلنترن

معاللة اللغا الطبيعية
Natural Languages
Processing
التعلم اإللكتروني
E-Learning
المترلما
Compilers

3

1,1

2.1

الذكا األصطناعى

3

1,1

2.1

الوسائط المتعددة

3

1,1

2.1

مفاهيم لغا الحاسب

معاللة اإلشارا الرقمية
Digital Signals
Processing
لغة التلميع
Assembly Language

3

1,1

2.1

اشارا ونظم

3

1,1

2.1

التصميم المنطتي
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رقم المترر

اسم المتـــرر

تمع 333
IT 444

الر ية بالحاسب

تمع 332
IT 441

نمع 321
IS 312
علح 363
CS 463
علح 363
CS 464
علح 361
CS 465
علح 333
CS 443
علح 366
CS 466
علح 362
CS 467
علح 313
CS 453
نمع 312
IS 421
نمع 331
IS 442

Computer Vision
معاللة الصور –2

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

معاللة اإلشارا
الرقمية

3

1,1

2.1

Image Processing – 1
نظم قواعد البيانا – 1
Database Systems- 2
الشبكا العصبية
Neural Networks
الخوارزميا اللينية
Genetic Algorithms

معاللة اإلشارا
الرقمية

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا
–2

3

1,1

2.1

رياضيا – 3

3

1,1

2.1

رياضيا – 3

3

1,1

2.1

الذكا االصطناعي

3

1,1

2.1

نظم التشغيل – 2

3

1,1

2.1

الذكا االصطناعي

3

1,1

2.1

الذكا االصطناعي

3

1,1

2.1

هندسة البرمليا –
2

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا
–1

3

1,1

2.1

تطبيتا اإلنترن

نظم قواعد المعرفة
Knowledge Base
Systems
تعريب الحاسبا
Computer Arabization
نظم الوكال المتعددة
Multi-Agent Systems
تعليم الحاسبا
Machine Learning
طرق اتصال اإلنسان بالحاسب
Human Computer
Interfaces
التنتيب فى البيانا
Data Mining
التلارة اإللكترونية
E-Commerce
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رقم المترر

اسم المتـــرر

نمع 321
IS 415

قواعد البيانا الموزعة

نمع 333
IS 443

علح 391
CS 495

علح 396
CS 496

Distributed Database

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا
–1

نظم المعلوما اللغرافية
Geographical
Information Systems
موضوعا مختارة فى علوم
الحاسب2-
Selected Topics in
Computer Sciences1
موضوعا مختارة فى علوم
الحاسب1-
Selected Topics in
Computer Sciences2

3

3

3

- 60 -

1,1

1,1

1,1

2.1

2.1

2.1

نظم قواعد البيانا
–1

-

-

(ب) قسم تكنولوليا المعلوما
المتررا اإللبارية ( 33ساعة معتمدة )
رقم المترر

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

عمارة الحاسبا
تمع 322
IT 311

تمع 312
IT 321

تمع 311
IT 322
تمع 332
IT 331
تمع 332
IT 341
تمع 331
IT 342
تمع 333
IT 433
تمع 332
IT 441
تمع 394
IT 498

Computer
Architecture

3

1,1

2.1

التصميم المنطتى

تكنولوليا االتصاال
3

1,1

2.1

تراسل البيانا

Communication
Technology
شبكا الحاسبا – 1
Computers
Network –2

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا – 2

نظم الرسم بالحاسب – 2
Computer
Graphics – 1

3

1,1

2.1

برملة الحاسبا – 2

معاللة اإلشارا الرقمية
Digital Signal
Processing
التعر

3

1,1

2.1

على األنماط

Pattern
Recognitions
الوسائط المتعددة
Multimedia
معاللة الصور 2-
Image Processing – 1

مشروع
Project

اشارا ونظم

3

1,1

2.1

معاللة اإلشارا
الرقمية

3

1,1

2.1

برملة الحاسبا – 2

3

1,1

2.1

معاللة اإلشارا
الرقمية

21

-

6
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المتررا االختيارية (  21ساعة معتمدة )
رقم المترر
تمع 322
IT 411
تمع 321
IT 412
تمع 312
IT 421
تمع 312
IT 451
تمع 331
IT 432
نمع 331
IS 345
تمع 332
IT 431
تمع 331
IT 332
تمع 323
IT 414
تمع 311
IT 452
تمع 313
IT 453
تمع 333
IT 444

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

عمارة الحاسبا

3

1,1

2.1

عمارة الحاسبا

نظم الحاسبا الموزعة والمتوازية
Distributed and Parallel
computer systems
نظم الزمن الحتيتي
Real Time Systems
تخطيط وتصميم شبكا المعلوما
Planning and Design of
Information Networks
األعمال اإللكترونية
E-Business
الرسوم الحاسوبية المتحركة
Computer Animation
تطبيتا اإلنترن
Internet Applications
الواقع االفتراضي
Virtual Reality
نظم الرسم بالحاسب – 1
Computer Graphics – 2
النظم المدملة
Embedded Systems
التعلم اإللكتروني

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا -
1

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا -
1

3

1,1

2.1

نظم الرسم
بالحاسب2-

3

1,1

2.1

تكنولوليا اإلنترن

3

1,1

2.1

نظم الرسم
بالحاسب2-

3

1,1

2.1

نظم الرسم
بالحاسب2-

3

1,1

2.1

المعاللا الدقيتة

3

1,1

2.1

الوسائط المتعددة

E-Learning
المكتبا الرقمية

3

1,1

2.1

الوسائط المتعددة

Digital Library
الر ية بالحاسب

3

Computer Vision
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1,1

2.1

معاللة االشارا
الرقمية

رقم المترر

اسم المتـــرر

علح 362
CS 361

الذكا االصطناعي

تمع 321
IS 312

علح 311
CS 352
تمع 333
IT 443
تمع 321
IT 312
تمع 313
IT 454
تمع 323
IT 313
تمع 311
IT 422

تمع 313
IT 423

تمع 331
IT 442
تمع 323
IT 413

الساعا
المعتمدة

محاضر
ة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

تنظيم ومعاللة
الملفا

Artificial Intelligence
نظم قواعد البيانا 1 -
3

1,1

2.1

نظم قواعد
البيانا –2

Database Systems – 2
هندسة البرمليا – 1
– Software Engineering
2
معاللة الكالم
Speech Processing
المعاللا الدقيتة
Microprocessors

3

1,1

2.1

هندسة
البرمليا 2-

3

1,1

2.1

إحصا واحتماال
–2

3

1,1

2.1

عمارة الحاسبا

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا
–1

3

1,1

2.1

عمارة الحاسبا

هندسة المعلوما
Information
Engineering
موالها الحاسبا
Computer Interfaces
الشبكا الالسلكية والمتحركة
3

Wireless and Mobile
Networks

1,1

2.1

تأمين شبكا الحاسبا
والمعلوما
Information and
Computer Networks
Security
معاللة الصور – 1
Image Processing – 2
نظم الحاسبا ذا األعطال
المحتملة
Fault Tolerant
Computer Systems

شبكا الحاسبا
–1

3

1,1

2.1

شبكا الحاسبا
–2

3

1,1

2.1

معاللة الصور –
2

3
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1,1

2.1

عمارة الحاسبا

رقم المترر

اسم المتـــرر

تمع 323
IT 314

التحكم اآللى

تمع 321
IT 415
تمع 331
IT 445
تعد 323
DT 313
تمع 391
IT 495

Automatic Control
األنسان اآللى
Robotics

3

1,1

2.1

تراسل البيانا

3

1,1

2.1

التحكم اآللى

الحاسبا الذكيةوالكمية
Intelligent and
Quantum Computers

3

1,1

2.1

رياضيا – 3

أساليب األمثلية
3

Optimizations
Techniques

1,1

2.1

رياضيا – 3

موضوعا مختارة فى تكنولوليا
المعلوما 2-
3

Selected Topics in
Information
Technology1
تمع 396
IT 496

الساعا
المعتمدة

محاضر
ة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

1,1

2.1

-

موضوعا مختارة فى تكنولوليا
المعلوما 1-
Selected Topics in
Information
Technology2

3
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1,1

2.1

-

(لـ) قسم نظم المعلوما
المتررا اإللبارية(  33ساعة معتمدة )
رقم المترر

اسم المتـــرر

نمع 331
IS 345

تطبيتا اإلنترن

نمع 321
IS 312
نمع 323
IS 313
نمع 312
IS 351
نمع 311
IS 352
نمع 323
IS 414
تمع 312
IT 451
نمع 333
IS 333
نمع 394
IS 498

Internet Applications
نظم قواعد البيانا – 1
Database Systems – 2

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

تكنولوليا اإلنترن

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا –
2

تخزين واسترلاع البيانا
Data Storage and
Retrieval

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا –
2

تحليل وتصميم نظم المعلوما – 2
Analysis and Design of
Information Systems –1

3

1,1

2.1

تحليل وتصميم نظم المعلوما – 1
Analysis and Design of
Information Systems-2
تصميم قواعد البيانا
Database Design
الوسائط المتعددة
Multimedia

3

1,1

2.1

تحليل وتصميم نظم
المعلوما – 2

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا –
1

3

1,1

2.1

برملة الحاسبا 2-

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا –
1

21

-

نظم المعلوما اإلدارية
Management
Information Systems
مشروع
Project

هندسة البرمليا – 2

6
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المتررا االختيارية (  21ساعة معتمدة )
رقم المترر

اسم المتـــرر

نمع 312
IS 421

التنتيب فى البيانا

نمع 321
IS 415

Data Mining

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا –
1

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا –
1

قواعد البيانا الشيئية
Object Oriented
Database
منهليا تطوير نظم المعلوما

نمع 313
IS 453

علح 362
CS 361
نمع 332
IS 441
نمع 331
IS 442

نمع 333
IS 434

علح 311
CS 352
تمع 331
IS 435
تمع 313
IT 453

3

1,1

2.1

تحليل وتصميم نظم
المعلوما – 1

2.1

برملة الحاسبا 2-

Information Systems
Development
Methodologies
الذكا االصطناعي
Artificial Intelligence

3

1,1

نظم المعلوما الذكية
Intelligent
Information Systems
التلارة اإللكترونية
E-Commerce

3

1,1

2.1

الذكا االصطناعي

3

1,1

2.1

تطبيتا االنترن 2-

تأكيد لودة البرمليا ونظم
المعلوما
Quality Assurance of
Information Systems
and Programming

3

1,1

2.1

تحليل وتصميم نظم
المعلوما – 1

هندسة البرمليا – 1
Software
Engineering – 2

3

1,1

2.1

هندسة البرمليا – 2

إدارة مراكز المعلوما
Information Centers
Management
المكتبا الرقمية
Digital Library

3

1,1

2.1

نظم المعلوما اإلدارية

3

1,1

2.1

الوسائط المتعددة
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رقم المترر

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضر
ة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

نظم دعم الترار وتطبيتاتها
دعم 331
DS 332

Decision Support
Systems and
Application

نمع 311
IS 422

مستودعا البيانا

نمع 331
IS 332
نمع 326
IS 416
نمع 333
IS 443
نمع 333
IS 444
نمع 336
IS 446

Data Warehousing

3

1,1

2.1

النمذلة والمحاكاة

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا 1

3

1,1

-

نظم قواعد البيانا

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا 1

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا 1

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا 1

التتسيم الوظيفي لألعمال
Business Functions
Classification
قواعد البيانا الموزعة
Distributed Database

1

نظم المعلوما اللغرافية
Geographical
Information Systems
نظم معلوما الوسائط المتعددة
Multimedia Information
Systems
نظم معلوما الشبكة الدولية
Internet Information
Systems

3

1,1

2.1

تكنولوليا اإلنترن

تأمين شبكا الحاسبا والمعلوما
تمع 313
IT 423

نمع 391
IS 495

نمع 396
IS 496

Information and
Computer Networks
Security
موضوعا مختارة فى نظم
المعلوما 2-
Selected Topics in
Information Systems-1
موضوعا مختارة فى نظم
المعلوما 1-
Selected Topics in
Information Systems-2

3

3

3

- 67 -

1,1

1,1

1,1

2.1

2.1

2.1

شبكا الحاسبا – 2

-

-

( د ) قسم بحوث العمليا و دعم الترار
المتررا اإللبارية(  33ساعة معتمدة )
رقم المترر
دعم 322
DS 311
دعم 321
DS 312
دعم 332
DS 331
دعم 331
DS 332
دعم 332
DS 341

دعم 331
DS342

دعم 312
DS 351

دعم 362
DS 361

دعم 394
DS 498

الساعا
المعتمدة

اسم المتـــرر

محاضرة

تمارين
عملي

البرملة الخطية والصحيحة
Linear and Integer
Programming

3

1,1

2.1

متدمة فى بحوث العمليا
ودعم الترار

3

1,1

2.1

البرملة الخطية
والصحيحة

3

1,1

2.1

النمذلة والمحاكاة

3

1,1

2.1

النمذلة والمحاكاة

البرملة غير الخطية والديناميكية
Non Linear and Dynamic
Programming

المتطلب السابق

أدوا وأساليب دعم الترار
Decision Support Tools
and Techniques
نظم دعم الترار وتطبيتاتها
Decision Support Systems
and Applications
النمذلة والمحاكاة المتتدمة
3

Advanced Modeling and
Simulation

1,1

2.1

لغا الحاسب فى النمذلة وبحوث
العمليا
3

Computer Languages for
Modeling and Operations
Research

1,1

2.1

الحسابا الذكية فى بحوث العمليا
ودعم الترار
Computational Intelligence
in Operations Research
and Decision Support

3

1,1

2.1

النماذج العشوائية فى بحوث العمليا
ودعم الترار
Stochastic Models in
Operations Research and
Decision Support
المشروع
Project

3

6
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1,1

النمذلة والمحاكاة

 أدوا وأساليب دعمالترار
 البرملة الخطيةوالصحيحة

متدمة فى بحوث العمليا
ودعم الترار

2.1

 متدمة فى بحوثالعمليا ودعم الترار
 -النمذلة والمحاكاة

21

-

المتررا االختيارية (  21ساعة معتمدة )
رقم المترر

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

أوالً  :ملموعة أمثلية النظم
Systems Optimization
Group
دعم 322
DS 411
دعم 321
DS 412
دعم 323
DS 413
دعم 323
DS 414
دعم 392
DS 491

نظرية الترارا والمباريا
Decision and Game
Theory

3

1,1

2.1

احصا واحتماال – 1

اإلدارة االستراتيلية وإدارة األزما
Strategic and Crises
Management
أمثلية الشبكا
Network Optimization

3

1,1

2.1

النمذلة والمحاكاة

3

1,1

2.1

البرملة الغير خطية
والديناميكية

البرملة المتعددة األهدا
Multiobjectives
Programming
مترر اختياري
Eelctive Course

3

1,1

2.1

البرملة الغير خطية
والديناميكية

3

1,1

2.1

-

ثانيا ً  :ملموعة إدارة النظم
1,1

Systems Management
Group
دعم 312
DS 421

دعم 311
DS 422

دعم 313
DS 423

اقتصاديا النظم ومحاسبة التكالي
Systems Economics and
Cost Accounting

3

1,1

2.1

النماذج الكمية فى علوم اإلدارة
واالقتصاد
Quantitative Models in
Management and
Economics

3

1,1

2.1

النماذج الكمية للخدما
Qualntitative Models for
Services

3
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1,1

2.1

مبادئ االقتصاد

أدوا وأساليب دعم
الترار

النمذلة والمحاكاة

رقم المترر

دعم 313
DS424
دعم 391
DS 492

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

3

1,1

2.1

 أدوا وأساليب دعمالترار
 البرملة الخطيةوالصحيحة

3

1,1

2.1

-

مراقبة المخزون وإدارة اإلنتاج
Inventory Control and
Production Management
مترر اختياري
Elective Course

المتطلب السابق

ثالثا ً  :ملموعة نظم دعم الترار
Decision Support
Systems Group
نظم المعلوما اللغرافية لدعم الترار
دعم 332
DS431

دعم 331
DS 432

Geographical Information
Systems for Decision
Support

3

1,1

2.1

إدارة البيانا فى دعم الترار
Data Management in
Decision Support

3

1,1

2.1

نظم دعم الترار المعرفية
دعم 333
DS 433

دعم 362
DS 461
دعم 393
DS 493

 أدوا وأساليب دعمالترار
 البرملة الخطيةوالصحيحة

Knowledge Based
Decision Support
Systems

نظم قواعد البيانا – 2

3

1,1

2.1

الحسابا الذكية فى
بحوث العمليا وعم
الترار

3

1,1

2.1

إحصا واحتماال – 1

3

1,1

2.1

-

التحليل اإلحصائي فى دعم الترار
Statistical Analysis in
Decision Support
مترر اختياري
Elective Course
رابعا ً  :ملموعة االختياري العام
Electives

دعم 321
DS 415
دعم 311
DS 425

إدارة المخاطر
Risk Management
إدارة اللوليستيا
Logistics Management

3

1,1

2.1

مراقبة المخزون وإدارة
اإلنتاج

3

1,1

2.1

متدمة فى اإلدارة
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رقم المترر
دعم 316
DS 426

اسم المتـــرر

الساعا
المعتمدة

محاضرة

تمارين
عملي

المتطلب السابق

3

1,1

2.1

إدارة المشروعا

إدارة المشروعا متتدم
Advanced Project
Management
تحليل ونمذلة النظم

دعم 332
DS 441

System Analysis and
Modeling

1,1

3

2.1

 متدمة بحوث العملياودعم الترار
 النمذلة والمحاكاة -برملة الحاسبا 2-

البرملة لعشوائية
دعم 361
DS 462

3

Stochastic
Programming

1,1

2.1

موضوعا متتدمة فى الحاسبا
الذكية
دعم 312
DS 451

دعم 391
DS 495

نمع 321
IS 312

Advanced Topics in
Computational
Intelligence

3

1,1

النماذج العشوائية فى
بحوث العمليا ودعم
الترار

2.1

الحاسبا الذكية فى
بحوث العمليا ودعم
الترار

موضوعا مختارة فى بحوث العمليا
ودعم الترار
Selected Topics in
Operations Research and
Decision Support
نظرية قواعد البيانا 1-
Database Systems –2

3

1,1

2.1

-

3

1,1

2.1

نظم قواعد البيانا – 2

مالحظات :
يختار الطالب إحدى المجموعات الثالث األول.
يختار الطالب المقرر الخامس من بين مقررات المجموعات الثالث األخري.
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توضح الجداول التالية مثال لخطة دراسية ( تقسيم المقررات
على الثمانية فصول النظامية الالزمة لتخرج الطالب)
الفصل األول
م

رقم
المقرر

اسم المقرر

الفصل الثاني
نوع
المقرر

م

رقم
المقرر

اسم المقرر

نوع
المقرر

1

ريض 111

رياضيات – 1

متطلبات
كلية
إجباري

1

ريض 113

رياضيات 2 -

متطلبات
كلية
إجباري

2

ريض 112

تراكيب محددة

متطلبات
كلية
إجباري

2

احص 121

إحصاء واحتماالت – 1

متطلبات
كلية
إجباري

3

تمع 111

الكترونيات – 1

متطلبات
كلية
إجباري

3

تمع 112

الكترونيات – 2

متطلبات
كلية
إجباري

4

علح 111

أساسيات علوم الحاسب

متطلبات
كلية
إجباري

4

علح 112

برمجة الحاسبات 1 -

متطلبات
كلية
إجباري

5

انس 111

لغة إنجليزية

متطلبات
كلية
إجباري

5

انس 112

صياغة التقارير العلمية
والفنية

متطلبات
عامة
إجباري

6

دعم 122

مبادىء اإلدارة

متطلبات
عامة
اختيارى

6

دعم 121

مبادىء االقتصاد

متطلبات
عامة
اختيارى

م

رقم
المقرر

1

علح 213

برمجة الحاسبات 2-

2

تمع 221

تراسل البيانات

3

دعم 211

مقدمة فى دعم القرار والنظم

4

نمع 231

إحصاء واحتماالت – 2

5

علح 221

تصميم منطقى

6

ريض 214

رياضيات – 3

الفصل الرابع

الفصل الثالث
اسم المقرر

نوع
المقرر
متطلبات
كلية
إجباري
متطلبات
كلية
إجباري
متطلبات
كلية
إجباري
متطلبات
كلية
اختيارى
متطلبات
كلية
إجباري
متطلبات
كلية
إجباري

م

رقم
المقرر

اسم المقرر

1

تمع 222

شبكات الحاسب – 1

متطلبات
كلية إجباري

2

علح 215

تنظيم ومعالجة الملفات

متطلبات
كلية إجباري

3

تمع 241

إشارات ونظم

4

دعم 241

النمذجة والمحاكاة

متطلبات
كلية إجباري

5

علح 214

هياكل البيانات

متطلبات
كلية إجباري

6

نمع 211

نظم قواعد البيانات 1 -

متطلبات
كلية إجباري
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نوع
المقرر

متطلبات
كلية
اختيارى

قسم علوم الحاسب
الفصل السادط

الفصل الخامس
م

رقم
المقرر

1

علح 241

نظم التشغيل –1

2

علح 251

هندسة البرمجيات –1

3

تمع 223

تكنولوجيا االنترنت

متطلبات
القسم
إجباري

4

تمع 433

الوسائط المتعددة

متطلبات
كلية
إجباري

4

5

علح 316

أساسيات نظم المعلومات

متطلبات
كلية
إجباري

5

علح 463

6

علح 322

بنية وتنظيم الحاسبات

متطلبات
القسم
إجباري

6

علح 316

اسم المقرر

نوع
المقرر
متطلبات
كلية
إجباري
متطلبات
كلية
إجباري

م

رقم
المقرر

1

علح 352

هندسة البرمجيات 2-

2

علح 361

الذكاء االصطناعى

3

علح 342

نظم التشغيل 2-

متطلبات
القسم
إجباري

تمع 331

نظم الرسم بالحاسب 1-

متطلبات
القسم
إجباري

الشبكات العصبية

متطلبات
القسم
اختيارى

خوارزميات

متطلبات
القسم
اختيارى

الفصل السابع
م

رقم
المقرر

1

علح 492

مشروع 1-

2

علح 317

مفاهيم لغات الحاسب

3

علح 464

الخوارزميات الجينية

4

5

اسم المقرر

متطلبات
القسم
إجباري
متطلبات
القسم
إجباري

الفصل االثامن
نوع المقرر
متطلبات القسم
إجباري
متطلبات القسم
إجباري
متطلبات القسم
اختيارى

م

رقم المقرر

اسم المقرر

نوع المقرر

1

علح 492

مشروع ()2

2

علح 471

المعالجة على التوازى

3

علح 419

المترجمات

متطلبات القسم
إجباري
متطلبات القسم
إجباري
متطلبات القسم
اختيارى

علح 352

هندسة البرمجيات2-

فرعى (DS )3

علح 361

الذكاء االصطناعى

فرعى (IT )3

علح 342

نظم التشغيل 2-

فرعى (IS )3

علح 471

المعالجة على التوازى

فرعى ()4

Gen

تخطيط الموارد
للمؤسسات

فرعى ()5

علح 495

موضوعات مختارة
في علوم الحاسب 1-
(الحوسبة السحابية)

علح 496

موضوعات مختارة
في علوم الحاسب 2-
(اختبار البرمجيات)

علح 462

معالجة اللغات
الطبيعية

متطلبات القسم
اختيارى (مسار
Distributed
)Systems
متطلبات القسم
اختيارى (مسار
)Software
متطلبات القسم
اختيارى (مسار
Artificial
)Intelligence

علح 317

مفاهيم لغات الحاسب

فرعى ()1

5

علح 322

بنية وتنظيم
الحاسبات

فرعى (DS, )2
IS

6

علح 464

الخورزميات الجينية

6

اسم المقرر

نوع
المقرر

4

فرعى (IT )2
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قسم تكنولوجيا المعلومات
الفصل الخامس
م

رقم
المقرر

1

علح 241

نظم التشغيل –1

2

علح 251

هندسة البرمجيات –1

3

تمع 223

تكنولوجيا االنترنت

4

تمع 433

الوسائط المتعددة

5

علح 316

أساسيات نظم المعلومات

6

تمع 341

معالجة اإلشارات الرقمية

م

رقم
المقرر

اسم المقرر

الفصل السادط
نوع المقرر
متطلبات كلية
إجباري
متطلبات كلية
إجباري
متطلبات القسم
إجباري
متطلبات كلية
إجباري
متطلبات كلية
إجباري

م

رقم المقرر

1

تمع 322

شبكات الحاسب 2-

متطلبات القسم إجباري

2

تمع 331

نظم الرسم بالحاسب 1-

متطلبات القسم إجباري

3

تمع 342

التعرف على االنماط

متطلبات القسم إجباري

4

تمع 441

معالجة الصور 1-

متطلبات القسم إجباري

5

تمع 423

متطلبات القسم
إجباري

تمع 495
6

تمع 312
تمع 443

معالجة الكالم

متطلبات القسم اختيارى
متطلبات القسم اختيارى
(مسار )Network
متطلبات القسم اختيارى
(مسار )Hardware
متطلبات القسم اختيارى
(مسار
))Multimedia

الفصل الثامن
نوع المقرر

1

تمع 492

مشروع 1-

2

تمع 321

تكنولوجيا االتصاالت

3

تمع 311

عمارة الحاسبات

متطلبات القسم
إجباري (جميع
الطالب)
متطلبات القسم
إجباري (جميع
الطالب)
متطلبات القسم
إجباري (جميع
الطالب)

تمع 422

الشبكات الالسلكية
والمتحركة

متطلبات القسم
اختيارى (مسار
)Network

تمع 415

اإلنسان اآللى

تمع 442

التعامل مع الصور2-

5

تمع 321

تكنولوجيا االتصاالت

فرعى ( )1

6

تمع 341

معالجة اإلشارات
الرقمية

فرعى ( )2

4

تأمين شبكات الحاسبات
والمعلومات
موضوعات مختارة في
تكنولوجيا المعلومات1-
(الشبكات ذات السرعة
الفائقة)
المعالجات الدقيقة

الفصل السابع
اسم المقرر

اسم المقرر

نوع المقرر

متطلبات القسم
اختيارى (مسار
)Hardware
متطلبات القسم
اختيارى (مسار
)Multimedia

م

رقم
المقرر

اسم المقرر

نوع المقرر

1

تمع 492

مشروع ()2

متطلبات القسم إجباري
(جميع الطالب)

2

تمع 496

موضوعات مختارة في
تكنولوجيا المعلومات2-
(الحوسبة السحابية)

متطلبات القسم اختيارى
(مسار )Network

تمع 414

النظم المدمجة

متطلبات القسم اختيارى
(مسار )Hardware

تمع 432

الرسوم الحاسوبية المتحركة

متطلبات القسم اختيارى
(مسار
)Multimedia

تمع 414

النظم المدمجة

متطلبات القسم اختيارى
(جميع الطالب)

3

تمع 444

الرؤية بالحاسب

متطلبات القسم اختيارى
()Al Tracks

4

تمع 441

معالجة الصور 1-

فرعى ()3

5

تمع 342

التعرف على االنماط

فرعى ()4

6

Gen

تخطيط الموارد للمؤسسات

فرعى ()5
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قسم نظم المعلومات
الفصل الخامس
م

رقم
المقرر

اسم المقرر

الفصل االسادط
نوع
المقرر

م

رقم
المقرر

اسم المقرر

نوع المقرر

1

علح 241

نظم التشغيل –1

متطلبات
كلية إجباري

1

نمع 313

تخزين واسترجاع البيانات

متطلبات القسم
إجباري

2

علح 251

هندسة البرمجيات –1

متطلبات
كلية إجباري

2

نمع 352

تحليل وتصميم نظم
المعلومات 2-

متطلبات القسم
إجباري

3

تمع 223

تكنولوجيا االنترنت

3

نمع 312

نظم قواعد البيانات 2 -

متطلبات القسم
إجباري

4

تمع 433

الوسائط المتعددة

4

علح 352

هندسة البرمجيات 2-

5

علح 316

أساسيات نظم المعلومات

5

علح 361

الذكاء االصطناعى

6

نمع 351

تحليل وتصميم نظم
المعلومات 1-

6

نمع 422

مستودعات البيانات

متطلبات
القسم
إجباري
متطلبات
كلية إجباري
متطلبات
كلية إجباري
متطلبات
القسم
إجباري

الفصل السابع
م

رقم
المقرر

اسم المقرر

متطلبات القسم
اختيارى
متطلبات القسم
اختيارى
متطلبات القسم
اختيارى

الفصل الثامن
نوع
المقرر

م

رقم
المقرر

اسم المقرر

نوع
المقرر

1

نمع 492

مشروع 1-

متطلبات
القسم
إجباري

1

نمع 492

مشروع ()2

متطلبات
القسم
إجباري

2

نمع 345

تطبيقات االنترنت

متطلبات
القسم
إجباري

2

نمع 414

تصميم قواعد البيانات

متطلبات
القسم
إجباري

3

نمع 421

التنقيب في البيانات

متطلبات
القسم
اختيارى

3

نمع 333

نظم المعلومات اإلدارية

متطلبات
القسم
إجباري

نمع 496

موضوعات مختارة في
نظم المعلومات 2-
(تصميم واجهات النظم)

4

نمع 352

تحليل وتصميم نظم المعلومات
2-

فرعى ()3

5

نمع 312

نظم قواعد البيانات 2-

فرعى ()4

6

Gen

تخطيط الموارد للمؤسسات

فرعى ()5

4

نمع 442

التجارة اإللكترونية

نمع 443

نظم المعلومات
الجغرافية

متطلبات
القسم
اختيارى

5

نمع 345

تطبيقات االنترنت

فرعى ( )1

6

نمع 351

تحليل وتصميم نظم
المعلومات 1-

فرعى ( )2
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قسم بحوث دعم القرار
الفصل االسادط

الفصل الخامس
م

رقم
المقرر

1

علح 241

نظم التشغيل –1

2

علح 251

هندسة البرمجيات –1

متطلبات كلية
إجباري

3

تمع 223

تكنولوجيا االنترنت

متطلبات القسم
إجباري

3

4

علح 316

أساسيات نظم
المعلومات

متطلبات كلية
إجباري

4

دعم 361

5

دعم 311

البرمجة الخطية
والصحيحة

متطلبات القسم
إجباري

5

دعم411

نظرية القرارات والمباريات

6

دعم 331

ادوات واساليب دعم
القرار

متطلبات القسم
إجباري

6

دعم 351

الحاسبات الذكية في دعم
القرار

اسم المقرر

نوع المقرر

م

رقم
المقرر

متطلبات كلية
إجباري

1

دعم 312

البرمجة الغير خطية
والديناميكية

2

دعم 332

نظم دعم القرار وتطبيقاتها

متطلبات القسم
إجباري

دعم 342

لغات الحاسب للنمذجة
وبحوث العمليات

متطلبات القسم
إجباري

النماذج العشوائية في
بحوث العمليات ودعم
القرار

متطلبات القسم
إجباري
متطلبات القسم
اختيارى
متطلبات القسم
إجباري

الفصل السابع
م

رقم المقرر

اسم المقرر

اسم المقرر

نوع المقرر
متطلبات القسم
إجباري

الفصل الثامن
نوع المقرر

م

رقم المقرر

اسم المقرر

نوع المقرر

1

دعم 492

مشروع 1-

متطلبات القسم
إجباري

1

دعم 492

مشروع 2 -

متطلبات القسم
إجباري

2

دعم 341

النمذجة والمحاكاة
المتقدمة

متطلبات القسم
إجباري

2

دعم 412

اإلدارة االستراتيجية وإدارة
األزمات

متطلبات القسم
اختيارى

3

دعم 424

مراقبة المخزون وإدارة
اإلنتاج

4

دعم 413

أمثلية الشبكات

متطلبات القسم
اختيارى
متطلبات القسم
اختيارى

3

دعم 414

البرمجة متعددة األهداف

متطلبات القسم
اختيارى

4

دعم 332

نظم دعم القرار وتطبيقاتها

فرعى ()3

5

دعم 311

البرمجة الخطية
والصحيحة

فرعى ( )1

5

دعم 342

لغات الحاسب للنمذجة
وبحوث العمليات

فرعى ()4

6

دعم 331

أدوات وأساليب دعم
القرار

فرعى ( )2

6

Gen

تخطيط الموارد للمؤسسات

فرعى () 5
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التواعد الخاصة بللان االمتحانا
والعتوبا التأديبية
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القواعد الخاصة بالجان االمتحانات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

عدم التواجد داخل مقار لجان االمتحان دون البطاقة الجامعية المتضمنة رقلم
الجلوط ومكان لجنة االمتحان .
عدم اصطحاب اآلالت الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان االمتحلان و
المخالفة لذلك تعتبر حالة غش تعرض مرتكبها للمسألة التأديبية .
عللدم اصللطحاب الكتللب والمللذكرات و أيللة متعلقللات مكتوبللة تتعلللق بالمللادة أو
بغيرها داخل لجان االمتحان .
عدم التأخر عن مواعيد بداية االمتحلان أكثلر ملن خمسلة عشلر دقيقلة ويمنلع
المخالف من دخول االمتحان.
تدون بيانات الطالب على الشلريط المعلد للذلك فقلط الملصلق بكراسلة اإلجابلة
وبيانات المادة وتاريو االمتحلان والسلنة الدراسلية والشلعبة الموضلحة عللى
كراسة اإلجابة.
عدم التحدث مع أي زميل داخل مقار لجان االمتحان .
ال يسللمح بللالخروج مللن مقللار لجللان االمتحللان قبللل مضللى نصللف الوقللت علللى
األقللل وكللذلك ال يسللمح بللالخروج خللالل الخمسللة عشللر دقيقللة األخيللرة مللن
االمتحان تنظيما لعملية استالم كراسات اإلجابة.

القواعد الخاصة باألعذار المرضية
 .1يتقدم الطالب بالعذر المرضى فى موعد غايته  42ساعة من بداية المرض
 .2لن يسمح بقبول أي أعذار مرضية تقدم للكلية بعد انتهاء االمتحانات .

بداية المرض :
 .1بالنسبة للطلبة اللذين يتقلدمون بأعلذار مرضلية علن فتلرة ملا فلى أثنلاء العلام
الدراسللي فعللليهم التقللدم خللالل فتللرة مرضللهم لللإلدارة وذلللك لتوقيللع الكشللف الطبللي
عليهم .
 .2يجب على الطالب الحضور إلى اإلدارة فلى وقلت الملرض أو بعلده بأسلبوعين
على األكثر على ان يقدم المستندات الخاصة بالمرض وفى حالة حضوره بعد مضى
األسبوعين لن يتم النظر فى العذر .
 .3على إدارة الكلية التنبيه على الطالب بخطاب يسلم له بضرورة علرض نفسله
على اإلدارة العامة للشئون الوقائية للكشف عليه وذللك فلور تقلديم الشلهادة الطبيلة
للكلية.
 .4ال يجللوز للكليللة قبللول أي أعللذار مرضللية بعللد أسللبوعين مللن انتهللاء فتللرة
االمتحان
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 .5لن تقوم اإلدارة بالكشف أو قبول الشهادة المرضية التي ترسل من الكلية بعد
الفترة المحددة.
 .6فى حالة ما إذا كان الطالب خارج الجمهورية عليله أن يتقلدم بشلهادة موقعلة
من طبيبين ومعتمدة من السفارة المصرية فى البلد الموجود بها حتى تتمكن اإلدارة
من النظر فى الشهادة .
 .7ال ينظر فى األعذار المرضية عن السنوات السابقة بنلاء عللى قلرار المجللس
األعلى للجامعات .

نظام تأديب الطالب
الطالب المقيدون والمرخص لهم بتأدية االمتحلان ملن الخلارج والمسلتمعون
خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد  -يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بلالقوانين
واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-2

األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .
تعطيللللل الدراسللللة أو التحللللريض عليلللله أو االمتنللللاع المللللدبر عللللن حضللللور
المحاضللرات واللللدروط واألعملللال الجامعيلللة األخلللرى التلللى تقضلللى الللللوائح
بالموالبة عليها .
كل فعل يتنافى مع الشلرف والكراملة أو مخلل بحسلن السلير و السللوك داخلل
الجامعة أو خارجها .
كللل إخللالل بنظللام االمتحللان أو الهللدوء الللالزم للله وكللل غللش فللي امتحللان أو
شروع فيه .
كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
كل تنظيم للجماعلات داخلل الجامعلة أو االشلتراك فيهلا بلدون تلرخيص سلابق
من السلطات الجامعية المختصة.
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعلات
بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
االعتصام داخل المبلاني الجامعيلة أو االشلتراك فلي مظلاهرات مخالفلة للنظلام
العام أو اآلداب.
كما أن كل طاللب يرتكلب غشلا فلي امتحلان أو شلروعا فيله ويضلبط فلي حاللة
تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان و يحلرم ملن دخلول
االمتحان في باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميلع ملواد هلذا االمتحلان
ويحال إلى مجلس التأديب .
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أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجللس التأديلب أو مجللس
الكلية ويترتلب عليله بطلالن الدرجلة العلميلة إذا كانلت قلد منحلت للطاللب قبلل
كشف الغش .
 - 9منللع التللدخين داخللل حللرم الجامعللة والكليللات وذلللك تطبيقللا للقللانون رقللم 49
لتنظيم الجامعات

العقوبات التأديبية :
 -1التنبيه الشفهي أو الكتابي .
 -2اإلنـــذار.
 -3الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.
 -4الحرمان من حضور دروط أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا .
 -5الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا .
 -6الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر .
 -7وقللف قيللد الطالللب لدرجللة الماجسللتير أو الللدكتوراه لمللدة ال تجللاوز شللهرين أو
لمدة فصل دراسي.
 -2إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
 -9الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا .
-10الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
 -11حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي واحلد أو
أكثر.
 -12الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى .
ويترتللب عليلله عللدم صللالحية الطالللب للقيللد أو التقللدم لالمتحللان فللي جامعللات
جمهورية مصر العربية.
ويجللوز األمللر بللإعالن القللرار الصللادر بالعقوبللة التأديبيللة داخللل الكليللة ويجللب
إبللالغ القللرار إلللى ولللى أمللر الطالللب وتحفللظ القللرارات الصللادرة بالعقوبللات
التأديبية عدا التنبيه الشفهي في ملف الطالب.
و لمجلللس الجامعللة أن يعيللد النظللر فللي القللرار الصللادر بالفصللل النهللائي بعللد
مضى ثالث سنوات على األقل من تاريو صدور القرار.

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات :
 -1األسللاتذة واألسللاتذة المسللاعدين لهللم توقيللع العقوبللات األولللى المبينللة فللي المللادة
السللابقة عمللا يقللع مللن الطللالب أثنللاء الللدروط والمحاضللرات واألنشللطة الجامعيللة
المختلفة.
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 -1عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة فلي الملادة السلابقة وفلى
حالللة حللدوث اضللطراب أو إخللالل بالنظللام يتسللبب عنلله أو يخشللى منلله عللدم انتظللام
الدراسة أو االمتحان يكلون لعميلد الكليلة توقيلع جميلع العقوبلات المبينلة فلي الملادة
السللابقة ،علللى أن يعللرض خللالل أسللبوعين مللن تللاريو توقيللع العقوبللة علللى مجلللس
التأديللب إذا كانللت العقوبللة بالفصللل النهللائي مللن الجامعللة ،وعلييى رئيييس اللامعيية
بالنسبة إلى غير ذلي مين العتوبيا ,وذلي للنظير فيي تأيييد العتوبية أو إلغائهيا أو
تعديلها.
 -3رئيييس اللامعيية ولييه توقيييع لميييع العتوبييا المبينيية فييي المييادة السييابتة عييدا
العتوبة األخيرة ,وذل بعد أخذ رأ عميد الكليية ,و ليه أن يمنيع الطاليب المحيال
إلى مللس التأديب من دخول أمكنة اللامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
 -3مللس التأديب وله توقيع لميع العتوبا .
 -1وال توقييع عتوبيية ميين العتوبييا الييواردة فييي البنييد الخييامس و مييا بعييد
المذكور سابتا إال بعد التحتيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب
إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحيدد للتحتييق سيتط حتيه فيي سيماع أقواليه و
يتولى التحتيق من ينتدبه عميد الكلية .
 -6وال يلييوز لعضييو هيئيية التييدريس المنتييدب للتحتيييق مييع الطالييب أن يكييون
عضوا في مللس التأديب.
 -2الترارا التي تصدر مين الهيئيا المختصية بتوقييع العتوبيا التأديبيية وفتيا
للمادة  212تكون نهائية ومع ذل تلوز المعارضة فيي التيرار الصيادر غيابييا
من مللس التأديب في خالل أسبوع من تاريخ إعالنيه إليى الطاليب أو إليى وليى
األميير  ,ويعتبيير التييرار حضييوريا إذا كييان طلييب الحضييور قييد أعليين إلييى شييخص
الطالب أو إلى ولى أمر وتخل الطالب عن الحضور بغير عذر متبول .
 -4يلوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يتدمه إليى رئييس اللامعية خيالل
خمسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالترار ,ويعيرض رئييس اللامعية ميا يتيدم
إليه من تظلما على مللس اللامعة للنظر فيها.
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اإلدارا الخدميــة بالكليـــة
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أوال :شئون الطالب
تخللتص إدارة شللئون الطللالب بتقللديم كللل الخللدمات التعليميللة للطالللب بدايللة مللن
التسجيل بالكلية حتى تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوط .وتقلدم إدارة شلئون
الطلالب العديلد ملن الخللدمات التلي تسلاعد الطاللب فللى التعلرف عللى حقوقله ووجباتلله
اتجللاه الكليللة مللع تسللهيل قيللام الطالللب بللاإلجراءات الخاصللة بتسللديد الرسللوم السللنوية
وذلك بطريقتين :
 توفيرا على الطالب مشقة التكدط فى بداية العام الدراسي لدفع المصروفات تم
فتح حساب بمكاتب البريد رقم  2635لدفع المصروفات من خالل هذا الرقم
بمعرفة أي مكتب بريد مع إيضاح البيانات عن جميع بنود المصرفات الدراسية.
 استخراج أذن الدفع من إدارة شئون الطالب وسداد الرسوم بخزينة الكلية .
حرصا من على وقت الطالب تقوم بتقديم هذه المجموعة من الخدمات التي
تعين الطالب فى توفير العديد من المستندات الشخصية الهامة :
 قيد الطالب بالكلية بالمستويات الدراسية المختلفة وعملية الحذف
واإلضافة واإلسقاط للمقررات الدراسية.
 استخراج البطاقة الجامعية واستخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر.
 استخراج اشتراك المواصالت.
 استخراج شهادات القيد وبيانات الحالة الدراسية.
 قبول طلبات التخصصات الرئيسية والفرعية.
 خدمات تأجيل التجنيد.
 تلقي األعذار عن دخول االمتحان.
 إعداد مقر االمتحانات العامة بالكلية.
 إعالن نتائج االمتحانات.
 استخراج شهادة التخرج المؤقتة.

إضافة إلي إدارة الخريجين التي تقدم بعض الخدمات ومنها:
 -1توفير البيانات الخاصلة بلالخريجين والتلي ترسلل إللى الجهلاز المركلزي للتعبئلة
العامة واإلحصاء.
 -2استخراج شهادات التخرج بالتقدير العام باللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية وكذا بيان نتائج ومواد الفرق الدراسية بالدرجات والساعات
واعتمادها من الجامعة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية .
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ثانيا :رعاية الشباب
المكتبـــة

تقلوم إدارة رعايلة الشللباب بالكليلة بإعللداد البلرامج واألنشللطة المختلفلة التللي
تساعد الطالب على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة مع تنمية وصقل
مواهبهم وإشباع هواياتهم في مختلف أنواع النشاط ويمتد هلذا اللدور ليغطلي العطللة
الصيفية بأكملها ويعمل بهذه اإلدارة أخصلائيون ن ملن جميلع التخصصلات التلي لهلا
عالقة باألنشطة الطالبية من خريجي كليلات التربيلة الرياضلية – الخدملة االجتماعيلة
وغيرهللا وهللم جميعلا ً علللى خبللرة ودرايللة باألسللاليب العلميللة فللي التعامللل مللع جمللوع
الطللالب مللع اخللتالف ميللولهم ونشللأتهم وهوايللاتهم ،وتشللرف إدارة رعايللة الشللباب
بالكلية بالتعاون مع اإلدارة المركزيلة لرعايلة الشلباب بالجامعلة عللى جميلع األنشلطة
الطالبية من خالل  3محاور أساسية هي :
 -1اتحاد طالب الكلية  -2لجان االتحاد  -3مجلس اتحاد طالب الجامعة

أوال :انتخاب مجلس اتحاد الطالب ولجانه
 .1يتم انتخاب مجلس اتحاد الطالب ولجانه سنويا خالل مدة أقصلاها  2أسلابيع ملن
بدء الدراسة كلل علام ويصلدر قلرار ملن رئليس الجامعلة أو عميلد الكليلة بتحديلد
المواعيد التفصيلية لالنتخابات للمستويات المختلفة.
 .2ال يحق ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مسدداً الرسوم الدراسية.
 .3ال يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية فى انتخابات أو أنشطة
اتحاد الطالب كما ال يجوز التفرقة بين الطالب بسبب الجنس أو الدين أو اللون .
 .4يشترط لصحة االنتخابات فى لجان اتحاد طالب الكلية حضور  %50عللى األقلل
من الطالب الذين لهم حق االنتخاب فى كل فرقة دراسية على حده .
 .5إذا لم يكتمل العدد تؤجلل االنتخابلات إللى اليلوم التلالي ،وفلى هلذه الحاللة يشلترط
لصحة االنتخابات حضور %20عللى األقلل ملن النلاخبين  ،فلإذا للم يكتملل العلدد
يعين عميد الكلية ممثلي لجان هذه الفرق الدراسية .
ً
 .6إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طالب الكلية يعين عميد الكلية مجلسا إلدارة شلئون
االتحاد يضم عناصر من الطالب المتفوقين فى الدراسة وفى أنشطة االتحاد ممن
تتوافر فيهم شروط الترشيح.

ثانيا :أهداف اتحاد الطالب
تعمل االتحادات الطالبية على تحقيق األهداف التالية - :
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 -1تنمية القيم الروحية واألخالقية وترسيو اللوعي اللوطني وإعلالء قيملة االنتملاء
والوالء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمواطنة بين الطالب مع
كفالة التعبير عن أرائهم فى إطار األعراف والتقاليد الجامعية .
 -2صقل مواهلب الطلالب وتنميلة قلدراتهم ومهلارتهم وتوليفهلا بملا يعلود بالفائلدة
على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .
 -3تكللوين األسللر والجمعيللات والنللوادي العلميللة مللع تنظلليم أسلللوب االس لتفادة مللن
طاقات ومهارات الطالب والعمل على دعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم اإلبداعية.
 -4تنظلليم األنشللطة الطالبيللة الرياضللية واالجتماعيللة والكشللفية والفنيللة والثقافيللة
والتكنولوجيلللة وتوسللليع قاعلللدة المشلللاركة وتحفيلللز الطلللالب عللللى المشلللاركة
وتشجيع المتميزين فيها.

ثالثا :شروط التقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس اتحاد الطالب








أن يكون متمتعا ً بجنسية جمهورية مصر العربية .
أن يكون متصفا ً بالخلق القويم والسمعة الحسنة .
أن يكون طالبا ً مستجداً في فرقته .
مسدداً الرسوم الدراسية.
له نشاط فعال ومستمر فى مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .
لم يسبق أن وقع عليه أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 123
من الئحة القانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم الجامعات أو تقرر
إسقاط أو وقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية أو لجانها .
لم يسبق أنت حكم عيه بعقوبة مقيدة للحرية.

رابعا  :تشكيل لجان اتحاد طالب الكلية :
تشكل كل لجنة من لجان االتحاد سنويا من طالبين ملن كلل فرقلة دراسلية يلتم
انتخابهمللا انتخابللا مباشللراً  ،علللى أن ينتخللب مللن بيللنهم أم لين وأمللين مسللاعد علللى
مستوى الكلية.

ويضم اتحاد طالب الكلية أو الجامعة اللجان التالية -:
 .1لجنة األسر  :وتختص بتشجيع تكوين األسر ودعم نشاطها فى كافة المجاالت
والتنسيق فيما بينها .
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 .2لجنة النشاط الرياضي  :وتختص بتنظيم وتشجيع ممارســة األنشطـــة
الرياضيـــة وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية
بهدف تنميـة المواهب الرياضية .
 .3لجنة النشاط الثقافي واإلعالمي  :وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي
واإلعالمي وتنميــة الوعى بقضايا الوطن بما يرسو مفاهيم المواطنــة
والديمقراطيــة ونشر ثقافــة حقوق اإلنسان والمشاركة المجتمعية والعمـــل العام
وتنميــة طاقات الطــــالب اإلبداعية والثقافية واإلعالمية .
 .4لجنة النشاط الفنى :
وتختص بتنظيم األنشطة الفنية للطالب بهدف إبراز مواهبهم وصقل
إبداعاتهم الفنية .
 .5لجنة الجوالة والخدمة العامة  :وتختص بدعم الحركة الكشافية والمشاركـة فى
مشروعــــات الخدمة العامة وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع .
 .6لجنة النشاط األجتماعى والرحاالت  :وتختص بتنظيم الرحاالت والمعسكرات
االجتماعيــة والثقافيـــة والترفهيـــة بهدف تنمية الروابط االجتماعيــة وبث روح
التعاون بين الطـــالب وأعضاء هئيـــة التدريس والعاملين وتقديم الدعـــم
االجتمـــاعى لغيرالقادرين ماديــا ً ومعنويا ً .
 .7لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى  :وتختص بعقثد الندوات والمحاضرات
العلمية بهدف تنمية القدرات العلميــة والتكنولوجية ونشر المعرفــة انتاجـــا ً
وتطبيقـــا ً عن طريق نوادى العلـــوم والجمعيات العلمية .

خامسا تشكيل مجلس اتحاد طالب الكلية
يشكل مجلس اتحاد طالب الكلية سنويا من -:
 .1األمناء واألمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية على ان ينتخب من
بينهم أمين وأمين مساعد للمجلس .
 .2يقوم عميد الكلية باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس االتحاد من بين
أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة فى مجال نشاط اللجنة للعمل تحت
أشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لتقديم الدعم والتوجيه
والمشورة للجنة .
 .3يكون مدير رعاية الشباب بالكلية أمينا ً لصندوق المجلس .

سادسا اختصاصات مجلس اتحاد الطالب
يختص مجلس اتحاد الطالب بالكلية بما يلى :

- 26 -

.1
.2
.3
.4
.5
.6

رسم سياسة اتحاد طالب الكلية .
تنسيق العمل بين لجان االتحاد.
اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طالب الكلية .
توزيع االعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطالب على اللجان .
العمل على توثيق العالقة مع االتحادات الطالبية األخرى بكليات ومعاهد
الجامعة .
اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد ووضع الموازنات السنوية لالتحاد .

وتبلغ قررات المجالس إلى وكيل الكلية لشئون التعليمن زالطالب فى خالل
أسبوع من صدورها وتعتبر قرارات المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب .

سابعا القواعد المنظمة لجلسات مجلس االتحاد :
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

تعقد جلسات مجالس االتحادات الطالبية ولجانها المختلفة برئاسة المين ،
وفى حالة غيابه تعقد برئاسة األمين المساعد ويعتبر األنعقاد قانونيا
بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس أو اللجنة .
يعد أمين المجلس جدول األعمال ويوجه الدعوة لألنعقاد  ،ويتابع تنفيذ
القرارات .
تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات
الحاضرين من الطالب وتكون هذه القرارات وخطط األنشطة سارية المفعول
بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
بحسب األحوال .
فى جالة عدم موافقة وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب،يتم التظلم إلى عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب األحوال ،
ويكون قرار أيهما فى هذا التظلم نهائيا .
ال يجوز إقامة أية جمعيات أو أسر طالبية أو نوادى علوم على أساط فئوى
أو دينى أو عقدى أو حزبى بالجامعات او الكليات أو المعاهد .
تقام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من االنشطة بعد
إخطار موافقة وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
بحسب األحوال بوقت كاف .
يصدر رئيس المجلس األعلى للجامعات القرارات الالزمة لتنظيم االنشطة
الرياضية والفنية والألدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التى تتنافس
فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية

- 27 -

الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول األخرى وتتابع
أمانة المجلس األعلى للجامعات تنفيذ تلك القرارات .
 .2يحصل من كل طالب اشتراك سنوى لقاء الخدمات االجتماعية والثقافية
والرياضية والفنية ويحدده المجلس األعلى للجامعات سنويا .
 .9يصدر المجلس األعلى للجامعات الئحة مالية وإدارية لالتحادات الطالبية
بناء على عرض أمين المجلس األعلى للجامعات.

ثامنا عقوبات مخالفة القواعد المنظمة لالتحادات الطالبية :
يراعى مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية الواردة فى القسم
السادط من الباب الثالث من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  ،يجوز أن
توقع على عضو االتحاد الذى يثبت فى حقه مخالفة للقواعد المنظمة لالتحادات
الطالبية أو التقاليد المرعية أو اإلخالل بسمعة االتحاد أو اإلضرار بمصالحه أو فقدان
شروط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله إحدى العقوبات
التالية :
 .1وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهران .
 .2إسقاط العضوية من مجلس االتحاد أو لجانه .
وتوقع العقوبات بقرار من عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب األحوال .

اللمعية العلمية للكلية
يعتبر نشاط الجمعية العلمية بالنسلبة لطلبلة وطالبلات الكليلة رافلداً ملن روافلد العمليلة
التعليمية والترويحية واإلبداعية في نفس الوقت حيث تلوفر الجمعيلة العلميلة بالكليلة
للطلبة والطالبات من أصحاب المواهب واالهتمامات العلمية الفرصة لتنمية ملواهبهم
وإثراء ثقافتهم العلمية في إطار من النشاط الالمنهجي وارتباط بالسادة أعضاء هيئلة
التلدريس تتجسلد فيله جوانللب االهتملام العلملي والتقللدير للموهبلة واالسلتماع لل راء
والمناقشة لكل اقتراح  ...وتهدف الجمعية العلمية بالكلية إللى ترسليو مفهلوم ارتبلاط
مجلللال الحاسلللبات واإللكترونيلللات وتكنولوجيلللا المعلوملللات ونظمهلللا بتطلللور اللللنظم
المسللللتقبلية للحيللللاة  ،واعتبللللارا مللللن العللللام الجللللامعي 2005/2004وحتللللى عللللام
 2006/2005صدرت تعليمات جديدة باعتماد جمعية علمية واحدة لكل كليلة تضلم
جميع تخصصات الكلية لتصبح على النحو التالي:
 تحت مسمى  :الجمعية العلمية لكلية الحاسبات والمعلومات 0 رائد الجمعية :د /هشام المهدي محمد -مساعد رائد الجمعية  :د /شريف مهدى عبده
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ثالثا :المكتبـــة
تأسسللت مكتبللة الكليللة وبللدأ التزويللد لهللا عللام  ،1997ومقرهللا مبنللى المجمللع
الطالبي – الدور الثالث ،ورغم حداثة المكتبة إال أنها تضم مجموعة ثمينلة و متميلزة
من الكتب والمراجع العلمية والقواميس المتخصصة التى تسلتخدم فلى مجلال الدراسلة
والبحث بالكلية.

مقتنيات المكتبة من مصادر المعلومات:
أوال :الكتب األجنبية:تضم المكتبة  4500كتاب فى مجال الدراسة والبحث
ثانيا :الدوريات األجنبية وعددها  22عنوان دورية أجنبية باإلضافة إلى مجلة الكلية
وبعض المجالت المحلية التى تهم القارئ
ثالثا :الرسللائل العلميللة وتشللمل رسللائل الماجسللتير والللدكتوراه التللى تمللت مناقشللتها
بالكلية.
رابعا :المشللاريع تضللم المكتبللة مجموعللة مشللاريع التخللرج الخاصللة بطللالب مرحلتللي
البكلللالوريوط وتمهيلللدي الماجسللللتير و مجموعلللة مللللن الملللؤتمرات العلميللللة
باإلضافة إلى امتحانات االعوام السابقة لجميع الفرق الدراسية.
خامسللا :تقتنللى المكتبللة مجموعللة مللن الوسللائط الغيللر تقليديللة مثللل األقللراص المدمجللة
والمرنة.

الخدمات التى تقدمها المكتبة:
 .1خدمة البحث اإللكتروني في قواعد البيانات الخاصة بمقتنيات المكتبة و خدمــــة
التصوير والطباعة( أسود وألوان) .
 .2خدمللة االسللتعارة الخارجيللة للسللادة أعضللاء هيئللة التللدريس ومعللاونيهم وطللالب
مرحلة البكالوريوط.
 .3تللم تخصلليص عللدد مللن أحللدث أجهللزة الحاسللبات للطللالب لمرحلتللى البكللالوريوط
والدراسات العليا لالستفادة من خدمات المكتبات الرقمية من خالل شبكة المجللس
األعلى للجامعات.
 .4تم توصيل الشبكات الالسلكية للمكتبة حتى يتمكن الطالب ملن اسلتخدام الحاسلبات
المحمولة الخاصة بهم .
 .5خدمة اإلحاطة الجارية وإعداد قوائم اإلضلافات الجديلدة لكلل ملا يلرد إللى المكتبلة،
تحلللديث لوحلللات اإلعالنلللات والعلللرض التلللى تضلللم أغلفلللة الكتلللب الجديلللدة وقلللوائم
إهداءات الهيئات األخرى.
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 .6قامللت مكتبللة الكليللة بتنظلليم المعللرض السللنوي للكتللاب مللع تخصلليص نسللبة خصللم
عالية لطالب الكلية مقدمة من كبرى دور النشر والتوزيع .
 .7استخدام أنظمة الباركود فى خدمات االستعارة والجرد السنوي.
 .2إتاحة جميع البيانات الخاصة بالمقتنيات على الموقع اإللكتروني للكلية

مشروع المكتبة الرقمية :
حرصا من اإلدارة العليا لجامعة القاهرة على ضرورة تسهيل حصول السادة
أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات العليا على مجموعة متنوعة من
مصادر المعلومات اإللكترونية أتيح استخدام البوابة الرقمية بمكتبة الكلية للبحث من
خالل هذه الشبكة للباحثين بمختلف فئاتهم www.eul.edu.eg
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رابعا ً المعامل
توفر الكلية عدداً ملن المعاملل المجهلزة بالتقنيلات الحديثلة التلي تلتالئم ملع مجلال
الدراسللة والبحللث وتتوافللق مللع متطلبللات أهللداف الكليللة ،وتعمللل المعامللل يومي لا ً مللن
الثامنة والنصف صباحا ً وحتى الثامنة والنصف مساء ويقوم باألشراف عليها السادة
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من األخصائيين األكفلاء ويبللغ علدد المعاملل
فللي الكليللة  12معمللل تحتللوي علللى  445حاسللب شخصللي و 21خللوادم و 17راك و
 31محللول وجميللع المعامللل تللم تزويللدها بللأجهزة ومعللدات الشللبكات وبهللا شللبكات
WAN - LAN

تطوير الخدمات المعملية .
 قاملت الكليلة بتطلوير وتحللديث جميلع المعاملل حتلى يللتالئم ملع متطلبلات الدراســللـة
بالكلية ووصل عدد المعامل بالكلية (  )12معمل .
 استخدام أحدث أجهزة للعرض فى معامل الكلية للمحاضرات الدراسيــــة
 توصلليل خللدمات البحللث مللن خللالل شللبكات االنترنللت لجميللع المعامللل تزويللد جميللع
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بأحدث أجهزة الحاسبات
 تزويد معامل الكلية بشبكات السلكية .
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بيان إحصائي بما يحتويه كل معمل
أجهزة
pc

الخوادم
Servers

راك
Rack

السوتش

1

معمل ()3

23

ـــــــــــــــ

1

1

2

معمل ()4
معمل ()5
معمل ()6
معمل ()7
معمل ()2

20
45
50
50
49

ـــــــــــــــ
ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
1

1
3
1
1
1

2
3
3
3
3

7

معمل النظم المتوازية الغائقة األداء
CLUSTER 1,2
معمل الواقع االفتراضي VR

26

1

ــــــــــ

2

22

5

1

1

9

معمل مشاريع الكلية
معمل ميكروسوفت
معمل النمذجة ودعم القرار المؤسسي
معمل تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس
معمل نادي تكنولوجيا المعلومات

17
9
20
20

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
1
ـــــــــــــــ

1
1
1
ـــــــــ

1
2
2
ــــــــــــ

15

ـــــــــــــــ

1

2

14

معمل مركز المكفوفين

2

ــــــــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــــ

15

معامل الوحدات ذات الطابع الخاص
معمل ابن سينا للمعرفة
معمل صفحة الكلية
معمل التصميم المنطقي

2
2
2
52
3
1
4
10
1
1
7
3
معمل تصميم ودوائر الكترونية للتدريب

م

3
4
5
6

2

10
11
12
13

16
17
12

المعمل

اإلجمـــــــــــالى

445
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21

17

31

إحصائيات بأعداد المقبولين والخريجين بالكلية منـــــذ إنشائهـــا
م

العام اللامعي

أعداد
المتبولين

أعلى ملموع لدرلا
الثانوية العامة للتبول
بالكلية

أقل ملموع لدرلا
الثانوية العامة للتبول
بالكلية

1

1997/1996

276

397.5

377.5

2

1998/1997

206

400.5

381.5

3

1999/1998

226

405.5

369.5

4

2000/1999

213

395.5

383.5

5

2001/2000

397

409.5

385.5

6

2002/2001

422

406.5

389.5

7

2003/2002

393

417.5

385

8

2004/2003

407

411.5

385

9

2005/2004

355

407.5

379.5

2006/2005 10

383

409

379

2007/2006 11

500

408.5

378

2008/2007 12

456

409.5

382

2009/2008 13

510

397

307.5

2010/2009 14

527

404

380

2011/2010 15

97

398.5

354.5

2012/2011 16

507

383.5

309.5

2013/2012 17

571

407

384

2014/2013 18

427

406.5

384.5

2015/2014 19

431

402.5

377

2016/2015 20

388

404

382

2
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بيان المدرجات وقاعات التدريس بالكلية
المدرجات المتاحة داخل الكلية

المدرجات المتاحة بمركز التعليم المفتوح

المدرج الرئيسي

سعة  390طالب

مدرج رقم 560

سعة  120طالب

مدرج رقم 7

سعة  130طالب

مدرج رقم 561

سعة  150طالب

مدرج رقم 2

سعة  100طالب

مدرج رقم 563

سعة  150طالب

مدرج رقم 9

سعة  20طالب

مدرج رقم 260

سعة  250طالب

مدرج رقم 11

سعة  25طالب

مدرج رقم 261

سعة  150طالب

مدرج رقم 559

سعة  150طالب

مدرج رقم 560

سعة  150طالب

مدرج رقم 561

سعة  150طالب

مدرج رقم 563

سعة  150طالب
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أعداد الطالب المتبولين بالكلية منذ بد العمل بنظام الساعا
المعتمدة العام اللامعي 1333/1331
العام اللامعي

أعداد المتبولين

أعلى ملموع لدرلا الثانوية
العامة للتبول بالكلية

أقل ملموع لدرلا الثانوية
العامة للتبول بالكلية

2005/2004

355

407.5

379.5

2006/2005

383

409

379

2007/2006

500

408.5

378

2008/2007

456

409.5

382

2009/2008

510

397

307.5

2010/2009

527

404

380

2011/2010

97

398.5

354.5

2012/2011

507

383.5

309.5

2013/2012

571

407

384

2014/2013

427

406.5

384.5

2015/2014

431

402.5

377

2016/2015

388

404

382
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لدول يوضح نسب الطالب الوافدين بالكلية
العام اللامعي

إلمالى عدد
الطالب المستلدين

عدد الطالب الوافدين
المستلدين

نسبة الطالب الوافدين
المستلدين

2005/2004

355

23

%6

2006/2005

383

18

%5

2007/2006

500

13

%3

2008/2007

423

11

%3

2009/2008

488

32

%7

2010/2009

476

48

%10

2011/2010

97

42

%43

2012/2011

507

42

%8

2013/2012

571

57

%10

2014/2013

391

39

%10

2015/2014

402

40

%10

2016/2015

388

10

%3
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المراكز والوحدا ذا الطابع الخاص
أوال :مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية
يهللدف إلللى اإلعللداد والمشللاركة فللى البحللوث والدراسللات المتخصصللة فللى مجللال
صناعة ودعم القرار بما يخدم متطلبات المؤسسات الوطنية ومراكز اتخاذ القرار،
إجللراء الدراسللات االستشللرافية الهادفللة إلللى التنبللؤ بللاألداء المسللتقبلي للوحللدات
اإلنتاجيلة ومؤسسللات االقتصللاد اللوطني فللى لللل سليناريوهات وتوجهللات بديلللة و
عقد الحلقات النقاشية وورش العمل فى مجلاالت أنشلطة المركلز و إعلداد دورات
تدريبيللة وبللرامج تخصصللية و تطللوير وتسللويق البرمجيللات فللى مج لاالت أنشللطة
المركز و المساعدة فى إنشاء مراكز نظم دعم القرار .

ثانيا ً :مركزالدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات
يهدف إلى اإلعداد والمشاركة فى البحوث والدراسات المتخصصة فى مجاالت
نظم وتكنولوجيا المعلومات  ،تقديم الخدمات االستشارية المتخصصة فى مجاالت
بناء وتطوير وإدارة مشروعات نظم المعلومات اإلدارية ونظم دعم القرار  ،تقديم
الدورات والبرامج التدريبية المهنية للكوادر الفنية المتخصصة العاملة فى حقل
المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ثالثا :المركز االفتراضى للتنقيب فى البيانات ونمذجة الحاسب
قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإطالق مبادرة البحث والتطوير
في مجاالت علوم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .وتعتمد المبادرة على إنشاء
مراكز للتميز في البحث والتطوير في مجال االتصاالت والمعلومات .هذا وتأمل
الوزارة في أن تلعب هذه المراكز دورا قياديا وتوجيهيا في عملية التحول إلى مجتمع
المعلومات والعمل على ابتكار وتسويق التقنيات المستخدمة في هذا المجال .كما
تهدف الوزارة من خالل هذه المراكز إلى إحداث تحول في ثقافة المواطنين ،وهو
األمر الذى من شأنه أن يزيد الوعي بأهمية البحث والتطوير في مجال االتصاالت
والمعلومات على النحو الذي يشجع مختلف القطاعات على االستفادة من نتائج هذه
األبحاث لتحقيق الهدف الذي تنشده مصر وهو التحديث ويأتي على رأط أولويات
الوزارة رفع مستوى البحث والتطوير في جمهورية مصر العربية بما يتماشى مع
األهداف اإلستراتيجيـــة القوميــة ،وان األمل ليحذو وزارة االتصاالت والمعلومات
في أن يؤدي نجاح مراكز البحث والتطوير في مجاالت االتصاالت والمعلومات إلى
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استقطاب الباحثين ذوى الشهرة العالمية إلى مصر،بما في ذلك أبناء هذا البلد
العاملين والمقيمين بالخارج ،والجدير بالذكر أن مراكز البحث والتطوير قد يتم
إنشائها على شكل اتحاد يتكون من عدد من المنظمات الصناعية المحلية والدولية
الرائدة في هذا المجال التي تعمل في مصر ،سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص
،باإلضافة إلى عدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية ويقود االتحاد إحدى
المؤسسات األكاديمية المصرية
هذا وقد قامت الوزارة بالفعل بإطالق أول مركز تميز للبحث والتطوير في
التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية.
)(R&D Center of Excellence in Data Mining and Compute Modeling

وقد قامت الوزارة بطرح مسابقة للتقدم بعروض المشروعات في هذا المركز،
وتم اختيار كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة لتكون المؤسسة األكاديمية
القائدة لهذه المركز واختيار األستاذ الدكتور/عميد الكلية لرئاسة المركز وإدارة
مشروعاته.
والمركز بتكوينه الحالي يضم عناصر من جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة
األمريكية وشركات عالمية (ميكروسوفت وآي بي إم) وشركات مصرية (آر دي آي
وإنفورماتكس) .هذا ويضم المركز أيضا ً نخبة من ألمع الباحثين المصريين بالخارج.
كما يتعاون المركز مع الوزارات والهيئات المصرية في مجالي البترول والسياحة
بهدف إيجاد بحث علمي تطبيقي يهدف إلى توليف البحث العلمي لرفع مستوى
الدخل القومي
هذا وقد أطلق المركز أربع مشروعات رائدة تجمع ما بين البحوث النظرية
والتطبيقات الصناعية والمشروعات األربعة هي:
 .1تطبيق تقنيات التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية في مجاالت
البترول والغاز الطبيعي في مصر باشتراك مع شركة إنفورماتكس الدولية
 .2التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية لرفع مستوى الدخل القومي
فى مصر.
 .3التنقيب في النصوص العربية والمواقع الشبكية ومعالجة اللغات الطبيعية.
 .4التعرف على هوية البيانات الغارية والتصوير المرئي لها في تطبيقات التنقيب
في البيانات باالشتراك مع الجامعة األمريكية بالقاهرة.
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رابعا مركـــز المكفوفين
مللن اجللل تللوفير بيئللة مناسللبة لتأهيللل وإعللداد وإعانللة المعللاقين بصللريا علللى إدارة
األعمللال المختلفللة ورفللع كفللاءتهم العلميللة بللدون صللعوبة وباسللتخدام تطبيقللات
الحاسب اآلللي وتقنيلات تكنولوجيلا المعلوملات جلاءت فكلرة إنشلاء مركلز لتلدريب
المكفللوفين بكليللة الحاسللبات والمعلومللات فللي ديسللمبر 1996بالتعللاون مللع مركللز
المعلومللات ودعللم اتخللاذ القللرار لمجلللس الللوزراء ليخللدم هللذه الفئللة مللن طللالب
وخريجي جامعة القاهرة الذين يعانون من مشكلة اإلعاقة البصرية .
ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز
 تدريب الطالب على استخدام برمجيات الحاسب.
 إدخال المقررات الدراسية ( عربي – أجنبي ) للطالب المكفلوفين باسلتخدام
الماسح الضوئي وتصحيحها وطباعتها مرة أخرى باستخدام لغة برا يل .
 التعاون مع بعض مراكز المكفوفين والجمعيلات الخيريلة فلي مصلر وبعلض
الدول العربية
 المسللاهمة فللي إنشللاء مراكللز جديللدة للمكفللوفين بكليللة دار العلللوم وكليللة
الحقللوق جامعللة القللاهرة وكللذلك المسللاهمة فللي إنشللاء مراكللز مماثلللة فللي
جامعات أخرى مثل المنيا وبني سويف .
يوجد بالمركز مكتبة إلكترونية لبعض المقررات الدراسية ومجموعلات ملن الكتلب
العربية الثقافية والعديد من المؤلفات العالمية كما يوجد مجموعة الكتب الصلوتية
ويباح للطالب النسو أو الطباعة من هذه المجموعات

دور المركز خارج نطاق الجامعة
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)2
)9

المشاركة في المؤتمر األول لجمعية النور واألمل بالمنصورة سنة 2000
عقد ورشة عمل بمشاركة شركة  Media Logسنة 2001
المشاركة في مؤتمر متحدى اإلعاقة سنة 2001
المشاركة في يوم اإلبصار العالمي 2002
تنظيم ورشة عمل شارك شركة الناطق يومي لعرض برنامج الناطق بالغة العربية
قام المركز بتدريب طلبة كلية الهندسة جامعة القاهرة من أعضاء أسرة رسالة
شلللارك أبنلللاء المركلللز فلللي االولمبيلللاد المصلللرية للمعلوماتيلللة سلللنة  2004بمقلللر
األكاديمية باإلسكندرية
ساهم المركز في إنشاء المكتبة السمعية بكلية دار العلوم كما ساهم في تزويلد كلل
من كلية الحقوق ودار العلوم بطابعة برا يل وبرنامج  jawsالمدعم بالغة العربية
ساهم المركز في إنشاء مراكز مماثلة فى جامعة بنى غازي– ليبيا  ،مركلز إبصلار
بالسعودية  ،الهيئة القومية لدار الكتب  ،جمعية المغربي بالقاهرة .
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خامسا  -مركز ابن سينا للمعرفة )(ACK
مركللز ابللن سللينا للمعرفللة (  ) ACKهللو فللرع جامعللة ابللن سللينا االفتراضللية
بمصر أنشئ عام  2003فى رحاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القلاهرة حيلث
يهدف إلى تطوير واستخدام مفاهيم التعليم اإللكتروني والجامعة االفتراضية فى مصر
 ،وقد أنشئ المركز من خالل مشروع ممول من االتحاد األوربي وبلإدارة ملن منظملة
اليونسللكو ببللاريس حيللث يتكللون المشللروع مللن  15جامعللة أورو متوسللطية متصلللة
بشبكة مع بعضها البعض كل جامعلة تمثلل مركلزاً للمعرفلة مسلئول علن إنتلاج وإدارة
مجموعة من المقررات اإللكترونية حيث تتكامل جميع مقررات المراكز المختلفة ملع
بعضها مكونة مكتبة تخيلية يتم استخدامها من جميع مراكز الشبكة .
ويقدم مركز ابن سينا للمعرفة بمصر الخدمات التالية :
 -1التدريب وبناء القدرات فلى المجلاالت المختلفلة للتعلليم اإللكترونلي والتعلليم علن
بعد.
 -2تطوير وتنفيذ مقررات إلكترونية للجامعات والمعاهد والجهات المهتمة .
 -3تقللللديم االستشللللارات والللللدعم الفنللللي لألنشللللطة المختلفللللة المتعلقللللة بللللالتعليم
اإللكتروني والجامعات االفتراضية
 -4حفظ وبحث برامج التعليم اإللكتروني للجامعات والمعاهد والمؤسسات المختلفة
 -5إجراء الدراسات والبحوث فى مجال التعليم اإللكتروني والجامعات االفتراضية
وقد قام المركز بإنتاج 20مقلرراً إلكترونيلا ً فلى مجلال الحاسلبات وتكنولوجيلا
المعلومات كملا قلام المركلز بتلدريب أكثلر ملن  120معيلد وفنلي ومعللم فلى المجلاالت
المختلفة للتعليم اإللكتروني والجامعات االفتراضية كذلك قام المركز بتنفيذ العديد ملن
المقررات التي تم تطويرها على طلالب كليلة الحاسلبات والمعلوملات بجامعلة القلاهرة
تم من خاللها تقييم استخدام التعليم اإللكتروني والجامعات االفتراضية فى مصر .
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مشروع التطوير المستمر والتأهيل
لإلعتماد (الـ )CIQAP-FCI
الكلية من منطلق مسئوليتها القومية وتحقيق رساالتها اإلنسانية تحرص على
إعداد أجيال تمتلك مقومات العلم الحديث ومتأهبة لمواجهة التحديات ولديها القدرة
على تحقيق الجودة التنافسية العالمية مع التمسك بالهوية واإللتزام بأداء الواجب
بكفاءة وإخالص.
ولقد قامت الكلية بتقييم أدائها ذاتيا ً وعمل دراسة أولية بتوجيهات من الجامعة
خالل عام  1999مع بداية الحديث عن الجودة واإلعتماد بهدف ضمان الجودة
واإلعتماد واإلرتقاء بمنتجها التعليمى وشملت الدراسة حصراً وتوثيقا ً لكافة الموارد
المادية والبشرية والبرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوط والدراسات العليا.
كما قامت الكلية بعمل تطوير شامل في برامجها الدراسية وغيرت نظام الدراسة من
النظام التقليدي إلى نظام الساعات المعتمدة ،والذي بدأت الكلية بالفعل في تطبيقه في
العام الدراسي  2005/2004وتم تخريج أول دفعة في العام الدراسي
.2002/2007
وفى عام  2005حصلت الكلية على مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة ،وبدأ
التنفيذ فى سبتمبر  2006وقامت الكلية بالفعل بإنشاء وحدة لضمان الجودة كما
نجحت في نشر الوعي بمفاهيم الجودة وعمل توصيف لجميع البرامج والمقررات
الدراسية خالل عامين دراسيين كاملين من العمل ،وتقدمت الكلية بتقريرها األول
للهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد فى يناير  2002وتعددت الزيارات الميدانية
من جهة الجامعة (للمراجعة الداخلية) ومن جهة الهيئة القومية (للمراجعة
الخارجية) وإنتهت تلك المرحلة بزيارة المراجعين النظراء والتي كانت خالل نوفمبر
 2002وتقديم تقريرهم النهائي خالل فبراير  ،2009وقد قامت الكلية بدراسة تقرير
المراجعين النظراء وقامت بمناقشة جميع المالحظات الواردة فى التقرير.
وبناء على تقرير المراجعين النظراء تم رصد نقص شديد في اإلمكانيات المادية
يجب تغطيته حتى تتمكن الكلية من تطوير قدرتها المؤسسية والنهوض بفاعلية
العملية التعليمية حيث أنها تملك الخبرات األكاديمية واإلدارية الالزمة لذلك ،ومن
هنا نشأت فكرة التقدم للحصول على تمويل لمشروع التطوير المستمر والتأهيل
لإلعتماد.

- 101 -

وبالفعل استطاعت الكلية الحصول على المشروع بتمويل مالى إجمالى قدره
تسعة ماليين جنيها ً مصريا ً مقسمة مناصفة بين برنامج التطوير المستمر والتأهيل
لإلعتماد بالتعليم العالى وجامعة القاهرة .ومدة تنفيذ المشروع ثالثون شهراً تبدأ من
أكتوبر  2009وتنتهى فى مارط .2012
وبناءاً على نتائج الخطة اإلستراتيجية التى قامت بها الكلية فإن األهداف
اإلستراتيجية المطلوب تحقيقها خالل فترة المشروع يمكن تلخيصها كما يلى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تطوير العملية التعليمية
تطوير القدرة المؤسسية
اإلرتقللاء بإمكانيللات البحللث والنشللر العلمللي فللي مجللاالت علللوم الحاسللب
وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار
تطوير العالقة بين الكلية والمجتمع الصناعي والمدني
اإلرتقاء ببيئة العمل اإلدارى بالكلية
الحصول على اإلعتماد األكاديمى للكلية

وبذلك فإن المهام الرئيسية للمشروع التى من خاللها يمكن تحقيق األهداف
اإلستراتيجية السابقة تتلخص في تجديد وصيانة البنية التحتية وتطوير المعامل
الطالبية والبحثية وتطوير البرامج التعليمية بالكلية لمرحلتي البكالوريوط
والدراسات العليا وإنشاء دبلومات تخصصية ومهنية وتنظيم الدورات التدريبية
للطالب واألساتذة واإلداريين بالكلية .كما سيتم ميكنة إدارات الكلية المختلفة وتطوير
نظام الكنترول وإنشاء قواعد البيانات الالزمة وتطوير المجلة العلمية بالكلية
والمؤتمر العلمي للكلية وتوفير الحماية المدنية بالكلية .ومن أهم أنشطة المشروع،
ربط مخرجات الكلية والمتمثلة في الخريجين وتوجهات البحث العلمي بالهيئات التي
تعمل في مجاالت تخصصات الكلية الرئيسية .ويمثل التقدم إلعتماد الكلية إعتماداً
شامالً لجميع برامجها التعليمية وأنظمتها اإلدارية النشاط األساسي والرئيسي
واألكثر أهمية والختامي للمشروع.
ومما تقلدم يتضلح أن تنفيلذ مشلروع بمثلل هلذا الحجلم سليعود بلالنفع عللى طلالب
وخريجين الكلية كما سيعود بالفائدة عللى السلادة أعضلاء هيئلة التلدريس واإلداريلين
بالكلية ،وسيكون مردوده إيجلابي عللى المجتملع الملدني الممثلل فلي جميلع الشلركات
والهيئ لات والمؤسسللات التللي تعمللل فللي صللناعة المعلومللات والبللرامج الجديللدة فللي
مجاالت الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار.
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اإلنجازات في المجاالت الدراسية
===========================

أوال  :تطوير نظام الدراسة بالكلية
قامت الكلية بإعلداد بلرامج دراسلية جديلدة دون المسلاط بنظلام الدراسلة الحلالي
ويتواكللب مللع متطلبللات التحللديث فللى تكنولوجيللا المعلومللات واالعتماديللة الدوليللة مللع
التركيز على ربط الدراسة بالتطبيق والتدريب وذلك إلعداد خريجين لهلم القلدرة عللى
المنافسة العالمية ومن هذة البرامج -:
 -1صدور القرار الوزاري بتطبيق برنامج تكنولوجيا الشبكات ويتضمن البرنامج :
● تأمين الشيكات و المعلومات
 إدارة وتشغيل الشبكات
● تكنولوجيا الويب واالنترنت
 شبكات النظم المدمجة
-2تطبيللق برنللامج هندسللة البرمجيللات  ،ويهللدف البرنللامج إلللى إعللداد كللوادر بشللرية
متخصصة ذات كفاءة عالية فى المجاالت اآلتية :
● إدارة مشروعات نظم المعلومات
 هندسة البرمجيات
● تطوير ودمج البرمجيات
 -3تطبيق برنامج ماجستير هندسة البرمجيات  ،تم اإلعداد للماجستير بالتعــاون
مع اإلتحاد األوروبى من خـــــالل مشروع تمبس
يقبل البرنامج خريجي كليات الحاسبات والدرجات المشابهـــة من هندســـة وعلوم
والحاصلين على دبلوم الدراسات العليا األكاديمي فى تخصصات مشابهة
فرص لزيارة علمية ألوائل البرنامج لجامعـــة أوروبيـــة وفرص لإلشراف المشترك
للتفاصيل  :ت  0235674619وأيضا ً من خالل مكتب شئون الدراسات العليا

ثانيا  :تطوير النظام المميكن لدعم نظام الساعات المعتمدة المتبع بالكلية
.1
.2
.3
.4
.5

تنظيم عمليات قبول الطالب المسلتجدين والمحلولين وتخصليص رقلم تعريلف
لكل طالب .
تسجيل المقررات الدراسية التى يختارها الطالب .
تنظيم جميع أعمال الكنترول وإلهار النتائج على الموقع اإللكتروني للكلية
توزيع الطالب المقيدين غلى مجموعلات يخصلص لكلل ملنهم مرشلد أكلاديمي
من أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالب على اختيار المقلررات الدراسلية
وتقديم االستشارات.
إتاحة مساحة كبيرة من التدريب العملي المتطور بملا يواكلب متطلبلات العملل
فى كافة مؤسسات الدولة وذلك باالتفاق مع هيئة تكنولوجيا المعلومات وملن
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خلالل مبلادرة أى تللاك للدعم التللدريب الصليفي للطلالب بكبللرى الشلركات التللى
تعمل فى مجال الحاسبات .
 .6استمرار تطبيق نظام الفيلديو كلونفرنس ملع جامعلة أسليوط يلتم فيله تلدريس
العديد من المقررات الدراسية لطلبة كلية الحاسبات جامعة أسيوط .

ثالثا ً  :المؤتمرات العلمية

أ  -المؤتمر الدولى للمعلوماتية والنظم-:
تنظم الكلية المي تمر اليدولي السينوي للمعلوماتيية والينظم اعتبيارا مين العيام
اللامعي  1331/1332وعلى التوالي حتى العام اللامعي  2014/2013ويشكل
الم تمر العلمي برئاسة األستاذ الدكتور عميد الكلية وعضوية :
 - 2لميع أعضا هيئة التدريس في الكلية .
 - 1ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية .
 - 3ممثلين عن الطالب علي أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة.
ويختص الم تمر العلمي بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي
في الكلية و تتويم النظم المتررة في شأنها ومرالعتها وتلديدها بما يحتق انطالقها
لمالحتة التتدم العلمي والتعليمي ومطالب الملتمع وحالاته المتطورة.
ويعتد خالل الم تمر العديد من الللسا العلمية والندوا بمشاركة السادة
وفود ووكال المنظما المتخصصة فى ملاال الحاسبا و تكنولوليا المعلوما
من مختل أنحا العالم ويتشر الم تمر بحضور األستاذ الدكتور رئيس اللامعة
والسادة النواب و لفي من السادة عمدا الكليا والمعاهد باللامعة ويهدف
المؤتمر إلى تنمية فرص التعاون الدولى فى مجال تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات
وتبادل المعرفة العلمية .
ولمزيد من التفاصيل ** ** www.fci.cu.edu.eg
ب :المؤتمر الطالبي السنوي -:
تقللوم الكليللة بتنظلليم الكليللة المللؤتمر الطالبللي السللنوي لمسللاعدة الطللالب فللى
كيفية التغلب عللى الفجلوة بلين الدراسلات النظريلة فلي مجلال الحاسلبات والمعلوملات
ومتطلبات سوق العمل من مهارات االتصاالت والعرض وغيرها ويشارك فلي تنظليم
المللؤتمر طللالب وطالبللات الكليللة مللن خللالل لجللان تنظيميللة وأكاديميللة ويشللارك كللذلك
مجموعات من طالب كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصلرية
– وبحضور نخبة من األساتذة المتخصصين ولفيف من رجال األعمال ،ويشلارك فيله
أعداد وفيرة من الطالب ويتضمن العديد من الجلسات العلمية وورش العمل .
ولمزيد من التفاصيل /http://infos2016.fci.cu.edu.eg/INFOS2016
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إصدارا الكلية
أوال :المجلة المصرية للمعلوماتية
مجلة علمية نصف سنوية محكمة تحررها و تصدرها الكليلة منلذ علام  2000تصلدر
فللى شللهري يونيللو وديسللمبر – ومسللتمرة – وتهللتم المجلللة بنشللر البحللوث النظريللة
والتطبيقيلللة والميدانيلللة التلللي تقلللدم إضلللافة علميلللة فلللي عللللوم الحاسلللب وتكنولوجيلللا
المعلومات ونظم المعلومات وبحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار وتهدف المجلة إلى
 -1إثراء النقاش العلم بين المتخصصين.
 -2تعميللق االتصللال والتبللادل العلمللي بللين المؤسسللات العلميللة المصللرية
ونظيراتها األجنبية والعربية.
 -3نشر كل ما هو جديد في مجال الحاسبات ونظم المعلومات.

ثانيا :المؤتمر العلمي للكلية
تقوم الكليلة سلنويا بإعلداد الكتلاب الخلاص بلالمؤتمر العلملي السلنوي واللذي يتضلمن
مجموعة األبحاث العلميلة التلي يلتم مناقشلاتها خلالل فتلرة الملؤتمر ويلحلق بله CD
تتناول المحاور األساسية التي يدور حولها الجلسات العلمية التي تعقد أثناء الملؤتمر
و ورش العمل التي يتم تنظيمها على هامش المؤتمر .

ثالثا :دليل الطالب
وهللو دليلللل وثلللائقي يسلللجل المعلوملللات األساسلللية علللن الكليلللة وإمكانياتهلللا البشلللرية
والمادية والتكنولوجية  ،ويشمل الدليل على الالئحة الداخلية للكليلة – إدارة الكليلة –
قائمة أسلماء السلادة أعضلاء هيئلة التلدريس – نظلام الدراسلة بالسلاعات المعتملدة و
المقررات الدراسية – والعديد من المعلومات التي تهم طالب الكلية بمختلف فئلاتهم ،
كما يتضمن كل ما يهم الطالب من شروط االلتحاق بالكلية وتطوير نظام الدراسة.

رابعا :دليل درجة الماجستير والدكتوراه
يتضللمن الللدليل اللللوائح والقواعللد المنظمللة للحصللول علللى درجللة الماجسللتير  ،كمللا
يتضمن المقررات الدراسية واإلجراءات المتعلقة بالتسجيل لدرجة دكتلوراه الفلسلفة،
وصدر الدليل األول للدراسات العليا فى العام الجامعي .2002/2001
الكتاب التذكرى لحفل الخريجين  :تهتم إدارة الكلية بإصدار كتاب سنوى تذكرى
لحفل الخريجين يتضمن إنجازات الكلية ومجموعة من اإلحصائيات التى تهم
الخريجين وكذلك أسماء أوائل الطلبة والخريجين ومجموعة متميزة من الصور
التذكرية.
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مع خالص تمنيات إدارة الكلية
بالتوفيق والتفوق
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