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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 

ييَن رسوالً منهم ﴿  هو الَّذي َبعَث في األُمِّ

يِهم وُيعـلُِّمُهُم الكتـاَب  يتلوعليِهم آياتِهِ  وُيـزكِّ

 ﴾ مبين ن َقْبلُ لفي ضالل  والِحكمـَة وإن كانوا م
 

 "صدق هللا العظيم"
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 ةـــــــكلم

 جابر نصار/ األستاذ الدكتور

 لجامعةرئيس ا
*********************************** 

 

 
 

 
 : أبنائي وبناتى الطالب والطالبات

 

 

فى مستهل عام دراسى جديد وعلى أعتاب مرحلة جديدة من حياتكم السعيدة بإذن هللا 

، يسعدنى أن أتقدم إليكم بالتهنئة داعياً المولى عز وجّل أن يوفقكم ويسدد خطاكم 

ويجب أن تعلموا . اً لكم ولجامعتكم العريقة ومصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراق

أنكم تنتسبون إلى أعرق وأهم جامعة ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربى 

 .والشرق األوسط كله 

إن جامعة القاهرة بما تضمه من خبرات متميزة وإمكانيات ضخمة تضعها فى 

 . لعلم والتفوق والرفعة خدمتكم ورعايتكم فال تترددوا فى األخذ بأسباب ا

 وفقكم هللا لما فيه خير مصرنا العزيزة ،،،

 

 

 رئيس الجامعة 

 جابر نصار. د.أ
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 ةـــــــكلم

 ريم بهجــت/ األستاذ الدكتور

 ـةــعميـــد الكليـ
*********************************** 

 

  

 أبنائي وبناتي طالب الكلية 

 

، أرحب بطالب وطالبات ، وبإسم جميع أعضاء الكليةدفي مطلع هذا العام الجدي        

سواء على الصعيد العلمي والعملي أو على الصعيد  –وأتمنى لكم عاما مثمرا الكلية 

كما أتمنى أن يكون هذا العام شامال ألنشطة تؤدي الى مزيد من ثقل . الثقافي

 .مهاراتكم المتنوعة

 

اليوم على عتبة مرحلة جديدة م، الذين يقفون كوأخص بالترحيب المستجدين من

م مضاعفة الجهد والبحث الذاتي كوه، نظام يستلزم منتير لما أَلِفاتعليمي مغ ونظام

ها وتكوينها، منتقلين بذلك إلى مفهوم التعلُّم القائم ئوالمشاركة في بنا عن المعرفة،

 .األول لهذا العام على االكتساب، ساعين للعمل على ذلك ابتداء من األسبوع

 

ا أساتذة وطالب وعاملين بقدوم العام الدراسي الجديد راجية يعجم كما أهنئكم

من هللا عز وجل أن تداوم الجامعة األم على العطاء الفياض والتفاعل البناء بينها 

وبين المجتمع كمؤسسة علمية عريقة لها دورها الفعال في المجتمع المصري 

ستمر للمنظومة التعليمية مع التزويد المعاصر بتطبيق سياسة التطوير والتحديث الم

من العلم  اخذوأبثقافات عصرية متنوعة منبثقة من تجارب وخبرات من سبقوا و

 . والثقافة معا منهجا لهم

 

وفي الوقت الحالي، وما تمر به بالدنا من تغيرات وأحداث متالحقة، وجب 

يل أن نحيا نحن علينا أوال أن نترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم في سب

. حياة كريمة وأن تتبوأ مصر المكانة التي تستحقها على المستوى اإلقليمي والعالمي

وفي هذه المرحلة خاصة، يبرز أهمية العلم والتعليم والبحث العلمي كركيزة لبناء 

ومن هذا . مصر الحديثة، مصر التي نحلم جميعا للمشاركة في بنائها والعيش فيها

باستمراركم في التفوق العلمي، مع موازنة هذا الجهد بالمشاركة المنطلق، أوصيكم 

بناء الشخصية المتوازنة التي تجمع بين في األنشطة المجتمعية التي تساعد في 

 . العلم الحديث والمعارف العامة والمهارات اإلبداعية
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نها بين كليات فبالرغم من حداثة الكلية إال إنها تسير بخطى ثابتة و تتبوأ مكا          

تها من كليات الحاسبات على مستوى الجامعات االجامعة و تأتى على رأس نظير

نجاح باهرة على المصرية فقد حققت الكلية فى السنوات القليلة منذ إنشائها معدالت 

اإلقليمي والعالمي وذلك بفضل تكاتف الجهود بين السادة الزمالء المستوى المحلى و

ى تطوير المناهج الدراسية وتطبيق نظام الساعات المعتمدة أعضاء هيئة التدريس ف

برنامج الإلى إزالة رهبة االمتحانات مع إعطاء مرونة فى اختيار مكونات الذي يهدف 

حدهم رئيسي أ) دراسة أكثر من تخصـص للطالب الفرصة ء عطاإ الدراسي وكذا

المرشد ) الخبرة  ذوى بالكلية من بمساعدة أحد أعضاء هيئة التدريس( واآلخر فرعى

 .(األكاديمي

 

         

 المولى لكم التوفيق سائلةً وفي الختام أجدد الترحيب بكم طالبنا وطالباتنا األعزاء،     

 وأعضاء مؤثرين في رحلتها،كليتكمأن تكونوا شركاء فاعلين ل ةً وراجيوالتميز،

 . لميةالتنافسية الجادة نحو الريادة الع

 

بين الحضارات  نكون خير جنود لهذا الوطن لننال الصدارةفلنمضى على بركة هللا ل

 . جميعا وبارس سعيناالحديثة وفقنا هللا

 

 

                                        

 عميد الكلية                                                            

 ريم محمد رضا بهجت/ د.أ                                                  
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 ةــــــــكلم

 إيمان على ثروت /ةالدكتور ةاألستاذ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
******************************************** 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ......أبنائى وبناتى األعزاء
   
      والعطاء والمثابرةتجديد والطموح أهنئكم بقدوم عام دراسى جديد ملئ بال         

وكم أتمنى أن أراكم جميعا متفوقين فى دراستكم ومشاركين بفاعلية فى األنشطة 

 تكاملة وهى الحافز والدافع للعمللمختلفة فهى مفتاح تشكيل الشخصية الماالطالبية 

  .واالجتهاد والنجاح فى حياتكم الدراسية والعملية فيما بعد

ى األعزاء نحن حريصون تماماً على التواجد بينكم والتواصل معكم عبر أبنائ        

نستمع " المجتمع اإللكترونى للطالب والمرشد األكاديمى  "القنوات المختلفة 

آلرائكم ومشاكلكم ونمد لكم أيدينا بكل الحب لنوجه خطواتكم لما فيه خيراً لكم 

من خالل السادة أعضاء ونزودكم بكل ما لدينا من خبرات علمية ويتحقق ذلك 

هيئـــــــة التدريس بالكلية بما يمتلكون من خبرات علمية عظيمة وتجارب عملية 

عديدة يسعدهم تقديمها لكم فهـم يحرصون كل الحرص على تطوير وتحديث المناهج 

التعليمية لمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات و آليات عصر 

خلق أجيال جديدة قادرة على التعامل بفكر ولغة المجتمع المحلى  العولمة من اجل

القدرة على لديه الرغبة في البحث والتحليل ووالعالم الخارجي في آن واحد ويجعل 

 .مواجهة ثورات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

العلميذذة تحذذرص إدارة الكليذذة علذذى تذذوفير أعلذذى التقنيذذات والتجهيذذزات لذذذلك و       

  . بغرض رفع كفأة الخريجين للكلية ومختبراته وقاعاته للتعليم الجامعي بمعامله

أدعذذوكم لقذذراءة هذذذا الذذدليل بعنايذذة حتذذى يتبذذين الفذذرق بذذين .... وبنذذاتىأبنذذائى         

نظذام السذاعات المعتمذدة بالدراسية  البرامجوكذلك الفرق بين بالكلية األقسام العلمية 

المحافظة على منشآت  ةً حضارية للدراسة بالكلية كما أدعوكم مخلص الذى يعتبر نقلة

الكلية التى هى ملك لكم وملك ألجيال ستأتى مذن بعذدكم بذإذن هللا كمذا أدعذوكم لسذلوس 

فالجامعة والكليذة بجميذع مسذئوليها . الطرق الشرعية للتعبير عن مطالبكم المشروعة

 .تفتح أبوابها لحل مشاكلكم العامة والخاصة

من المؤكد أن الطريق مليء بالتحديات وعلى كل منا أن يؤدى ....أبنائي وبناتي       

لتغلذذب علذذى مذذا يعتذذرض مسذذيرتنا مذذن مصذذاعب لواجبذذه بأمانذذة وإخذذالص وإصذذرار 

 .أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى ظل مصرنا الحبيبية الغالية،وعقبات 
                                                                                                

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 إيمان على ثروت /د.أ
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 كلمـــــــــة

 هدى محمد أنسى /ة الدكتور ةاألستاذ

 لدراساتا لشئون وكيل الكلية

 والبحوث العليا
 ************************************************ 

 

 لبة والطالباتأعزائي الط
 

يطيب لي مذع بدايذة عذام دراسذي جديذد أن أتقذدم إلذيكم  بخذالص التهنئذة القلبيذة        

داعية المولى عز وجل أن يكون عاما سذعيدا بدايتذه النشذاط والعمذل الجذاد وأن تكذون 

 .خاتمته التوفيق والنجاح بأذن هللا

 ...بناتى وأبنائي
 

لذذيس بذذالتمني ولكذذن علينذذا أن نحلذذم بجذذرأة  إن النجذذاح ال يذذأتي صذذدفة والتفذذوق       

ونخطذذط بدقذذة ونعمذذل بذذإخالص، فذذنحن مقبلذذون علذذى عصذذر جديذذد ال مكذذان فيذذذه إال 

 .لألقوياء ، والقوة لن تكون إال بالعلم والمعرفة واإلخالص في العمل
 

ولقذذد أكذذد جيذذل الحاسذذبات والمعلومذذات أنذذه جيذذل قذذادر علذذى مواكبذذة التطذذورات 

الحقذذذة  المتغيذذذرات والمسذذذتجدات التذذذى تطذذذرأ علذذذى تقنيذذذات وإمذذذتالس القذذذدرة علذذذى م

 .تكنولوجيا المعلومات و التفاعل معها
 

وتهذذدف الكليذذة منذذذ نشذذأتها إلذذى تذذدعيم وترسذذيو هذذذه الرسذذاله ودعذذم الطذذالب  

بالعلوم والمعارف المَؤِهلة للتفاعل مع أحدث التقنيات، وذلك بتقديم برامج موضوعة 

تذوفير الكذوادر العلميذة  المتخصصذة  فذي مجذال تكنولوجيذا طبقاً للمقاييس العالمية، ل

 . الحاسبات والمعلومات  وسد حاجة سوق العمل لهذه التخصصات
 

وفقكم هللا جميعا وحقق آمذالكم وآمذال وطذنكم فذى ظذل كليذتكم ومذا تذذخر بذه مذن        

أسذذذاتذة هذذذم صذذذفوة مذذذن أعضذذذاء هيئذذذة التذذذدريس بالجامعذذذة تسذذذتفيدون مذذذن علمهذذذم 

لتكتسذذبوا القذذدرة علذذى الذذتعلم الذذذاتى مذذن خذذالل التفاعذذل مذذع األسذذاتذة فذذى  وخبذذراتهم

المحاضرات والتدريب بالمعامل وورش العمل ،فالكلية تذدرس أهميذة تذوفير اإلمكانذات 

العلميذة  وتحذذرص علذذى تذذوفير مذذا يلذذزم للطالذذب  لبنذذاء شخصذذية متوازنذذة تعمذذل علذذى 

اعية لمجتمعنا المصرى الذذي سذوف االستزادة من العلم والتفاعل مع الجوانب االجتم

 .ينهض بجهود أبنائِه إن شاء هللا

 وكيل الكلية لشئون الدراسات            

 العليا والبحوث                                                                    
                         

 هدى محمد أنسى/ د.أ                                                                   
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 كلمـــــــة
 فاطمة عبد الستار حسن عمارة/ األستاذ الدكتور

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
********************************************* 

 

 أبنائي وبناتي

 

-مصذذرية وعلذذى رأسذذها جامعتنذذا العريقذذة مذذن أهذذم األدوار األساسذذية للجامعذذات ال     

هو تنمية المجتمع وخدمة البيئة وذلك من خالل تنميذة األفذراد داخذل  -جامعة القاهرة 

ولقد جاء اهتمام الجامعة بتنميذة وتأهيذل الطلبذة والطالبذات، وكذذلك . وخارج الجامعة

اً عبذذر الخذريجين ليواكبذذوا التطذذور التقنذذي واالقتصذذادي والمعيشذي الذذذي نشذذهده يوميذذ

وبذذذلك تذذدرس إدارة الكليذذة مذذن منطلذذق . خطذذط التنميذذة للدولذذة فذذي مختلذذف قطاعاتهذذا

مسئوليتها التعليمية، وتحقيقا لرسالتها التنموية ضرورة إعداد أجيال تمتلك مقومات 

العلذذم الحذذديث ومتأهبذذة لمواجهذذة تحذذديات األلفيذذة الثالثذذة ولذذديها القذذدرة علذذى تحقيذذق 

ة، وفذذي نفذذس الوقذت، التمسذذك بالهويذة المصذذرية والعربيذذة الجذودة التنافسذذية العالميذ

 .وااللتزام بأداء الواجب بكفاءة 

 

ونحن نبدأ عامنا الجامعي الجديد أن أعبر عن تقذديري للذدور الهذام  -وال يفوتني      

والمتميذذز الذذذي تقذذوم بذذه الكليذذة نحذذو تقذذديم مختلذذف األنشذذطة الثقافيذذة واالجتماعيذذة 

من خالل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلذك  وذلكطالبها والعملية والرياضية ل

 : من خالل
 

 إقامة الموسم الثقافي والفني للكلية.  

 عقد الندوات وورش العمل والمحاضرات العامة.  

 التدريب الصيفي للطالب و تنظيم دورات تنمية العاملين ورفع كفاءة األداء.  

 نشآت والحدائقاالهتمام بتطوير المعامل والمباني والم.  

  استضافة الوفود على المستوى اإلقليمي والعالمي. 

 تنظم العديد من الزيارات الميدانية للكليات المناظرة. 

  إقامة المؤتمر العلمي للكلية والذي أصبح  من أهم المؤتمرات العالمية

 .لتكنولوجيا المعلومات

 إقامة المؤتمر التوظيفي لطالب 

 افية والتنموية التي تقوم بها الجامعةالمشاركة في القوافل الثق 

 

وممذا ال شذذك فيذذه أن لألنشذذطة الطالبيذذة الصذذيفية أهميذذة كبذذرى بالنسذذبة للطالذذب        

 حيث تعد رافداً من روافد إعداد وتهيئة الطالب ليكون لبنة صالحة فذي بنذاء مجتمعذه،
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يتحقذذق  إذ ال بذذد مذذن التكامذذل بذذين الجانذذب المعرفذذي والعلمذذي والنشذذاط الصذذيفي لكذذي

 . التوازن في بناء شخصية الطالب الجامعي علمياً وثقافياً واجتماعياً 

 

ولعلها فرصة طيبة أدعو فيهذا أعزائذي الطذالب للمشذاركة فذي األنشذطة الطالبيذة       

 .في الكلية واالستفادة من البرامج المتنوعة التي تقدم من خاللها

 

نثبذت ألنفسذنا قبذل غيرنذا أن كليتنذا رغذم أخيراً فإنني أعتقد أن الوقت قد حان لكي     

حداثتها لم تصل إلى ما وصلت إليه إال بتوفيذق مذن هللا العلذى القذدير وبجهذود أبنائهذا 

 .من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين 

 

 

     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 وتنمية البيئة

 

 فاطمة عبد الستار حسن عمارة/ د.أ
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 رؤية الكلية
 

 

 والبحث األكاديمى للتعليم وإقليمياً  محلياً  األفضل المصدر هى الكلية تكون أن"

 "القرار ودعم والمعلوماتية الحوسبة مجاالت فى والتطبيقى العلمى

 

 

 

 

 رسالة الكلية
 

 

 لخلق جيد وبحث تعليم بتقديم القاهرة جامعة  – والمعلومات الحاسبات كلية تلتزم"

 والحوسبة المعلوماتية مجاالت في المتخصصين من عالية تنافسية قدرة ذات كوادر

 تقنية وحلوال استشارات وتقدم القدرات لبناء برامج الكلية توفر كما. القرار ودعم

 "واالقتصادية االجتماعية التنمية في منها مساهمة



 - 17 - 

 نبذة تاريخيـــة

 عن جامعة القاهرة
****************************************************** 

 
 
 
 
 

 شعار جامعة القاهرة
  

يمثذذل شذذعار جامعذذة القذذاهرة صذذورة إلذذه مذذن أقذذدم اآللهذذة المصذذرية القديمذذة هذذو اإللذذه 

أو توت ولقد كان المصريون القدماء ينظرون إليذه كإلذه للعلذم والمعرفذة " جيحوتي"

، ويمسذك (منجذلأبذو )والشعار يمثل اإلله في هيئة رجذل جذالس بذرأس طذائر اآلبذيس 

ويرجع الفضل إلي جامعة القاهرة في الكشذف . بيده قلما وقرطاسا كأنه يتأهب للكتابة

 .الجبل  عن آثار هامة لهذا اإلله في منطقتي األشمونين وتونا

 

 الجذور التاريخية لجامعة القاهرة
 

شذذهدت قاعذذة شذذوري القذذوانين مولذذد الجامعذذة  1918ديسذذمبر عذذام  21فذذي يذذوم     

الجديذذدة بعذذد جهذذود وطنيذذة مخلصذذة قذذام بهذذا نفذذر قليذذل مذذن زعمذذاء األمذذة  المصذذرية

وأعيانها بدءا من زعماء مصر المخلصين مصطفي كامل ومحمد فريد والشيو محمذد 

عبذذده ومذذرورا بأحمذذد المنشذذاوي ومصذذطفي الغمذذراوي ونهايذذة بسذذعد زغلذذول وقاسذذم 

 .أمين وحفني ناصف

فذذي قصذذر الخواجذذة نسذذتور جنذذاكليس وقذذد بذذدأت الدراسذذة فذذي الجامعذذة الوليذذدة     

الجغرافيذذذا  والتذذذاريو واآلداب : وذلذذذك فذذذي موضذذذوعات ( الجامعذذذة األمريكيذذذة حاليذذذا)

العربيذذة واإلنجليزيذذة، ثذذم توسذذعت فيمذذا بعذذد لتشذذمل دراسذذات فذذي علذذوم الطبيعيذذات 

وبذدأت العواصذم األوروبيذة تشذهد وصذول أول مبعذوثين للجامعذة الجديذدة . والرياضة

تلذف فذروع العلذوم لتكذوين نذواة لهيئذة التذدريس بالجامعذة المصذرية، للدراسة في مخ

وكان علي رأس هؤالء المبعوثين الدكتور طه حسين عميد األدب العربذي وأول عميذد 

 .مصري لكلية اآلداب بجامعة القاهرة

 19/5/1925تذم ضذم مدرسذتي الحقذوق والطذب للجامعذة، وفذذي  12/3/1923وفذي    

وقذذد . اء الجامعذذة المصذذرية وضذذمها لذذوزارة المعذذارفصذذدر المرسذذوم الملكذذي بإنشذذ

وفذذي . الطذب -الحقذوق  -العلذذوم  -تكونذت الجامعذة فذي ذلذذك الوقذت مذن كليذات اآلداب 

 .نفس العام تم ضم مدرسة الصيدلة العليا لكلية الطب
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، بدأت الجامعة في إنشاء مقار دائمة إلدارة الجامعة وكلياتها، وذلذك 1928وفي عام 

تذذي حصذذلت عليهذذا الجامعذذة مذذن الحكومذذة تعويضذذا عذذن األرض التذذي األرض العلذذى 

وبالفعذذذل تذذذم فذذذي . تبرعذذذت بهذذذا األميذذذرة فاطمذذذة بنذذذت الخذذذديوي إسذذذماعيل للجامعذذذة

وضع حجر األساس لمباني الجامعذة الجديذدة بمنطقذة األورمذان بذالجيزة،  7/2/1928

تجذارة العليذا، ، تم ضم مدارس الهندسة الملكية ، والزراعة العليا وال1935وفي عام 

 .ومدرسة الطب البيطري للجامعة

ليصذبح " الجامعذة المصذرية"صدر مرسوم ملكي بتغييذر اسذم  1931وفي عام        

، انفصذلت مدرسذة الطذب البيطذري عذن 1938وفي عام "  جامعة فؤاد األول"اسمها 

. ضذمت مدرسذة دار العلذوم للجامعذة 1941كلية الطب لتصبح كلية مستقلة وفي عذام 

وبعذذد قيذذام الثذذورة أصذذدر مجلذذس الذذوزراء مرسذذوما بتعذذديل اسذذم  1953عذذام  وفذذي

انفصذذذلت مدرسذذذتى  1955وفذذذي عذذذام ". جامعذذذة القذذذاهرة"الجامعذذذة ليصذذذبح اسذذذمها 

الصيدلة وطب األسنان عن كلية الطب لتصبح كل منها كلية مستقلة وفذي نفذس العذام 

اب و الحقذذوق و أنشذذئ فذذرع لجامعذذة القذذاهرة بذذالخرطوم وهذذو يضذذم اآلن كليذذات اآلد

 .التجارة و العلوم 

بذدأت الدراسذة  11/11وتوالي إنشذاء الكليذات بعذد ذلذك، ففذي العذام الجذامعي  

أنشذئ معهذد الدراسذات والبحذوث  1912بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، وفي عذام 

اإلحصائية ، و كذلك أنشئ فى نفس العام معهد العالج الطبيعي الذذى تحذول الذى كليذة 

أنشذئ المعهذذد العذالي للتمذذريض  1914وفذي عذذام ،  1992الطبيعذذي فذى ينذذاير  العذالج

 1971أنشئ المعهد القومي لألورام ، وفي عام  1919وألحق بكلية الطب، وفي عام 

 1979أنشئت كليتي اإلعالم واآلثار ومعهد الدراسات والبحوث اإلفريقية ، وفذي عذام 

إلذذذى كليذذذة التخطذذذيط اإلقليمذذذي  أنشذذذئ معهذذذد التخطذذذيط اإلقليمذذذي والعمرانذذذي وتحذذذول

صذذدر القذذرار بإنشذذاء معهذذد الدراسذذات  1987، وفذذي عذذام 1991والعمرانذذي فذذى عذذام 

بإنشذاء ( 287)صذدر القذرار رقذم  1994والبحوث التربوية بجامعة القاهرة وفى عام 

(  419) صذدر القذرار الجمهذوري رقذم  1995وفى عام ، لعلوم الليزر المعهد القومي

اسبات والمعلومات وقد بدأت الدراسة فعال بالكلية فذى العذام الجذامعي إلنشاء كلية الح

1991-1997. 

ولذذم يقتصذذر دور الجامعذذة علذذى خدمذذة البيئذذة المحيطذذة بهذذا فقذذط بذذل امتذذد إلذذى        

المحافظات القريبة منها فأنشأت الجامعة فرعى لها فى محافظتي الفيوم وبني سويف 

 –الخدمذة االجتماعيذة  –الهندسذة  –الزراعذة  –حيث ضم فرع الفيذوم كليذات التربيذة 

كما ، والطب البشرى    –اآلثار  –السباحة والفنادق  –الدراسات العربية واإلسالمية 

–الطذب البيطذري  –الحقذوق  –أنشئ فى فرعى الفيذوم وبنذى سذويف كليذات التجذارة 

ري صذذدر القذذرار الجمهذذو 1983وفذذى عذذام ، الصذذيدلة والتربيذذة  –اآلداب  –العلذذوم 

 .باعتبار فرعى الفيوم وبنى سويف فرعين مستقلين 

 



 - 19 - 

          حاليا… جامعة القاهرة
 

  1كليات 4وفي فرع الخرطوم ، معاهد عليا5كلية ، 21تضم جامعة القاهرة حاليا*  

 .1781عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفروعها *     

 . 5411 ينعدد المدرسين المساعدين والمعيد*     

طالب وطالبة باإلضافة  181131و فرع الخرطوم مجموع طالب جامعة القاهرة *   

 .   دارس ودارسة بالتعليم المفتوح  21111إلي 

 .طالبا وطالبة 1847عدد الوافدين المقيدين بالجامعة   *      

 مركزا ووحدة ذات طابع خاص، منها علي سبيل المثال  115يتبع الجامعة *              

 .مركز بحوث التنمية  والتخطيط التكنولوجي ومركز خدمة المجتمع              
 

 المرافق األساسية للجامعة
 

 .مخطوطة 14318كتابا و 297835المكتبة المركزية للجامعة، وتقتني *  

وتعقد بها جلسات مجلس الجامعة  1935قاعة أحمد لطفي السيد، افتتحت عام *  

 .والمجلس األعلى للجامعات

آالف فرد، ومزودة  4وتسع لعدد  1935قاعة االحتفاالت الكبري، افتتحت عام *  

 .بالترجمة الفورية لخمس لغات

 .مستشفيات باإلضافة إلي المعهد القومي لألورام 8مستشفيات الجامعة وعددها *  

وتقوم بطبع الكتب الجامعية ومطبوعات  1945مطبعة جامعة القاهرة، تأسست سنة  *

 .جالت العلميةالجامعة والم

 .طالبة 2951طالب و 7411المدن الجامعية وتستوعب *  

 .إلقامة ضيوف الجامعة وصالة للحفالتومخصصة 1983افتتحت عام  دار الضيافة* 

 .مترا 41بارتفاع 1937ساعة عام البرج ساعة جامعة القاهرة، تأسس *  

طور الهندسي لمباني إلبراز التاريو العلمي والت 1989متحف الجامعة ، افتتح عام  *

 .1918الجامعة منذ إنشائها في عام 

 

 أنشطة متميزة تنظمها جامعة القاهرة
 

 :موسم ثقافي سنوي  
 

تحرص الجامعة، بجانب مسئوليتها العلمية والتعليمية علذي القيذام بذدورها            

فنيذا الرائد في نشر الثقافة الجادة، وفي سبيل ذلك نظمت الجامعة موسما ثقافيا و

يتضذذمن لقذذاءات مذذع السذذادة الذذوزراء، وكبذذار المسذذئولين بالدولذذة، والمفكذذرين 

موسذيقي، كذورال، أمسذيات شذعرية، عذروض )واألدباء  والعلماء، عروضا فنيذة 

 (.مسرحية، معارض، فنون تشكيلية



 - 21 - 

 :أنشطة الطالب المتميزة
 

 .دوري رياضي بين الكليات -       

 .عات األخرى واألندية الرياضيةلقاءات رياضية مع الجام -       

 .مراكز تدريب في جميع األلعاب الفردية والجماعية  -       

 (.منوعات -مسرح) عروض فنية -       

 .معارض فنون تشكيلية  -       

 .مسابقات ثقافية  ،  نوادي علوم -       

 .مسابقات علمية  -       

 .مسابقات تكنولوجية -       
 

                            

 إدارة الجامعة ومجالسها

      :رئاسة الجامعة
، ويتولى إدارة الجامعة من النواحي العلمية، واإلدارية،  يرأس الجامعة رئيس الجامعة 

 :والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات األخرى، ويعاونه في ذلك نواب رئيس الجامعة
 .يم والطالبنائب رئيس الجامعة لشئون التعل - 1

 .نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  - 2

 .  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  - 3

 .نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الخرطوم - 4

 .أمين عام الجامعة  - 5

 مجلس الجامعـة     
 

 :كال من مجلس الجامعة يرأسه رئيس الجامعة، ويضم في عضويته

 .نواب رئيس الجامعة  -1

 .عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة  -2

 .أربعة أعضاء علي األكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة  -3

 

 إدارة الكليات والمعاهد
 

 :إدارة الكليـة
 

 :يرأس الكلية  أو المعهد عميد، ويعاونه ثالثة وكالء 

 .لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية  - 1

 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث - 2

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - 3
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 :مجلس الكلية أو المعهد
 

 : مجلس الكلية أو المعهد يرأسه العميد، ويضم في عضويته كال من 

 .وكالء الكلية أو المعهد - 1

 .رؤساء األقسام - 2

 .أستاذ من كل قسم - 3

 .أستاذ مساعد، ومدرس - 4

 .ثالثة أعضاء علي األكثر من خارج الكلية - 5

 .خمسة أساتذة علي األكثر يتم اختيارهم - 1

 :أقسام الكلية أو المعهد  
 

تنقسم كليات الجامعة ومعاهدها إلي أقسام مستقلة لكل منها كيانه الذاتي  

لية، ويرأس المجلس رئيس مجلس القسم من الناحية العلمية واإلدارية، والما

والمجلس يتكون من جميع األساتذة واألساتذة المساعدين في القسم، ومن خمسة 

 .من المدرسين علي األكثر

يدعو عميد الكلية أو المعهد إلي االجتماع مرة علي األقل   :المؤتمر العلمي  

 :وعضويةخالل العام الجامعي، ويشكل المؤتمر العلمي برئاسة العميد 
 .جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد - 1

 .ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد - 2

  .ممثلين عن الطالب علي أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة - 3

ويختص المؤتمر العلمي بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في 

لية أو المعهد وتقويم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق الك

 .انطالقها لمالحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
 

 

 كليات الجامعة ومعاهدها وفروعها
 

 -رة كليذة التجذا -كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -كلية الحقوق -كلية اآلداب       

كليذذة طذذب الفذذم  -كليذذة العذذالج الطبيعذذي -كليذذة التمذذريض -كليذذة الطذذب -كليذذة العلذذوم 

كليذة  -كلية الطب البيطري  -كلية الزراعة -كلية الهندسة  -كلية الصيدلة -واألسنان

و كلية الحاسبات  -كلية التخطيط العمراني  -كلية اآلثار  -كلية اإلعالم  -دار العلوم 

معهذذذد والدراسذذذات البحذذذوث  -لدراسذذذات والبحذذذوث اإلحصذذذائيةمعهذذذد ا -معلومذذذات ال

المعهذذد  –معهذذد الدراسذذات والبحذذوث التربويذذة  -المعهذذد القذذومي لذذألورام -اإلفريقيذذة

 . القومي لعلوم الليزر 
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 خدمات طالبية تقدمها الجامعة
 

 :مكتبة الجامعة 
 

مذن  م  وتعمذل27/4/1932تقع خلف مبنى كليذة اآلداب وقذد تذم افتتاحهذا فذي  

التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءاً أيام الدراسة وحتى الثانيذة ظهذراً أثنذاء األجذازة 

كتاب عربي  111111وبها )وهي مفتوحة لجميع طالب الجامعة لإلطالع واالستعارة 

كما توجد وحدة للتصوير بالنسبة للمقتنيات التي ال يسمح ( كتاب أجنبي  182281 –

 .صوتيات لخدمة المكفوفين باستعارتها كما توجد وحدة 
 

 :مشروع المكتبة الرقمية 
 

حرصا من اإلدارة العليا لجامعة القاهرة على ضرورة تسهيل حصول السذادة          

أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات العليا على مجموعذة متنوعذة مذن 

www.eul.edu.eg  مصادر المعلومات اإللكترونية تتيح استخدام البوابذة الرقميذة 

وذلذذك مذذن خذذالل مشذذروع المكتبذذة الرقميذذة بذذالمجلس األعلذذى للجامعذذات حيذذث تتذذيح 

مجموعذذة متنوعذذة مذذن مصذذادر المعلومذذذات البوابذذة الرقميذذة إمكانيذذة الوصذذول إلذذى 

مجذذالت اإللكترونيذذة التذذى تشذذترس فيهذذا الجامعذذات المصذذرية و التذذى تشذذمل الكتذذب وال

العلميذة  وقواعذذد البيانذات مذذن خذالل مجموعذذة مذن ناشذذري الكتذب والمجذذالت العلميذذة 

علذذى المسذذتوى العذذالمي  وتتنذذوع الكتذذب بذذين دراسذذية وبحثيذذة وموسذذوعات علميذذة 

متخصصة وتتيح البوابة النصوص الكاملة للعديد من الكتذب والذدوريات العلميذة كمذا 

 . التى لم يتم نشرها بعد قيد النشرأنها تتيح إمكانية الوصول إلى األبحاث 
  

 ( : المجانية ) الخدمات الطبية 
 

مستشفى الطلبة تقع بميدان الجيزة بجوار المركز الرياضي للكلية ومبنى مدينة  -1

الطالبات وتحتوي على جميع األقسام والتخصصات وكذلك وحدة كلي صناعية ، 

 . أشاعهغرفة عناية مركزة ، غرفة عمليات ، تحاليل طبية و

ش يافع بن يزيد أمام مبنى كلية الطب البيطري من ) :إدارة الشئون الطبية   -2

 (.ناحية ش مراد بالجيزة ويتبعها عيادات الفم واألسنان بالكليات المختلفة 

 : المدن الجامعية 
 : مدن جامعية للطلبة المغتربين وهي 3يتبع الجامعة  

 .( ين السرايات ب) رئيسية للطلبة المدينة الجامعية ال -1

 (.بوالق الدكرور) مدينة الرعاية الطالبية  -2

 طالبة 2911( ميدان الجيزة بجوار مستشفى الطلبة)مدينة الطالبات  -3

 

 

http://www.eul.edu.eg/
http://www.eul.edu.eg/
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 :خدمات تقدم داخل المدينة الجامعية 
 يوجد فرع لمحالت صيدناوي يقدم خدمات عديدة لطالب الجامعة : صيدناوي

ن المالبس والسلع الكهربائية جميع المستويات ومدعمة ملبأسعار تناسب 

 . واألثاث والسجاد

  هو مكتب يتبع هيئة النقل العام الستخراج : مكتب اشتراس المواصالت

 .اشتراكات المواصالت للطلبة مم يوفر عليهم عناء الزحام 

  يقدم جميع خدمات مصلحة البريد لطالب الجامعة : مكتب البريد. 

 قدم جميع الخدمات المصرفية للسادة البنك األهلي المصري فرع الجامعة وي

 .أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين

 اإلدارة العامة لرعاية الشباب
مبنى البولنج بجوار المدينة الجامعية  -مقرها  المركز الرياضي بالجامعة 

 .الرئيسية وتشرف على جميع األنشطة الطالبية بالجامعة 

 والخدمة العامة الجوالة -2  إدارة النشاط الرياضي -1

 إدارة صندوق التكافل االجتماعي -4  إدارة النشاط الثقافي والفني -3

 إدارة النشاط االجتماعي والرحالت والمعسكرات واألسر  -5

 : مالعب الجامعة 
 

 المركز الرياضي لكلية الزراعة  -2  .اإلستاد الرئيسي  -1

 مركز كلية الهندسة -4 .مركز كلية الطب البشري -3

 .نادي التجديف بكورنيش النيل خلف شيراتون القاهرة  -5

 وجميع المالعب مفتوحة لجميع الطالب بالجامعة أثناء الدراسة والعطلة الصيفية ** 
 

 : معسكر قادة المستقبل 
ويقام المعسكر ... ينظم اتحاد طالب جامعة القاهرة معسكر إعداد قادة المستقبل        

ويتكذون مذن عذدة أفذواج يضذم كذل فذوج مذا يزيذد عذن خذالل شذهري يوليذو وأغسذطس 

 .طالب وطالبة إلى جانب اإلشراف  111

ويشتمل المعسكر على برامج لتنمية المهارات العلمية والثقافية والفكرية وذلك        

عن طريق المحاضرات النظرية والزيارات الميدانية لمواقع اإلنتاج وعذروض األفذالم 

وات التذذي يحضذذرها كبذذار المفكذذرين والسياسذذيين ويختذذتم العلميذذة وكذذذلك إقامذذة النذذد

 .المعسكر بحفل ختامي ويقدم للطالب المشاركين حوافز عينية ومادية 

 :  ميكنة خدمات الجامعة 
تسجيل الطالب بالمدن الجامعية إلكترونيا    - 2تنسيق دخول الجامعة إلكترونيا    -1

 لهم إلكترونياتدريب كوادر الموظفين على تحويل أداء عم  -3
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 : النشأة أوال 

لسذذنة ( 419)الحاسذذبات والمعلومذذات بصذذدور القذذرار الجمهذذوري رقذذم كليذذـة  أنشذذئت

ومنذ نشأتها وهى تمضى بخطذى 97-91وبدأت الدراسة بها منذ العام الدراسي 1995

ثابتة على طريق المذنهج العلمذي والتطذور التكنولذوجي حتذى اكتملذت مقومذات الكليذة 

يذذذات الحاسذذذبات والمعلومذذذات فذذذى الشذذذرق األوسذذذط ومنذذذارة الحوسذذذبة  نذذذواة كلفهذذذى 

تضذذم مجموعذذة مذذن صذذفوة أبنذذاء مصذذر وعلمائهذذا المتخصصذذين فذذى و والمعلوماتيذذة

من ( 119)عضو هيئة تدريس و( 74)مجال الحاسبات والمعلومات فتضم الكلية عدد 

ين الذذذين المدرسذذين المسذذاعدين والمعيذذدين،  كمذذا تضذذم نخبذذة مذذن اإلداريذذين المتميذذز

أكذذدوا منذذذ نشذذأة الكليذذة تفذذانيهم فذذى أداء مهذذامهم راغبذذين فذذى المسذذاهمة فذذى ترسذذيو 

دعائم الكلية الوليدة حتى تكون صرحاً شامخاً نتشرف به،  كما يلتحق بالكليذة صذفوة 

شباب مصر المتفوق حيث تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العامة والذذين 

تي الفيزيذذاء والرياضذذيات بتفذذوق مذذن خذذالل مكتذذب تنسذذيق أتمذذوا بنجذذاح دراسذذة مذذاد

 . القبول بالجامعات

  :اإلستراتيجيةثانيا أهداف الكلية 

    

أن تفضل الشركات والهيئات مهارات خريج الكلية ونتاج باحثيها  وخبراتهم   .1

 .االستشارية والتدريبية

دريس أن تحتفظ الكلية بقوتها الضاربة والمتميزة من أعضاء هيئة الت .2

 .ومعاونيهم

 .أن تحقق الكلية البيئة القياسية والمناخ النموذجى  للعمليات التعليمية والبحثية .3

تها البحثية وبرامجها ان  تساير الكلية التطور العالمى  فائق السرعة فى مجاال .4

 .التعليمية

 .العلمية أن يكون للكلية مساهمتها فى التنمية المحلية واالقليمية وشراكاتها .5

تلتزم الكلية بقواعد االعتمـــــاد واساليب التخطيط ومتابعة األداء والجودة ان   .1

 .الشاملة

 **ولمعرفة المزيد **
www.fci.cu.edu.eg 

 

أهدافها ونشــأة الكليــة 
 اإلستراتيجية

http://www.fci.cu.edu.eg/
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 ريم بهجت/ األستاذ الدكتور

 عــمـيــد الكـلـيـــة                                        

 
    هدى محمد أنسى / األستاذ الدكتور

 وكيل الكلية لشئون الدراسات    

 العليا والبحوث          

 
 
 
 
 
 

 عمارة                                               فاطمة عبد الستار/ ستاذ الدكتوراأل

 مجتمع                      وكيل الكلية لشئون خدمة ال     

 وتنمية البيئة                  

 

 

 

 
 إسماعيلإيمان على ثروت / األستاذ الدكتور

 وكيــل الكليــة لشئــون          

 التعليم والطالب             

 

 إدارة الكليـــة
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 كليةالسادة رؤساء األقسام العلمية بال  
 
 

 

 
 
 

 

  رضا عبد الوهاب/ د .أ
 تكنولوجيا المعلومات: قسم رئيس  
 

 
 
 هشام أحمد حسن / د .أ

 علوم الحاسب: رئيس قسم     
 
 

 

 

 
 إيهاب عزت حسنين شرف الدين/ د 

  :رئيس قسمالقائم بأعمال 
 نظم المعلومات

 

 

 

 محمد مصطفى صالح/  د
 : رئيس قسمالقائم بأعمال 

 بحوث العمليات و دعم القـــرار
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   CSقسم علوم الحاسب  : أوال

 السادة األساتذة 
 

 فرج عبد الرحمن إبراهيم/ د.أ -1

 هاني حسين حسن عمار/ د.أ -2

 على صبري فرغلى/ د.أ -3

 أحمد سيف اإلسالم هريدى/ د.أ -4

 سلوى أحمد سعد على الجمل/ د.أ -5

 على على محمد فهمي/ د.أ -1

 ريم محمد رضا بهجت/ د.أ -7

 خالد فؤاد سيد شعالن/ د.أ -8

 فاطمة عبد الستار عمارة/ د.أ -9

 عمرو أحمد أنور على بدر/ د.أ -11

 حمد حسن محمدهشام أ/ د .أ -11

 

 السادة األساتذة المساعدون 
 

 أكرم إبراهيم محمد صالح /  د -1

 سمحاء رافع عادل البلتاجى/  د -2

 عبير محمد القرنى محمد/ د -3

 سمير السيد محمد عبد الرحمن/ د -4

 

 السادة المدرسون 
 

 مصطفى رضا عبد هللا الطنطاوى /  د -1

 خالد توفيق حسن واصف /  د -2

  عمرو عاطف كامل حسانين/  د -3

السادة أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة 

 بالكلية   
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 محمد مصطفى محمد زهران / د -4

 أحمد شوقى الموافى / د -5

 محمد محمود فوزى الرملى / د -1

 شريف عصام الدين محمد خطاب/ د -7

 علي احمد علي احمد / د -8

 بشير عبد الفتاح يوسف عطية / د -9

 

 السادة المدرسون المساعدون 
 

 شريف محمد عبد ربه محمود  -1

 ريمون أنور إسكندر ميخائيل -2

 لمتولىنوح صبرى المتولى ا -3

 سهى حسن محمود مكادى -4

 محمد حسن محمد شاذلى -5

 شيرى أحمد أمير عزت -1

 يسرا محمد صبري جاد -7

 هناء بيومى على مبارز  -8

 محمد ناصف فتوح عبد الرحمن  -9

 وائل ممدوح مصطفى عبد الرحمن -11

 أمين محمد أمين السيد عالم -11

 منار مصطفى كامل أحمد -12

 إيهاب عبد الحميد محمد  -13

 ساره سالم أحمد حمودة  -14

 يد أحمد فؤاد أحمد شلبىول -15

 مى إبراهيم محمد محمود -11

 إيمان حسنى عبد الغنى سالم -17

 سارة معداوى حسن حسين  -18

 صباح سيد محمد عبد الغنى دسوقي -19

 

 السادة المعيدون 
 

 محمد محمود عبد الوهاب محمد  -1

 على ممدوح عبده إبراهبم -2

 محمد السيد حسين األرنؤطى -3

 رنا عارف أحمد رشاد سالمة -4
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 نجم  إيمان حسن سيد -5

 محمود عزت محمود عوده  -1

 دسوقي عبد القوى دسوقي الغرابلى  -7

 بسمه مختار حسين عبده طنطاوى -8

 إسالم على حسن حسين  -9

 سارة عالء عبد الحميد يونس -11

 خديجة محمد عبد الحى البدويهى -11

 مصطفى سعد إبراهيم محمد إبراهيم -12

 آيات خيرى محمد فكرى -13

 مروة نبيل عبد هللا إبراهيم زايد -14

 عبد الفتاح ابراهيم إسالم يسرى -15

 دينا محمود ابراهيم محمد عاشور -11

 ليلى مصطفى ابراهيم الصافورى -17

 محمود اسماعيل اسماعيل حسن -18

 منى حمدى محمود محمد القلماوى -19

 محمد احمد عمر السيوفي -21

 نوران محمد هشام فاروق السيد -21

 سارة حسن سيد عبد المجيد  -22

 محمد سيد  ىعمرو مجد -23

 احمد محمد ثابت عواد  -24

 لد منصور احمد عبير خا -25

 محمود محمد سيد علي خضير  -21

 سمر هشام احمد حسن  -27

  أمانى محمد هشام فاروق السيد  -28

 يمنى مجدى محمد نور الدين -29

 سارة ماهر محمد محمد الكرداوى -31

 عمرو سمير محمد عبد الفتاح -31

 أحمد عماد الدين محمد أحمد -32

 أمنية سامى عوض السعدنى -33

 هدى أحمد عبد اللطيف محجوب -34

 مد راشدأحمد جالل أح -35

 راجية محمد أبو الفضل حسن -31

 صفاء على حسن عبد القادر -37

 آالء عمرو محمد عبد الحليم -38

 عمر خالد على رجب -39
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 قسم تكنولوجيا المعلومات    : ثانيا
 

 السادة األساتذة 
     محمد جمال الدين درويش  /د.أ -1

     سناء العال حنفى أحمد  /د.أ -2

 فتحى السيد عامر/  د.أ -3

       على  هدى محمد أنسى/ د.أ -4

  إيمان على ثروت إسماعيل /  د.أ -5

 رضا عبد الوهاب أحمد الخريبى/  د.أ -1

 محمود أحمد إسماعيل إبراهيم/  د.أ -7

 أبو العال عطيفى حسنين على/ د.أ -8

 خالد مصطفى السيد السيد/ د.أ -9

 هشام نبيه المهدى محمد /د.أ -11

 
 السادة األساتذة المساعدون 

 

 نعمت فاروق محمد حلمى الجيار/ د -1

 محمد محمود عبد الدايم/ د -2

 شريف مهدى عبده/ د -3

 إيمان عاطف محمد العزب/ د -4

  هيثم صفوت كمال حمزة/ د -5

 نيفين ابو الحديد محمد / د -1

 أميرة محمد قطب/ د -7

 

 السادة المدرسون 
 أحمد محمود مهدى عبد الحليم/ د -1

 معتز أحمد زكى الصبان/ د -2

 عمرو سعد أحمد عياد/ د -3

 عيد محمد عمري أحمد /د -4

 حمد أحمد أحمد رفاعىم /د -5

 إيمان السيد سند محمد متولي/ د -1

 محمد أحمد وهبى/ د -7
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 السادة المدرسون المساعدون 
 هشام حسنى غريب على -1

 سناء محمد أحمد طه -2

 شيرين يوسف يوسف صالح -3

 نسرين كامل أبو سريع -4

 شيماء مسعد محمد عشماوى -5

 منى محمد محمد سليمان -1

 أحمد سامى إسماعيل  -7

 يد أبو حمد    وليد أحمد عبد الحم -8

 وليد محى الدين عدلى -9

 جيهان مصطفى كامل سليم -11

 إيمان مصطفى فهمى محمد -11

 سها إبراهيم ممتاز محمد -12

 احمد محمود عبد المؤمن احمد -13

 شادي سمير محمد خليفة -14

 سارة عبد العزيز عبد الحميد        -15

 محمد سامى إسماعيل عبد الحميد -11

 إيمان أحمد سيد أحمد -17

 

 السادة المعيدون 
 عبد الحميد محمد              أسامة -1

 إيمان حمدى حامد شاهين               -2

 إسراء حسن محمد مصطفى -3

 سعاد سمير كمال أحمد   -4

 توفيق أحمد محمد قطب  -5

 رنا عبد القادر عبد الحميد  -1

 أمير إبراهيم أمين محمد  -7

 إبراهيم حسنى محمد عبد العزيز   -8

 وليد محمد عزمي طه مصطفى   -9

 ى محمدرحاب سيد عبد الغن  -11

 فرح محسن محى الدين فؤاد   -11

 مى محمود على حسن  -12

 إيمان إبراهيم شبل رسالن  -13

 محمد طلعت سعد فراج  -14
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 احمد مصطفى نجيب محمد عبد هللا -15

 سارة طارق عبد العزيز الحكيم  -11

 الهام شوقى سالمة عمر عويس  -17

 دينا طارق محمد ابراهيم  -18

 ابراهيم علي زيدان سويلم  -19

 فرح سمير سيد بركات  -21

 مصطفي محمد احمد قاسم محمد  -21

 سماح احمد عمر محمد غنيم  -22

 خديجة خالد عبد المنعم موسى -23

 محمود حسنى عبد الهادى عادلآية  -24

 هبه هللا شريف محمد صبحى عبد الحى -25

 هند جمال الدين حسن على -21

 مصطفى محمود محمد حسنى -27

 أسماء أحمد السيد عثمان -28

 ندا محمد رجب مبروس -29

 أحمد عطا هللا عطا هللا أبو بكر -31

 

 

 

 قسم نظم المعلومات  : ثالثاً 
 

 السادة األساتذة 
 

 عثمان حجازي محمد عثمان/د.أ -1

 جالل حسن جالل الدين /د.أ -2

 محمد عز الدين الشرقاوى سيد/ د.أ -3

 عمرو مصطف عبد المجيد العبادي  /د.أ -4

 
    

 السادة األساتذة المساعدون
 

   شريف عبد المجيد مازن/ د -1

 نىعلى حامد البسطويسى البلقي/ د -2

 محمد نور الدين محمود شعراوى/ د -3

 هدى مختار عمر مختار/ د -4

 إيهاب عزت حسنين شرف الدين/ د -5
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 السادة المدرسون 
 

  شيرين فاروق حامد غنيم/ د -1

 كريم محمد درويش/ د -2

 شريف على أحمد صقر/ د -3

 عصام محمد سيد محمد منصور/ د -4

 نعمات عبد الهادى عبد الوهاب/ د -5

 وكيلمحمد مدحت محمد السيد ال/ د -1

  اسامة مصطفي محمد اسماعيل/ د -7

 أحمد محمود هانى على عوض/ د -8

 أحمد محمد حافظ سليمان/ د -9

 

 السادة المدرسون المساعدون        
 

 محمد حسين على الكاتب -1

 أيمن طه عوض هللا محمد فرحات -2

 نيفين كمال كامل محمد الجمل -3

 عبد التواب محمد أحمد هنداوى -4

 أمانى حسن بدر الدين عيسى -5

 حلمي عبد الحفيظوليد  -1

 مروة عبد  المنعم محمد السيد -7

 نهى ناجى محى عبد الرحمن -8

 يحى زكريا ربيع الشاطر -9

 إيمان محمد عاطف عبد العظيم السيد -11

 إيمان حسن عبدا هلل محمود صالح   -11

 ميريت مجدى ميشيل إلياس -12

 على عيد على زيدان -13

 

 السادة المعيدين   
 

 شريف محمد عبد الحميد محمود -1

 لمعي لبيب كارولين سامي -2

 شيماء محمد جالل عبد العزيز -3

 محمد محمود حافظ  -4

 عاليه مجدى محمد أيوب -5

 ليلى عبد الرحمن محمد محمود  -1
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 سمر محمد طه القيعى   -7

 نورا حسن بدر الدين عيسى السيد -8

 كريم على محى الدين محمد إبراهيم -9

 سمر محمد حافظ سليمان -11

 عبلة لطفى عبد الحميد عالم -11

 ىأيمن رمضان على الكيالن -12

 دينا عزت احمد كمال المنشاوى -13

 ريهام ابراهيم عبد المنعم ابراهيم -14

 ابتهال يحيى عبد الباقى نصار -15

 هالة مجدى حسن اسماعيل -11

 وفاء مؤمن عل حبيب  -17

 عمر مصطفي محي الدين علي   -18

 احمد عبد العزيز عباس حسنين  -19

 مروة حسين زكى أبو العال -21

 زينب عادل فريد الغباشى -21

 فنسمة مصطفى زكى فتحى يوس -22

 نهلة عالء الدين محمود حسين -23

 دينا سيد بيومى صبح -24

 فاطمة عبد الدايم محمد مهنى -25

 أحمد عماد سامى يوسف -21

 

 
 دعم القراربحوث العمليات و سم ق: رابعا

 

 السادة األساتذة 
 

   معتز محمد حسنى خورشيد/ د.ا -1

 سعيد على حسن/ د.ا -2

  عاصم عبد الفتاح حسين ثروت/ د.ا -3

 

 دون السادة األساتذة المساع
 

 محمد بيومي على حسن  / د -1

 محمد مصطفى صالح/ د -2

 محمد عادل السيد توفيق البلتاجى/ د -3

 هشام محمد السيد عبد السالم/د -4
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 عمر سليمان سليمان عبد القادر/ د -5

 إيهاب احمد فهمى على الخضرى/د -1

                   طارق حنفي محمد أبو العينين/ د -7

 
 السادة المدرسون      
 

 

 راهيم محمد محمد علىعمرو إب/ د -1

 سالي سعد عبد الفتاح/ د -2

 نداء محمد عزت السيد عجمى/ د -3

 
 السادة المدرسون المساعدون   

 
 

 

 لمياء عبد المنعم محمد   -1

 اوليفيا مراد سامى غريب -2

 محمد عبد الوهاب محمد منجود -3

 إيهاب زكى محمد عبد هللا الفقى -4

 سندس أشرف عبد العزيز السواح -5

 الشيماء احمد رمضان -1

 ادة محمد عبد العاطى سليمانغ -7

 شيرين مجدى محمد سعيد المليجى -8

 دعاء صالح على عبد الدايم -9

 أيمن احمد صبري عبد الرحمن -11

 مى عادل إبراهيم إسماعيل -11

 سارة عمرو محمد عبد الحليم -12

 دعاء الكردى احمد أمين -13

 بسمة عزت حسن محمد الدمرداش -14

 هيام جمال محمد وهدان -15

 مروة مصطفى صبري مصطفى -11

 ومي عبد الخالق مصبحمحمد بي -17

 

 السادة المعيدون  
   

 إيمان فهمي عبد المنعم -1

 هبه عبد العزيز محمد حبيب  -2
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 ربى عالء الدين عبد الحميد  -3

 أماني محمد ممدوح محمد منير -4

 بسمة مصطفى عبد الغنى حسن -5

 ماجى مجدى ابراهيم احمد العسال -1

 علياء يحيي محمود راسم  -7

 ياسمين كمال علي احمد الشروقاوي  -8

 رة علي حسن عبد القادرسا -9

 خلود حسام محمد درغام  -11

 دعاء الكردى احمد أمين -11

 

 

************************ 
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 التخصصـــات العلميـــة بالكليــــة

 ونظام الدراسة بالساعات المعتمدة
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 برنامج الساعات المعتمدة بالكلية
 

   

م فى السنوات األخيرة تطورات هائلة غير مسبوقة فى مجال االتصاالت شهد العال 

وتكنولوجيا المعلومات وقد ضاعفت تلك التطورات من مسئولية كليات الحاسبات 

 :اتجاهات ومحاور أساسية أهمها فى عدة والمعلومات 

إعداد المتخصصين فى الحاسبات والمعلومات المؤهلين باألسس النظرية  -1

طبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا ومنهجيات الت

 . الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها

إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجال الحاسبات والمعلومات  -2

تلك  التى لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة فى المجتمع  مقدمتها وفى 

 .  لفروع المختلفة للحاسبات والمعلوماتوإنشاء وحدات أبحاث متخصصة فى ا

تقديم االستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التى تستخدم  -3

 .تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه

تدريب الكوادر الفنية فى قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الحاسبات  -4

 .والمعلومات

نشر الوعي وتعميقه فى المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات  -5

  .والمعلومات فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة،  ورفع كفاءة استخدامها

تنظيم المؤتمرات وعقد االجتماعات العلمية بهدف االرتقاء بالمستوى التعليمي  -1

  .وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة

فاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوى المحلى عقد االت -7

واإلقليمي  والعالمي بهدف تبادل اآلراء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات 

 . الحاسبات والمعلومات

  .مجاالت التخصصشتى توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي فى  -8

 

لوصول إلى نموذج جامعة المستقبل وفى إطار فلسفة جامعة القاهرة الرامية ل

من خالل تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعياً للوصول إلى معايير االعتماد 

لتطوير نظام الدراسة فيها، وإعادة تقييم  الكلية   األكاديمية الدولية، تأتى محاوالت

مح المناهج والمقررات التى يتم دراستها، واألخذ بأحدث النظم التعليمية التى تس

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

متحانات مع إعطاء مرونة يهدف نظام الساعات المعتمدة إلى إزالة رهبة اال       

الفرصة لدراسة أكثر من ؤس عطاإ وكذا الدراسي كعالية فى اختيار مكونات برنامج
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بمساعدة أحد أعضاء هيئة التدريس ذوى ( حدهم رئيسي واآلخر فرعىأ)تخصص 

 (.المرشد األكاديمي)الخبرة 

حلتك  يهدف نظام اإلرشاد األكاديمي إلى إعطاؤس المشورة والنصح  خالل ر     

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 وهناس بعض المسئوليات الملقاة على عاتق الطالب ومنها

 

اصة على االنترنت من خالل الخ هالمواظبة على الدخول على صفحت :أوال

http://ecom.fci.cu.edu.eg  رسائل الكلية  لهو تص هعبر عن آرائيفمن خاللها

التراكمي  دله ومع ه طلع على نتائج امتحاناتيوالمرشد أألكاديمي،ومنها أيضا 

 .الهامة وغيرها من المعلومات

ائل االتصال التي كاديمي ووسألاه التعرف على اسم ومكان وساعات تواجد مرشد :ثانيا

  .لهيبيحها 

وتلك الخاصة ه، المواظبة على مراجعة لوحة اإلعالنات الخاصة بشئون الطالب ب :ثالثا

رسائل أو تعليمات من إدارة الكلية  يةواالستجابة أل وبدراسته بالقسم التابع له

 .أو من المرشد األكاديمي
 

 :بداية كل فصل دراسي تباعها فىإجراءات الواجب على الطالب اإلوفيما يلي  
  

 .التعرف على أألوقات التي يعلن عنها مرشدس األكاديمي -1

       الحصول على قائمة بالمقررات الدراسية المتوافرة وجداولها للفصل -2

أو موقع  وتوصيف تلك المقررات من خالل موقع الكلية الجاري الدراسي

 .http://ecom.fci.cu.edu.egالمجتمع الطالبى  

ة خارجية بها قائمة المواد التي يرغب الطالب في دراستها للفصل عمل مسود -3

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

ذلك لية، وتغييرها إذا رغب وتى تم تسجيلها عن طريق الكالتأكد من المقررات ال -4

 (. فى المواعيد التى تحددها الكلية) http://ecom.fci.cu.edu.egمن خالل موقع 

 . الذى يظهر عند تسجيل المقررات واالحتفاظ به  PDFتحميل ملف الـ  -5
 

 :وللمرشد األكاديمي دور حيوي و هام حيث يقوم بالمهام التالية
 

كاديمي، مع توضيح تفصيلي لدور المشرف إحاطة الطالب  بنظام اإلرشاد األ -1

 .وكيفية االتصال به ومواعيد اللقاءات

 . مراجعة المواد المسجلة للطالب من ناحية توافقها مع هيكل الدراسة -2
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كيفية اختيار التخصص الفرعي )مساعدة الطالب على تنظيم البرنامج الدراسي  -3

 (.والمواد االختيارية

 .الداخلية للكليةإحاطة الطالب بالنظم والقوانين  -4

 .تعريف الطالب بمدى تأثير النظم الداخلية على تقدمه الدراسي -5

 .توضيح كافة التخصصات المتاحة بالكلية -1

 .متابعة متوسط المجموع التراكمي إلعطاء تحذير مبكر عند الضرورة -7

 .توضيح تأثير إلغاء أو الرسوب في مادة أو أكثر للطالب -8

المشكالت التي تعوق تقدمه وانتظامه مساعدة الطالب بالتخطيط لمواجهة  -9

 . الدراسي

تها االكلية يسعدها أن ترحب بك بين جنبإدارة أخيرا عزيزي الطالب فإن            

 .وترجو أن يكون وقتك فيها ممتعا ومفعما بالمعرفة والتقدم والنجاح
 

 : شروط االلتحاق الكلية
 

شعبة الرياضيات من خالل  تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العامة

 :  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.  

 لطـلبة المحولينا. 
 

 نظام الدراسة بالكلية
 

تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة، ويقسم العام الدراسي إلى  -1

فصلين دراسيين، وتكون الساعة المعتمدة هى وحدة قياس دراسية لتحديد وزن 

 .المقرر الدراسي

يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وأربعة  -2

قل مقسمة ألانية فصول دراسية على اساعة معتمدة وذلك على مدى ثمين وأربع

 .إلى أربعة مستويات دراسية

الدراسة فى المستوى األول والثاني مشتركة لجميع التخصصات ويبدأ الطالب  -3

 . بالتخصص الرئيسي فى المستوى الثالث ويليه الفرعي فى المستوى الرابع

ل مقرر ة وفقا لمتطلبات كنجليزيإلباللغتين العربية واالكلية الدراسة فى  -4

ويجوز لمجلس الكلية أن يقترح إنشاء شعب دراسية بلغات أخرى بناء دراسي، 

 . على طلب األقسام العلمية
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تحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مرشداً أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس   -5

ويقوم بمهام اإلرشاد األكاديمي للطالب ومساعدته على اختيار المقررات التي 

جيل فيها،وتوجيهه طوال فترة دراسته بالكلية، ويقوم مجلس يدرسها والتس

الكلية بتوزيع الطالب المقيدين بالكلية على هيئة التدريس بناء على توصية 

لجنة شئون التعليم والطالب ويعتبر رأى المرشد األكاديمي استشارياً والطالب 

 . ههو المسئول عن المقررات التي يقوم بالتسجيل فيها بناء على رغبت
 

 

 األقسام العلمية بالكلية
 

 قسم تكنولوجيا المعلومات -2         قسم علوم الحاسب  -  1  

 قسم بحوث العمليات ودعم القرار -4      قسم نظم المعلومات           -  3   
     

بالكلية أقسام أخرى مستقبال وفقا ألحكام قانون تنظيم الجامعات تنشأ و يجوز أن 

 .االت العلمية الموجودة فى كل قسمرد المجوفيما يلي نس
 

 :قسم علوم الحاسب -1
 

هياكل البيانات وتنظيم  –برمجة الحاسبات ومفاهيم لغات الحاسب ومترجماتها 

بنية  –نظم تشغيل الحاسبات  –تحليل وتصميم الخوارزميات  –ومعالجة  الملفات 

 –االصطناعي   أسس وتطبيقات الذكاء –هندسة البرمجيات  –وتنظيم الحاسبات 

 –نظم الوكالء المتعددة  –معالجة اللغات الطبيعية   –النظم الخبيرة  –النظم الذكية 

المعالجة على  –نظم قواعد المعرفة  –الخوارزميات الجينية  –الشبكات العصبية 

طرق اتصال  -تعليم الحاسبات –نظم التعليم الذكية  –التوازي والنظم الموزعة 

 . تعريب الحاسبات –اإلنسان بالحاسب
 

 : قسم تكنولوجيا المعلومات -2
 

تكنولوجيا  –شبكات المعلومات وتطبيقاتها   –شبكات الحاسب بأنواعها المختلفة  

التعرف  –تأمين وسرية المعلومات والشبكات  –تكنولوجيا اإلنترنت  –االتصاالت 

التعرف  –ه  التعرف على الكالم وتوليد –معالجة اإلشارات الرقمية  –على األنماط 

نظم الرسم بالحاسب والرسوم  –الرؤية بالحاسب  –على الصور ومعالجتها 

ضغط البيانات  –الوسائط المتعددة   –الواقع االفتراضي  –الحاسوبية المتحركة 

المعالجات  – حاسباتعمارة ال –النظم الرقمية   –نظم الزمن الحقيقي  –وتأمينها 

الحاسبات الذكية والكمية  –النظم المدمجة  –سبات واجهات الحا–الدقيقة وتطبيقاتها 

–م الحاسبات الموزعة والمتوازية نظ –عطال المحتملة ألنظم الحاسبات ذات ا -

هندسة  –التعلم اإللكتروني والمكتبات الرقمية  – لنظم الديناميكية واإلنسان اآلليا

 .ألعمال اإللكترونيةا –المعلومات 
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 : قسم نظم المعلومات -3
 

معماريات نظم  –منهجيات تطوير نظم المعلومات  –وتصميم نظم المعلومات  تحليل

نظم المعلومات –نظم قواعد البيانات–نظم تخزين واسترجاع المعلومات –المعلومات 

نظم معلومات الوسائط  –نظم المعلومات الجغرافية   –دارية إلنظم المعلومات ا –

اكتشاف المعرفة في  –معلومات الذكية نظم ال –نظم المعلومات الموزعة  –المتعددة 

التنقيب   –اقتصاديات نظم المعلومات –قواعد البيانات الشيئية –نظم قواعد البيانات 

نظم المعلومات  –إدارة مراكز المعلومات  –مستودعات البيانات  –في البيانات 

ت في تطبيقات نظم المعلوما –تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات  –المتكاملة 

 (.اإلنترنت)نظم معلومات الشبكة الدولية –لكترونية إلالتجارة ا–المجاالت المختلفة
 

 : قسم بحوث العمليات و دعم القرار -4
 

النمذجة  –بحوث العمليات ومنهجية دعم القرار  –أساسيات ومفاهيم علم النظم 

دارة تطبيقات الحاسبات والمحاكاة في اإل –لغات الحاسب للمحاكاة  –والمحاكاة 

البرمجة  –هداف ألالبرمجة متعددة ا –البرمجة الخطية وغير الخطية  –واالقتصاد 

نظرية الشبكات وتخطيط المشروعات  –الحسابات الذكية  –العشوائية والديناميكية 

أدوات وأساليب دعم  –نظم مراقبة المخزون واإلنتاج   –نظم صفوف االنتظار  –

نظم دعم القرار المعرفية  –البيانات في دعم القرار  إدارة –نظم دعم القرار  –القرار 

نظم المعلومات  –صائي فى دعم القرار حتحليل اإلال –تكنولوجيا دعم القرار  –

المباريات  –إدارة الجودة الكلية  –دارة االستراتيجية إلا –الجغرافية لدعم القرار 

 . خدمات واالقتصاد واإلدارةالنماذج التطبيقية المختلفة لإلنتاج وال –وإدارة األزمات 
 

 

 الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية
 

تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات درجة 

 : البكالوريوس فى أحد التخصصات الرئيسية التالية

 تكنولوجيا المعلومات -2  علوم الحاسب     - 1           

 بحوث العمليات ودعم القرار -4 معلومات        نظم ال  - 3           

ويتعين على الطالب أن يختار تخصصاً رئيساً له من التخصصات السابقة فى بداية 

ربعة ألثم يختار تخصصه الفرعي من بين نفس التخصصات ا المستوى الثالث 

ن وال يجوز أن يكون التخصصا  العام التالى إلختياره التخصص الفرعىالسابقة فى 

كذلك من الممكن ان ينشأ بالكلية تخصصات . الرئيسي والفرعي فى نفس المجال

أخرى مستقبال وفقا ألحكام قانون تنظيم الجامعات، ويتم اختيار التخصصات 

 .على موقع الكليةالرئيسية والفرعية من خالل صفحة الطالب 

  كما تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه فى جميع

 علمية بالكليةالتخصصات ال
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 القواعد واألسس الهامة المطبقة بالكلية
 

 التسجيل والحذف واإلضافة : أوال

مع بداية كل فصل دراسي يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التى  -1

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 -2

ساعات، ( 9)يكون الحد األدني للساعات المعتمدة للتسجيل فى كل فصل دراسي  -3

الحد األدنى ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز . ساعة( 18)والحد األقصي 

 . طالبالحد األقصي للساعات المعتمدة  للتسجيل لدواعي تخرج الو

يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف مقرراً أو أكثر  -4

وذلك خالل فترة تحددها الكلية للحذف واإلضافة، ويتم ذلك بالتنسيق مع المرشد 

 . األكاديمي للطالب

يسمح للطالب بدراسة المقررات المختلفة والتسجيل فى المستويات األعلي بناء  -5

وال يتم  ،المقررات المطلوبة كمتطلبات للمقررات األعلي على قيامه باختيار

ويجوز بناًء على موافقة  ،تسجيل الطالب فى مقرر أعلي إال إذا نجح فى متطلباته

مجلس القسم المعني التجاوز عن هذا الشرط إذا كان الطالب سبق له التسجيل 

 .لوقتفي متطلب المقرر ولم يجتازه أو يكون مسجال في المتطلب في نفس ا

 

 االنسحاب من المقرر : ثانيا
يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التى اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر  -1

خالل فترة محددة تعلنها إدارة الكلية بحيث ال يقل عدد الساعات المسجلة للطالب 

وفى ( ساعات معتمدة 9)عن الحد األدني للتسجيل فى الفصل الدراسي الواحد 

ال يعد الطالب راسباً فى المقررات التى انسحب منها  ويحتسب له  هذه الحالة

 . فقط" منسحب"تقدير 

إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهري  -2

.  فى المقررات التى انسحب منها" راسب"يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير 

األقل بعذر قهري يقبله مجلس الكلية  أما إذا تقدم قبل االمتحان بشهر على 

 ". منسحب"فيحتسب له تقدير 

 

 المواظبة والغياب : ثالثا
الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات نظامية وال يجوز فيها االنتساب وتخضع  -1

 . عملية متابعة حضور الطالب لشروط ولوائح تحددها إدارة الكلية
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فى  %75حضور ال تقل عن قيق نسبة يتطلب دخول الطالب االمتحان النهائي تح -2

فى أحد  –دون عذر مقبول  –وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب . كل مقرر

يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول االمتحان النهائي بعد %( 25)المقررات 

أما إذا تقدم -فى درجة األختبار النهائى للمقرر" صفر"ويعطي درجة . إنذاره

فى المقرر الذي " منسحب"الكلية يحتسب له تقدير الطالب بعذر يقبله مجلس 

 . قدم عنه العذر

يعطي  –دون عذر مقبول  –الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي ألى مقرر  -3

فى ذلك االمتحان وتحتسب له درجات األعمال الفصلية التى " صفر"درجة 

 .  حصل عليها

دم حضور االمتحان إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن ع -4

غير "النهائي ألي مقرر خالل يومين من إجراء االمتحان يحتسب له تقدير 

ألقل من على ا% 11فى هذا المقرر بشرط أن يكون حاصالً على " مكتمل

وأال يكون قد تم حرمانه من دخول االمتحانات درجات األعمال الفصلية ،

" غير مكتمل"لى تقدير وفى هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل ع  -النهائية

فرصة أداء االمتحان النهائي فى الفصل التالي، وفى الموعد الذي يحدده مجلس 

وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها فى . الكلية

 . االمتحان النهائي إضافة إلى الدرجة السابق الحصول عليها فى األعمال الفصلية

 

 الدراسة  االنقطاع عن: رابعا

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل فى فصل دراسي أو انسحب من  -1

 .جميع مقررات الفصل الدراسي بدون عذر مقبول

فصلين متتاليين أو ثالثة  –بعذر مقبول  –يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة  -2

لفترة  ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة.  فصول غير متتالية بحد أقصي

 . أطول دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إليقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التى  -3

 . تضعها الجامعة

 

 اإلنتقال بين المستويات: خامسا

 الطالب بالمستوى األول عند التحاقه بالكلية ويظل الطالب مقيد بالمستوى يقيد -1

 . ساعة معتمدة 31األول طالما لم يجتاز

ساعة  31ينتقل الطالب من المستوى األول للمستوى الثانى عند اجتيازه  -2

 .معتمدة

ساعة  11ينتقل الطالب من المستوى الثانى للمستوى الثالث عند إجتيازه  -3

 .معتمدة
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ساعة  112ينتقل الطالب من المستوى الثالث للمستوى الرابع عند اجتيازه  -4

 .دةمعتم

 

 نظام االمتحانات : سادسا
 

 .  درجة( 111)يتم تصحيح امتحان كل مقرر من  -1

 .  من الدرجة النهائية% 51الحد األدني للنجاح فى المقرر الدراسي هو  -2

 : توزع درجات االمتحان فى كل مقرر على النحو التالي -3

 %  41: األعمال الفصلية على النحو التالى

 %  11: اإلختبار النهائى

ن لمجلس الكلية تحديد مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، ويكو

 .  واالمتحانات النهائية وإعالنها للطالب فى وقت مناسب

بناء على أقتراح مجالس االقسام إذا تضمن االمتحان النهائي فى أحد المقررات  -4

 اختباراً تحريرياً وآخر عملياً فإن درجات الطالب فى هذاوموافقة مجلس الكلية 

من مجموع درجات االختبار التحريري والعملي باإلضافة إلى  المقرر تتكون

 . األعمال الفصلية

 

 الفصل من الكلية: سابعا
 

فصلين متتاليين أو ثالثة  –بعذر مقبول  –يجوز للطالب االنقطاع عن الدراسة  -1

ويفصل من الكلية إذا انقطع عن الدراسة لفترة .  فصول غير متتالية بحد أقصي

 . ل دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعةأطو

يفصل الطالب المنتظم من الكلية طبقا لفرص الرسوب المنصوص عليها كما  -2

 : بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أال وهى

 :عدد السنوات الممنوحة للطالب طبقا لما يلى

 .سنتان: طالب المستوى األول

 .سنة استثنائية+ سنتان : انىطالب المستوى الث

 .ثالث سنوات استثنائية+ سنتان : طالب المستوى الثالث

ثالث سنوات استثنائية، وإذا اجتاز طلبة + سنتان : طالب المستوى الرابع

المستوى الرابع نصف عدد الساعات المقررة للمستوى يسمح لهم باإلمتحان 

 .فى باقى المقررات حتى يتم نجاحهم

دم احتساب إيقافات القيد التى تمت الموافقة عليها من قبل مع مالحظة ع

 .مجلس الكلية ضمن السنوات المسموح بها
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 نظام التقويم: ثامنا

 تقدير كل مقرر دراسي -أ 

تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي يعتمد على أن الوحدة األساسية هي 

اس التقدير فى كل المقرر الدراسي وليس السنة ويكون نظام التقييم على أس

 : مقرر دراسي بنظام النقاط والذي يحدد طبقاً للجدول التالي

 النسبة المئوية للدرجة التقدير لنقاط

4 A+ 91 %فأكثر 

3.7 A 85 %-  91أقل من% 

3.3 B + 81 %-  85أقل من% 

3 B 75 %-  81أقل من% 

2.7 C + 71 %-  75أقل من% 

2.4 C 15 %-  71أقل من% 

2.2 D+ 11 %-  15أقل من% 

2 D 51 %-  11أقل من% 

 %51أقل من  F صفر

 

 (GPA)المعدل التراكمي للطالب  -ب 

 : على النحو التالي( GPA)يتم حساب المعدل التراكمي للطالب 

( النقاط الموضحة فى الجدول)يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي  -أ 

لنقاط الخاصة فى عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر لنحصل على عدد ا

 .  بكل مقرر دراسي

 .  يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فيها الطالب -ب 

يتم قسمة مجموع النقاط على إجمالي الساعات المسجلة للطالب لنحصل  -ج 

 : على المعدل التراكمي كما يلي
  

   =    GPAالمعدل التراكمي  

 

 مجموع النقاط
------------------------------------------------------ 

 إجمالي الساعات المسجلة
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 التقدير العام للطالب -ج 

 :العام للطالب بناء على المعدل التراكمي طبقاً للجدول التالي يتم حساب التقدير -أ 

 المعدل التراكمي التقدير العام  

 1,4أقل من   ضعيف جدا

 2أقل من  –  1,4 ضعيف

 2,4أقل من  – 2 مقبول

 2,8أقل من  – 2,4 جيد

 3,4أقل من  – 2,8 جيد جداً 

 فأكثر  3,4 ممتاز

  
في حالة اجتيازه للوحدات الدراسية التي درسها بكل يمنح الطالب مرتبة الشرف   -ب

مستوى دراسي بتقدير ال يقل عن جيد جدا وبشرط أال تزيد فترة الدراسة عن أربع 

 .، ويتم ترتيب أوائل الطالب طبقاً للمجموع التراكمى سنوات

 

 الرسوب واإلعادة : تاسعا

فإذا نجح .  ه مرة أخريإذا رسب الطالب فى مقرر فعليه إعادة دراسته واالمتحان في

كانت  تحتسب له الدرجات الفعلية التى حصل عليها إذافى المقرر بعد إعادة دراسته 

أعلى درجة )فقط  14تحتسب له  14، وفى حالة إذا ما كانت أعلى من 15أقل من 

 .ويحسب معدلة التراكمي على هذا األساس( للمقبول 

 

  إختيار التخصصات: عاشرا

البرامج )والفرعية ( التخصصات الرئيسية)على األقسام  يتم توزيع الطالب

 فرصة اختيارعلى مرحلتين وحسب اختيارهم، حيث تتيح الكلية للطالب ( الدراسية

الرئيسى و الفرعى، حيث يحدد كل طالب ثالث رغبات إلختيار التخصص  تخصصال

لية قد قرر و مع العلم أن مجلس الك. الرئيسى أو الفرعى و ذلك فى المواعيد المقررة

تلبية الرغبة األولى للطالب سواء ( منذ إنشاء الكلية)على مدى السنوات الماضية 

 .بالنسبة للتخصص الرئيسى أو الفرعى

 

ويتم (. ساعة معتمدة 39)مقررا  13يختار الطالب تخصصه الرئيسى بعد اجتيازه 

ل الدراسى الثانى بعد إعالن نتيجة الفصعادة )ذلك عادة فى توقيتات التوزيع المعلنة 
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و يستمر حتى بعد إعالن نتيجة الفصل الدراسى الصيفى بحوالى أسبوعين و يكون 

 (.الفصل الدراسى األول من كل عامات بدايذلك عادة فى 

ويتم . يختار الطالب تخصصه الفرعى فى العام التالى الختياره التخصص الرئيسى

إعالن نتيجة الفصل الدراسى الثانى  بعدعادة )ذلك عادة فى توقيتات التوزيع المعلنة 

 (.الفصل الدراسى األول من كل عامات بدايو يستمر حتى 

يحق للطالب تغيير تخصصه الرئيسى أو الفرعى فى نفس توقيتات التوزيع وطالما لم 

 .أى مقرر فى التخصص الذى يريد تغييره جتازي

 
 المقررات الدراسية : عشرحادى 

كالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى أحد يشترط للحصول على درجة الب

 : ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي 144تخصصات الكلية دراسة 

 : ساعة معتمدة( 12)المتطلبات العامة  -1

 ساعة إجبارية ( 1* )

 .  ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية( 1* )      

 : ساعة معتمدة( 72)متطلبات الكلية  -2

 ساعة إجبارية ( 11* )

 . ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية( 1* )      

 : ساعة معتمدة( 45)متطلبات التخصص الرئيسي  -3

 ساعة إجبارية ( 31* )

 .  ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية( 15* )      

المقررات ساعة معتمدة تختار من بين ( 15)متطلبات التخصص الفرعي  -4

 .  اإلجبارية أو اإلختيارية للقسم الذي يختاره الطالب كتخصص فرعي

 

 الفصول الدراسية: عشر ثانى

يتكون العام الدراسى من فصلين دراسيين نظاميين، الفصل الدراسى األول و الفصل 

كما يتم فتح فصل دراسى صيفى سنويا، حيث الكلية حيث تتيح ، الدراسى الثانى

مجموعة من مقررات المستويات المختلفة مختارة حسب األولوية  الكلية سنوياً 

وإمكانيات التدريس المتاحة ويمكن ألي طالب التسجيل فى مقررات الفصل الدراسي 

وإلعتبارات ساعات معتمدة وذلك عن طريق صفحته بالكلية،   1الصيفي بحد أقصى 

 . ات معتمدةساع 9التخرج وبموافقة الكلية يمكن زيادة الحد األقصى إلى 
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 قواعد النظام الكودى الرقام المقررات :عشر لثثا

، يلى ذلك عدد مكون من ثالثة يتكون كود أى مقرر من الرمز الكودى للقسم -1

 : أرقام  تفصيلها كاآلتي

 . الرقم أقصى اليسار يمثل المستوى الدراسي -أ 

الرقم فى خانة العشرات يمثل التخصص الدقيق للمقرر داخل التخصص  -ب 

 .للقسمالعام 

رقم اآلحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتى تدرس لنفس  -ج 

 . المستوى الدراسي

 النظام الرمزى لألقسام العلمية  -2
 

 القسم مسلسل
 الرمز

 باللغة اإلنجليزية  العربية باللغة 

1 

2 

3 

4 

 علوم الحاسب 

 تكنولوجيا المعلومات 

 نظم المعلومات 

بحوث العمليات و دعم 

 رارالق

 علح

 تمع

 نمع

 دعم

CS 

IT 

IS 

DS 

 نسانيةالنظام الرمزى لمقررات الرياضيات واإلحصاء والعلوم اإل -3

 MA  ريض   رياضيات 

 ST  احص  إحصاء 

 HM إنس       علوم إنسانية 
 

 :اكواد المستويات الدراسية -4
 

 الكود المستوى الدراسي

 االول 

 الثانى 

 الثالث

 الرابع

1 

2 

3 

4 

عدد الساعات المعتمدة لكل )قوائم المقررات الدراسية المختلفة  و لإلطالع علي

مقرر وما يناظرها من الساعات الفعلية من المحاضرات وما يدعمها من المعامل 

: ، يمكن للطالب الدخول على موقع الكلية(والتمارين و كذلك المتطلبات السابقة

www.fci.cu.edu.eg 
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لية يحسب على أساس ثالث ساعات مع مالحظة أن أى مقرر من مقررات الك

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

 :س الكلية التالىللحد من تعثر الطالب فقد قرر مجل

تطبيق على  دلك عن طريق التأكيد، و الحرص على ضرورة حضور الطالب .1

 :من الئحة الكلية والتى تنص على التالى 11من المادة ( ب)فقرة ال

% 75يتطلب دخول الطالب االمتحان النهائي تحقيق نسبة حضور ال تقل عن "

فى أحد  –مقبول  دون عذر –وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب . فى كل مقرر

يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول االمتحان النهائي بعد % 25المقررات 

أما إذا تقدم . فى درجة األختبار النهائى للمقرر" صفر"ويعطي درجة .إنذاره

فى المقرر الذي " منسحب"الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية يحتسب له تقدير 

 ".قدم عنها العذر

والتمارين كما يمكن تطبيقها  السابقة على حصص المعاملو سوف تطبق الفقرة 

 .المحاضرات على

تقليل عدد المقررات المسجلة للطالب المتعثرين حتى يستطيعوا التركيز على تلك  .2

 :المقررات

فى  GPAالحد األقصى للساعات المسجلة للطالب الحاصلين على متوسط *

 ساعة معتمدة 15هو  2أو أقل من  1أعلى من بداية العام الدراسى 

فى  GPAالحداألقصى للساعات المسجلة للطالب الحاصلين على متوسط *

 ساعة معتمدة 12هو  1أقل من أو يساوى  بداية العام الدراسى

/ 2114هذا القرار إعتبارا من العام الدراسى من  2الفقرة على أن يتم تطبيق 

 بهم الخاص GPAو ذلك إلعطاء فرصة للطالب لرفع متوسط الـ 2115

 

 المقررات الدراسية موضحا بهاالتالية ائم و توضح القو

 عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر
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 : المتطلبات العامة  -1
 (اختياري 6+ إجباري  6)ساعة معتمدة  21
  

 المتطلب السابق 
  تمارين 
 عملي 

 محاضرة 
عدد 

الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقرر

 (  ساعات 6) إجباريةمواد 

 - 2.1 1,1 3 

 لغة إنجليزية 

English  

 

 222أنس 

HU 111 

 - 2.1 1,1 3 

 صياغة التقارير العلمية والفنية

Scientific & Technical 
Report Writing   

 

 221أنس 

HU 112 

 (ساعات  6)  اختياريةمواد 

 - 2.1 1,1 3 
 مبادئ االقتصاد

Fundamentals of 
Economics  

 212دعم 

DS 121 

 - 2.1 1,1 3 
 مبادئ اإلدارة

Fundamentals of 
Management  

 211دعم 

DS 122 

 - 2.1 1,1 3 
 مبادئ المحاسبة  

Fundamentals of 
Accounting  

 313أنس 

HU 323 

 - 2.1 1,1 3 
 مهارات التفاوض واالتصال 

Communication & 
Negotiation Skills  

 332أنس 

HU 331 

 - 2.1 1,1 3 
  عياإلبداالتفكير 

Creative Thinking  

 331أنس 

HU 332 

 - 2.1 1,1 3 
  اإلعالم

Mass Communication  

 333أنس 

HU 333 

 - 2.1 1,1 3 
 أخالقيات المهنة 

Professional Ethics  

 333أنس 

HU 334 
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 متطلبات الكلية  -1
 ( ساعات اختياري   6+ ساعة إجباري  66)ساعة معتمدة  21

  ساعة معتمدة 66ارية المتطلبات اإلجب( أ) 
 

 المتطلب السابق 
تمارين 
 عملي

 محاضرة 
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقرر

 - 2.1 1,1 3 
 222ريض 2 –رياضيات 

MA 111 Mathematics – 1 

 3 1,1 2.1 2 –رياضيات 
 221ريض تراكيب محددة

MA 112 Discrete Mathematics  

 2 –رياضيات 

 
2.1 1,1 3 

 223ريض 1 –رياضيات 

MA 113 Mathematics – 2 

 3 1,1 2.1 1 –رياضيات 
 123ريض 3 –رياضيات 

MA 214 Mathematics – 3 

 3 1,1 2.1 2 –رياضيات 
 212احص 2 –إحصاء واحتماالت 

ST 121 Probability and Statistics  

 - 2.1 1,1 3 
 222تمع  2 –إلكترونيات 

IT 111 Electronics – 1 

 3 1,1 2.1 2 –إلكترونيات 
 221تمع  1 –إلكترونيات 

IT 112 Electronics – 2 

 - 2.1 1,1 3 

 أساسيات علوم الحاسب
 222علح 

CS 111 Fundamentals of Computer 
Science 

مقدمة فى 
 الحاسبات

2.1 1,1 3 
 221علح  2 –برمجة الحاسبات 

CS 112 Programming – 1  

 3 1,1 2.1 1 –إلكترونيات 
 تصميم منطقي

 112علح 

CS 221 
Logic Design  

 3 1,1 2.1  2-برمجة الحاسبات

 تنظم ومعالجة الملفات 
 121علح 

CS 215 File Organization and 
Processing  
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 المتطلب السابق 
تمارين 
 عملي

 محاضرة 
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقرر

 2-برمجة الحاسبات

 
2.1 1,1 3 

 123علح  هياكل البيانات

CS 214 Data Structures 

 3 1,1 2.1 1 –رياضيات 
 112تمع  تراسل البيانات

IT 221 Data Communication  

 - 2.1 1,1 3 

 مقدمة فى بحوث العمليات ودعم القرار

 122دعم 

DS 211 
Introduction to Operations 

Research  and Decision 
Support  

إحصاء واحتماالت 
– 2 

2.1 1,1 3 
 132دعم  النمذجة والمحاكاة

DS 241 Modeling and Simulation  

 - 2.1 1,1 3 

  أساسيات نظم المعلومات

 132نمع 

IS 231 
Fundamentals of 

Information Systems  

 3 1,1 2.1 1-برمجة الحاسبات
 122نمع  2 –نظم قواعد البيانات 

IS 211 Database System – 1  

 3 1,1 2.1 تراسل البيانات
 111تمع  2 –شبكات الحاسبات 

IT 222 Computer Networks – 1 

 3 1,1 2.1 2-شبكات الحاسبات
 113تمع  تكنولوجيا اإلنترنت 

IT 223 Internet Technology  

-برمجة الحاسبات -
2 

تنظيم ومعالجة  -
 الملفات 

2.1 1,1 3 

 2 –نظم التشغيل 
  132علح 

CS 241 Operating Systems – 1  
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 المتطلب السابق 
تمارين 
 عملي

 محاضرة 
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقرر

 3 1,1 2.1  1-برمجة الحاسبات
 112علح  2 –هندسة البرمجيات 

CS 251  Software Engineering – 1  

 3 1,1 2.1  2-برمجة الحاسبات
 123علح   1 –برمجة الحاسبات 

CS 213 Programming – 2  

 -   اإلجمالي 66 33 11

 
 
 ساعات معتمدة 6لبات االختيارية المتط( ب)
 

 المتطلب السابق 
تمارين

 عملي/
 محاضرة 

الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقرر

 3 1,1 2.1 2–إحصاء واحتماالت

 1 –واحتماالت  إحصاء
 211احص 

ST 122 Probability and 
Statistics – 2  

 3 1,1 2.1 3-رياضيات
 321ريض  3 –رياضيات 

MA 315 Mathematics – 4  

 3 1,1 2.1 2-برمجة الحاسبات
 326علح  خوارزميات

CS 316 Algorithms  

مقدمة فى بحوث 
 العمليات ودعم القرار

2.1 1,1 3 
 312دعم  إدارة المشروعات

DS 321 Projects Management  

 3 1,1 2.1  3 –رياضيات 
 132تمع  إشارات ونظم

IT 241 Signals and Systems  
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  :متطلبات األقسام  -3
 

 قسم علوم الحاسب ( أ ) 
  

 ( ساعة معتمدة 33) المقررات اإلجبارية
 

 المتطلب السابق 
  تمارين 
 عملي

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

تنظيم ومعالجة 
 الملفات 

2.1 1,1 3 

 مفاهيم لغات الحاسب 

 322علح 

CS 317 
Concepts of 

Programming 
Languages  

+ مقدمة الحاسبات 
 تصميم منطقي

2.1 1,1 3 

 بنية وتنظيم الحاسبات
 311علح 

CS 322 Computer Architecture 
and Organization  

 3 1,1 2.1 2-برمجة الحاسبات 

 2 –نظم الرسم بالحاسب 
 332تمع 

IT 331 Computer Graphics – 
1  

 3 1,1 2.1 2 –نظم التشغيل 
  331علح  1 –نظم التشغيل 

CS 342 Operating Systems – 2  

 –هندسة البرمجيات 
2  

2.1 1,1 3 

 1 –هندسة البرمجيات 
 311علح 

CS 352 Software Engineering 
– 2  

 3 1,1 2.1  2 –برمجة الحاسبات 
 333تمع  الوسائط المتعددة

IT 433 Multimedia  

تنظيم ومعالجة 
 الملفات

2.1 1,1 3 
 362علح  الذكاء االصطناعي

CS 361 Artificial Intelligence  

 3 1,1 2.1 بنية وتنظيم الحاسبات
 322علح  المعالجة على التوازي

CS 471 Parallel Processing  

 - 21  - 6 
 394علح  مشروع

CS 498 Project  
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 (ساعة معتمدة  21) المقررات االختيارية 
 

 

 المتطلب السابق

 

تمارين 
 عملي

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 التصميم المنطقي  

 تنظيم حاسبات متقدم 
 313علح 

CS 423 Advanced Computer 
Organization  

 3 1,1 2.1 المعالجات الدقيقة 
 323تمع  ات الحاسباتمواجه

IT 313 Computer Interfaces  

 –شبكات الحاسبات 
2  

2.1 1,1 3 

 1 –شبكات الحاسبات 
 311تمع 

IT 322 Computers Networks 
2  

معالجة اإلشارات 
 الرقمية

2.1 1,1 3 
 331تمع  التعرف على األنماط

IT 342 Pattern recognition  

 –شبكات الحاسبات 
2  

2.1 1,1 3 

تأمين شبكات الحاسبات 
 والمعلومات

 313تمع 

IT 423 Information and 
Computer Networks 

Security  

 3 1,1 2.1 تكنولوجيا اإلنترنت
 331نمع  تطبيقات اإلنترنت

IS 345 Internet Applications  

 3 1,1 2.1 الذكاء األصطناعى

 غات الطبيعيةمعالجة الل
 361علح 

CS  462 Natural Languages 
Processing  

 3 1,1 2.1 الوسائط المتعددة 
 311تمع  التعلم اإللكتروني

IT 452 E-Learning  

 3 1,1 2.1 مفاهيم لغات الحاسب 
 329علح  المترجمات

CS 419 Compilers  

 3 1,1 2.1 اشارات ونظم  

 ات الرقميةمعالجة اإلشار
 332تمع 

IT 341 Digital Signals 
Processing  

 3 1,1 2.1 التصميم المنطقي 
 324علح  لغة التجميع 

CS 318 Assembly Language  
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 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

معالجة اإلشارات 
 الرقمية 

2.1 1,1 3 
  333تمع  الرؤية بالحاسب

IT 444 Computer Vision  

 

معالجة اإلشارات 
 الرقمية

2.1 1,1 3 

 

 332تمع  2–معالجة الصور 

IT 441 
Image Processing – 1  

نظم قواعد البيانات 
– 2  

2.1 1,1 3 

 1 –نظم قواعد البيانات 
 321نمع 

IS 312 
Database Systems- 2 

 

 3 1,1 2.1  3 –ضيات ريا
 363علح  الشبكات العصبية

CS 463 Neural Networks  

 3 1,1 2.1  3 –رياضيات 
 363علح  الخوارزميات الجينية

CS 464 Genetic Algorithms  

 3 1,1 2.1 الذكاء االصطناعي 

 نظم قواعد المعرفة
 361علح 

CS 465 Knowledge Base 
Systems  

 3 1,1 2.1 2 –التشغيل نظم 
 333علح  تعريب الحاسبات 

CS 443 Computer Arabization  

 3 1,1 2.1 الذكاء االصطناعي 
 366علح  نظم الوكالء المتعددة 

CS 466 Multi-Agent Systems  

 3 1,1 2.1 الذكاء االصطناعي 
 362علح  تعليم الحاسبات 

CS 467 Machine Learning  

 –هندسة البرمجيات 
2  

2.1 1,1 3 

 طرق اتصال اإلنسان بالحاسب 
 313علح 

CS 453 Human Computer 
Interfaces  

نظم قواعد البيانات 
– 1  

2.1 1,1 3 
 312نمع  التنقيب فى البيانات 

IS 421 Data Mining  

 3 1,1 2.1 تطبيقات اإلنترنت 
 331نمع  التجارة اإللكترونية 

IS 442 E-Commerce  
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 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

نظم قواعد البيانات 
– 1 

2.1 1,1 3 
 321نمع  قواعد البيانات الموزعة 

IS 415 Distributed Database  

نظم قواعد البيانات 
– 1 

2.1 1,1 3 

 الجغرافية نظم المعلومات 
 333نمع 

IS 443 Geographical 
Information Systems  

 - 2.1 1,1 3 

موضوعات مختارة فى علوم 
 391علح  2-الحاسب

CS 495 Selected Topics in 
Computer Sciences1 

 - 2.1 1,1 3 

موضوعات مختارة فى علوم 
 396علح  1-الحاسب

CS 496 Selected Topics in 
Computer Sciences2 
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 قسم تكنولوجيا المعلومات( ب)
 

 (ساعة معتمدة  33) المقررات اإلجبارية
 

 المتطلب السابق 
  تمارين 
 عملي

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 التصميم المنطقى

 عمارة الحاسبات

 322تمع 

IT 311 Computer 
Architecture  

 3 1,1 2.1 تراسل البيانات 

 تكنولوجيا االتصاالت
 312تمع 

IT 321 
Communication 
Technology  

 3 1,1 2.1 2 –شبكات الحاسبات 

 1 –شبكات الحاسبات 
 311تمع 

IT 322 Computers 
Network –2  

 3 1,1 2.1  2 –برمجة الحاسبات 

 2 –نظم الرسم بالحاسب 
 332تمع 

IT 331 Computer 
Graphics – 1 

 3 1,1 2.1 اشارات ونظم 

 معالجة اإلشارات الرقمية
 332تمع 

IT 341 Digital Signal 
Processing  

معالجة اإلشارات 
 الرقمية 

2.1 1,1 3 

 التعرف على األنماط
 331تمع 

IT 342 Pattern 
Recognitions  

 3 1,1 2.1  2 –برمجة الحاسبات 
 333تمع  الوسائط المتعددة

IT 433 Multimedia  

معالجة اإلشارات 
 الرقمية 

2.1 1,1 3 
 332تمع  2-معالجة الصور 

IT 441 Image Processing – 1  

 - 21  - 6 
 394تمع  مشروع

IT 498 Project  
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 (ساعة معتمدة  21) المقررات االختيارية 
 

 المتطلب السابق 
 مارين ت

 عملي 
 محاضرة 

الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 عمارة الحاسبات 

 نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية
 322تمع 

IT 411 Distributed and Parallel 
computer systems  

 3 1,1 2.1 عمارة الحاسبات 
 321تمع  نظم الزمن الحقيقي

IT 412 Real Time Systems  

-شبكات الحاسبات
1 

2.1 1,1 3 

 تخطيط وتصميم شبكات المعلومات
 312تمع 

IT 421 Planning and Design of 
Information Networks  

-شبكات الحاسبات
1 

2.1 1,1 3 
 312تمع  األعمال اإللكترونية

IT 451 E-Business  

نظم الرسم 
 2-بالحاسب

2.1 1,1 3 
 331تمع  م الحاسوبية المتحركةالرسو

IT 432 Computer Animation  

 3 1,1 2.1 تكنولوجيا اإلنترنت 
 331نمع  تطبيقات اإلنترنت 

IS 345 Internet Applications  

نظم الرسم 
 2-بالحاسب

2.1 1,1 3 
 332تمع  الواقع االفتراضي

IT 431 Virtual Reality  

نظم الرسم 
 2-اسببالح

2.1 1,1 3 
 331تمع  1 –نظم الرسم بالحاسب 

IT 332 Computer Graphics – 2  

 3 1,1 2.1 المعالجات الدقيقة 
 323تمع  النظم المدمجة

IT 414 Embedded Systems  

 3 1,1 2.1 الوسائط المتعددة 
 311تمع  التعلم اإللكتروني

IT 452 E-Learning  

 3 1,1 2.1 متعددة الوسائط ال
 313تمع  المكتبات الرقمية

IT 453 Digital Library  

معالجة االشارات 
 الرقمية 

2.1 1,1 3 
 333تمع  الرؤية بالحاسب

IT 444 
Computer Vision  
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ومعالجة  تنظيم
 الملفات 

2.1 1,1 3 
 362علح  الذكاء االصطناعي

CS 361 Artificial Intelligence  

نظم قواعد 
 2–البيانات 

 

 

2.1 1,1 3 

 1 -نظم قواعد البيانات 
 321مع ت

IS 312 Database Systems – 2  

 

 المتطلب السابق 
  تمارين 
     عملي 

محاضر
 ة 

الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

هندسة 
 2-البرمجيات

2.1 1,1 3 

 1 –هندسة البرمجيات 
 311علح 

CS 352 Software Engineering – 
2  

إحصاء واحتماالت 
– 2  

2.1 1,1 3 
 333تمع  معالجة الكالم

IT 443 Speech Processing  

 3 1,1 2.1 عمارة الحاسبات 
 321تمع  المعالجات الدقيقة

IT 312 Microprocessors  

شبكات الحاسبات 
– 1 

2.1 1,1 3 

 هندسة المعلومات
 313تمع 

IT 454 Information 
Engineering  

 3 1,1 2.1 عمارة الحاسبات 
 323تمع  مواجهات الحاسبات

IT 313 Computer Interfaces  

شبكات الحاسبات 
– 1 

2.1 1,1 3 

 الشبكات الالسلكية والمتحركة
 311تمع 

IT 422 Wireless and Mobile 
Networks  

شبكات الحاسبات 
– 2 

2.1 1,1 3 

تأمين شبكات الحاسبات 
 والمعلومات

 313تمع 

IT 423 Information and 
Computer Networks 

Security  

 –معالجة الصور 
2  

2.1 1,1 3 
 331تمع  1 –معالجة الصور 

IT 442 Image Processing – 2  

 3 1,1 2.1 عمارة الحاسبات 

نظم الحاسبات ذات األعطال 
 323 تمع المحتملة

IT 413 Fault Tolerant 
Computer Systems 
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 المتطلب السابق 
  تمارين 
     عملي 

محاضر
 ة 

الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 تراسل البيانات 
 323تمع  التحكم اآللى

IT 314 Automatic Control  

 3 1,1 2.1 التحكم اآللى
 321تمع  األنسان اآللى

IT 415 Robotics  

 3 1,1 2.1  3 –رياضيات 

 الحاسبات الذكيةوالكمية 
 331تمع 

IT 445 Intelligent and 
Quantum Computers 

 3 1,1 2.1  3 –رياضيات 

 أساليب األمثلية
 323تعد 

DT 313 Optimizations 
Techniques  

 - 2.1 1,1 3 

لوجيا موضوعات مختارة فى تكنو
 2-المعلومات

 391تمع 

IT 495 

Selected Topics in 
Information 

Technology1  

 - 2.1 1,1 3 

موضوعات مختارة فى تكنولوجيا 
 1-المعلومات

 396تمع 

IT 496 

Selected Topics in 
Information 

Technology2  
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 قسم نظم المعلومات ( جـ)

 (ساعة معتمدة  33) ةالمقررات اإلجباري

 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي  

 محاضرة 
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 تكنولوجيا اإلنترنت
 331نمع  تطبيقات اإلنترنت

IS 345 Internet Applications  

 –نظم قواعد البيانات 
2  

2.1 1,1 3 
 321نمع  1 –نظم قواعد البيانات 

IS 312 Database Systems – 2  

 –نظم قواعد البيانات 
2 

2.1 1,1 3 

 تخزين واسترجاع البيانات
 323نمع 

IS 313 Data Storage and 
Retrieval  

 3 1,1 2.1  2 –هندسة البرمجيات 

 2 –تحليل وتصميم نظم المعلومات 
 312نمع 

IS 351 Analysis and Design of 
Information Systems –1  

 تحليل وتصميم نظم 

  2 –المعلومات 
2.1 1,1 3 

 1 –تحليل وتصميم نظم المعلومات 
 311نمع 

IS 352 Analysis and Design of 
Information Systems-2 

 –نظم قواعد البيانات 
1  

2.1 1,1 3 
 323نمع  تصميم قواعد البيانات

IS 414 Database Design  

 3 1,1 2.1 2-برمجة الحاسبات 
 312تمع  الوسائط المتعددة

IT 451 Multimedia  

 –نظم قواعد البيانات 
1  

2.1 1,1 3 

 نظم المعلومات اإلدارية
 333نمع 

IS 333 Management 
Information Systems  

 - 21  - 6 
 394نمع  مشروع

IS 498 Project  
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 (ساعة معتمدة  21) يارية المقررات االخت
 

 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي 

 محاضرة 
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 –نظم قواعد البيانات 
1  

2.1 1,1 3 
 312نمع  التنقيب فى البيانات

IS 421 Data Mining  

 –نظم قواعد البيانات 
1  

2.1 1,1 3 

 قواعد البيانات الشيئية
 321ع نم

IS 415 Object Oriented 
Database  

 تحليل وتصميم نظم 

  1 –المعلومات 
2.1 1,1 3 

 منهجيات تطوير نظم المعلومات

 313نمع 

IS 453 
Information Systems 

Development 
Methodologies  

 3 1,1 2.1 2-برمجة الحاسبات
 362علح  الذكاء االصطناعي

CS 361 Artificial Intelligence  

 3 1,1 2.1 الذكاء االصطناعي 

 نظم المعلومات الذكية
 332نمع 

IS 441 Intelligent 
Information Systems  

 3 1,1 2.1  2-تطبيقات االنترنت
 331نمع  التجارة اإللكترونية

IS 442 E-Commerce  

 تحليل وتصميم نظم 

  1 –المعلومات 
2.1 1,1 3 

د جودة البرمجيات ونظم تأكي
 المعلومات

 333نمع 

IS 434 Quality Assurance of 
Information Systems 

and Programming  

 3 1,1 2.1  2 –هندسة البرمجيات 

 1 –هندسة البرمجيات 
 311علح 

CS 352 Software 
Engineering – 2  

 3 1,1 2.1 نظم المعلومات اإلدارية 

 المعلومات إدارة مراكز
 331مع ت

IS 435 Information Centers 
Management  

 3 1,1 2.1 الوسائط المتعددة
 313تمع  المكتبات الرقمية

IT 453 Digital Library  
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 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي 

 محاضرة 
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 النمذجة والمحاكاة 

 نظم دعم القرار وتطبيقاتها 

 331دعم 

DS 332 
Decision Support 

Systems and 
Application  

 3 1,1 2.1  1نظم قواعد البيانات 
 311نمع  مستودعات البيانات

IS 422 Data Warehousing  

 3 1,1 2.1  1نظم قواعد البيانات  

 التقسيم الوظيفي لألعمال
 331نمع 

IS 332 Business Functions 
Classification  

 3 1,1 2.1  1نظم قواعد البيانات 
 326نمع  قواعد البيانات الموزعة

IS 416 Distributed Database  

 3 1,1 2.1  1نظم قواعد البيانات 

 نظم المعلومات الجغرافية
 333نمع 

IS 443 Geographical 
Information Systems 

 3 1,1 2.1  1قواعد البيانات  نظم

 نظم معلومات الوسائط المتعددة
 333نمع 

IS 444 Multimedia Information 
Systems 

 3 1,1 2.1 تكنولوجيا اإلنترنت 

 نظم معلومات الشبكة الدولية
 336نمع 

IS 446 Internet Information 
Systems  

 3 1,1 2.1 2 –شبكات الحاسبات 

 بكات الحاسبات والمعلوماتتأمين ش

 313تمع 

IT 423 
Information and 

Computer Networks 
Security  

-  2.1 1,1 3 

موضوعات مختارة فى نظم 
 391نمع  2-المعلومات

IS 495 Selected Topics in 
Information Systems-1  

-  2.1 1,1 3 

موضوعات مختارة فى نظم 
 396نمع  1-المعلومات

IS 496 Selected Topics in 
Information Systems-2  
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 دعم القراربحوث العمليات و قسم ( د ) 
 (ساعة معتمدة  33) المقررات اإلجبارية 
 

 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي 

 محاضرة
الساعات 
 المعتمدة 

 رقم المقرر اسم المقـــرر

مقدمة فى بحوث العمليات 
 ودعم القرار 

2.1 1,1 3 

 البرمجة الخطية والصحيحة
 322دعم 

DS 311 Linear and Integer 
Programming  

البرمجة الخطية 
 والصحيحة 

2.1 1,1 3 

 البرمجة غير الخطية والديناميكية
 321دعم 

DS 312 Non Linear and Dynamic 
Programming 

 3 1,1 2.1 النمذجة والمحاكاة 

 قرارأدوات وأساليب دعم ال
 332دعم 

DS 331 Decision Support Tools 
and Techniques 

 3 1,1 2.1 النمذجة والمحاكاة 

 نظم دعم القرار وتطبيقاتها
 331دعم 

DS 332 Decision Support  Systems 
and Applications  

 3 1,1 2.1 النمذجة والمحاكاة 

 النمذجة والمحاكاة المتقدمة 
 332دعم 

DS 341 Advanced Modeling and 
Simulation  

أدوات وأساليب دعم  -
 القرار

البرمجة الخطية  -
 والصحيحة  

2.1 1,1 3 

لغات الحاسب فى النمذجة وبحوث 
 العمليات

 331دعم 

DS342 Computer Languages for 
Modeling and Operations 

Research  

مقدمة فى بحوث العمليات 
 ارودعم القر

2.1 1,1 3 

الحسابات الذكية فى بحوث العمليات 
 ودعم القرار

 312دعم 

DS 351 Computational Intelligence 
in Operations Research 

and Decision Support  

مقدمة فى بحوث  -
 العمليات ودعم القرار

 النمذجة والمحاكاة  -

2.1 1,1 3 

النماذج العشوائية فى بحوث العمليات 
 دعم القرارو

 362دعم 

DS 361 Stochastic Models in 
Operations Research and 

Decision Support  

-  21  - 6 
 394دعم  المشروع

DS 498 Project  
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 (ساعة معتمدة  21) المقررات االختيارية 

 

 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي

 محاضرة
 الساعات 

 المعتمدة 
 م المقرررق اسم المقـــرر

    

 مجموعة أمثلية النظم: أوالً 

 Systems Optimization 
Group  

 3 1,1 2.1 1 –احصاء واحتماالت 

 نظرية القرارات والمباريات 
 322دعم 

DS 411 Decision and Game 
Theory  

 3 1,1 2.1 النمذجة والمحاكاة 

 اإلدارة االستراتيجية وإدارة األزمات
 321دعم 

DS 412 Strategic and Crises 
Management  

البرمجة الغير خطية 
 والديناميكية 

2.1 1,1 3 
 323دعم  أمثلية الشبكات

DS 413 Network Optimization  

البرمجة الغير خطية 
 والديناميكية 

2.1 1,1 3 

 البرمجة المتعددة األهداف
 323دعم 

DS 414 Multiobjectives 
Programming  

 - 2.1 1,1 3 
 392دعم  مقرر اختياري

DS 491 Eelctive Course  

    

 مجموعة إدارة النظم: ثانياً 

 Systems Management 
Group 

 3 1,1 2.1 مبادئ االقتصاد 

 اقتصاديات النظم ومحاسبة التكاليف
 312دعم 

DS 421 Systems Economics and 
Cost Accounting  

أدوات وأساليب دعم 
 القرار

2.1 1,1 3 

النماذج الكمية فى علوم اإلدارة 
 واالقتصاد

 311دعم 

DS 422 Quantitative Models in 
Management and 

Economics  

 النمذجة والمحاكاة

 
2.1 1,1 3 

 النماذج الكمية للخدمات 
 313دعم 

DS 423 Qualntitative Models for 
Services 
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 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي

 محاضرة
 الساعات 

 المعتمدة 
 م المقرررق اسم المقـــرر

أدوات وأساليب دعم  -
 القرار 

البرمجة الخطية  -
 والصحيحة

2.1 1,1 3 

 مراقبة المخزون وإدارة اإلنتاج
 313دعم 

DS424 Inventory Control and 
Production Management  

-  2.1 1,1 3 
 391دعم  مقرر اختياري

DS 492 Elective Course  

    

 

 عم القرار مجموعة نظم د: ثالثاً 
 

Decision Support 
Systems Group  

أدوات وأساليب دعم  -
 القرار 

البرمجة الخطية  -
 والصحيحة

2.1 1,1 3 

 نظم المعلومات الجغرافية لدعم القرار

 332دعم 

DS431 
Geographical Information 

Systems for Decision 
Support  

 3 1,1 2.1 2 –نظم قواعد البيانات 

 إدارة البيانات فى دعم القرار
 331دعم 

DS 432 Data Management in 
Decision Support  

الحسابات الذكية فى 
بحوث العمليات وعم 

 القرار
2.1 1,1 3 

 نظم دعم القرار المعرفية 

 333دعم 

DS 433 
Knowledge Based 
Decision Support 

Systems  

 3 1,1 2.1  1 –إحصاء واحتماالت 

 التحليل اإلحصائي فى دعم القرار 
 362دعم 

DS 461 Statistical Analysis in 
Decision Support  

 - 2.1 1,1 3 
 393دعم  مقرر اختياري

DS 493 Elective Course  

    
 مجموعة االختياري العام: رابعاً 

 
Electives 

مراقبة المخزون وإدارة 
 اإلنتاج 

2.1 1,1 3 
 321دعم  إدارة المخاطر 

DS 415 Risk Management  

 3 1,1 2.1 مقدمة فى اإلدارة 
 311دعم  إدارة اللوجيستيات 

DS 425 Logistics Management  
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 المتطلب السابق 
 تمارين 
 عملي

 محاضرة
 الساعات 

 المعتمدة 
 م المقرررق اسم المقـــرر

 3 1,1 2.1 إدارة المشروعات 

 إدارة المشروعات متقدم
 316دعم 

DS 426 Advanced Project 
Management  

مقدمة بحوث العمليات  -
 ودعم القرار

 النمذجة والمحاكاة -

 2-برمجة الحاسبات -

2.1 1,1 3 

 تحليل ونمذجة النظم 

 332دعم 

DS 441 System Analysis and 
Modeling  

النماذج العشوائية فى 
بحوث العمليات ودعم 

 القرار
2.1 1,1 3 

 البرمجة لعشوائية

 361دعم 

DS 462 
Stochastic  

Programming  

الحاسبات الذكية فى 
بحوث العمليات ودعم 

 القرار 
2.1 1,1 3 

موضوعات متقدمة فى الحاسبات 
 الذكية

 312دعم 

DS 451 
Advanced Topics in 

Computational 
Intelligence  

 

- 2.1 1,1 3 

موضوعات مختارة فى بحوث العمليات 
 ودعم القرار

 391دعم 

DS 495  Selected Topics in 
Operations Research and 

Decision Support  

 3 1,1 2.1 2 –نظم قواعد البيانات 
 321نمع  1-نظرية قواعد البيانات 

IS  312  Database Systems –2  

 

 

 : مالحظات 

 .حدى المجموعات الثالث األول  إيختار الطالب 

 . قررات المجموعات الثالث األخريم يختار الطالب المقرر الخامس من بين
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                               تقسيم المقررات )وضح الجداول التالية مثال لخطة دراسية ت

 (الثمانية فصول النظامية الالزمة لتخرج الطالب على
 

 

 

 الفصل الثاني  الفصل األول

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 رراسم المق

نوع 

 المقرر

1 
ريض 

111 
 1   1 –رياضيات 

ريض 

113 
  2 -رياضيات 

2 
ريض 

112 
 2   تراكيب محددة

احص 

121 
  1 –إحصاء واحتماالت 

3 
تمع  

111 
 3   1 –الكترونيات 

تمع  

112 
  2  –الكترونيات 

4 
علح 

111 
 4   مقدمة فى الحاسبات

علح  

112 
  1 -برمجة الحاسبات 

5 
انس 

111 
 5   ليزيةلغة إنج

انس 

112 

صياغة التقارير العلمية 

 والفنية
 

1 
دعم 

122 
 1   مبادىء اإلدارة

دعم 

121 
  مبادىء  االقتصاد

 الفصل الرابع  الفصل الثالث

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
علح 

213 
 1   2-برمجة الحاسبات

تمع 

222 
  1 –سب شبكات الحا

2 
تمع 

221 
 2   تراسل البيانات

علح 

215 
  تنظيم ومعالجة الملفات

3 
دعم 

211 

مقدمة فى دعم القرار 

 والنظم
  3 

تمع 

241 
  إشارات ونظم

4 
احص 

122 
 4   2إحصاء و إحتماالت 

دعم 

241 
  النمذجة والمحاكاة

5 
علح 

221 
 5   تصميم منطقى

علح 

214 
  هياكل البيانات

1 
ريض 

214 
 1   3 –ياضيات ر

نمع 

211 
  1 -نظم قواعد البيانات 
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 قسم علوم الحاسب
 الفصل السادس  الفصل الخامس

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
علح 

241 
 1     1 –نظم التشغيل 

علح 

342 
   2 -نظم التشغيل 

2 
علح 

251 
 2   1–هندسة البرمجيات

علح 

352 
  2 -هندسة البرمجيات 

3 
علح 

322 
 3   بنية وتنظيم الحاسبات

علح 

311 
  الذكاء االصطناعى

4 
تمع 

433 
 4   الوسائط المتعددة

تمع 

331 
  1 -نظم الرسم بالحاسب 

5 
تمع 

223 
 5   تكنولوجيا االنترنت

علح 

311 
  خوارزميات

نمع  1

231 

أساسيات نظم 

 المعلومات
  1 

علح 

413 
  شبكات العصبيةال

 

 الفصل االثامن   الفصل السابع 

 م
رقم 

 المقرر
 نوع المقرر اسم المقرر

رقم  م 

 المقرر

 نوع المقرر اسم المقرر

1 
علح  

498 
  1-مشروع 

علح   1 

498 
 (  2)مشروع 

 

2 
علح  

317 

مفاهيم لغات 

 الحاسب 
 

 علح  2 

471 

المعالجة على 

 التوازى 

 

3 
علح  

414 

ت الخوارزميا

 الجينية 
 

علح   3 

419 
 المترجمات 

 

4 
علح  

415 

نظم قواعد 

 المعرفة

 

 

 ( 3)فرعى     

5 
علح  

317 

مفاهيم لغات 

 الحاسب
 (1) فرعى

علح   4 

352 

 DSفرعى  2-هندسة البرمجيات

 (2)فرعى    
علح   

311 

 ITفرعى  الذكاء االصطناعى 

1 
علح  

414 

الخورزميات 

 الجينية
 ITفرعى 

علح   

342 

 ISفرعى   2-نظم التشغيل 

علح  

322 

بنية وتنظيم 

 الحاسبات

فرعى   

DS, IS 

علح   5 

471 

      المعالجة على 

 التوازى

 (4)فرعى 

تخطيط الموارد   1  

 للمؤسسات

 (5)فرعى 
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 قسم تكنولوجيا المعلومات
 الفصل السادس  الفصل الخامس

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 قررالم
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
تمع  

341 

معالجة اإلشارات 

 الرقمية
  1 

تمع 

322 
  2-شبكات الحاسب 

2 
تمع 

433 
 2   الوسائط المتعددة

تمع 

331 
  1-نظم الرسم بالحاسب 

3 
تمع 

223 
 3   تكنولوجيا االنترنت

تمع 

342 
  التعرف على االنماط

4 
نمع 

231 

أساسيات نظم 

 المعلومات
  4 

 تمع 

441 
  1-معالجة الصور 

5 
علح 

241 
 5   1–نظم التشغيل 

تمع  

423 

تأمين شبكات الحاسبات 

 والمعلومات

اختياري 

رئيسي 

(1) 

1 
علح 

251 

هندسة 

 1–البرمجيات
  1 

تمع 

495 

ت مختارة في موضوعا

 1-تكنولوجيا المعلومات

اختياري 

رئيسي 

(2) 

 الفصل الثامن  الفصل السابع

 م
رقم 

 المقرر
 المقرراسم 

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
تمع  

498 
 1   1-مشروع 

تمع 

498 
  (2)مشروع 

2 
تمع  

321 

تكنولوجيا 

 االتصاالت
  2 

تمع  

443 
  معالجة الكالم

3 
تمع  

311 
 3   عمارة الحاسبات

تمع  

431 
  الواقع االفتراضي

4 

تمع  

422 

 أو

تمع 

415 

 الشبكات الالسلكية

 والمتحركة

 أو 

 اإلنسان اآللى

  4 
تمع  

441 
 1-معالجة الصور 

فرعى 

(3) 

5 
تمع  

321 

تكنولوجيا 

 االتصاالت

 فرعى

  (1) 
 5 

تمع 

342 
 التعرف على االنماط

فرعى 

(4) 

1 
تمع  

341 

معالجة اإلشارات 

 الرقمية

 فرعى

  (2) 
 1  

تخطيط الموارد 

 للمؤسسات

فرعى 

(5) 
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 قسم نظم المعلومات 
 الفصل االسادس  صل الخامسالف

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
نمع 

351 

تحليل وتصميم نظم 

 1-المعلومات 
  1 

نمع 

313 

تخزين واسترجاع 

 البيانات
 

2 
علح 

251 
 2   1–هندسة البرمجيات

نمع  

352 

تحليل وتصميم نظم 

 2-المعلومات 
 

3 
تمع  

433 
 3   الوسائط المتعددة

نمع  

312 
  2 -نظم قواعد البيانات 

4 
علح 

241 
 4   1–نظم التشغيل 

علح 

352 
  2-هندسة البرمجيات 

نمع  5

231 

أساسيات نظم 

 المعلومات
  5 

علح  

311 
  الذكاء االصطناعى

1 
تمع 

223 
 1   تكنولوجيا االنترنت

نمع  

495 

موضوعات مختارة في 

 1-نظم المعلومات  
 

 

 لثامنالفصل ا  لسابعالفصل ا

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
نمع 

498  
 1    1-مشروع 

نمع 

498 
  (  2)مشروع 

2 
نمع 

345 
 2   تطبيقات االنترنت  

نمع  

414 
  تصميم قواعد البيانات 

3 
نمع 

421 
 3   التنقيب في البيانات 

ع  نم

333 
  نظم المعلومات اإلدارية 

4 

 نمع

443 

 أو

 نمع 

442 

نظم معلومات 

المعلومات 

 الجغرافية

 أو 

 التجارة اإللكترونية

  4 
نمع 

352 

تحليل وتصميم نظم 

  2-المعلومات 

فرعى 

(3) 

5 
نمع 

345 
 5  (  1)فرعى تطبيقات االنترنت  

نمع 

312 
  2-نظم قواعد البيانات 

فرعى 

(4) 

1 
نمع  

351 

تحليل وتصميم نظم 

 1-المعلومات 
  1  ( 2)  فرع

تخطيط الموارد 

 للمؤسسات

فرعى 

(5) 
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 دعم القراربحوث قسم 
 

 الفصل االسادس  الفصل الخامس

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
دعم 

311 

البرمجة الخطية 

 والصحيحة
  1 

دعم 

312  

الغير خطية  البرمجة

 والديناميكية
 

2 
دعم 

331 

ادوات واساليب دعم 

 القرار
  2 

دعم 

332 

نظم دعم القرار 

 وتطبيقاتها
 

3 
علح 

241 
 3   1 –نظم التشغيل 

دعم 

342 

لغات الحاسب للنمذجة 

 وبحوث العمليات
 

4 
علح 

251 
 4   1-هندسة البرمجيات

دعم 

311 

النماذج العشوائية في 

 بحوث العمليات ودعم

 القرار

 

نمع  5

231 

أساسيات نظم 

 المعلومات
  5 

 دعم

411 

نظرية القرارات 

 والمباريات
 

1 
تمع 

223 
 1   تكنولوجيا االنترانت

دعم 

351 

الحاسبات الذكية في 

 دعم القرار
 

 

  الفصل السابع
 

 الفصل الثامن

 م
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر
 م 

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

1 
دعم 

498 
 1   1-مشروع 

دعم 

498  
  2 -مشروع 

2 
دعم 

341 

النمذجة والمحاكاة 

 المتقدمة
  2 

دعم 

412 

اإلدارة االستراتيجية 

 وإدارة األزمات
 

3 
  دعم

424 

مراقبة المخزون 

 وإدارة اإلنتاج
  3 

دعم 

414 

البرمجة متعددة 

 األهداف
 

4 
دعم 

413 
 4   أمثلية  الشبكات

دعم 

332 

القرار  نظم دعم

 وتطبيقاتها

فرعى 

(3) 

5 
دعم 

311 

البرمجة الخطية 

 والصحيحة
 5  (  1)عىفر

دعم 

342 

لغات الحاسب للنمذجة 

 وبحوث العمليات

فرعى 

(4) 

دعم  1

331 

أدوات وأساليب 

 دعم القرار
  1  ( 2)فرعى

تخطيط الموارد 

 للمؤسسات

فرعى 

(5 ) 
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 ات القواعد الخاصة بلجان االمتحان
ة يوالعقوبات التأديب
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 جان االمتحانات لالقواعد الخاصة ب
 

عدم التواجد داخل مقار لجان االمتحان دون البطاقة الجامعية المتضمنة رقذم  -1

 .الجلوس ومكان لجنة االمتحان 

عدم اصطحاب اآلالت الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجان االمتحذان و  -2

 .رض مرتكبها للمسألة التأديبية المخالفة لذلك تعتبر حالة غش تع

عذدم اصذطحاب الكتذذب والمذذكرات و أيذذة متعلقذات مكتوبذذة تتعلذق بالمذذادة أو   -3

 .بغيرها داخل لجان االمتحان 

عدم التأخر عن مواعيد بدايذة االمتحذان أكثذر مذن خمسذة عشذر دقيقذة ويمنذع  -4

 .المخالف من دخول االمتحان

فقذط الملصذق بكراسذة اإلجابذة  تدون بيانات الطالب على الشذريط المعذد لذذلك -5

وبيانات المادة وتاريو االمتحذان والسذنة الدراسذية والشذعبة الموضذحة علذى 

 .كراسة اإلجابة

 . ي زميل داخل مقار لجان االمتحانعدم التحدث مع أ -1

ال يسذذمح بذذالخروج مذذن مقذذار لجذذان االمتحذذان قبذذل مضذذى نصذذف الوقذذت علذذى  -7

عشذذر دقيقذذذة األخيذذرة مذذذن  األقذذل وكذذذلك ال يسذذذمح بذذالخروج خذذذالل الخمسذذة

 .االمتحان تنظيما لعملية استالم كراسات اإلجابة
 

 

 القواعد الخاصة باألعذار المرضية 
 

  .ساعة من بداية المرض 48يتقدم الطالب بالعذر المرضى فى موعد غايته  .1

 .  لن يسمح بقبول أي أعذار مرضية تقدم للكلية بعد انتهاء االمتحانات .2

 

 : بداية المرض 
 

نسبة للطلبة الذذين يتقذدمون بأعذذار مرضذية عذن فتذرة مذا فذى أثنذاء العذام بال .1

الدراسذذي فعلذذيهم التقذذدم خذذالل فتذذرة مرضذذهم لذذإلدارة وذلذذك لتوقيذذع الكشذذف الطبذذي  

 . عليهم 

 رة فذذى وقذذت المذذرض أو بعذذده بأسذذبوعيجذذب علذذى الطالذذب الحضذذور إلذذى اإلدا .2

ى حالة حضوره بعد مضى وفعلى األكثر على ان يقدم المستندات الخاصة بالمرض 

 .لن يتم النظر فى العذر  األسبوع

على إدارة الكلية التنبيه على الطالب بخطاب يسلم له بضرورة عذرض نفسذه  .3

على اإلدارة العامة للشئون الوقائية للكشف عليه وذلذك فذور تقذديم الشذهادة الطبيذة 

 .للكلية
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  .مرضء فترة القبول أي أعذار مرضية بعد أسبوع من انتها ال يجوز للكلية .4

لن تقوم اإلدارة بالكشف أو قبول الشهادة المرضية التي ترسل من الكلية بعد  .5

 .الفترة المحددة

فى حالة ما إذا كان الطالب خارج الجمهوريذة عليذه أن يتقذدم بشذهادة موقعذة  .1

من طبيبين ومعتمدة من السفارة المصرية فى البلد الموجود بها حتى تتمكن اإلدارة 

 .ى الشهادة من النظر ف

ال ينظر فى األعذار المرضية عن السنوات السابقة بنذاء علذى قذرار المجلذس  .7

 .  األعلى للجامعات 

8.  

 نظام تأديب الطالب    
 

                                      المسذتمعون و لهم بتأديذة االمتحذان مذن الخذارج الطالب المقيدون والمرخص          

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بذالقوانين   -بي المبين فيما بعد خاضعون للنظام التأدي

 :واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى األخص
 

 .األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية  -1

تعطيذذذذل الدراسذذذذة أو التحذذذذريض عليذذذذه أو االمتنذذذذاع المذذذذدبر عذذذذن حضذذذذور  -2

ى تقضذذذى اللذذذوائح المحاضذذذرات والذذذدروس واألعمذذذال الجامعيذذذة األخذذذرى التذذذ

 .بالمواظبة عليها 

كل فعل يتنافى مذع الشذرف والكرامذة أو مخذل بحسذن السذير و السذلوس داخذل  -3

 .الجامعة أو خارجها 

كذذل إخذذالل بنظذذام االمتحذذان أو الهذذدوء الذذالزم لذذه وكذذل غذذش فذذي امتحذذان أو  -4

 .شروع فيه 

 .كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها -5

كل تنظذيم للجماعذات داخذل الجامعذة أو االشذتراس فيهذا بذدون تذرخيص سذابق  -1

 .من السلطات الجامعية المختصة

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات  -7

 .بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة 

ظذاهرات مخالفذة للنظذام االعتصام داخل المبذاني الجامعيذة أو االشذتراس فذي م -8

 .العام أو اآلداب

كما أن كل طالذب يرتكذب غشذا فذي امتحذان أو شذروعا فيذه ويضذبط فذي حالذة 

تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحذان و يحذرم مذن دخذول 

االمتحان في باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميذع مذواد هذذا االمتحذان 

 .ب ويحال إلى مجلس التأدي
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أما في األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلذس التأديذب أو مجلذس 

طذالن الدرجذة العلميذة إذا كانذت قذد منحذت للطالذب قبذل بالكلية ويترتذب عليذه 

 .كشف الغش 

 49منذذع التذذدخين داخذذل حذذرم الجامعذذة والكليذذات وذلذذك تطبيقذذا للقذذانون رقذذم  - 9

 لتنظيم الجامعات 

 

 : العقوبات التأديبية 
      

 .التنبيه الشفهي أو الكتابي  -1

 .اإلنـــذار -2

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية -3

 .الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا  -4

 .الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا  -5

 .الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر  -1

لمذذدة ال تجذذاوز شذذهرين أو وقذذف قيذذد الطالذذب لدرجذذة الماجسذذتير أو الذذدكتوراه  -7

 .لمدة فصل دراسي

 .إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر  -8

 .الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا  -9

 .الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر  -11

راه لمدة فصل دراسي واحد أو حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتو  -11

 .أكثر

 .ئي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى الفصل النها  -12

ويترتذذب عليذذه عذذدم صذذالحية الطالذذب للقيذذد أو التقذذدم لالمتحذذان فذذي جامعذذات 

 .جمهورية مصر العربية

ويجذذوز األمذذر بذذإعالن القذذرار الصذذادر بالعقوبذذة التأديبيذذة داخذذل الكليذذة ويجذذب 

لصذذادرة بالعقوبذذات إبذذالا القذذرار إلذذى ولذذى أمذذر الطالذذب وتحفذذظ القذذرارات ا

 .دا التنبيه الشفهي في ملف الطالبالتأديبية ع

و لمجلذذس الجامعذذة أن يعيذذد النظذذر فذذي القذذرار الصذذادر بالفصذذل النهذذائي بعذذد 

 .مضى ثالث سنوات على األقل من تاريو صدور القرار
 

 

 :الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات 
 

ات األولذذى المبينذذة فذذي المذذادة األسذاتذة واألسذذاتذة المسذذاعدين لهذذم توقيذذع العقوبذذ -1

السذذابقة عمذذا يقذذع مذذن الطذذالب أثنذذاء الذذدروس والمحاضذذرات واألنشذذطة الجامعيذذة 

 .المختلفة
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وفذى  عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة في المذادة السذابقة -2

حالذذة حذذدوث اضذذطراب أو إخذذالل بالنظذذام يتسذذبب عنذذه أو يخشذذى منذذه عذذدم انتظذذام 

بذات المبينذة فذي المذادة أو االمتحذان يكذون لعميذد الكليذة توقيذع جميذع العقو الدراسة

علذذى أن يعذذرض خذذالل أسذذبوعين مذذن تذذاريو توقيذذع العقوبذذة علذذى مجلذذس السذذابقة ،

وعلىىى رئىىيس الجامعىىة التأديذذب إذا كانذذت العقوبذذة بالفصذذل النهذذائي مذذن الجامعذذة ،

د العقوبىة أو إلغائهىا أو وذلىن للنظىر فىي تأييىلنسبة إلىى غيىر ذلىن مىن العقوبىات  با
 .تعديلها

رئىىيس الجامعىىة ولىىه توقيىىع جميىىع العقوبىىات المبينىىة فىىي المىىادة السىىابقة عىىدا  -3
العقوبة األخيرة  وذلن بعد أخىذ رأ  عميىد الكليىة  و لىه أن يمنىع الطالىب المحىال 

 .جامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمتهإلى مجلس التأديب من دخول أمكنة ال
 .توقيع جميع العقوبات  مجلس التأديب وله -4

وال توقىىع عقوبىىة مىىن العقوبىىات الىىواردة فىىي البنىىد الخىىامس و مىىا بعىىد    -5    
المذكور سابقا إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب 
إليه فإذا لم يحضر فىي الموعىد المحىدد للتحقيىق سىقط حقىه فىي سىماع أقوالىه و 

 .عميد الكلية  يتولى التحقيق من ينتدبه
وال يجىىوز لعضىىو هيئىىة التىىدريس المنتىىدب للتحقيىىق مىىع الطالىىب أن يكىىىون       -1  

 .عضوا في مجلس التأديب
التي تصىدر مىن الهيئىات المختصىة بتوقيىع العقوبىات التأديبيىة وفقىا  تالقرارا -7

تكون نهائية ومع ذلىن تجىوز المعارضىة فىي القىرار الصىادر غيابيىا  127للمادة 
التأديب في خالل أسبوع من تىاري  إعالنىه إلىى الطالىب أو إلىى ولىى  من مجلس

األمىىر   ويعتبىىر القىىرار حضىىوريا إذا كىىان طلىىب الحضىىور قىىد أعلىىن إلىىى شىىخص 
 .الطالب أو إلى ولى أمر  وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول 

ل يجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلىب يقدمىه إلىى رئىيس الجامعىة خىال -8
خمسة عشر يوما من تاري  إبالغىه بىالقرار  ويعىرض رئىيس الجامعىة مىا يقىدم 

 . إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها
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  ةـــة بالكليــاإلدارات الخدمي
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تخذذتص إدارة شذذئون الطذذالب بتقذذديم كذذل الخذذدمات التعليميذذة للطالذذب بدايذذة مذذن     

وتقذدم إدارة شذئون . وريوسالتسجيل بالكلية حتى تخرجه وحصوله على درجة البكال

الطذالب العديذد مذذن الخذدمات التذذي تسذاعد الطالذب فذذى التعذرف علذذى حقوقذه ووجباتذذه 

اتجذاه الكليذذة مذع تسذذهيل قيذذام الطالذب بذذاإلجراءات الخاصذذة بتسذديد الرسذذوم السذذنوية 

 :وذلك بطريقتين 

  توفيرا على الطالب مشقة التكدس فى بداية العام الدراسي لدفع المصروفات تم

لدفع المصروفات من خالل هذا الرقم بمعرفة  8135فتح حساب بمكاتب البريد رقم 

 . أي مكتب بريد مع إيضاح البيانات عن جميع بنود المصرفات الدراسية

  استخراج أذن الدفع من إدارة شئون الطالب وسداد الرسوم بخزينة الكلية. 

الخدمات التي                حرصا من على وقت الطالب تقوم  بتقديم هذه المجموعة من 

 : 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.  

 ج اشتراس المواصالتاستخرا. 

 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. 
 

 :ة إلي إدارة الخريجين التي تقدم بعض الخدمات ومنهاإضاف
توفير البيانات الخاصذة بذالخريجين والتذي ترسذل إلذى الجهذاز المركذزي للتعبئذة  -1

 .العامة واإلحصاء

استخراج شهادات التخرج بالتقدير العام باللغات العربية واإلنجليزية  -2

الدرجات والساعات والفرنسية وكذا بيان نتائج ومواد الفرق الدراسية ب

 .واعتمادها من الجامعة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 

 

 شئون الطالب    : أوال
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تقذوم إدارة رعايذة الشذذباب بالكليذة بإعذداد البذذرامج واألنشذطة المختلفذة التذذي 

تساعد الطالب على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة مع تنمية وصقل 

مختلف أنواع النشاط ويمتد هذذا الذدور ليغطذي العطلذة  مواهبهم وإشباع هواياتهم في

الصيفية بأكملها  ويعمل بهذه اإلدارة أخصذائيون ن مذن جميذع التخصصذات التذي لهذا 

الخدمذة االجتماعيذة   –عالقة باألنشطة الطالبية من خريجي كليذات التربيذة الرياضذية 

لتعامذذل مذذع جمذذوع وغيرهذذا وهذذم  جميعذذاً علذذى خبذذرة ودرايذذة باألسذذاليب العلميذذة فذذي ا

الطذذالب مذذع اخذذتالف ميذذولهم ونشذذذأتهم وهوايذذاتهم ،وتشذذرف إدارة رعايذذة الشذذذباب 

بالكلية بالتعاون مع اإلدارة المركزيذة لرعايذة الشذباب بالجامعذة علذى جميذع األنشذطة 

 :  محاور أساسية هي  3الطالبية من خالل 

  

 اد طالب الجامعة مجلس اتح -3لجان االتحاد      -2اتحاد طالب الكلية     -1
 

 انتخاب مجلس اتحاد الطالب ولجانه  : أوال
 

أسذابيع مذن  8يتم انتخاب مجلس اتحاد الطالب ولجانه سنويا خالل مذدة أقصذاها  .1

بدء الدراسذة كذل عذام ويصذدر قذرار مذن رئذيس الجامعذة أو عميذد الكليذة بتحديذد 

 .المواعيد التفصيلية لالنتخابات للمستويات المختلفة

 .ي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مسدداً الرسوم الدراسيةال يحق أل .2

ال يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية فى انتخابات أو أنشطة  .3

   .    اتحاد الطالب كما ال يجوز التفرقة بين الطالب بسبب الجنس أو الدين أو اللون 

علذى األقذل % 51لكلية حضذور يشترط لصحة االنتخابات فى لجان اتحاد طالب ا .4

 .من الطالب الذين لهم حق االنتخاب فى كل فرقة دراسية على حده 

إذا لم يكتمل العدد تؤجذل االنتخابذات إلذى اليذوم التذالي ،وفذى هذذه الحالذة يشذترط  .5

علذى األقذل مذن النذاخبين ، فذإذا لذم يكتمذل العذدد % 21لصحة االنتخابات حضذور

 . ذه الفرق الدراسية يعين عميد الكلية ممثلي لجان ه

إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طالب الكلية يعين عميد الكلية مجلساً إلدارة شئون  .1

االتحاد يضم عناصر من الطالب المتفوقين فى الدراسة وفى أنشطة االتحاد ممن 

 .تتوافر فيهم شروط الترشيح

 

 أهداف اتحاد الطالب :ثانيا 
 

- : ى تحقيق األهداف التالية تعمل االتحادات الطالبية عل         
 

رعاية الشباب  : ثانيا

 بـــةالمكت
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تنمية القيم الروحية واألخالقية وترسذيو الذوعي الذوطني وإعذالء قيمذة االنتمذاء   -1

والوالء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق اإلنسان والمواطنة بين الطالب مذع 

 .  كفالة التعبير عن أرائهم فى إطار األعراف والتقاليد الجامعية 

ب وتنميذذة قذذدراتهم ومهذذارتهم وتوظيفهذذا بمذذا يعذذود بالفائذذدة صذقل مواهذذب الطذذال  -2

 .على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن 

تكذذوين األسذذر والجمعيذذات والنذذوادي العلميذذة مذذع تنظذذيم أسذذلوب االسذذتفادة مذذن   -3 

 . طاقات ومهارات الطالب والعمل على دعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم اإلبداعية

بيذذة الرياضذذية واالجتماعيذذة والكشذذفية والفنيذذة والثقافيذذة           تنظذذيم األنشذذطة الطال  -4

والتكنولوجيذذذة وتوسذذذيع قاعذذذدة المشذذذاركة وتحفيذذذز الطذذذالب علذذذى المشذذذاركة 

 .وتشجيع المتميزين فيها

 

 شروط التقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس اتحاد الطالب:ثالثا 
 

  أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. 

  يكون متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة أن. 

  أن يكون طالباً مستجداً في فرقته. 

  ًالرسوم الدراسية مسددا. 

  له نشاط فعال ومستمر فى مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها. 

  183لم يسبق أن وقع عليه أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 

بشأن تنظيم الجامعات   أو تقرر  1972لسنة  49من الئحة القانون رقم 

 .الطالبية أو لجانها  اتتحاداالإسقاط أو وقف عضويته بأحد 

 لم يسبق أنت حكم عيه بعقوبة مقيدة للحرية. 

 

 :   تشكيل لجان اتحاد طالب الكلية: رابعا 
يذتم تشكل كل لجنة من لجان االتحاد سنويا من طالبين مذن كذل فرقذة دراسذية  

ين وأمذذين مسذذاعد علذذى علذذى أن ينتخذذب مذذن بيذذنهم أمذذ ا مباشذذراً ،انتخابهمذذا انتخابذذ

 . مستوى الكلية

 

 

  -:ويضم اتحاد طالب الكلية أو الجامعة اللجان التالية   
 

وتختص بتشجيع تكوين األسر ودعم نشاطها فى كافة المجاالت :  لجنة األسر .1

 .والتنسيق فيما بينها 
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يع ممارســة األنشطـــة وتختص بتنظيم وتشج: لجنة النشاط الرياضي  .2

الرياضيـــة وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية 

 .بهدف تنميـة المواهب الرياضية 

وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي  :لجنة النشاط الثقافي واإلعالمي   .3

واإلعالمي وتنميــة الوعى بقضايا الوطن بما يرسو مفاهيم المواطنــة 

والديمقراطيــة ونشر ثقافــة حقوق اإلنسان والمشاركة المجتمعية والعمـــل العام 

 . وتنميــة طاقات الطــــالب اإلبداعية والثقافية واإلعالمية 

 : لجنة النشاط الفنى  .4

وتختص بتنظيم األنشطة الفنية للطالب بهدف إبراز مواهبهم وصقل            

 .إبداعاتهم الفنية 

وتختص بدعم الحركة الكشافية والمشاركـة فى  :الة والخدمة العامة لجنة الجو .5

 .مشروعــــات الخدمة العامة  وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع 

وتختص بتنظيم الرحاالت والمعسكرات   :لجنة النشاط األجتماعى والرحاالت  .1

جتماعيــة وبث روح االجتماعيــة والثقافيـــة والترفهيـــة بهدف تنمية الروابط اال

التعاون بين الطـــالب وأعضاء هئيـــة التدريس والعاملين وتقديم الدعـــم 

 . االجتمـــاعى لغيرالقادرين ماديــاً ومعنوياً 

وتختص بعقثد الندوات والمحاضرات  :لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى  .7

المعرفــة انتاجـــاً العلمية بهدف تنمية القدرات العلميــة والتكنولوجية ونشر 

 . وتطبيقـــاً عن طريق نوادى العلـــوم والجمعيات العلمية 

 

 خامسا تشكيل مجلس اتحاد طالب الكلية  
 

   -:يشكل مجلس اتحاد طالب الكلية سنويا من         
 

األمناء واألمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية على ان ينتخب من  .1

 .اعد للمجلس بينهم أمين وأمين مس

يقوم عميد الكلية باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس االتحاد من بين  .2

أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة فى مجال نشاط اللجنة للعمل تحت 

أشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لتقديم الدعم والتوجيه 

 .والمشورة للجنة 

 .يناً لصندوق المجلس يكون مدير رعاية الشباب بالكلية أم .3
 

 

 سادسا اختصاصات مجلس اتحاد الطالب 
 

 : يختص مجلس اتحاد الطالب بالكلية بما يلى        
 



 - 87 - 

 .رسم سياسة اتحاد طالب الكلية  .1

 .تنسيق العمل بين لجان االتحاد .2

 .اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طالب الكلية  .3

 .طالب على اللجان توزيع االعتمادات المالية الخاصة باتحاد ال .4

العمل على توثيق العالقة مع االتحادات الطالبية األخرى بكليات ومعاهد  .5

 .الجامعة 

 . اعتماد الحسابات الختامية لالتحاد ووضع الموازنات السنوية لالتحاد  .1
 

وتبلغ قررات المجالس إلى وكيل الكلية لشئون التعليمن زالطالب فى خالل          

تعتبر قرارات المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل أسبوع من صدورها و

 . الكلية لشئون التعليم والطالب 
 

 

 : سابعا القواعد المنظمة لجلسات مجلس االتحاد 
 

تعقد جلسات مجالس االتحادات الطالبية ولجانها المختلفة برئاسة المين ،  .1

نعقاد قانونيا وفى حالة غيابه تعقد برئاسة األمين المساعد ويعتبر األ

 .بحضور األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس أو اللجنة 

يعد أمين المجلس جدول األعمال ويوجه الدعوة لألنعقاد ، ويتابع تنفيذ  .2

 .القرارات 

تكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات  .3

لمفعول الحاضرين من الطالب وتكون هذه القرارات وخطط األنشطة سارية ا

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  .4

والطالب،يتم التظلم إلى عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب األحوال ، 

 .نهائيا ويكون قرار أيهما فى هذا التظلم 

ال يجوز إقامة أية جمعيات أو أسر طالبية أو نوادى علوم على أساس فئوى  .5

 .أو دينى أو عقدى أو حزبى بالجامعات او الكليات أو المعاهد 

تقام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من االنشطة بعد  .1

ليم والطالب إخطار موافقة وكيل الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التع

 .بحسب األحوال بوقت كاف 

يصدر رئيس المجلس األعلى للجامعات القرارات الالزمة لتنظيم االنشطة  .7

الرياضية والفنية والألدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التى تتنافس 

فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترس فيها المنتخبات القومية 
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مع المؤسسات المماثلة بالدول األخرى وتتابع  الموحدة للجامعات المصرية

 . أمانة المجلس األعلى للجامعات تنفيذ تلك القرارات 

يحصل من كل طالب اشتراس سنوى لقاء الخدمات االجتماعية والثقافية  .8

 .والرياضية والفنية ويحدده المجلس األعلى للجامعات سنويا 

رية لالتحادات الطالبية يصدر المجلس األعلى للجامعات الئحة مالية وإدا .9

 . 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     

قانون تنظيم الجامعات ، يجوز أن السادس من الباب الثالث من الالئحة التنفيذية ل

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 

 :تالية ال

 .وقف العضو عن ممارسة أنشطة االتحاد لمدة أقصاها شهران  .1

 .إسقاط العضوية من مجلس االتحاد أو لجانه  .2

 .وتوقع العقوبات بقرار من عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب األحوال   

 
 

 الجمعية العلمية للكلية
 

فذداً مذن روافذد العمليذة يعتبر نشاط الجمعية العلمية بالنسذبة لطلبذة وطالبذات الكليذة را

التعليمية والترويحية واإلبداعية في نفس الوقت حيث تذوفر الجمعيذة العلميذة بالكليذة 

للطلبة والطالبات من أصحاب المواهب واالهتمامات العلمية الفرصة لتنمية مذواهبهم 

وإثراء ثقافتهم العلمية في إطار من النشاط الالمنهجي وارتباط بالسادة أعضاء هيئذة 

تذدريس تتجسذذد فيذذه جوانذب االهتمذذام  العلمذذي والتقذدير للموهبذذة واالسذذتماع لذذ راء ال

وتهدف الجمعية العلمية بالكلية إلذى ترسذيو مفهذوم ارتبذاط ... والمناقشة لكل اقتراح 

مجذذذذال الحاسذذذذبات واإللكترونيذذذذات وتكنولوجيذذذذا المعلومذذذذات ونظمهذذذذا بتطذذذذور الذذذذنظم 

وحتذذذذذى عذذذذذام 2114/2115الجذذذذذامعي  المسذذذذذتقبلية للحيذذذذذاة ، واعتبذذذذذارا مذذذذذن العذذذذذام

 تضذمصدرت تعليمات جديدة باعتماد جمعيذة علميذة واحذدة لكذل كليذة    2115/2111

 : جميع تخصصات الكلية لتصبح على النحو التالي

  1الجمعية العلمية لكلية الحاسبات والمعلومات :  تحت مسمى  -

 هشام المهدي محمد   / د:  رائد الجمعية -

 شريف مهدى عبده  /  د:  معية مساعد رائد الج -
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المجمع الطالبي  ، ومقرها مبنى1997تأسست مكتبة الكلية وبدأ التزويد لها عام       

ورغذذم حداثذذة المكتبذذة إال أنهذذا  تضذذم مجموعذذة ثمينذذة و متميذذزة مذذن  الذذدور الثالذذث، –

 الكتذذب والمراجذذع العلميذذة والقذذواميس المتخصصذذة التذذى تسذذتخدم فذذى مجذذال الدراسذذة

 . والبحث بالكلية

 

 : مقتنيات المكتبة من مصادر المعلومات

 
 كتاب فى مجال الدراسة والبحث   3411تضم المكتبة :الكتب األجنبية:  أوال

عنوان دورية أجنبية باإلضافة إلى مجلة الكلية  82الدوريات األجنبية وعددها  : ثانيا

       وبعض المجالت المحلية التى تهم القارئ              

الرسذائل العلميذذة  وتشذذمل رسذذائل الماجسذذتير والذذدكتوراه التذذى تمذذت مناقشذذتها  : ثالثا

 . بالكلية

المشذذاريع تضذذم المكتبذذة مجموعذذة مشذذاريع التخذذرج الخاصذذة بطذذالب مرحلتذذي  : رابعا

البكذذذذالوريوس وتمهيذذذذدي الماجسذذذذتير و مجموعذذذذة مذذذذن المذذذذؤتمرات العلميذذذذة 

 .ابقة لجميع  الفرق الدراسيةباإلضافة إلى امتحانات االعوام الس

تقتنذذى المكتبذذة مجموعذذة مذذن الوسذذائط الغيذذر تقليديذذة مثذذل األقذذراص المدمجذذة : خامسذذا

 .والمرنة

 : الخدمات التى تقدمها المكتبة

 
خدمة البحث اإللكتروني في قواعد البيانات الخاصة بمقتنيات المكتبة و خدمــــة  .1

 .  (أسود وألوان) التصوير والطباعة

السذذتعارة الخارجيذذة للسذذادة أعضذذاء هيئذذة التذذدريس ومعذذاونيهم   وطذذالب خدمذذة ا .2

 . مرحلة البكالوريوس

لمرحلتذذى البكذذالوريوس طذذالب لل أحذذدث أجهذذزة الحاسذذبات تذذم تخصذذيص عذذدد مذذن .3

الدراسات العليا لالستفادة من خدمات المكتبات الرقمية من خالل شبكة المجلذس و

 .األعلى للجامعات

سلكية للمكتبة حتى يتمكن الطالب مذن اسذتخدام الحاسذبات تم توصيل الشبكات الال .4

 . المحمولة الخاصة بهم 

خدمة اإلحاطة الجارية وإعداد قوائم اإلضذافات الجديذدة لكذل مذا يذرد إلذى المكتبذة،   .5

تحذذذديث لوحذذذات اإلعالنذذذات والعذذذرض التذذذى تضذذذم أغلفذذذة الكتذذذب الجديذذذدة وقذذذوائم 

 .إهداءات الهيئات األخرى

 ةـــالمكتب: ثالثا
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بتنظذذيم المعذذرض السذذنوي للكتذذاب مذذع تخصذذيص نسذذبة خصذذم  قامذذت مكتبذذة الكليذذة .1

 . عالية لطالب الكلية مقدمة من كبرى دور النشر والتوزيع 

 .استخدام أنظمة الباركود فى خدمات االستعارة والجرد السنوي  .7

 إتاحة جميع البيانات الخاصة بالمقتنيات على الموقع اإللكتروني للكلية .8

 

 :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 

بمكتبة الكلية للبحث من  مصادر المعلومات اإللكترونية أتيح استخدام البوابة الرقمية

 www.eul.edu.eg  خالل هذه الشبكة للباحثين بمختلف فئاتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.eul.edu.eg/
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توفر الكلية عدداً مذن المعامذل المجهذزة بالتقنيذات الحديثذة التذي تذتالئم مذع مجذال      

وتعمذذل المعامذذل يوميذذاً مذذن ، أهذذداف الكليذذة متطلبذذات الدراسذذة والبحذذث وتتوافذذق مذذع

منة والنصف مساء ويقوم باألشراف عليها السادة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثا

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من األخصذائيين األكفذاء ويبلذغ عذدد المعامذل 

 31راس و  17خذوادم و 21حاسذب شخصذي و 445معمل تحتذوي علذى  18في الكلية 

 - WANمحول وجميع المعامل تم تزويدها بأجهزة ومعدات الشبكات وبهذا شذبكات 

LAN      
 .تطوير الخدمات المعملية 

 

  قامذت الكليذذة بتطذوير وتحذذديث جميذع المعامذذل حتذى يذذتالئم مذع متطلبذذات الدراســذذـة

 .معمل ( 18) بالكلية ووصل عدد المعامل بالكلية 

 استخدام أحدث أجهزة للعرض فى معامل الكلية للمحاضرات الدراسيــــة 

 ميذذع المعامذذل تزويذذد جميذذع توصذذيل خذذدمات البحذذث مذذن خذذالل شذذبكات االنترنذذت لج

 المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بأحدث أجهزة الحاسبات 

  تزويد معامل الكلية بشبكات السلكية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المعامل رابعاً 
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 بيان إحصائي بما يحتويه كل معمل

 معامل مخصصة لطالب مرحلة البكالوريوس

 المعمل م
 أجهزة

PC’s 
 موصفات األجهزة

 31 (3)معمل  1

Intel Core i7 3.0GHz  
Intel Q45 Express Chipset  
8GB Ram DDR3  
1 TB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W+20 inch LCD 
Monitor 

 21 (4)معمل  2

Intel Core i7 2.8 GHz 8 
Intel G31 Express Chipset  
4GB DDR3  
1000 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

 51 (5)معمل  3

Intel Core i3 2.9GHz 6MB Cache 
Intel Q54 Express Chipset  
4GB Ram DDR3  
320 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

 51 (1)معمل  4

Intel Core i7 3.0GHz  
Intel Q45 Express Chipset  
8GB Ram DDR3  
1 TB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W+20 inch LCD 
Monitor 

 51 (7)معمل  5

Intel Core i7 3.0GHz  
Intel Q45 Express Chipset  
8GB Ram DDR3  
1 TB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W+20 inch LCD 
Monitor 

 51 (8)معمل  1

Intel Core i7 3.0GHz  
Intel Q45 Express Chipset  
8GB Ram DDR3  
1 TB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W+20 inch LCD 
Monitor 
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7 
 معمل

ICDL1 
21 

Intel Core i3 2.9GHz 6MB Cache 
Intel Q54 Express Chipset  
4GB Ram DDR3  
320 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

8 
معمل 

ICDL2 
21 

Intel Core i3 2.9GHz 6MB Cache 
Intel Q54 Express Chipset  
4GB Ram DDR3  
320 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

9 
معمل 

ICDL3 
21 

Intel Core i3 2.9GHz 6MB Cache 
Intel Q54 Express Chipset  
4GB Ram DDR3  
320 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

11 
معمل 

ICDL4 
21 

Intel Core i3 2.9GHz 6MB Cache 
Intel Q54 Express Chipset  
4GB Ram DDR3  
320 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

11 

معمل 

الواقع 

االفتراضي 

VR 

21 

+ 

5 

server 

Intel Core i7 3.0GHz  
Intel Q45 Express Chipset  
8GB Ram DDR3  
1 TB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W+20 inch LCD 
Monitor 

12 

معمل نادي 

تكنولوجيا 

 المعلومات

25 

Core 2 due 2.6 GHz Cache 1MB 
2GB Ram DDR2  
250 GB SATA 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 
--------------------------------------------------------------- 
Intel Core i3 2.9GHz 6MB Cache 
Intel Q54 Express Chipset  
4GB Ram DDR3  
320 GB SATA,7200 rpm 
Sound + Lan + VGA+ DVD R/W 

13 

معمل 

التصميم 

 المنطقي

 معمل تصميم ودوائر الكترونية 

 

 

11 

14 
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 معامل متخصصة

 

 م
 

 المعمل

أجهزة 

pc 

 الخوادم

Servers 

 راس

Rack 
 السوتش

1 
 معمل النظم المتوازية الغائقة األداء

CLUSTER 1,2 
 2 ــــــــــ 1 21

 1 1 ـــــــــــــــ 17 كليةمعمل مشاريع ال 2

 2 1 ـــــــــــــــ 9 معمل ميكروسوفت 3

4 
معمل النمذجة ودعم القرار 

 المؤسسي
21 1 1 2 

5 
معمل تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس
 ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ 21

 ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ 8 معمل مركز المكفوفين 1

 2 2 2 58 معامل الوحدات ذات الطابع الخاص 7

 3 1 4 11 معمل ابن سينا للمعرفة 8

 1 1 7 3 معمل صفحة الكلية 9
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 هامة تعليمات

اال بطلب حجز  ممنوع منعاً باتاً تواجد أى طالب داخل المعمل بدون معيد .1

 .مسبقاً 

 .ياهممنوع منعاً باتاً دخول أى مأكوالت أو مشروبات أو م .2

ممنوع منعاً باتاً العبث فى كابالت الكهرباء والنت الخاصة بأجهزة المعامل  .3

 .أو استخدامها فى أغراض اخرى  إال بواسطة مشرف المعمل

 .ممنوع منعاً باتاً العبث بالستائر أو بالتكييف ولوحة الكهرباء داخل المعمل .4

 .الخاصة باألجهزةممنوع منعاً باتاً عمل كلمة سر جديدة أو تغيير كلمة السر  .5

 .برامج خاصة بالطلبة على األجهزة ممنوع تحميل أى .1

 .ممنوع الجلوس على المكاتب الخاصة بأجهزة الكمبيوتر داخل المعامل .7

 .من يخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمسائلة
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                                       بالكلية منـــــذ إنشائهـــاوالخريجين حصائيا بأعداد المقبولين إ
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 العام الدراسى م
أعداد 

 المقبولين

أعلى 

 مجموع

أقل 

 مجموع

أعداد 

 الخريجين

1  1991  /1997 271 397.5 377.5  

2  1997 /1998 211 411.5 381.5  

3  1998  /1999 221 415.1 319.1  

4  1999  /2111 213 395.5 383.5 113 

5  2111  /2111 397 419.5 385.1 117 

1  2111  /2112 422 411.5 389.1 181 

7  2112  /2113 393 417.5 385.1 234 

8  2113  /2114 417 411.5 385.1 314 

9  2114  /2115 489 417.5 379.5 281 

11  2115  /2111 415 419 379 324 

11  2111/2117  173 419 381.9 327 

12  2117 /2118  712 419.5 383 334 

13  2118 /2119  181 397 371 321 

14  2119/2111 511 414 381 318 

15  2111/2111 12 398.5 355 333 

11  2111/2112 135 419.5 383,5 387 

17  2112/2113 111 417 384 

214 

بدون دور )

 (سبتمبر
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 بيان المدرجات وقاعات التدريس بالكلية
 

 

 المدرجات المتاحة داخل الكلية

 لبطا 411سعة  ابراهيم فرج. د.أمدرج 

 طالب 411سعة  عبد المنعم الشافعي. د.مدرج أ

 طالب 131سعة  7مدرج رقم 

 طالب 111سعة  8مدرج رقم 

 طالب  11سعة   9مدرج رقم 

 طالب  11سعة   11مدرج رقم 

 

 المدرجات المتاحة بمركز التعليم المفتوح

 طالب 121سعة  511مدرج رقم 

 طالب 151سعة  511مدرج رقم 

 طالب 151سعة   513مدرج رقم 

 طالب 251سعة  211مدرج رقم 

 طالب 151سعة  211مدرج رقم 

 طالب 251سعة  212مدرج رقم 
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 مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية: أوال

يهذذدف إلذذى اإلعذذداد والمشذذاركة فذذى البحذذوث والدراسذذات المتخصصذذة فذذى مجذذال 

طنية ومراكز اتخاذ القرار، صناعة ودعم القرار بما يخدم متطلبات المؤسسات الو

إجذذراء الدراسذذات االستشذذرافية الهادفذذة إلذذى التنبذذؤ بذذاألداء المسذذتقبلي للوحذذدات 

اإلنتاجيذذة ومؤسسذذات االقتصذذاد الذذوطني فذذى ظذذل سذذيناريوهات وتوجهذذات بديلذذة و 

عقد الحلقات النقاشية  وورش العمل فذى مجذاالت أنشذطة المركذز و إعذداد دورات 

و تطذذوير وتسذذويق البرمجيذذات فذذى مجذذاالت أنشذذطة  تدريبيذذة وبذذرامج تخصصذذية

 . المركز و المساعدة فى إنشاء مراكز نظم دعم القرار 
 

 مركزالدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات: ثانياً 

يهدف إلى اإلعداد والمشاركة فى البحوث والدراسات المتخصصة فى مجاالت 

ستشارية المتخصصة فى مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات ، تقديم الخدمات اال

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  

 

 الحاسب المركز االفتراضى للتنقيب فى البيانات ونمذجة :ثالثا

قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإطالق مبادرة البحث والتطوير      

وتعتمد المبادرة على إنشاء . في مجاالت علوم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

هذا وتأمل . مراكز للتميز في البحث والتطوير في مجال االتصاالت والمعلومات

كز دورا قياديا وتوجيهيا في عملية التحول إلى مجتمع الوزارة في أن تلعب هذه المرا

كما . المعلومات والعمل على ابتكار وتسويق التقنيات المستخدمة في هذا المجال

تهدف الوزارة من خالل هذه المراكز إلى إحداث تحول في ثقافة المواطنين، وهو 

ل االتصاالت األمر الذى من شأنه أن يزيد الوعي بأهمية البحث والتطوير في مجا

والمعلومات على النحو الذي يشجع مختلف القطاعات على االستفادة من نتائج هذه 

األبحاث لتحقيق الهدف الذي تنشده مصر وهو التحديث ويأتي على رأس أولويات 

يتماشى مع  الوزارة رفع مستوى البحث والتطوير في جمهورية مصر العربية بما

ـة ،وان األمل ليحذو وزارة االتصاالت والمعلومات األهداف اإلستراتيجيـــة القوميـ

في أن يؤدي نجاح مراكز البحث والتطوير في مجاالت االتصاالت والمعلومات إلى 

 

 المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص
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بما في ذلك أبناء هذا البلد ن ذوى الشهرة العالمية إلى مصر،استقطاب الباحثي

ر قد يتم والجدير بالذكر أن مراكز البحث والتطوي،العاملين والمقيمين بالخارج 

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 

 رية صالمؤسسات األكاديمية الم

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)  

المركز،  وقد قامت الوزارة بطرح مسابقة للتقدم بعروض المشروعات في هذا        

تم اختيار كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة لتكون المؤسسة األكاديمية و

عميد الكلية لرئاسة المركز وإدارة /القائدة لهذه المركز واختيار األستاذ الدكتور

   .  مشروعاته

والمركز بتكوينه الحالي يضم عناصر من جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة       

آر دي آي )وشركات مصرية ( ميكروسوفت وآي بي إم)يكية وشركات عالمية األمر

. هذا ويضم المركز أيضاً نخبة من ألمع الباحثين المصريين بالخارج(. وإنفورماتكس

كما يتعاون المركز مع الوزارات والهيئات المصرية في مجالي البترول والسياحة 

لبحث العلمي لرفع مستوى بهدف إيجاد بحث علمي تطبيقي يهدف إلى توظيف ا

 الدخل القومي

هذا وقد أطلق المركز أربع مشروعات رائدة تجمع ما بين البحوث النظرية     

 :والتطبيقات الصناعية والمشروعات األربعة هي

تطبيق تقنيات التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية في مجاالت  .1

 الدولية  شركة إنفورماتكس البترول والغاز الطبيعي في مصر باشتراس مع

التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية لرفع مستوى الدخل القومي    .2

 .فى مصر

 .التنقيب في النصوص العربية والمواقع الشبكية ومعالجة اللغات الطبيعية .3

التعرف على هوية البيانات الغارية والتصوير المرئي لها في تطبيقات التنقيب  .4

 .باالشتراس مع الجامعة األمريكية بالقاهرةفي البيانات 
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 رابعا مركـــز المكفوفين

مذذن اجذذل تذذوفير بيئذذة مناسذذبة لتأهيذذل وإعذذداد وإعانذذة المعذذاقين بصذذريا علذذى إدارة 

العلميذذذة بذذذدون صذذذعوبة وباسذذذتخدام تطبيقذذذات  األعمذذذال المختلفذذذة ورفذذذع كفذذذاءتهم

رة إنشذاء مركذز لتذذدريب جذاءت فكذ تكنولوجيذا المعلومذذات الحاسذب اآللذي وتقنيذات

التعذذاون مذذع مركذذز ب 1991المكفذذوفين بكليذذة الحاسذذبات والمعلومذذات فذذي ديسذذمبر

 المعلومذذات ودعذذم اتخذذاذ القذذرار لمجلذذس الذذوزراء ليخذذدم هذذذه الفئذذة مذذن طذذالب

 . وخريجي جامعة القاهرة الذين يعانون من مشكلة اإلعاقة البصرية

 ومن أهم الخدمات التي يقدمها المركز

  الطالب  على استخدام برمجيات الحاسبتدريب. 

 للطالب المكفذوفين باسذتخدام ( بي نأج –عربي ) قررات الدراسية مإدخال ال

 .الماسح الضوئي وتصحيحها وطباعتها مرة أخرى باستخدام لغة برا يل 

  التعاون مع بعض مراكز المكفذوفين والجمعيذات الخيريذة فذي مصذر وبعذض

 الدول العربية

  شذذاء مراكذذز جديذذدة للمكفذذوفين بكليذذة دار العلذذوم وكليذذة المسذذاهمة فذذي إن

الحقذذوق جامعذذة القذذاهرة وكذذذلك المسذذاهمة فذذي إنشذذاء مراكذذز مماثلذذة فذذي 

 .جامعات أخرى مثل المنيا وبني سويف 
 

قررات الدراسية ومجموعذات مذن الكتذب مكترونية لبعض الإليوجد بالمركز مكتبة 

المية كما يوجد مجموعة الكتب الصذوتية الثقافية والعديد من المؤلفات الع العربية

 النسو أو الطباعة من هذه المجموعات ويباح للطالب

 دور المركز خارج نطاق الجامعة
 2111المشاركة في المؤتمر األول لجمعية النور واألمل بالمنصورة سنة  (1

 2111سنة  Media Log عقد ورشة عمل بمشاركة شركة (2

 2111ة المشاركة في مؤتمر متحدى اإلعاقة سن (3

 2112المشاركة في يوم اإلبصار العالمي  (4

 تنظيم ورشة عمل شارس شركة الناطق يومي لعرض برنامج الناطق بالغة العربية (5

 قام المركز بتدريب طلبة كلية الهندسة جامعة القاهرة من أعضاء أسرة رسالة (1

بمقذذذر  2114شذذذارس أبنذذذاء المركذذذز فذذذي االولمبيذذذاد المصذذذرية للمعلوماتيذذذة سذذذنة  (7

 اإلسكندريةب يميةاألكاد

ساهم المركز في إنشاء المكتبة السمعية بكلية دار العلوم كما ساهم في تزويذد كذل  (8

 المدعم بالغة العربية  jawsكلية الحقوق ودار العلوم بطابعة برا يل وبرنامج  من

ليبيا ، مركذز إبصذار  –مراكز مماثلة فى جامعة بنى غازي ساهم المركز في إنشاء (9

 . ئة القومية لدار الكتب ، جمعية المغربي بالقاهرة بالسعودية ، الهي
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الكلية من منطلق مسئوليتها القومية وتحقيق رساالتها اإلنسانية  تحرص على       

إعداد أجيال تمتلك مقومات العلم الحديث ومتأهبة لمواجهة التحديات ولديها القدرة 

ك بالهوية واإللتزام بأداء الواجب على تحقيق الجودة التنافسية العالمية مع التمس

 .بكفاءة وإخالص

 

ولقد قامت الكلية بتقييم أدائها ذاتياً وعمل دراسة أولية بتوجيهات من الجامعة      

مع بداية الحديث عن الجودة واإلعتماد بهدف ضمان الجودة  1999خالل عام 

ثيقاً لكافة الموارد واإلعتماد واإلرتقاء بمنتجها التعليمى وشملت الدراسة حصراً وتو

 .المادية والبشرية والبرامج الدراسية لمرحلتى البكالوريوس 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 

 .2117/2118وتم تخريج أول دفعة في العام الدراسي  2114/2115دراسي العام ال

 

حصلت الكلية على مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة، وبدأ  2115وفى عام       

وقامت الكلية بالفعل بإنشاء وحدة لضمان الجودة كما  2111التنفيذ فى سبتمبر 

البرامج والمقررات  نجحت في نشر الوعي بمفاهيم الجودة وعمل توصيف لجميع

الدراسية خالل عامين دراسيين كاملين من العمل، وتقدمت الكلية بتقريرها األول 

وتعددت الزيارات الميدانية  2118للهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد فى يناير 

للمراجعة )ومن جهة الهيئة القومية ( للمراجعة الداخلية)من جهة الجامعة 

تلك المرحلة بزيارة المراجعين النظراء والتي كانت خالل نوفمبر وإنتهت ( الخارجية

، وقد قامت الكلية بدراسة تقرير 2119وتقديم تقريرهم النهائي خالل فبراير  2118

 . المراجعين النظراء وقامت بمناقشة جميع المالحظات الواردة فى التقرير

 

يد في اإلمكانيات المادية وبناء على تقرير المراجعين النظراء تم رصد نقص شد     

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

 

 

 

 وحدة ضمان الجودة و اإلعتماد
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المشروع يمكن  وأهداف لمشروعتمويل لالحصول على وبالفعل استطاعت الكلية      

 :تلخيصها كما يلى

 

 تطوير العملية التعليمية .1

 تطوير القدرة المؤسسية .2

اإلرتقذذاء بإمكانيذذات البحذذث والنشذذر العلمذذي فذذي مجذذاالت علذذوم الحاسذذب  .3

 وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار

 لمجتمع الصناعي والمدني تطوير العالقة بين الكلية وا .4

 اإلرتقاء ببيئة العمل اإلدارى بالكلية .5

 الحصول على اإلعتماد األكاديمى للكلية .1

 

وبذلك فإن المهام الرئيسية للمشروع التى من خاللها يمكن تحقيق األهداف       

السابقة تتلخص في تجديد وصيانة البنية التحتية وتطوير المعامل الطالبية والبحثية 

ر البرامج التعليمية بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وإنشاء وتطوي

دبلومات تخصصية ومهنية وتنظيم الدورات التدريبية للطالب واألساتذة واإلداريين 

كما سيتم ميكنة إدارات الكلية المختلفة وتطوير نظام الكنترول وإنشاء قواعد . بالكلية

لة العلمية بالكلية والمؤتمر العلمي للكلية وتوفير البيانات الالزمة وتطوير المج

ومن أهم أنشطة المشروع، ربط مخرجات الكلية والمتمثلة . الحماية المدنية بالكلية

في الخريجين وتوجهات البحث العلمي بالهيئات التي تعمل في مجاالت تخصصات 

جميع برامجها التعليمية ويمثل التقدم إلعتماد الكلية إعتماداً شامالً ل. الكلية الرئيسية

 . وأنظمتها اإلدارية النشاط األساسي والرئيسي واألكثر أهمية والختامي للمشروع

 

يعذذود بذذالنفع علذذى طذذالب أن تنفيذذذ مشذذروع بمثذذل هذذذا الحجذذم  وممذذا تقذذدم يتضذذح     

ة التذدريس واإلداريذين وخريجين الكلية كما سيعود بالفائذدة علذى السذادة أعضذاء هيئذ

كذذون مذذردوده إيجذذابي علذذى المجتمذذع المذذدني الممثذذل فذذي جميذذع الشذذركات يبالكليذذة، و

والهيئذذات والمؤسسذذات التذذي تعمذذل فذذي صذذناعة المعلومذذات والبذذرامج الجديذذدة فذذي 

 .مجاالت الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار
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 اإلنجازات في المجاالت الدراسية
           =========================== 

 

 تطوير نظام الدراسة بالكلية  :أوال 

  
قامت الكلية بإعذداد بذرامج دراسذية جديذدة دون المسذاس بنظذام الدراسذة الحذالي      

ويتواكذذب مذذع متطلبذذات التحذذديث فذذى تكنولوجيذذا المعلومذذات واالعتماديذذة الدوليذذة مذذع 

التركيز على ربط الدراسة بالتطبيق والتدريب وذلك إلعداد خريجين لهذم القذدرة علذى 

  -:لمنافسة العالمية ومن هذة البرامج ا

 : البرنامج ن ويتضمصدور القرار الوزاري بتطبيق برنامج  تكنولوجيا الشبكات  -1 

       تأمين الشيكات و المعلومات ●   إدارة وتشغيل الشبكات 

        تكنولوجيا الويب واالنترنت  ●   شبكات النظم المدمجة 

   2113/2114ة من هذا العام الجامعى عيل هذا البرنامج بدايفو قد ت

علذذذى المجلذذذس األعلذذذى للجامعذذذات ، ويهذذذدف  تطذذذرح برنذذذامج هندسذذذة البرمجيذذذا -2

 : البرنامج إلى إعداد كوادر بشرية متخصصة ذات كفاءة عالية فى المجاالت اآلتية 

          إدارة مشروعات نظم المعلومات ●     هندسة البرمجيات 

  وير ودمج البرمجياتتط●                  
 

 تطوير النظام المميكن لدعم نظام الساعات المعتمدة المتبع بالكلية  : ثانيا 

  
تنظيم عمليات قبول الطذالب المسذتجدين والمحذولين وتخصذيص رقذم تعريذف  .1

 .لكل طالب 

 .تسجيل المقررات الدراسية التى يختارها الطالب  .2

 على الموقع اإللكتروني للكلية تنظيم جميع أعمال الكنترول وإظهار النتائج  .3

توزيع الطالب المقيدين غلذى مجموعذات يخصذص لكذل مذنهم مرشذد أكذاديمي  .4

من أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطالب على اختيار المقذررات الدراسذية 

 . وتقديم االستشارات

إتاحة مساحة كبيرة من التدريب العملي المتطور بمذا يواكذب متطلبذات العمذل  .5

سات الدولة وذلك باالتفاق مع هيئة تكنولوجيا المعلومات ومذن فى كافة مؤس

خذالل مبذادرة أى تذذاس لذدعم التذذدريب الصذيفي للطذالب بكبذذرى الشذركات التذذى 

 .تعمل فى مجال الحاسبات 

استمرار تطبيق نظذام الفيذديو كذونفرنس مذع جامعذة أسذيوط يذتم فيذه تذدريس  .6

 . ت جامعة أسيوطالعديد من المقررات الدراسية لطلبة كلية الحاسبا
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 المؤتمرات العلمية : ثالثاً 
 

 

 -:المؤتمر الدولى للمعلوماتية والنظم  -أ 
 

تنظم الكليىة المىؤتمر الىدولي السىنوي للمعلوماتيىة والىنظم اعتبىارا مىن العىام        
يشىكل و 1322/1321وعلى التوالي حتى العام الجىامعي  1332/1331الجامعي 

واألستاذ الىدكتور وكيىل الكليىة  ألستاذ الدكتور عميد الكليةاالمؤتمر العلمي برئاسة 
 : عضويةولشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 . جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية  - 1
 . ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية  - 2
  .ممثلين عن الطالب علي أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة - 3

العلمي  ويختص المؤتمر العلمي بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث      

المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطالقها  تقويم النظم في الكلية و

    .لمالحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة

السادة بمشاركة لجلسات العلمية والندوات ويعقد خالل المؤتمر العديد من ا      

 تكنولوجيا المعلومات الحاسبات و وكالء المنظمات المتخصصة فى مجاالتوفود و

                           ويتشرف المؤتمر بحضور األستاذ الدكتور رئيس الجامعة مختلف  أنحاء العالم من 

ويهدف  د بالجامعةوالمعاهلفيف من السادة عمداء الكليات  والسادة النواب و

تنمية فرص التعاون الدولى فى مجال تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات  المؤتمر إلى

 .وتبادل المعرفة العلمية 

 **  www.fci.cu.edu.eg**ولمزيد من التفاصيل  
 

- :المؤتمر الطالبي السنوي : ب
 

ي لمسذذاعدة الطذذالب فذذى الكليذذة المذذؤتمر الطالبذذي السذذنو تقذذوم الكليذذة بتنظذذيم          

كيفية التغلب علذى الفجذوة بذين الدراسذات النظريذة فذي مجذال الحاسذبات والمعلومذات 

ومتطلبات سوق العمل  من مهارات االتصاالت والعرض وغيرها ويشذارس فذي تنظذيم 

المذذؤتمر طذذالب وطالبذذات الكليذذة مذذن خذذالل لجذذان تنظيميذذة وأكاديميذذة ويشذذارس كذذذلك 

الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصذرية  مجموعات من طالب  كليات

وبحضور نخبة من األساتذة المتخصصين ولفيف من رجال األعمذال ،ويشذارس فيذه  –

 .من الطالب ويتضمن العديد من الجلسات العلمية وورش العمل رة أعداد وفي

*** 
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 ية للمعلوماتيةالمجلة المصر: أوال

 رهذاتحر ،محكمذة ا،سذنوي ثالث مذرات ElSevierيصدر الناشر العالمي مجلة علمية 

وتهتم المجلة بنشر البحوث النظريذة والتطبيقيذة  –ومستمرة  –2111الكلية منذ عام 

والميدانية التي تقدم إضافة علميذة فذي علذوم الحاسذب وتكنولوجيذا المعلومذات ونظذم 

 يات ودعم اتخاذ القرار وتهدف المجلة إلىالمعلومات وبحوث العمل

 .إثراء النقاش العلم بين المتخصصين -1

تعميذق االتصذذال والتبذذادل العلمذذي بذذين المؤسسذذات العلميذذة المصذذرية  -2

 .ونظيراتها األجنبية والعربية

 . نشر كل ما هو جديد في مجال الحاسبات ونظم المعلومات -3

 المؤتمر العلمي للكلية : ثانيا
نويا بإعذداد الكتذاب الخذاص بذالمؤتمر العلمذي السذنوي والذذي يتضذمن تقوم الكليذة سذ

  CDمجموعة األبحذاث العلميذة التذي يذتم مناقشذاتها خذالل فتذرة المذؤتمر ويلحذق بذه 

تتناول المحاور األساسية التي يدور حولها الجلسات العلمية التي تعقد أثناء المذؤتمر 

 .   تمر و ورش العمل التي يتم  تنظيمها على هامش المؤ

 دليل الطالب: ثالثا
وهذذذو دليذذذل وثذذذائقي يسذذذجل المعلومذذذات األساسذذذية عذذذن الكليذذذة وإمكانياتهذذذا البشذذذرية 

 –إدارة الكليذة  –والمادية والتكنولوجية ، ويشمل الدليل على الالئحة الداخلية للكلية 

نظذام الدراسذة بالسذاعات المعتمذدة و  –قائمة أسذماء السذادة أعضذاء هيئذة التذدريس 

والعديد من المعلومات التي تهم طالب الكلية بمختلف فئذاتهم ،  –قررات الدراسية الم

  .نظام الدراسة تطويركل ما يهم الطالب من شروط االلتحاق بالكلية ويتضمن كما 

 دليل درجة الماجستير والدكتوراه : رابعا
ا يتضذذمن الذذدليل اللذذوائح والقواعذذد المنظمذذة للحصذذول علذذى درجذذة الماجسذذتير ، كمذذ

 .بالتسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفةيتضمن المقررات الدراسية واإلجراءات المتعلقة 

تهتم إدارة الكلية بإصدار كتاب سنوى :  رى لحفل الخريجيناالكتاب التذك

تذكرى لحفل الخريجين يتضمن إنجازات الكلية ومجموعة من اإلحصائيات التى تهم 

يجين ومجموعة متميزة من الصور الخريجين وكذلك أسماء أوائل الطلبة والخر

  .التذكرية

 

 إصدارات الكلية
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تمنيات إدارة الكلية  مع خالص  
 والتفوقبالتوفيق  

 


