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  عميـــــد الكليـــــةكلــــــمة األستاذ الدكتور/ 

 

 الطالب أبنائي

 بنها. والمعلومات بجامعةحاسبات كلية ال فيمرحبًا بكم 

تمكنكم من قضاء مرحلة دراسة جامعية  التيهذا الدليل كل المعلومات  يفنقدم لكم 

 . وناجحةمفيدة 

خدمة  فيوكذلك  والدراسات العليا العلميوالبحث خدمة الطالب  في رياديتحرص الكلية على أن تقوم بدور 

تدريبية  لك فرصوكذالطالب فتقدم الكلية برامج متنوعة لطالب البكالوريوس  وفيما يخص. الخارجيالمجتمع 

كما تشجع الكلية مختلف األنشطة الطالبية  ،مجاالت تكنولوجيا المعلومات فيمتميزة بالشراكة مع كبرى الشركات 

. كما تنتهج الكلية سياسة واألسر والمبادرات الطالبيةالطالب  اتحادخالل  والثقافية والفنية والرياضية منالعلمية 

 . ومقترحات الطالبوى التعامل مع شكا فيالباب المفتوح 

 والبشرية للكليةظل اإلمكانات المادية  فيالطالب أتمنى لكم أن تحققوا أقصى استفادة من فترة الدراسة  أبنائي

 سفراء متميزين لكليتكم. وأن تتخرجواالمتميزة 

 

 عمـــــــــــــــيد الكليــــــــــــــــة
   زايد مىحلهالة أ.د 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبتور/ األستاذ الدككلــــــمة 
 

 األعزاء.... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبناتي أبنائي

جديد ملئ بالتجديد والطموح والمثابرة والعطاء وكم أتمنى  دراسيأهنئكم بحلول عام 

األنشطة الطالبية  فيدراستكم ومشاركين بفاعلية  فيأن أراكم جميعًا متفوقين 

 واالجتهادالحافز والدافع للعمل  وهيمفتاح تكوين الشخصية المتكاملة  فهي المختلفة

 حياتكم الدراسية والعملية فيما بعد. فيوالنجاح 

األعزاء نحن حريصين دائمًا على التواجد بينكم والتواصل معكم عبر القنوات المختلفة. نستمع آلرائكم  أبنائي

خطواتكم لم فيه خيرًا لكم ونزودكم بكل ما لدينا من خبرات علمية وذلك  ومشاكلكم ونمد لكم أيدينا بكل الحب لنوجه

من خالل السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بما يمتلكون من خبرات علمية عظيمة وتجارب عملية عديدة. 

عالمية فهم يحرصون كل الحرص على تطوير وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة التطورات ال لكم،يسعدهم تقديمها 

مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات عصر العولمة من أجل خلق أجيال جديدة قادرة على التعامل بفكر ولغة  في

البحث والتحليل والقدرة على مواجهة ثورات  فيآن واحد ويجعل لديه الرغبة  في الخارجيالمجتمع المحلى والعالم 

الكلية على توفير أعلى التقنيات والتجهيزات  إدارةتحرص . ولذلك واالتصاالتالحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 من الكلية. الخريجينبمعامله ومختبراته وقاعاته بغرض رفع كفاءة  الجامعيالعلمية للتعليم 

صرار .وبناتي أبنائي خالص وا  ... من المؤكد أن الطريق ملئ بالتحديات وعلى كل منا أن يؤدى واجبه بأمانة وا 

 ظل مصرنا الغالية. فيمسيرتنا من مصاعب وعقبات. أتمنى لكم النجاح والتوفيق  للتغلب على ما يعترض

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
  سليم محمدمازن  /.د .مأ
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 كلــــــمة وحدة ضمان الجودة واإلعتماد
 

المرموقة على مر إطار التوجه العام للدولة للنهوض بالعملية التعليمية بما يتناسب مع تاريخ ومكانة مصر  في

فكر ضمان جودة مخرجات العملية التعليمية لمواكبة المستحدثات  العاليالعصور، وفى ضوء تبنى وزارة التعليم 

 كآلية للتطوير. واالعتمادمبدأ التقويم  واالعتمادالنظم التعليمية، ونهج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  في

 باتخاذالكلية  اذ الدكتور عميد الكلية بإنشاء وحدة ضمان الجودة، قامتمما سبق وبصدور قرار االست انطالقا

بجميع محاور العملية التعليمية، بدأت بتشكيل فرق عمل إلعداد دراسة متكاملة  لالرتقاءخطوات رائدة وفعالة 

تية للكلية تحليل تبنت الدراسة الذا لتوصيف وتقييم وتحليل البيئة التعليمية بالكلية وتحديد نقاط القوة والضعف.

دليل التقويم الصادر عن الهيئة القومية لضمان  فيجميع العناصر والمؤشرات الخاصة بمعايير التقويم الواردة 

إعدادها القيادات األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واعضاء  في، وشارك واالعتمادجودة التعليم 

 .اإلداري من الجهاز 

يماناً   المجاالت التعليمية كافة في واإلداري  ياألكاديم واألداء والمقررات البرامج تطوير بأهمية الكلية ارةإد من وا 

 واإلداري  األكاديمي األداء وتطوير لتدعيم والبشرية المادية إمكاناتها وضعت الكلية كل فقد واإلدارية، والبحثية

 والفاعلية المطلوبين الكفاءة لتحقيق الداخلية لرقابةوا للمتابعة داخلي نظام توفير على إدارتها من حرصاً  وذلك

 .االعتماد على للحصول وصوالً  الجودة نظام تطبيق عند

 والذيدليل ال الدراسات العليا هذابكلية الحاسبات والمعلومات أن تقدم لطالب  واالعتمادالجودة ضمان يسعد وحده 

 تمنحها الكلية التيالة وأهداف الكلية الى الدرجات العلمية يتناول أسلوب الدراسة بالكلية بداية من الرؤية والرس

 الطالب.  يمتقو ونظام  اتاالمتحانو القواعد المنظمة للدراسة و 
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 جـامعـة بنهـــــــا في سطور
 

  بتاريخ  1142بقرار رئيس الجمهورية رقم  1976كانت جامعة بنها فرع لجامعة الزقازيق منذ عام

ى التجارة والطب البشر  –الهندسة بشبرا  –س كليات )الزراعة بمشتهر وكانت تضم خم 25/11/1976

رقم  ي الوزار ثم تم صدور القرار  -ببنها( والتربية 

العلوم واآلداب  اتبإنشاء كلي 1981لسنة  278

 بمشتهر  ي البيطر ببنـها والطب 

  23/4/1988في  334وصدر القرار الوزاري رقم 

ببنها وكان تابعا بإنشاء المعهد العالي للتكنولوجيا 

بضمه لجامعة بنها وتغيير  7/3/2006في  83لوزارة التعليم العالي، حتى صدور القرار الجمهوري رقم 

 مسماه إلى كلية الهندسة ببنها.

  رقم  ي الوزار وضمــــــــــها لفرع بنها بالقرار  1990تم إنشاء كلية الحقوق كفرع من كلية حقوق الزقازيق عام و

  1994لسنه  287

  وكانت تابعة لوزارة التعليم  11/8/1990في  884إنشاء كلية التربية النوعية ببنها بالقرار الوزاري رقم تم

 بضمها لفرع بنها. 1/10/1998بتاريخ  329رقم  الوزاري القرار العالي، وصدر 

  بعد ذلك إلى تم تحويله و  1992لسنه  301رقـــم  ي الوزار للتمريض ببنها بالقرار  يالعالتم إنشاء المعهد

 .1996كلية التمريض عام 

  بإنشاء كلية التربية الرياضية )بنين( ببنها. 1995لسنة  419صدر القرار الوزاري رقم 

  جامعة بنها عن فرع إنشاء جامعة بنهـــا )استقالل ( ب2005لسنة ) 84رقم  ي الجمهور در القرار صثم

 .(الزقازيق
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 م20/7/2006بتاريخ  267رقم  ي الجمهور ر م إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالقرات. 

  م2/6/2011في  104تم إنشاء كلية الفنون التطبيقية بالقرار العسكري رقم. 

  الجامعيويشغل الحرم  ،وعشرون  الخمستعتبر جامعة بنها الثالثة عشرة من حيث النشأة بين الجامعات 

البشري، الطب زراعة ، الهندسة بشبرا ، الا ومشتهر وشبرا وتضم الجامعة كليات ـــعـدة أماكن بمدن بنه

، التمريض التجارة ، التربية ، اآلداب ، العلوم ، الطب البيطري ، الهندسة ببنها، التربية النوعية، الحقوق،

فـدان بمدينة العبور  108وقد تم تخصيص عدد ، الفنون التطبيقية الحاسبات والمعلومات ،التربية الرياضية

ا بعض الوحــــــــــدات الخدمية ـــــاجهة التوسعات المستقبلية للجامعة كما تضم جامعة بنها لمو ـــــلجامعة بنه

ـــبرا ومدينتين للطالبات العامة لرعاية الطالب وثالث مدن جامعية للطالب بمدن بنها ومشتهر وشـــــــ دارةكاإل

تخدم الجامعة والمجتمع  التيمن المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص  51بنها وشبرا وعدد  بمدينتي

  .موزعة على الجامعة

  وطبقا للتصنيف العالمي للجامعاتwebometrics  المركز الرابع  ا علىــــجامعة بنه حصلت 2016يوليو في

مستوى والمركز الخامس على جامعة  25والتي يبلغ عددها الجامعات المصرية الحكومية مستوى على 

المركز السابع تعليمية، كما حصلت الجامعة على مؤسسة  60بلغ عددها يالتي و الحكومية والخاصة  اتالجامع

جامعة عربية ،  976واحتلت المركز الستون على ، مؤسسة تعليمية إفريقية 1487نحو  عشر إفريقيا على

يعتبر تصنيف ، هذا و مؤسسة تعليمية في العالم 11996عالميا على  1316 جاءت في المركزو 

webometrics جامعة على  ألف 25000كبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من هو أ

مستوى العالم، يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، يرتبط بمعيار األبحاث والملفات الفنية، 

أن ويتم تحديثه بشكل دوري كل ستة أشهر، ويتم تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم على أساس 

  نشاطات أي جامعة تظهر في مواقعها اإللكترونية.
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 مدينة بنهـــــا
 

تبعد حوالي شماال  28عرض  شرقا، خط 31الطول خط  القليوبية وتقع علىمحافظة هي عاصمة مدينة بنهــــــــــــــــا 

عين ويمر بها فرع دمياط من الغرب والرياح التوفيقي من الشــــــــرق وتحيط بها مياه الفر  كم إلى شــــــــمال القاهرة 45

 رئيســــــيا مركزاوتمتاز بموقعها الفريد الذي جعل منها  .شــــــرق والغرب بحيث أصــــــبحت شــــــبه جزيرةمن الجنوب وال

 القديملقد ذكر في التاريخ ان اســــــــــــمها  والحديدية.للمواصــــــــــــالت البرية 

وكانت بنها تابعة  اســـمها بنها أصـــب ومنه  )باناهو(واســـمها  نها( -بر)

 1850مة لمديرية القليوبية عام إداريا وماليا لطوخ ثم جعلت عاصــــــــــــــ

م وأخيرا  1913ولما أنشـــــــــــئ مركز بنها اصـــــــــــبحت عاصـــــــــــمة له عام 

بنها عاصــمة القليوبية منذ عام  فأصــبحتتحولت المديرية إلى محافظة 

 م. 1960

بالمدينة، ( نسمه 171321) 2010يبلغ عدد سكانها طبقا لتعداد سنة 

 بالريف.( 408664)

 2كم 176.01 :المساحة الكلية

 2نسمة/كم 2654 :الكثافة

   :التقسيم اإلداري 

 عزب       قرى توابع         وحدات قروية         مدينة  
  1                 8                 41          186 

 .فدان 34227 :المساحة المنزرعة

 القطن - القم  :أهم المحاصيل
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 موز - موال  :أهم الفاكهة

 كرنب - بطاطس :أهم الخضروات

جهزة األتجميع  -الغذائية  الصناعات - بالستيكيةوالكيميائية والجلدية وال الصناعات اإللكترونية :أهم الصناعات

 مستخلصات الروائ  العطرية - هربائيةالك

 ُتعّد بنها اليوم مركز الصناعات اإللكترونية في مصر. 

  صة الدواجن المصريةمركز تجارة الدواجن لجمهورية مصر العربية، ويوجد بها بور. 

  ُتنتج المناطق الزراعية المحيطة ببنها القم  والقطن المصري. 

 ا منذ القدم، كمركز إلنتاج عطر الوردــــــُعرفت بنه. 

 :األحياءأهم 

منشية النور  -الزهور  حي -المنشية  -الشدية  -وسط البلد  -منطقة المربع  -أتريب  -ا الجديدة ـــــــبنه –الفلل 

عزبه البرنس  -ميت الحوفيين  -دملو  -وروره  -األهرام  -بطا  -كفر الجزار  -الموال   -رس الوطني الح -

 الجبليه. -كفر مناقر  -

 

 :بنهـــــامتوسط درجات الحرارة على مدار العام بمدينة 

 يونيو مايو إبريل مارس فبراير يناير  شهر
 34 32 28 23 20 19 عظمى
 21 18 15 12 10 9 صغرى 

 
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو  شهر
 21 25 30 33 35 35 عظمى
 11 15 19 22 23 23 صغرى 
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 وبعض المدن المصرية:  مدينة بنهــــاالمسافة بين 

 
 شرم الشيخ الغردقة العريش السويس بورسعيد االسماعيلية اإلسكندرية القاهرة

 كم 416 كم 438 كم 353 كم 139 كم 140 كم 105 كم 145 كم 45
 
 

 منوف طنطا قليوب زفتى ميت غمر المنصورة بلبيس الزقازيق
 كم 30 كم 40 كم 30 كم 30 كم 30 كم 78 كم 40 كم 40

 
 :بنهــــــاطرق الوصول إلى مدينة 

عليها معظم  حيث يمر والحديديةللمواصالت البرية  رئيسيا مركزابموقعها الفريد الذي جعل منها مدينة بنهـــا تمتاز 

لى أي مكان داخل الجمهورية. تمتلك مدينة بنها  المدينة بمدن مجمع مواقف متعدد الطوابق يربط المسافرين من وا 

حيث يبدأ من عندها تفرع جميع خطوط السكك الحديدية رئيسية محطة قطارات ، كما ان بها ومحافظات الجمهورية

 إلى جميع مدن الدلتا.

كلية الزراعة عند محطة )موقف " ميكروباص"سيارات أجرة من القاهرة باستخدام  نهــــــابيمكن الوصول إلى مدينة 

محطة من تقريبا )نصف ساعة القطار كل عن طريق  أو الجيزة( –مترو أنفاق كلية الزراعة خط شبرا الخيمة 

 سكك حديد مصر(.

 
 :اهم معالم مدينة بنهــــا

 اآلثار الفرعونية بمنطقة أتريب. 

 عباس باشا حلمى الحكم بعد عمه  الخديوي تولى  :باشاديوي عباس حلمي حفيد محمد علي قصر الخ

  .ولقد قتل الخديوي عباس حلمى في قصره هذا على يد خادمه عمر وصفي. إبراهيم باشا
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  أول صيدليةوهي عاما  100أكثر من  يزيد عمرها عنهي أقدم صيدلية في مصر صيدلية النايب و 

أحمد محمد  /وهو الدكتور( يناألبو )يملكها مصري 

كانت  حينما 1907النايب وتم افتتاح الصيدلية عام 

 أجزاخانة)كان أسمها مصر تحت الحكم الملكي و 

 (النايب

  أحسن ناس»كوبري بنها القديم والذي غنت له المطربة العالمية داليدا في أغنية.» 

 بورصة الدواجن الرئيسية لجمهورية مصر العربية. 

  يتسع لعشرة آالف متفرج: الرياضىاستاد بنها. 

 مسجد ناصر بمنطقة الفيالت. 

 كورنيش النيل بمنطقة الفيالت وحديقة النيل للطفل. 

 كيلو متر 5ا الجديد الذي انشئ خارج الكتلة السكنية بطول ــــــكوبري بنه. 

 ا متعدد الطوابق ويربط المدينة بمدن ومحافظات الجمهوريةـــــمجمع مواقف بنه. 

  ا حيث يبدأ من عندها تفرع جميع خطوط السكك الحديدية إلى جميع مدن الدلتاــــــقطارات بنهمحطة. 

 

 :عن تل أتريبنبذة 

وكان رمزها الثور  المصرين الدلتا إلى عشرين مقاطعةفقد قسم قدماء  –أتريب تمثل عاصمة المقاطعة العاشرة 

 .ره أحد أشكال حورس معبود أتريب المفضلاألسود، ويطلق عليها أيضا مقاطعة الثور األسود باعتبا

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/El-Nayeb_Pharmacy_in_the_1950's.jpg
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تشغل بقايا مدينة أتريب الحالية قرية أتريب القديمة ومنطقة التأمين الصحي والمستشفى العام حتى السنترال الحديث 

وقد شغلت جميعها بالمباني الحديثة نظرا  الكورنيش.وموقع سيدي نصر بشارع كلية تجارة ومن كلية تجارة حتى 

ويقوم المجلس األعلى باإلشراف المكثف على  ك أهالي،لكونها أمال

جميع أعمال البناء والحفر سواء صرف صحي أو مياه أو غاز 

طبيعي ومنازل األهالي وذلك إلنقاذ أثار أتريب وقد تم العثور على 

مئات القطع األثرية أثناء األشراف منها تمثال المك نيكا وتمثال 

وتعد أتريب  الحفر.أثناء ملكي من عصر الدولة الوسطى وذلك 

كما برع أيضا في  العمارة،يعتبر معجزة عصره في فن  حابو( الذيمسقط رأس المهندس المبدع )أمنحتب بن هي 

حل المشكالت الفنية في الميكانيكا والرياضة والحساب التي كانت تواجه الفرعون، ولقد تم تقديس هذا الرجل 

وبالرغم من مسئولياته الضخمة في طيبه فإنه كان شديد الوالء لمسقط  نويا،سوكانوا يحتفلون بعيد ميالده  العظيم،

 .الشمالرأسه في مدينة أتريب في 

 التياألسرة  وهيلقد تأكد العلماء المصريين أن تاريخ هذه المدينة يرجع على األقل الى االسرة الرابعة الفرعونية 

 التيمن اتريب القديمة  الغربيحالية قامت على الجزء ق.م ومدينة بنها ال 2613 حوالي )سنفرو(أسسها الملك 

ولم يتبق من اتريب االثرية سوى اجزاء يسيرة  ت البنائية الحديثةآلى مر الزمن تحت الزراعات والمنشاختفت ع

 ا.ــــحاليا من الناحية الشرقية من مدينة بنه اتريب( مجازا )تلترتفع عن االرض على شكل تالل يطلق عليها 

حمامات شبه متكاملة وليس المطلوب فيها االغتسال فقط  وهيم المواقع االثرية بها حمامات اتريب االثرية ومن اه

وقت الظهيرة للمناقشة ومن اهم مكونات الحمام صالة االستقبال وغرف  األهاليبل كانت تستخدم كمنتديات تجمع 

تصريف المياه الباردة والساخنة وقد بنيت مواسير لب كما توجد حجرات تسخين المياه و المالبس وصالة االلعا
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وقد تعرضت الحمامات للعوامل الجوية  حمرة(ال -رمل ال - )الجيرالحمامات بالطوب االحمر المكسو بطبقات من 

      من رياح وامطار وتغير في درجات الحرارة مما أثر كثيرا على أجزائها.

وت من وهو تاب امون(ثيو  )بف األثري التابوت وهناك أيضا 

وجد بشارع فريد ندا باتريب ويحمل التابوت من  الجيري الحجر 

تلف معظمها  التيجميع جوانبه شريطا من الكتابة الهيروغليفية 

 ويدعى امون(ثيو  )بفيحمل اسم  بسبب االحوال الجوية والتابوت

ورئيس  الملكيوهو المشرف على الحريم  امون(أم حر  )تاايضا 

 الخزانين.
 

 

 :من مواليد مدينة بنهــــا ياتأبرز الشخص

 العالم النووي الذي اغتاله الموساد :يحيى المشد. 

 م1952أحد المؤسسين لحركة الضباط األحرار والذين قاموا بثورة  :كمال الدين حسين. 

 وزير الصحة األسبق :عبد الفتاح المخزنجي. 

 وزير التربية والتعليم األسبق :جمال العربي. 

  لمجلس األعلى للقوات المسلحةعضو ا :محسن الفنجرى. 

 الروائي الشهير :فؤاد قنديل. 

 وكيل وزارة االعالم، وسفير سابقا :أحمد عزت عبد الحميد شرارة. 

  عالم إسالمي شهير :يوسف الدجوي. 

 إسماعيل ي الخديو هو شيخ األدباء في عصر  :حسين المرصفي. 
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 ة الحاسبات والمعلوماتيلك
 

شاء كلية متخصصة في حرصت جامعة بنهـــا على إن

مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالصورة التي 

تتماشى مع متطلبات العصر الحالي نظرا للتطور السريع 

في تكنولوجيا الحاسبات والتكنولوجيا على وجه العموم 

األمر الذي يتطلب إقامة هذه الكلية لتخريج الكوادر 

مليون مواطن كما انه ال يوجد كلية  4,5واإلقليم والذي يخدم حوالي  القادرة على مواكبة التطور وخدمة المحافظة

مماثلة لها على مستوى محافظة القليوبية. ومن المعروف أن هناك إقبال متزايد على هذا القطاع مما كان يحتم 

عامة سنويا انتقال أبناء محافظة القليوبية للدراسة خارج المحافظة علما بأن الطالب الحاصلين على الثانوية ال

إقـليم القلــيوبـية  احتياجضــوء ى توفر اإلمكــانيات الـالزمة وفــى بناء عـلو  ألف طالب. 20بمحافظة القليوبية يزيد عن 

بــتاريخ  17إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات وذلك بجلســته رقـــم  المجاورة وافق مجلس جامعة بنها على واألقاليم

16/10/2006. 

 2006لسـنة  267رقـــم  الجمهوري ـرار صــدر الق 

 بإنشـــــاء الكـليــة.

  تقدم  2013ظلت الكلية منذ انشائها حتى أكتوبر

خدماتها التعليمية من خالل مقر مؤقت خصصته لها 

الجامعة لحين االنتهاء من انشاء المقر الدائم للكلية 

 لكلية التابعة المباني أحدفي  طابقين عن عبارة هوو 

 (سابقا للتكنولوجيا العالي المعهدا )ببنه الهندسة
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 قال اليه منذ أكتوبر االنت تم وقد بنهــــا لجامعة اإلنشائية التوسعات ضمن يقع للكلية الدائم المقر

 متر مربع 8000ويتكون من ثالث طوابق بمساحة  2013

 للجامـعـاتى تتبع الكلية قـطاع الحـاسبـات والمعلومات بالمجلس األعلــــ 

 

 

طالبها بعد التخرج بمهارات  تسلي  إلىهدف الكلية ت

والتحليل، سوية مع الفهم الشامل للتحديات  االتصال

 المستقبلية نحو البشر وبيئتهم.
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 موقع الكليـــة
 

الزراعي كما انه يطل على  اإلسكندريةلمنصورة والقاهرة االقاهرة  ييقع مبنى الكلية في موقع متميز على طريق

يربط الذي مجمع مواقف بنهـــــا متعدد الطوابق و التوفيقي. يضاف إلى ذلك انه على بعد أمتار قليلة من  الرياح

 .المدينة بمدن ومحافظات الجمهورية

 

 

 
 الكليـــة موقع
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 مخطط الدور األرضي

 
 
 

 مخطط الدور األول
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 مخطط الدور الثاني
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 إدارة الكليـــة

 
 
 

 
 هالة حلمي زايد /األستاذ الدكتور

 ليةـــــــيد الكـــــــعم
 
 
 
 

 
 

 سليم محمدمازن  /مساعدستاذ أ
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 
 

 طارق أحمد الششتاوى  /الدكتورستاذ األ
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 
 

 كرم عبد الغنى عبد الرحمن /أستاذ مساعد
 البيئة وخدمة المجتمعوكيل الكلية لشئون 
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 رؤساء األقسام

 
 

   

 أ.د/ محمد صالح الدين السيد  قسم الحسابات العلمية

 

هالة حلمي زايدأ.د/  قسم علوم الحاسب  

 

.د/ طارق أحمد الششتاوى أ قسم نظم المعلومات  
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 رؤية الكلية
 .ى واإلقليمىالريادة فى مجاالت الحاسبات والمعلومات على المستوى المحل

 

 رسالة الكلية
عداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل في مجاالت الحاسبات والمعلومات إ  الىالكلية  تسعى

 من خالل تعليم متطور يسهم في اثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع.

 

 أهداف الكلية
 تهدف الكلية إلى:

 على مستوى التعليم والطالب 

 فاءة في مجاالت الحاسبات والمعلوماتإعداد طالب ذو ك (1
 واالبتكاري تدريب الطالب على العمل الجماعي  (2
 تهيئة الطالب لسوق العمل بما يؤهله لدخول هذا المجال بمهنية متميزة (3
 واإللكتروني الذاتيتدعيم التعلم  (4
 تطوير نظم التقييم المستمر للفاعلية التعليمية (5

 
 العلميعلى مستوى البحث 

 عي لدى الجميع نحو أهمية البحث العلمي المتميزرفع مستوى الو  (1
 تدعيم وتوفير وسائل النشر في المجالت والدوريات العالمية  (2
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تحقيق االنتشار المعرفي العالمي للكلية  (3
ث والمشروعات توفير بيئة علمية إيجابية جاذبة للعلماء المتميزين للمشاركة في الرسائل واألبحا  (4

 المشتركة
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 على مستوى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 تفعيل دور الكلية كبيت خبرة متكامل في مجال الحاسبات والمعلومات (1
  المشاركة في دراسة مشاكل المجتمع وتقديم حلول لها (2
            نشر الوعي الحاسوبي وتعميقه في المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات (3
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 البيانات الوصفيةأواًل: 
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 الهيكل التنظيمى واإلدارى للكلية

 

 

  

 مجلس الكلية

 عميد الكلية

 ادارة األمن
الشئون 

 القانونية

لشئون التعليم  الكليةوكيل 

 والطالب

 قسم شئون التعليم

 والطالب

لجنة متابعة سير العملية 

 ةالتعليمي

 قسم رعاية الشباب

قسم شئون المعامل 

 والوسائل التعليمية

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث

الدراسات قسم 

 العليا

 المكتبةقسم 

العالقات قسم 

 الثقافية

وحدة متابعة 

 الوافدين

 

وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع والبيئة

الستشارات  مركز

 وتكنولوجيا المعلومات

وحدة متابعة 

 جينالخري

لجنة الزمات 

 والكوارث

 األقسام العلمية

 قسم علوم الحاسب

 قسم نظم المعلومات

 قسم نظم الحاسبات

 قسم الحسابات العلمية

 أمين الكلية

 

خدمة المجتمع  لجنة

 وتنمية البيئة

وحدة متابعة المتعثرين 

 دراسيا

مكتب عميد 

 الكلية

قسم العالقات 

العامة 

 والمتابعة

 وحدة ضمان

 الجودة

وحدة 

تكنولوجيا 

 المعلومات

قسم الموازنة 

 والحسابات

قسم 

المشتريات 

 والمخازن

 

قسم 

شئون 

 العاملين

 

قسم الخدمات 

 العامة 

قسم شئون 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 

 الستحقاقات
إدارة 

 الصيانة

العيادة 

 الطبية
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 

 (Computer Science) قسم علوم الحاسب  -1

 الدرجــــــة االســـــم م
 زايد محمد هالة حلمى / أ.د 1

 القسم( مشرفا على)
 أســـــتاذ

 أستاذ مساعد م محمود موسىمحمود إبراهي / دأ.م. 2
 أستاذ مساعد مازن محمد سليم / أ.م.د 3
 مدرس ميدوفاء محب محمد عبد الح / د 4
 مدرس مصطفيوليد أوسامى محمود  / د 5
 مدرس رشا عربان محمود عبد الكريم / د 6
 مدرس د / منى عبد الباسط صديق 7
 مدرس بد الجوادإسالم أحمد فهيم ع / د 8
 مدرس على الصاوي د أبو اليزيد أحم / د 9
 مدرس أحمد طه عبد الفتاح عبد هللاد /  10
 مدرس محمد طه عبد الفتاح عبد هللاد /  11
 مدرس مساعد أحمد حسن أحمد أبو العطام.م /  12
 مدرس مساعد شيماء طري  محمدم.م /  13
 مدرس مساعد ابراهيم رمضان لؤي محمد م.م /  14
 مدرس مساعد العزيز محمد نيفين عبدم.م /  15
 مدرس مساعد ندا بهاء إبراهيم أحمدم.م /  16
 مدرس مساعد حمادة على محمد علىم.م /  17
 مدرس مساعد القزاز متولي شراكي فتحيم.م /  18
 مدرس مساعد ياسمين موريس سمير جورجم.م /  19
 مدرس مساعد أحمد محمد عزيز إسماعيلم.م /  20
 مدرس مساعد ناجي حمد عبد الحميدعمرو مم.م /  21
 مدرس مساعد  مى كمال الدين محمد جالب م.م / 22
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 الدرجــــــة االســـــم م
 مدرس مساعد فاطمة السيد إبراهيم على م.م /  23
 مدرس مساعد خليل العبادي فتحينجالء م.م /  24
 مدرس مساعد م.م / مصطفى عبد هللا عباس عطوة 25
 معيد بيوميم / هبه محمد خليل  26
 معيد عاء محمد إبراهيم اإلبيارى دم /  27
 معيد م / منيرة منير هارون  28
 معيد آية عصام عبد المقصود مغاورى م /  29
 معيد على حسن صبحيم / محمود  30
 معيد م / سمر كمال صابر حامد 31
 معيد م / هنية محمد عبد هللا عبد الحق 32
 معيد م / ايه حاتم عالم عالم 33
 معيد لكريم الدمرداشى أحمدم / نهى عبد ا 34

 

 

   (Information Systems)نظم المعلوماتقسم   -2

 الدرجــــــة االســـــم م
 / طارق أحمد الششتاوى  د.أ 1

 أســـــتاذ )مشرفا على القسم(

 أستاذ مساعد / كرم عبد الغنى عبد الرحمن جودة دم.أ. 2
 أستاذ مساعد محمد عبد الفتاح محمد حامد / دأ.م. 3
 مدرس / سحر فوزي عبد الرازق سب  د 4
 مدرس خالد محمد فؤاد إبراهيم عبد المجيد / د 5
 مدرس ياسر ماهر عبد المطلب / د 6
 مدرس د / ضياء سالمة عبد المنعم 7
 مدرس د / حسن محمود محمد رمضان 8
 مدرس مساعد م.م / منى محمد عرفة عبد المنعم 9
 مدرس مساعد م.م / شيماء طلعت أمين عامر 10
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 الدرجــــــة االســـــم م
 مدرس مساعد م.م / فادى عبد المنعم محمد 11
 مدرس مساعد م.م / متولي رشاد متولي عمر 12
 مدرس مساعد مم / سمية محمد محمود أبو النجا 13
 مدرس مساعد م.م / هبه فتحي عبد العزيز يونس 14
 مدرس مساعد م.م / شيماء إسماعيل محمد 15
 مدرس مساعد المم.م / لمياء سعيد السيد س 16
 معيد م / هناء إبراهيم حسين 17
 معيد م / إيمان محمود على محمود 18
 معيد م / مصطفي عبد هللا ابراهيم فرج 19
 معيد م / سمر عبد السميع ذكي 20
 معيد م / هدى محمد غالب 21

 

 

 

  ) (Scientific Computingالعلميةالحسابات قسم   -3

 الدرجــــــة االســـــم م
 / محمد صالح الدين السيد أ.د 1

 )مشرفا على القسم(
 أســـــتاذ

 أستاذ مساعد بدر متولي/ السيد السيد  دأ.م.  2
 مـدرس / آمال أحمد أبو الخير د 3
 مـدرس / أحمد طاهر صال  أذار د 4

 مدرس مساعد م.م / محمد فوزي إبراهيم عيسى 5
 معيد م / دعاء لطفي محمد إبراهيم البابلي 6

 معيد م / هاجر أحمد محمد عبد الحليم 7

 معيد م / مصطفى محمد عبد الرحمن 8

 معيد م / لبنى إبراهيم يسن إبراهيم 9
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  ) (Computer Systemsالحاسباتنظم قسم   -4

 الدرجــــــة االســـــم م
 مدرس مساعد م.م / مي صالح السعيد موسى 1
 اعدمدرس مس م.م / ثروت محمد محمود إبراهيم 2
 معيد م / رشا صالح عبد الصادق عمر 3
 معيد م / تسنيم محمد بهاء عبد العظيم 4
 معيد م / أحمد محمد توفيق علي 5
 معيد م / مرح مصطفى أحمد أبو طالب 6
 معيد م / محمد إبراهيم سيد محمد 7
 معيد م / أحمد يسرى عبد الستار 8
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 نظام الدراسة: ثانياً 
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 التى تمنحها الكلية الدرجات العلمية
 

 :فيــالوريوس الحاسـبات والمعلومات طلــب مجلس الكلية درجة بكـى ا بناء علــــتمن  جامعة بنه

 الحسابات العلمية .1
 علوم الحاسب .2
 نظم المعلومات .3
 نظم الحاسبات .4

 األقسام المفعلة حتى اآلن هما قسم علوم الحاسب وقسم نظم المعلومات

 

 خصصات والمقرارات الدراسيةالت
 نبذة عن قسم علوم الحاسب

لقسم علوم الحاسب هو متابعة واستيعاب وتطوير المفاهيم العلمية وراء ما تنجزه الحاسبات  يالرئيساالهتمام 

وكيف تنجزه مع معرفة بناء الحاسبات وكيف تعمل، فيهتم القسم بتحليل وتصميم وقياس درجة تعقيد 

 يالت ياالصطناعتطبيقات الذكاء ى حل المشكالت الحقيقية، ويركز القسم عل يفدمة الخوارزميات المستخ

إطار اهتمام قسم علوم  يفمعالجة المعلومات، ويدخل  يفإلنسان  يالذكفيها الحاسبات السلوك ى تحاك

جراء البحوث المتعلقة بمقررات مثل:  اللغات الصورية -تحليل وتصميم الخوارزميات  الحاسب تدريس وا 

الشبكات  –النظم الخبيرة  – ياالصطناعالذكاء  -تعريب الحاسب  -تقييم أداء النظم  -ونظرية اآلليات 

نظم التشغيل  –البرمجة الشيئية  –البرمجة الهيكلية  –أساسيات البرمجة  –الحسابات الموزعة  –العصبية 

 –الرؤية بالحاسب  –ة الكالم معالج –البرمجة المنطقية  –معالجة الصور  –نظرية مترجمات البرامج  –

 علوم اإلدراك.
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 نبذة عن قسم نظم المعلومات

العليا والسياسات  دارةلقسم نظم المعلومات هو دراسة جميع القضايا الفنية وقضايا اإل يالرئيساالهتمام 

بشكل إنشاء نظم المعلومات للهيئات والمؤسسات. فيتطرق القسم  يفالتخطيطية المقترنة بتوظيف الحاسبات 

دارةالنظرية والعلمية المتعلقة بتوصيف وتحليل وتصميم وتنفيذ و  يللنواحمتوازن  نظم المعلومات مع تعظيم  ا 

إطار اهتمام قسم نظم المعلومات تدريس  يفاالستفادة من البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، ويدخل 

جراء البحوث المتعلقة بمقررات مثل:  –أمان المعلومات  –هندسة المعلومات  –تحليل وتصميم النظم  وا 

نظم  –نظم المعلومات اإلدارية  –ميكنة المكتبات  – يالمكتبنظم ميكنة العمل  –تطبيقات نظم المعلومات 

قواعد البيانات  إدارةنظم  –تنظيم الملفات  –هياكل البيانات  –هندسة البرمجيات  –المعلومات الجغرافية 

معالجة  –نظم التجارة اإللكترونية  –نظم معلومات التسويق  –القرار  اتخاذنظم دعم  –األعمال  إدارة –

الوسائط المتعددة  –شبكات المعلومات  –من الكوارث  يوالتعافاألزمات  إدارةنظم معلومات  –الصفقات 

 التنقيب عن البيانات. –

 نبذة عن قسم الحسابات العلمية

باستغالل  يالعلممعالجات جديدة للعملية التعليمية والبحث  يهتم قسم الحسابات العلمية بتنمية واستحداث

الستخدام  يالمنهجالتكنولوجيا الحسابية سريعة التطور وعالية األداء. فالحسابات العلمية تهتم بالتطوير 

العلوم الطبيعية والهندسية. ويعتبر  يففهم ونمذجة ومحاكاة الظواهر  يفالحاسبات وأساليب الحل الحسابية 

والتجربة وسيلة فعالة لالستقصاء وللتبصير،  ي النظر الحسابات العلمية ثالثية الحسابات العلمية والفكر قسم 

كثير من الحاالت.  يفوحده أو التجربة وحدها عن بلوغها  ي النظر درجة من الفهم يعجز الفهم ى إلى تؤد

ن بجميع المراكز والمعامل البحثية جدير بالذكر أن هناك احتياجًا كبيرًا لهذه النوعية الجديدة من الخريجي

 والصناعة والبترول والثروة المعدنية وشئون البيئة. يالعلمبالجامعات والمعاهد وقطاعات البحث 
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جراء البحوث المتعلقة بمقررات مثل: يفلذا يدخل  بحوث  إطار اهتمام قسم الحسابات العلمية تدريس وا 

أساليب الحسابات  –نظرية الحسابات  –وتطبيقاته  يحصائاإلالتحليل  –النمذجة والمحاكاة  –العمليات 

 –طرق العناصر المحدودة  –البرمجة الرياضية  –نظرية المويجات  –الحسابات عالية الداء  –العددية 

 – يواإلحصائ يالعلمالتبصير  –حسابات األشكال الفراغية  – يالرياضاإلحصاء  –الحسابات الرمزية 

االحتماالت  –األشكال ى التعرف عل –الرسم بالحاسب  – يالعددالتحليل  –ية الحسابات البيئية والكون

 واإلحصاء.

 نظم الحاسباتنبذة عن قسم 

رفع كفاءتها من حيث السرعة ى كيفية قياس أداء الحاسبات والعمل عل يفيهتم قسم نظم الحاسبات بالبحث 

استخداماتها مع دراسة المعماريات المختلفة  يفتطوير المعالجات الدقيقة والتوسع ى وحجم الذاكرة والعمل عل

استنباط وسائل تأمين الحاسبات والشبكات وسرعة تراسل ى أداء ممكن. هذا باإلضافة إلى أقصى للوصول إل

مجاالت التحكم لألجهزة ى شت يفالزمن الحقيقي، مع كيفية استخدام الحاسبات  يفالبيانات مع معالجتها 

جراء البحوث المتعلقة بمقررات  يفدخل والطرفيات المختلفة، لذا ي إطار اهتمام قسم نظم الحاسبات تدريس وا 

النظم المبنية  –تنظيم ومعماريات الحاسبات  –لغات التجميع  – يالمنطقالتصميم  –إللكترونيات  مثل:

سب التحكم بالحا –تراسل البيانات  –شبكات الحاسبات  –أساليب أمان الحاسبات  –المعالج الدقيق ى عل

النظم ذات الحاسبات  –المعماريات المتوازية  –المعالجة الرقمية لإلشارات  –واجهات الحاسبات وطرفياتها  –

 الزمن الحقيقي. يفنظم المعالجة  –تطوير البرمجيات ذات األبعاد الكبيرة  –معالجة األخطاء  –المدمجة 
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 نظم قبول وتحويل الطالب

 

 جراءات مكتب التنسيق التابع للمجلس األعلى يخضع نظام القبول للدفعات الجدي دة بالكلية إلى سياسات وا 

 .للتنسيق اإللكترونييتم اإلعالن عنها سنويًا بالصحف القومية وعلى موقع الوزارة و للجامعات 

 

  للقراراتوتبعًا  المركزي السنة األولى طبقًا لقواعد مكتب التحويالت  فيتقبل الكلية تحويالت الطالب إليها 

 للتحويل.منظمة للمجلس األعلى للجامعات وخالل الفترة المسموح بها ال

 

 الطالب من الكليات ذات لوائ  دراسية مماثلة وبنسبة تتماشى مع موارد الكلية  للسنوات األعلى تقبل بالنسبة

مكانيات الكلية  وذلك عن طريق االدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة. وا 
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 تمقرراجداول ال
 

            األولى الفرقة:

            عام التخصص:

             

 1جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
مال أع

 سنة
 عملي شفوي

 English Language (1)  HUM 110  50 2 - - 10 40 - - 2 (1) إنجليزيةلغة   110إنس  

 50 2 - - 10 40 - - 2 لغويات حسابية  113إنس  
 Computational 

Linguistics 
 HUM 113 

 Humanities  HUM 114  50 2 - - 10 40 - - 2 إنسانيات  114إنس  

 Mathematics (1)  BSC 120  150 3 - 15 20 115 - 4 4 (1رياضيات )  120عمس 

 Physics (1)  BSC 125  150 3 25 10 25 90 2 2 4 (1فيزياء )  125عمس 

 160اجح  
أسس بناء وبرمجة  

 الحاسبات
4 - 4 105 15 10 20 3 150 

 Computer 
Fundamentals 

 CHW 160 

             

   600 المجموع الكلي      30 6/6/18 إجمالي الساعات 

 

  

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 

 سنة
 عملي شفوي

 English Language (2)  HUM 111 50 2 - - 10 40 - - 2 (2) يةإنجليزلغة   111إنس  

 50 2 - - 10 40 - - 2 إدارة أعمال  115إنس  
 Business 
Organization 

 HUM 115 

 Mathematics (2)  BSC 121  125 3 - 10 20 95 - 3 3 (2رياضيات )  121عمس 

 Physics (2)  BSC 126  125 3 20 10 20 75 2 2 3 (2فيزياء )  126عمس 

 Electronics  BSC 127  125 3 20 10 20 75 2 2 3 إلكترونيات  127عمس 

 150برح  
أساسيات البرمجة  

 الهيكلية
4 - 2 90 10 10 15 3 125 

 Fundamentals of 
Structured Prig. 

 CSW 150 

             

   600  المجموع الكلي      30 6/7/17 إجمالي الساعات 
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            الثانية الفرقة:

            عام التخصص:

             

 2جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
عمال أ

 سنة
 عملي شفوي

 Report Writing HUM 212  50 2 - - 10 40 - 1 2 كتابة تقارير  212إنس  

 Mathematics (3) BSC 222  125 3 - 10 20 95 - 3 4 (3رياضيات )  222عمس 

 Data Structures DBA 270  100 3 15 10 10 65 2 - 3 هياكل البيانات  270قوب  

 Logic Design CHW 261  125 3 20 10 20 75 3 - 3 المنطقيالتصميم   261اجح  

 223حسع  
االحتماالت  

 واإلحصاء
2 2 - 75 15 10 - 3 100 

 Probability and 
Statistics 

SCC 223 

 280نظم  
مقدمة لنظم  

 المعلومات
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Introduction to 
Information Systems 

INF 280 

             

  600    المجموع الكلي      30 7/6/17 إجمالي الساعات 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 
 سنة

 عملي شفوي

 216انس  
 المهنةأصول  

 وشرعيتها
2 - - 40 10 - - 2 50 

 Professional Ethics 
& Legal Aspects 

 HUM 216 

 Mathematics (4)  BSC 228  125 3 - 10 20 95 - 3 4 (4رياضيات )  228عمس  

 File Organization  DBA 271  100 3 15 10 10 65 2 - 3 تنظيم الملفات  271قوب  

 234 حسع 
تحليل إحصائي  

 وتطبيقاته
3 2 - 75 15 10 - 3 100 

 Statistical Analysis 
& Applications 

 SCC 234 

 125 3 15 10 10 90 3 - 3 الشيئية البرمجة  251برح  
 Object Oriented 
Programming 

 CSW 251 

 Operations Research  SCC 231 100 3 - 10 15 75 - 2 3 بحوث العمليات  213حسح  

             

 600   المجموع الكلي      30 5/7/18 إجمالي الساعات 
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            الثالثة الفرقة:

            عام التخصص:

             

 3جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
ة مد

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 

 سنة
 عملي شفوي

 341علح  
اللغات الصورية  

 ونظرية األليات
3 2 - 80 10 10 - 3 100 

 Formal Languages & 
Automata 

 CSC 341 

 322حسع  
أساليب الحسابات  

 العددية
3 2 - 75 15 10 - 3 100 

 Numerical 
Computing Methods 

 SCC 332 

 Logic Programming  CSW 352  100 3 15 10 10 65 2 - 3 البرمجة المنطقية  352برح  

 340علح  
تحليل وتصميم  

 الخوارزميات
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Analysis and Design 
of Algorithms 

 CSC 340 

 100 3 15 10 10 65 2 - 3 هندسة البرمجيات  354برح  
 Software 
Engineering 

 CSW 354 

 Assembly Language  CSW 353  100 3 15 10 10 65 2 - 3 لغة التجميع  353برح  

             

   600         المجموع الكلي        30 8/4/18 إجمالي الساعات 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 المقرراسم  رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 

 سنة
 عملي شفوي

 381نظم  
تحليل وتصميم  

 النظم
3 2 - 75 15 10 - 3 100 

 Systems Analysis 
and Design 

 INF 381 

 Operating Systems  CSW 355  100 3 15 10 10 65 2 - 3 تشغيلنظم ال  355برح  

 372قوب  
نظم إدارة قواعد  

 بيانات
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Database 
Management 
Systems 

 DBA 372 

 Artificial Intelligence  CSC 343 100 3 15 10 10 65 2 - 3 الذكاء االصطناعي  343علح  

 Computer Graphics  SCC 342  100 3 15 10 10 65 2 - 3 بالحاسبالرسم   342حسع  

 362اجح  
بناء وتنظيم  

 الحاسبات
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Computer Arch. & 
Organization 

CHW 362 

             

 600   المجموع الكلي      30 10/2/18 إجمالي الساعات 
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            الرابعة الفرقة:

            علوم الحاسب لتخصص:ا

             

 4جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 

 سنة
 عملي شفوي

 100 3 - 10 15 75 2 - 3 النمذجة والمحاكاة  430حسع  
 Modeling & 
Simulation 

 SCC 430 

 456برح  
نظريات مترجمات  

 لغة البرامج
3 2 - 75 15 10 - 3 100  Compiler Theory  CSW 456 

 Image Processing  CSC 447  100 3 15 10 10 65 2 - 3 معالجة الصور  447علح  

 Computer Networks CHW 465  100 3 15 10 10 65 2 - 3 شبكات الحاسبات  465اجح  

4XX  100 3 15 10 10 65 2 - 3 (1) اختياريمقرر  Selected Topics  4XX 

 Project  PRO 400  - - - - 50 - 4 1 - المشروع  400مشر  

             

   500     المجموع الكلي      30 12/3/15 إجمالي الساعات 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 
 سنة

 عملي شفوي

 100 3 - 10 15 75 - 2 3 نظرية الحاسبات 433حسع 
 Theory of 
Computation 

 SCC 433 

 Neural Networks  CSC 445  100 3 15 10 10 65 2 - 3 الشبكات العصبية 445علح 

 100 3 - 10 15 75 - 2 3 الحسابات الموزعة 448علح 
 Distributed 
Computing 

 CSC 448 

 464اجح 
أساليب أمان 

 الحاسبات
3 2 - 80 10 10 - 3 100 

 Computer Security 
Methods 

CHW 464 

4XX  100 3 15 10 10 65 2 - 3 (2) اختياريمقرر  Selected Topics  4XX 

 Project  PRO 400  200 - - 100 50 - 4 1 0 المشروع 400مشر 

             

   700     المجموع الكلي       30 8/7/15 إجمالي الساعات 
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            الرابعة الفرقة:

            نظم معلومات التخصص:

             

 5جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 
 سنة

 عملي شفوي

 417انس  
تطوير  اقتصاديات 

 البرامج
3 - - 80 20 - - 3 100 

Economics for S/W 
Development 

 HUM 417 

 484نظم 
نظم بناء  

في المعلومات 
 البيئات الحديثة

3 - 2 65 10 10 15 3 100 

Building 
Information System 
in Modern 
Environments 

 INF 484 

 482نظم 
التنقيب عن  

 البيانات
4 - 2 65 10 10 15 3 100 Data Mining  INF 482 

 487نظم 
التجارة  

 اإللكترونية
3 1 2 65 10 10 15 3 100 

Electronic 
Commerce 

 INF 487 

4XX  100 3 15 10 10 65 2 - 3 (1) اختياريمقرر Selected Topics  4XX 

 Project  Pro 400 100 - - - - - 4 1 - المشروع  400مشر  

             

 600 المجموع الكلي      30 12/2/16 إجمالي الساعات 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 
 سنة

 عملي شفوي

 486نظم  
إدارة األزمات  

 والكوارث
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Crisis Manag. & 
Disaster Recovery 

 INF 486 

 485نظم  
نظم المعلومات  

 الجغرافية
4 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Geographical 
Information 
Systems 

 INF 485 

 483نظم  
نظم ميكنة العمل  

 المكتبي
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Office Automation 
Systems 

 INF 483 

 488نظم  
نظم دعم واتخاذ  

 القرار
4 - - 80 10 10 - 3 100 

 Decision Support 
Systems 

 INF 488 

4XX  100 3 15 10 10 65 2 - 3 (2) اختياريمقرر  Selected Topics  4XX 

 Project  Pro 400  100 - - - - - 4 1 - المشروع  400مشر  

             

   600  المجموع الكلي      30 12/1/17 إجمالي الساعات 

 

  



 جامعـة بنهــــا –المعلومات كلية الحاسبات و - دليل الطالب

 

 43 

 

            الرابعة الفرقة:
الحسابات  التخصص:

            العلمية

             

 6جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 لدراجاتالنهاية العظمى ل الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 
 سنة

 عملي شفوي

 434حسع  
الحسابات عالية  

 األداء
3 2 - 75 15 10 - 3 100 

 High Performance 
Computing 

 SCC 434 

 100 3 15 10 10 65 2 - 3 النمذجة والمحاكاة 430حسع  
 Modeling and 
Simulation 

 SCC 430 

 100 3 15 10 10 65 2 - 3 البرمجة الرياضية  435حسع  
 Mathematical 
Programming 

 SCC 435 

 436حسع  
طرق العناصر  

 المحدودة
3 2 - 75 15 10 - 3 100 

 Finite Element 
Methods 

 SCC 436 

4XX ( 1مقرر إختياري) 100 3 15 10 10 65 2 - 3  Selected Topics  4XX 

 Project  Pro 400  - - - - 50 - 4 1 - المشروع  400مشر  

             

   500   المجموع الكلي      30 10/5/15 إجمالي الساعات 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 
 ناالمتحا

مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 

 سنة
 عملي شفوي

 100 3 - 10 15 75 - 2 3 الحسابات الموزعة 448علح 
 Distributed 
Computing 

 CSC 448 

 437حسع  
حسابات األشكال  

 الفراغية
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Computational 
Geometry 

 SCC 437 

 100 3 - 10 15 75 - 2 4 نظرية الحاسبات  433حسع  
 Theory of 
Computation 

 SCC 433 

 438حسع  
الحسابات البيئية  

 والكونية
2 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Comp. Envir. & 
Global Changes 

 SCC 438 

4XX  100 3 15 10 10 65 2 - 3 (2) اختياريمقرر  Selected Topics  4XX 

 Project  Pro 400  200 - - 100 50 - 4 1 - المشروع  400مشر  

             

   700 المجموع الكلي      30 10/5/15 إجمالي الساعات 
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            الرابعة الفرقة:

            نظم الحاسبات التخصص:

             

 7جدول رقم 

 الفصل الدراسي األول

             

 اسم المقرر قم المقررر

 النهاية العظمى للدراجات الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 

 سنة
 عملي شفوي

 460اجح 
النظم المبنية على 

 المعالج
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Microprocessor-
based Systems 

CHW 460 

 100 3 15 10 10 65 2 - 3 شبكات الحاسبات 465اجح 
 Computer 
Networks 

CHW 465 

 467اجح 
المعالجة الرقمية 

 لإلشارات
3 2 - 75 25 - - 3 100 

 Digital Signal 
Processing 

CHW 467 

 100 3 15 10 10 65 2 - 3 تراسل البيانات 468اجح 
 Data 
Communications 

CHW 468 

4XX 100 3 15 10 10 65 2 - 3 (1) اختياري مقرر  Selected Topics 4XX 

 Project Pro 400  - - - - 50 - 4 1 - المشروع 400مشر 

             

   500 المجموع الكلي      30 12/3/15 إجمالي الساعات 

 

 

 الثانيالفصل الدراسي 

             

 اسم المقرر رقم المقرر

 لنهاية العظمى للدراجاتا الساعات أسبوعيا
مدة 

 االمتحان
مجموع 
 الدرجات

Course Title 
Course 

No. تحريري عملي تمرين نظري 
أعمال 
 سنة

 عملي شفوي

 461اجح  
المعماريات  

 المتوازية
3 - 2 65 10 10 15 3 100 

 Parallel 
Architecture 

CHW 461 

 464اجح  
أساليب أمان  

 الحاسبات
3 2 - 75 25 - - 3 100 

 Computer Security 
Techniques 

CHW 464 

 466اجح  
 واجهات 

الحاسبات 
 وطرفياتها

3 - 2 65 10 10 15 3 100 
 Computer 
Peripherals & 
Interfaces 

CHW 466 

 100 3 15 10 10 65 2 - 3 النظم المدمجة  469اجح  
 Embedded 
Systems 

CHW 469 

4XX  100 3 15 10 10 65 2 - 3 (2) اختياريمقرر  Selected Topics 4XX 

 Project Pro 400  200 - - 100 50 - 4 1 0 المشروع  400مشر  

             

   700 المجموع الكلي      30 12/3/15 إجمالي الساعات 

 

 

 

 



 جامعـة بنهــــا –المعلومات كلية الحاسبات و - دليل الطالب

 

 45 

 ديراتـــــــالتق
 

 راسة الفعلية في كل فصل تعقد امتحانات النقل وامتحانات البكالوريوس بنظام الفصل الدراسي ومدة الد

دراسي خمسة عشر أسبوعا في المقررات التي يدرسها الطالب في فرقته، كما تعقد اختبارات أعمال السنة 

 خالل األسبوع السابع من كل فصل دراسي

  لمجلس الكلية بناءا على طلب مجلس القسم أن يحرم الطالب من دخول االمتحان في مقررات القسم كلها

عها من مجمو  %75كانت مواظبته في المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن  إذاأو بعضها 

الفعلي وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من دخول االمتحان فيها، إال إذا قدم 

 عذرا يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول.

  أثناء العام الدراسي وتحدد مجالس األقسام المختلفة موضوع يقوم طالب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع

 المشروع طبقا للمقررات التخصصية الواردة في جداول المقررات الدراسية.

  التقدير العام بأحد التقديرات المبينة بالجدول التالي:ى المقررات وف يفيقدر نجاح الطالب 

 من مجموع الدرجات - % فأكثر 85من  ممتاز
 من مجموع الدرجات - %85اقل من ى % إل 75من  جيد جدا
 من مجموع الدرجات - %75اقل من ى % إل 65من  جيد
 من مجموع الدرجات - %65اقل من ى % إل 50من  مقبول

 

 :أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين 

 من مجموع الدرجات - %50اقل من ى % إل 30من  ضعيف 
 من مجموع الدرجات - %30اقل من   ضعيف جدا
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  على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا  البكالوريوسيحسب التقدير العام للطالب في درجة

 عليها في كل السنوات الدراسية كما يتم ترتبيهم وفقا لهذا المجموع

  عن جيد جدا، يمن  الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائي ممتاز أو جيد جدا وعلى أال يقل تقديره

 ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف أال يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في أي فرقة.

 

 ىالتدريب الصيف
 

والثانية تدريبا عمليا بالكلية ى طلبة الفرقتين األولى يؤد

خالل العطلة الصيفية لفترة أربعة أسابيع، ويقسم الطلبة 

ة التدريس ويتوج مجموعات يشرف عليها أعضاء هيئى إل

هذا التدريب بأن يقوم الطالب بتنفيذ عدة مشاريع 

أما بالنسبة لطلبة الفرقة  مستخدمين أحدث حزم البرامج.

فترة التدريب المقررة  إلتمامالثالثة فبناء على رغبة الطالب يتسلم الطالب من مكتب شئون الطالب استمارة ترشيحه 

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات على أن يتم استيفاء استمارة تقييم  مجال فيالشركات والمؤسسات العاملة  في

 نهاية فترة التدريب. فيأداء الطالب اثناء فترة التدريب 

ة متطلب أساسي للتخرج وال يحصل الطالب على شهادة ب الفرقة األولى والثانية والثالثيعتبر التدريب الصيفي لطال

 عوام الثالثة.تخرجه إال بعد اجتياز التدريب في األ
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 قسام المختلفةقواعد توزيع الطالب على األ
 

  لاللتحاق بالقسم يتم ملئ استمارة رغبات بواسطة الطالب المنقولين للفرقة الرابعة 

  .يتم تجميع االستمارات وتحليلها وفقا لرغبات الطالب 

 ام المختلفة يتم االخذ بهذه الرغبات إذا كانت االعداد مناسبة ومتقاربة بالنسبة لألقس 

  .في حالة اتجاه الطالب الى قسم معين يتم توزيع الطالب من حيث التقدير االعلى 

 

 مشروع التخرج
 

يقوم طالب الفرقة الرابعة بإعداد مشروع البكالوريوس وتحدد مجالس األقسام المختصة موضوعه وتخصص له 

يحددها مجلس الكلية  ي التحرير  االمتحانفترة إضافية بعد 

 ال يتعدىمجالس األقسام المختصة وبما  اقتراحى علبناء 

يتم بعدها  يالثان يالدراسثالثة أسابيع من نهاية الفصل 

 امتحانهامناقشة المشروع. ويعتبر المشروع مادة مستمرة 

 يالثان يالدراسنهاية الفصل  يفعن الفصلين حيث تجمع درجات أعمال السنة  يالثان يالدراسنهاية الفصل  يف

 إليها درجة المناقشة.ويضاف 

 

 افآت التفوق ــــمك
 

جنيه ويمن  الطالب المســــتجدين 120ت التفوق ســــنوية وقدرها آيحصــــل أوائل الثانوية العامة المصــــرية على مكاف

جنية كما يحصــــــل الطالب  84ة تفوق قدرها أالثانوية العامة مكاف فيعلى األقل  %80والحاصــــــلين على نســــــبه 
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جنية  84ت التفوق قيمتها آالفرق الدراســـــــية األولى والثانية والثالثة على مكاف فيدا الحاصـــــــلين على تقدير جيد ج

أما الطالب جنيها  60وكذلك يتم من  طالب شـــــــــهادات المعادلة والحاصـــــــــلين على تقدير جيد جدا مكافأة قدرها 

 ة.جني 120يتم منحهم مكافأة قيمتها  امتيازالحاصلين على تقدير 

 

 

  التأديبيةاألحكام التنظيمية و 
 عذارفرص القيد واأل

 
 :التالي النحوى ربعة علفرص القيد بالفرق األ يفللطالب الحق  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سنوات الدراسة بالكلية وذلك  متفرقتين خالل ليتين أواأما متت باعتذارالتقدم  يفللطالب فرصتين  -

بقرار من مجلس الجامعة الترخيص بفرصة  الضرورةحالة  يفبعد موافقة مجلس الكلية ويجور 
 ثالثه للطالب.

 
 
 
 

 فرص القيد الفرقة
 فرصتان فقط االولي
 فرصه من الخارج بموافقة مجلس الكلية + فرصتان من الداخل الثانية
 الكليةمن الخارج بموافقة مجلس  متتاليةثالث فرص  + فرصتان من الداخل الثالثة
 الكلية،من الخارج بموافقة مجلس  متتاليةثالث فرص  + فرصتان من الداخل الرابعة

ذا أكثر من نصف المواد يجوز له التقدم لالمتحان من  يف كان الطالب ناجحاً  وا 
 ينج ى حتى الخارج بدون حد أقص
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 دـــــإيقاف القي

 

متفرقتين خالل سنوات الدراسة بالكلية  أو متتاليتينيجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين 

حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة ى بالدراسة وف االنتظامقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من ت إذا

 .سنة ثالثة وقف القيد

 :ياالت يفويمكن حصر حاالت وقف القيد 

 .واالحتياطيللخدمة  االستدعاء التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية أو .1
 األعارة للعمل بالخارج. .2
 بالخارج. جةوالزو مرافقة الزوج  .3
 المرض الطويل. .4
 الوضع ورعاية الطفل. .5
 األعتقال. التحفظ أو السجن أو .6
 تأخر قبول أو وصول ملفات الطالب. .7

 

 دـــــالقيإعادة 

الطالب الذي رش  للقبول بالكلية عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا ولم يتقدم 

 الطبي وسداد الرسوم الدراسية عليه أن يتقدم باآلتي: إجراءات قيده من الكشف إلنهاء

طلب باسم األستاذ الدكتور/ عميد الكلية يلتمس فيه إعادة قيده مرفق به المستندات التي تدل على سبب  .1

 عدم تقدمه العام الماضي.

 .العام الماضي عام رسوبيتم العرض على مجلس الكلية وفي حالة القبول يحتسب  .2

 .سحب ملف أوراقه واراد البقاء بالكلية عليه اتباع نفس اإلجراءات السابقةإذا قام الطالب ب .3
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 دــــكيفية استخراج بيان قي

قوم الطالب باستكمال النموذج المعد لذلك بمكتب شئون التعليم والطالب موضحا فيه جهة المخاطبة ي (1

 .والبيانات التي يريد تدوينها

 يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة لذلك (2

 ضار صورة شخصية للطالب لتثبيتها على بيان القيدإح (3

 

 

 األعذار المرضية

 نفس يوم المرض. فييجب على الطالب سرعة إخطار الكلية بمرضه تلغرافيا  (1

 .اتاالمتحان انتهاءأعذار مرضية تقدم بعد  أييسم  بقبول  ال (2

ن على األكثر لتقديم بعده بأسبوعي وقت المرض أو فيالطبية  دارةيجب على الطالب الحضور إلى اإل (3

 بحالته. الخاصةالمستندات 

 .المحددة الفترةترسل من الكلية بعد  التيالشهادات المرضية  وبقبولالطبية بالكشف  دارةتقوم اإل ال (4

حاله ما إذا كان الطالب خارج الجمهورية عليه أن يتقدم بشهادة موقعة من طبيبين ومعتمدة من السفارة  في (5

 بها.وجود البلد الم فيالمصرية 

 دارةخالل فترة مرضهم لإل فعليهم التقدم الدراسيبالنسبة للطلبة الذين يتقدمون بأعذار مرضية أثناء العام  (6

فترة الغياب بعذر من عدمه وذلك بعد التقدم  الحتسابعليهم  الطبيالطبية بالجامعة وذلك لتوقيع الكشف 

 .الطالب بالكليةبطلب لقسم شئون 
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 االتي:فعليه أتباع  االمتحانعن دخول ى عذر مرضتقديم ب لحالة رغبة الطال يف

بعدها بمدة  أثنائها أو أو اتاالمتحانعن دخول  االعتذارالطالب التقدم لقسم شئون الطالب بطلبات ى عل .1

اللجنة الطبية لتقرير اعتماد ى تزيد عن يومين مؤيده بالشهادات المرضية الالزمة لعرض الطالب عل ال

 العذر من عدمه.

 حال من األحوال. يبأقبول أعذار مرضية بعد يومين من نهاية مواعيد امتحانات نهاية العام  ال يجوز .2

عن أداء  اعتذارهالمواد فيمكن قبول  إحدى يف االمتحانأصيب الطالب بمرض مفاجئ أثناء تأدية  إذا .3

 .االمتحانة ذلك وأعتمد التقرير من رئيس لجن طبيب اللجنةتلك المادة إذا أقر  يف االمتحان

يقوم بإرسالها الطالب المتواجدين خارج البالد إال إذا كانت تلك  يالتالشهادات المرضية  اعتماد ال يجوز .4

 المستشفيات وموثقة ومصدق عليها من الجهات المختصة. إحدىالشهادات صادره من 

قبل  االستدعاءتم  من األعذار غير المرضية إذا واالحتياطللخدمة العسكرية  االستدعاء اعتباريمكن  .5

 أثنائه. مباشرة أو االمتحان

 

 االمتحاناتبلجان  ةالقواعد الخاص

  :باآلتييلتزم الطالب 

  االمتحانقبل موعد  االمتحانالتواجد داخل.  

  مع الطالب وال يسم   ةالجامعي البطاقةوجود

  .بدونها االمتحانأداء بللطالب 

 ةبالمقعد المخصص داخل اللجن لتزاماال 

  ة.اظ على الهدوء باللجنوالحف
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 اتاالمتحان ةتباع تعليمات لجنا. 

 اإلجابة ةالبيانات على الشريط المعد لذلك فقط والملصق بكراس ةكتاب. 

 

 :اآلتييحظر على الطالب 

  دقيقة. 15أكثر من  االمتحانالتأخر عن موعد بداية 

  الطالب. أو شخصيةم توض  أس والتي اإلجابةعالمات داخل ورقة  أيبيانات أو وضع  أيكتابة 

 أنواعه.باللجنة بكافة  االمتحاناألخالل بنظام  إحداث شغب أو 

 االمتحانالتليفون المحمول داخل لجان  ذات الذاكرة أو اآلالت الحاسبة المبرمجة أو اصطحاب. 

 إال إذا  االمتحانغيرها داخل لجان  متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو وأيالكتب والمذاكرات  اصطحاب

 ذلك.نص على غير 

  الكتابية.تبادل األدوات  أو االمتحانزميل داخل مقار لجان  أيالتحدث مع 

  ال يسم  بالخروج خالل الخمسة عشر  الوقت. وكذلكقبل مضى نصف  االمتحانالخروج من مقار لجان

 كراسات اإلجابة. استالمتنظيما لعملية  االمتحاندقيقة األخيرة من 

  

 

 الرصد لتماسات إعادةنظام إ

  يحق للطالب التقدم بإلتماس إلعادة مراجعة رصد درجاته إلى مكتب شئون التعليم والطالب بالكلية في

من إعالن النتيجة على أن يسدد الطالب الرسوم المقررة  أسبوعأي عدد من مواد االمتحان وذلك خالل 

 طبقا لعدد المواد المطلوب مراجعتها.
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 لية أو األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم واطالب بتحويل يقوم األستاذ الدكتور / عميد الك

اإللتماس إلى الكنترول المختص لمراجعة رصد الدرجات ثم يخطر الطالب بنتيجة المراجعة من خالل 

 .مكتب شئون التعليم والطالب بالكلية

 

 ةـرأفـــــواعد الـــق

بناء على قرار  2013/2014بالكلية اعتبارا من العام الجامعي يتم تطبيق قواعد الرأفة التالية على جميع الفرق 

 :29/7/2013( بتاريخ 100مجلس الجامعة الجلسة رقم )

من النهاية العظمى  %3عمل سلة للدرجات لكل فرقة دراسية لجميع الطالب المستجدين بحد أقصى  -1

لي: تغيير حالة الطالب أو تخفيف لمجموع درجات المواد بالفرقة على تفرغ بالكامل في نهاية كل سنة كالتا

 مواد الرسوب.

للمجموع الكلي للطالب الناج  نجاحا كامال بدون مواد كما تضاف السلة كاملة الدرجات يضاف باقي  -2

للمجموع الكلي لهؤالء الطالب الذين لم يستفيدوا من البنود السابقة في نفس العام ويراعى في حالة رفع 

للكليات العملية من النهاية العظمى للمادة. في  %10 النظرية،للكليات  %15أي مادة أال يتجاوز الرفع 

حسب األولويات التالية بما يراعي مصلحة الطالب في النجاح والتحقيق  حالة المفاضلة يتم الرفع في المواد

ة المادة ذات الدرج –إن وجدت المادة ذات الدرجة األقرب للنجاح من مواد التخلف والمواد المحملة )

 (على مستوى الفرقةالمادة األقل في نسبة النجاح العامة  –األعلى في التحريري 

 لة فرقتهسيستفيد من باقي ال الطالب المنقول بمواد  -3

ينشأ للطالب الباقي لإلعادة والطالب الذي له حق التقدم لالمتحان من الخارج سلة جديدة لمجموع درجات  -4

 ئض.المواد بالفرقة دون االستفادة من الفا
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 يعامل الطالب الغائب بعذر مقبول في كل مواد فرقته معاملة الطالب المستجد -5

 بالنسبة للطالب المعرضين للفصل النهائي تضاعف لهم درجات الرأفة -6

)كحد أقصى( من النهاية العظمى  %0.25بالنسبة للمجموع التراكمي يجبر كسر الدرجة مع إضافة  -7

 لة رفع تقديره للتقدير األعلى.للمجموع التراكمي لمجموع الطالب في حا

التنفيذية بما ال يتجاوز الحد األقصى لهذه القواعد وبما ال يتعارض  القراراتلمجالس الكليات والمعاهد اتخاذ  -8

 مع اللوائ  الداخلية لهذه الكليات مع مراعاة جبر النصف درجة في حالة حيلولته بين النجاح

 معاهدتفعيل لجان الممتحنين بجميع الكليات وال -9

تقوم الكلية بتجميع المجاميع النهائية للطالب للفرق المختلفة بداية من السنة اإلعدادية أو األولى أول  -10

 بأول.

 2013/2014من العام الجامعي  اعتبارايتم تطبيق هذه القواعد على جميع الفرق بكليات الجامعة  -11

 

 

 

أقرها المجلس األعلى للجامعات  التياإلجراءات 

 الدراسيالعام  لضمان انتظام

التواصل مع الطالب من قبل االدارات الجامعية والعمداء والوكالء ورؤساء االقسام ورعاية الشباب والعمل  -1

 على سرعة حل المشاكل.

الدراسة بصورة كاملة مع التأكيد على اهمية إعالن  فيالتأكيد على انتظام الدراسة والمحاضرات من اول يوم  -2

 الدراسة.  الجداول الدراسية قبل بدء
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تكثيف االنشطة الطالبية وتنويعها )علمية، رياضية، ثقافية، ترفيهية...الخ( بهدف العمل على تكوين شخصية  -3

 .الجامعيالطالب 

 صورة من الصور داخل الجامعة. باياعمال انتخابية  بأيال يجوز القيام  -4

 حزبية او اخري(. ألغراضالجامعة ) فيال يجوز عقد اجتماعات لغير االغراض العلمية  -5

تصرف يمثل خروجا على القيم والتقاليد الجامعية ويتنافى مع الشرف والكرامة وحسن  أيممارسة  ال يجوز -6

 السير والسلوك.

 ال يجوز توزيع منشورات تحريضية ضد اشخاص او هيئات ليتنافى ذلك مع الرسالة الجامعية. -7

 لفترة من الوقت. استخدامة وبدون غرف مغلقة غير محددة الهوي أيالتأكيد على عدم وجود  -8

 التأكيد على المراقبة والمتابعة الدقيقة للمعامل والمختبرات ومحتوياتها بصورة مستمرة. -9

يعد مرتكبا لجريمة كل من ادخل او سهل دخول اشخاص ال ينتسبون للجامعة وذلك دون الكشف عن هويتهم  -10

 رطة.وتتخذ حياله االجراءات الالزمة ويتم تسليمهم الى الش

 فياال بتصري  مسبق ومن خالل نشاط معتمد  الدراسياليوم  نهايةبعد  الجامعيالحرم  فييحظر البقاء  -11

جامعية اخرى او مناطق خالفا للمدن الجامعية  مباني أي فيوكذلك يحظر دخول طالب المدن  الجامعة،

 فرق الدراسية بالكلية(.بعد نهاية اخر محاضرة لل ينتهي الدراسي)اليوم  الدراسيبعد انتهاء اليوم 

 ادارات الجامعة وفقا للقانون. بأيشخص يحاول تعطيل العملية التعليمية او العمل  أييتم التعامل مع  -12

حالة وجود  في اإلداري التأكد من انضباط العمل على مداخل الجامعة ودقة التفتيش بالتنسيق مع االمن  -13

 شركات خاصة على البوابات.
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 نظام تأديب الطالب

من الخارج خاضعون للنظام  االمتحان ةوالمرخص لهم بتأدي نديالمقيبقا لقانون تنظيم الجامعات فإن الطالب ط

 األخص: الجامعية وعلى  والتقاليدالمبين فيما بعد حيث يعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين واللوائ   التأديبي

 ت الجامعيةآالمنش نظام الكلية أواألعمال المخلة ب (1

 مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة  كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو (2

 الشروع فيه  امتحان أو فيالهدوء الالزم له وكل غش  أو االمتحانكل إخالل بنظام  (3

 الكتب الجامعية أو تبديدها واد أوالم أو واألجهزةت آكل إتالف للمنش (4

 لية بدون تصري بالك إصدار جرائد حائط بأية صورة توزيع النشرات أو (5

 

 الجامعات:لتأدبية طبقا لقانون العقوبات ا

 الكتابيأو  الشفهيالتنبيه  (1

 اإلنذار (2

 حرمان من بعض الخدمات الطالبيةال (3

 حضور بعض الدروس ألحد المقررات الحرمان من (4

 مقرر أو أكثر في االمتحانان من الحرم (5

 مقرر أو أكثر فيامتحان الطالب  لغاءإ (6

 فصل من الكليةال (7

 إلى الجامعات األخرى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل  ئيالنهاالفصل  (8
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 والفصول العملية:عقوبات نسبة الغياب من المحاضرات 

 المقرر فيب عند تغيبه محاضرتين يتم إنذار أول للطال (1

 المقرر فيد تغيبه ثالث محاضرات للطالب عن يثانيتم إنذار  (2

 غيبه أربع مراتعند ت االمتحانل يتم حرمان الطالب من دخو  (3

 

( 1972لسنة  49مكرر( لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ) 184برقم )مادة جديدة تم إضافة 

   كالتالي:نصها 

لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس اعماال تخريبية تضر بالعملية التعليمية او 

عة او االمتحانات او العمل داخل الجامعة او االعتداء على ت الجامآتعرضها للخطر او تستهدف منش

االشخاص او على الممتلكات العامة او الخاصة او تحريض الطالب على العنف واستخدام القوة او المساهمة 

امر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خالل اسبوع على االكثر من تاريخ الواقعة يخطر به  أيفى 

اب موصى عليه ويجور الطعن على هذا الجزاء امام مجلس التأديب المختص بالجامعة على ان الطالب بخط

يكون من بين اعضائه احد اعضاء مجلس الدولة واحد اساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على 

 "دائرة الموضوع"احكام مجلس التأديب امام المحكمة االدارية العليا 
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 ةمعامـل الكليـــ
 

التعليمية بكلية الحاسبات والمعلومات على أن يكون خريج الهيئة اإلدارية و  يفجامعة بنها متمثلة  إدارةحرصا من 

حاسبات أخرى قامة عدة معامل إبعلوم الحاسب لذا فقد اهتمت الكلية  يفالمذهل الحادث  الكلية مواكب للتطور

داري ي وفن يتدريبوكذلك تم وضع هيكل  ،تحقيق الهدف سالف الذكرلمتخصصة  لتفعيل دور هذه المعامل  وا 

شراف  يالتوتشغيلها بكامل طاقتها  مباشر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية صممت عليها تحت رعاية وا 

 بالكلية.

كما تم إعداد برنامج صيانة دورية وكذلك برنامج لتحديث 

لمعدات حسب ما يتطلب من تطوير وذلك األجهزة وا

األداء والسيما أن الكلية اآلن  يفلضمان الجودة العالية 

فيما و  .العاليضمان الجودة للتعليم عايير تقوم بتطبيق م

 الضوء على معامل الكلية ومواصفاتها.سنلقى ي يل

 

 PC Laboratoriesأواًل: معامل الحاسبات الشخصية 

كما تحتوي أغلب المعامل  ،يشخصحاسب  25ي مل للحاسبات يضم كل معمل حوالمعا 14يوجد بالكلية عدد 

 وتخدم هذه المعامل عدداً  ،Serverب خادمبعض المعامل مزودة  بيانات، أيضاً سبورات ذكية وأجهزة عرض على 

لوسائل التعليمة ، وهذه المعامل مزودة أيضا باربعة بأقسام الكلية المختلفةاألالدراسية  من المواد الدراسية للفرق 

العلمية على الطالب بشكل مناسب وتمكنهم أيضا من التنفيذ  هتمكن المحاضر من عرض مادت يالتالحديثة 

  بنجاح. يالعمل



 جامعـة بنهــــا –المعلومات كلية الحاسبات و - دليل الطالب

 

 60 

البنية  توفير فييكمن  المعاملهذه  والهدف الرئيسي من

كثيرة مثل عملية في المقررات  تدريباً  إلجراء التحتية

دارة قواعد هياكل البيانات  والمترجمات ولغات لبياناتا وا 

مل االمع وقد تم تجهيز نظم التشغيلو  البرمجة

، C لينكس،) المكتبية الضرورية مثل بالبرمجيات

++C، PHP ،JAVA ،Visual Studio Dot Net). 

 

 :وفيما يلي بيان بمحتويات معامل الحاسبات الشخصية وتفاصيل األجهزة وعددها 
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 المواصفات الفنية
 عدد 

 األجهزة 
 المعمل سما

 Core TM I7@3.60 GHZ 

 RAM 8GB 

 Hard Disk 1000 GB 

 Keyboard + Mouse ACER 

 Realtek High Definition Audio 

 VGA GEforce GT 705 

 (1معمل ) 25

 Core TM I5@2.7GHZ 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse GAMMA 

 DVD Sumsung 

 VGA ATI Radean HD4350GS 

 (2معمل ) 25

 Core TM I5@3.6GHZ 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse Fujitus 

 DVD Super Multi 

 VGA Intel@HD Graphic  

 (3معمل ) 25

 Core TM I7@3.9GHZ 

 RAM 8GB 

 Hard Disk 1000 GB 

 Keyboard + Mouse Porsh 

 DVD Multi Recorder 

 VGA GeForce 210GS 

 (4معمل ) 25

mailto:Core%20TM%20I5@2.7GHZ
mailto:Core%20TM%20I5@3.6GHZ
mailto:Core%20TM%20I7@3.9GHZ
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 المواصفات الفنية
 عدد 

 األجهزة 
 المعمل سما

 Core TM I5@2.7GHZ 

 RAM 2GB 

 Hard Disk 320 GB 

 Keyboard + Mouse AOpen 

 DVD Compact 

 VGA ATI Radean HD4350GS 

 (5معمل ) 25

 Core2due@2.7GHZ 

 RAM 2GB 

 Hard Disk 160 GB 

 Keyboard + Mouse Microsoft 

 DVD Compact 

 VGA GeForce 8400GS 

 (6معمل ) 25

 Core TM I5@3.6GHZ 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse Fujitus 

 DVD Super Multi 

 VGA Intel@HD Graphic 

 (7معمل ) 25

 Core2due@2.7GHZ 

 RAM 2GB 

 Hard Disk 160 GB 

 Keyboard + Mouse Microsoft 

 DVD Compact 

 VGA GeForce 8400GS 

 ( 8معمل ) 25

mailto:Core%20TM%20I5@2.7GHZ
mailto:Core2due@2.7GHZ
mailto:Core%20TM%20I5@3.6GHZ
mailto:Core2due@2.7GHZ
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 المواصفات الفنية
 عدد 

 األجهزة 
 المعمل سما

 Core TM I5@3.6GHZ 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse Fujitus 

 DVD Super Multi 

 VGA Intel@HD Graphic 

 (9معمل ) 25

 Core2due@2.7GHZ 

 RAM 2GB 

 Hard Disk 160 GB 

 Keyboard + Mouse Microsoft 

 DVD Compact 

 VGA GeForce 8400GS 

 ( 10معمل ) 25

 Core2due@2.7GHZ 

 RAM 2GB 

 Hard Disk 160 GB 

 Keyboard + Mouse Microsoft 

 DVD Compact 

 VGA GeForce 8400GS 

 (11معمل ) 25

 Core TM I7@3.40GHZ 

 RAM 8GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse Dell 

 DVD Dell 

 VGA GeForce 210GS 

 (12معمل ) 25

mailto:Core%20TM%20I5@3.6GHZ
mailto:Core2due@2.7GHZ
mailto:Core2due@2.7GHZ
mailto:Core%20TM%20I7@3.40GHZ
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 المواصفات الفنية
 عدد 

 األجهزة 
 المعمل سما

 Core TM I5@3.6GHZ 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse Fujitus 

 DVD Super Multi 

 VGA Intel@HD Graphic 

 (13معمل ) 25

 Core TM I7@3.9GHZ 

 RAM 8GB 

 Hard Disk 1000 GB 

 Keyboard + Mouse Porsh 

 DVD Multi Recorder 

 VGA GeForce 210G 

 (14معمل ) 25

 Core TM I5@3.6GHZ 

 RAM 4GB 

 Hard Disk 500 GB 

 Keyboard + Mouse Fujitus 

 DVD Super Multi 

 VGA Intel@HD Graphic 

 الشبكاتمعمل  25
CISCO 

 

 

 

 

 

  

mailto:Core%20TM%20I5@3.6GHZ
mailto:Core%20TM%20I7@3.9GHZ
mailto:Core%20TM%20I5@3.6GHZ
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 ثانيًا: المعامل التخصصية

 :Multimedia Laboratory معمل الوسائط المتعددة .1

 : اآلتيعلى معمل الوسائط المتعددة  يتعرف الطالب من خالل

لخلفيات وعمل أفالم ثنائية كيفية عمل تصميمات ثنائية األبعاد مثل تصميم الشخصيات وا -

 األبعاد.

وفيها يتدرب الطالب على عمل خامات للشخصيات ثالثية األبعاد تصميمات ثالثية األبعاد كيفية عمل  -

نتاج أفالم قصيرة منها.  وتجهيزها للحركة. أيضًا يتعلم الطالب تحريك الشخصيات ثالثية األبعاد وا 

 التدريب على تصوير الكروما -

 ات عالية الجودة والتصوير ثالثى األبعاد عن طريق كاميرات خاصةالتصوير بكامير  -

 تسجيل الصوت وتنقيته -

 عمل أبحاث فى المالتيميديا -

 العديد من الخدمات فى مختلف مجاالت الجرافيك والمالتيميدياأيضًا يقدم معمل الوسائط المتعددة  -

 (3D Max – Adobe Collectionمثل ) ومعالجة الصور

معمل أجهزة حواسيب اليوفر عالية الجودة، كما  (Digital and Videoمل على كاميرات )يحتوي هذا المع

طيف واسع  تدعم هذه األجهزةماك مزودة بالبرامج التي تتالءم مع أجهزة ماك مثل برامج معالجة الصور. 

لتخرج. حيث المقام األول على الفيديو والرسوم المتحركة التي قد يحتاجها الطالب في مشروع ا ىيستند ف

وغيرها من البرامج األخرى. يستخدم المعمل فى تدريس مواد  يوفر هذا المعمل برنامج أدوبي للتحرير

 المالتيميديا لطلبة الفرقة الرابعة بالكلية وطالب مشروع التخرج.
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 :Logic Design يالمنطقمعمل التصميم  .2

بوابات لمفاهيم ال يعملنطقية لتطوير فهم من خالل هذا المعمل يمكن للطالب بناء واختبار الدوائر الم

 Boolean) البوليانالمنطقية، الجبر 

Algebra) التسلسلي، المنطق التوافقي، والمنطق 

كما يتدرب الطالب على  .المتزامن وغير المتزامن

 وتصميم النظم الرقمية. تشغيل الدوائر المنطقية

هذا المعمل  يفومع نهاية كل مراحل التدريب 

دراك المقصود بالنظام  يفيكون  وكيفية تصميم النظم المنطقية   يالمنطقأو  يالرقممقدرة الطالب فهم وا 

ويكلـــف الطالب  تجارب العملية الموجودة بالمعمل،والرقمية وذلك بممارسة التقنيات المختلفة من خالل ال

المعمل يحتوى على عدد الحياة و  يفتمكنه من تنفيذ نظم رقمية تستخدم  التيببعض المشروعات الصغيرة 

من الوحدات المتكاملة المجهزة خصصيًا لتعليم  وتصميم النظم الرقمية والمنطقية وهى مزودة بكافة 

 الالزمة لتنفيذ ذلك، ويعتبر هذا المعمل من المختبرات األساسية لطالب الفرقة الثانية. تاإلمكانيا

 

 :Microprocessor Laboratoryمعمل المعالج الدقيق  .3

ف التجارب المعملية به لتدريب الطالب على اختبار أساسيات عتاد الحاسب على مستوى أدق تهد

وطبقًا لظروف البيئة المستخدم  يالحقيقالزمن  يفتنفيذ جميع البرامج التطبيقية  يفالتعليمات وتقسيم أداءه 

ها أو استرجاعها، ومن أهم الحياة العملية مع اختالف إشكال وطبيعة القيم والمعلومات المراد قياس يففيها 

 األساسيات:
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 عمارة الحاسب المتقدمة  -

 الذاكرة والذاكرة الفورية  إدارةنظام  -

 المعالجة المتوازية -

خطوط المقاطعة واألنظمة المستخدمة  -

 لتوصيل الحاسب بهذه التطبيقات.   

معالجات المتطورة من من وحدات المعالجات الدقيقة المتكاملة المنشأة على ال يكافوالمعمل مجهز بعدد 

 تجربة، 19، كما تشتمل على كافة مستلزمات التجارب المعملية وعددها ”8086أمثلة المعالج الدقيق "

 ويخدم المعمل الفرقتين الثالثة والرابعة. ،وكذلك كافة مساعدات العملية التعليمية

 

 :Networks Laboratory (CISCO Academy)معمل الشبكات  .4

جهاز كمبيوتر وهو مزود بعدد ثالثة  25ى عدد المعمل يحتوي عل

Router  وثالثةSwitch  تدريب الطالب على االشكال  يفويستخدم

يقدم  .سبات والبروتوكوالت الخاصة بهاوالتراكيب المختلفة لشبكات الحا

مختلف التكنولوجيات في  هذا المعمل التدريب العملي للطالب على

يضم مجموعة  قوية. كمبيوتر اتشبك لبناء قسم الشبكات واالتصاالت

هذا  من والهدف .CISCO أجهزة بما في ذلك من األجهزة متنوعة

تدريبات عملية على المقررات  إلجراء البنية التحتية هو توفير المختبر

 التالية:

 .أساسيات الشبكات واالتصاالت 
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 .بروتوكوالت الشبكات 

 .أجهزة توزيع وتوجيه الشبكات 

يمكنها توصيل الجهات الحكومية والشركات،  يالت LAN، WANأنواع الشبكات ى كما يتدرب الطالب عل

تدريس مواد الشبكات المختلفة لطلبة الكلية للفرقتين الثالثة والرابعة بالكلية كما يستخدم  يفويستخدم المعمل 

ادة شركة وأيضا المعمل يؤهل الطالب لشه تدريس دورات الشبكات المختلفة لطلبة الكلية ومن خارجها. يف

 .أكاديميحيث أنه معتمد لكي يكون سيسكو  CCNAسيسكو 

 

 :Physics Laboratory الفيزياءمعمل  .5

 والذيلمقرر الفيزياء توضي  بعض المبادئ التي تمت دراستها في االجزاء النظرية بحيث يتناول تطبيقات 

يركز على اساسيات الكهرباء والمغناطيسية، 

نتهاء من هذا حيث يتوقع من الطلبة بعد اال

المقرر أن يكونوا قادرين على توصيل الدوائر 

الكهربائية، ودراسة مفاهيم الكهرباء األساسية مثل 

وقانون فارادى فى  سافرات - قانون كولوم وقانون كيرشوف وقانون اوم وقوانين المغناطيسية مثل بيوت

دوائر التيار  - لدوائر الكهربائيةتركيب امثل  تجاربالمعمل على بعض ال يحتوي . الكهرومغناطيسيالحث 

استخدام قنطرة )جسر(  - تحقيق قانون اوم - معدنيلك لس حساب المقاومة النوعية - الثابت والمتردد

قياس المجال  - حساب القدرة الكهربائية - والقنطرة المترية ومجزئ الجهد لحساب مقاومة مجهولة وستون 

 تحقيق قانون فارادى.  - قانون لنــز تحقيق - القوة المغناطيسية - المغناطيسي
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 :Electronics Laboratory اإللكترونياتمعمل  .6

يجري الطالب  حيث اإللكترونيات مفاهيم للتحقق من صحة واألدوات الالزمة المعدات هذا المعمل يقدم

لحث، أدوات ا )المقاومة، والمكثفات، مثل األساسية تجارب في المكونات الكهربائية المعمل افي هذ

جنبًا إلى جنب  معدات االختبار جميع تفاعلية توفر بيئة تعليمية عملالميقدم  والترانزستورات(. الثنائيات

المعرفة والتعليمات  وشبكات الصوتي والصور، والمحتوى  الرسوم المتحركة تقدم الدعم التي برامج مع

 محلل الطيف. الذبذبات، المسجلة، القراءات مثل للتقييم االفتراضية األدوات كما يوفر ،خطوة بخطوة

 .بالكليةنية الثا قةلفر الطلبة اإللكترونيات تدريس مواد  يفويستخدم المعمل 

 

 وفيما يلي بيان بمواصفات المعامل التخصصية ومحتوياتها وتفاصيل األجهزة وعددها. 

 المواصفات الفنية
عدد األجهزة أو 

 التجارب
 المعمل اسم

Core 2 Duo Processor 2.7 GHz – 2GB RAM – 
160 GB Hard Disk – Keyboard – Mouse – 

Compact DVD – Geforce 8400 GS VGA – 19 
LCD Monitor 

معمل الوسائط  12
المتعددة 

(Multimedia) 

Pentium 4 Processor 3.0 GHz – 1GB RAM – 160 
GB Hard Disk – Multimedia Keyboard –Laser 
Mouse – Compact DVD – built in VGA – 17 

Samsung Flat 

5 

معمل التصميم  19 تجربة خاصة بالتصميم المنطقى 19على  يحتوي 
 المنطقى

(Logic Design) 
 معمل المعالج الدقيق 19 تجربة خاصة بالمعالج الدقيق 19على  يحتوي 

(Micro 
Processor) 
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 المواصفات الفنية
عدد األجهزة أو 

 التجارب
 المعمل اسم

 1معمل الفيزياء  15 تجربة فيزيائية 15على  يحتوي 
(Physics) 

 2معمل الفيزياء  30 تجربة متكررة لهم 24تجارب فيزيائية و 6على  توي يح
(Physics) 

 1معمل اإللكترونيات  10 تجارب خاصة باإللكترونيات 10على  يحتوي 
(Electronics) 

 2معمل اإللكترونيات  10 تجارب خاصة باإللكترونيات 10على  يحتوي 
(Electronics) 

 
 

 ةــــمكتبة الكلي
 لمكتبةمحتويات ا

الكلية وتكتسب المكتبة هذه  فيكواحدة من اإلدارات الهامة  2007عام  فيتم إنشاء مكتبة الحاسبات والمعلومات 

تطوير العملية التعليمية بالكلية وهي وحدة من أهم وحدات البنية األساسية  فياألهمية من خالل الدور الذي تقوم به 

ريس والهيئة للكلية حيث يعتمد عليها أعضاء هيئة التد

المعاونة والطالب الباحثين اعتمادًا كبيرًا وذلك لما تقتنيه 

المكتبة من مصادر معلومات متعددة من كتب ومراجع 

مجال الحاسب  فيوكذلك دوريات علمية متخصصة 

 .                   اآللي
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بما  العلميإثراء البحث  فيلتساعد إلى قسم المكتبة  اإللكترونيةتم ضم شبكة المعلومات الخاصة بقواعد البيانات 

 مختلف المجاالت العلمية وتم إتاحة هذه الشبكة للسادة أعضاء هيئة فيتحويه من كتب ودوريات علمية كثيرة جدًا 

التدريس والهيئة المعاونة لهم لتحقيق أقصى إفادة ممكنة 

توافرها الجامعة لهم هذه الخدمة  التيمن اإلمكانات 

ات المتقدمة للسادة أعضاء هيئة الخدم فيتشكل طفرة 

 .www.eulc.edu.egالتدريس من المكتبة من الموقع 

 2015/2016كما بلغت مقتنيات المكتبة خالل العام 

 : كاآلتي

 

 تحتويها المكتبة التياواًل: بيانات الكتب والدوريات 

 الصنف النوع العدد مالحظات
 الكتب االنجليزية ةالكتب االنجليزي ةتبمك 878 
االهداءات  ةمكتب 104 

 يةاالنجليز 
 الكتب العربية الكتب العربي ةمكتب 260 
 االهداءات العربي ةمكتب 181 
 الرسائل الجامعية رسائل الماجستير 8 

 الدوريات ةدوريات عربي 1 مجله الشروق للعلوم التجارية
 IJCIنسخه من مجله  1
 خه من مجلة عين شمسنس 1
 ACSنسخه من مجله  1

 ةدوريات انجليزي 3

المجلة الدولية لعلوم الحاسبات الذكية 
والمعلوماتية تصدر بصورة نصف 

 ةدوريات انجليزي 95
 شتراك سنوي اب

http://www.eulc.edu.eg/
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 الصنف النوع العدد مالحظات
نسخ من كل  5سنوية ويصلنا عدد 
 عدد مرتين سنويا

مشروعات تخرج من  77 
 داخل الكلية

 مشروعات التخرج

روعات تخرج من مش 24 
 خارج الكلية

 المجموع 1631 
 

 ترونيةكثانيًا: التجهيزات االل

 الصنف النوع العدد مالحظات
 أجهزة الحاسبات حاسبات شخصية 8 

 10 قاعة االطالع
 خدمة االنترنت نقاط االتصال

 1 قاعة المكتبة الرقمية

 
 لثًا: األثاثثا

 العدد النوع
 60 المقاعد
 15 الطاوالت
 11 الدواليب
 88 الرفوف
 2 الشانون 

 2 مكاتب العاملين
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 المكتبة عمل آلية

 لروادها، الخدمات أفضل تقديم على وتحرص الصيفية، الفترةى وف يالدراس العام طوال منتظمة بآلية المكتبة تعمل

 :التالية بالعمليات تقوم حيث

  مباشرة أو الفهرس طريق عن سواء والمراجع الكتب من المكتبة محتويات على الداخلي االطالعخدمة. 

 )لجميع فئات المستفيدين(.

 .)خدمة التصوير )لجميع فئات المستفيدين 

 الخارجية )للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فقط(. االستعارة 

  قواعد البيانات اإللكترونية فيالبحث 

 والبحث لالطالع المالئم المناخ توفير . 

 

 

 ستعارةنظام اال

 :ال يجوز إعارة المقتنيات التالية 

 الموسوعات والمعاجم والقواميس 

 الدوريات العلمية 

 الرسائل العلمية 

 الكتب النادرة وذات النسخة الواحدة 

 المخطوطات والخرائط واألطلس 

 أوعية العلومات غير الورقية 
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 لب بمرحلة الدراسات العليا لمدة ال يجوز إعارة أكثر من كتاب للطالب بمرحلة البكالوريوس، وكتابين للطا

 ال تتجاز أسبوعين ويجوز التجديد ما لم يطلبه مستعير آخر 

  في حالة عدم رد الكتاب المعار يتم إخطار الضامن بضرورة رد ما لدى المستعير من كتب خالل أسبوع

 .واال يتم خصم ثمنه من راتبه بمقتضى استمارة الضامن الموقعة منه والمعتمدة من مصلحته

 .تبلغ إدارة الكلية بعدم تسليم الطالب أوراقه أو تحويله أو إعالن نتيجته قبل رد ما لديه من كتب للمكتبة 

  وذلك: أتلفهيرد المستعير الكتب بالحالة التي استلمها عليها من المكتبة وهو ملزم بتعويض ما 

 بإحضار نسخة أخرى من نفس الكتاب والطبعة أو أحدث 

  10لي مضاف إليه عالف أمثال سعره 3أو دفع% 

  من كتب قبل بداية الجرد السنوي بأسبوع على األقلعلى المستعير رد ما لديه 

  بتاريخ  13يتم الخصم من راتب الضامن في حالة عدم رد الكتب المعارة طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم

قرشا عن كل يوم  25والتي تشمل غرامات التأخير حيث يتم احتساب غرامة تأخير قدرها  26/6/2006

تأخير لطالب البكالوريوس والدراسات العليا وذلك بعد اإلنذار لمرة واحدة فقط يتم تطبيق الغرامة بالخصم 

 من راتب الضمن

  وبناء على ما سبق يجب أن يتوافر بالمكتبة نسخة واحدة على األقل لالطالع الداخلي وأيضا توافر ضامن

 المكتبات. الئحةبمواد ام الوارد ذكرها للطالب ليتم الرجوع إليه طبقا لألحك
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 حقوق الملكية الفكرية
 

ونجد أن الحق الفكري أو الذهني  اإلنسانية،فيه أن الممارسة الفكرية اإلبداعية من أشرف الممارسات  كال شمما 

المادي  فإذا كان اإلنتاج الملكية،عرش كل الحقوق ويحتل مركزا بارزا ضمن حقوق  علىحق يتربع بدون منازع 

يشكل عنصرا هاما في بناء األمم وتقدمها فإن اإلنتاج الفكري ال يقل أهمية عن اإلنتاج المادي حيث يتم من خالل 

 ى وبمستو  وثقافة،وتقاس درجة تقدم أي شعب بمدي ما وصل إليه من تعليم  التقدم،إرساء األسس لجميع صور 

 الوطني. الحماية التي تتوفر لإلبداع الفكري 

 

 الملكية الفكريةتعريف 

بداعات فنية وغيرها من نتاج العقل  اإلنساني، يقصد بالملكية الفكرية كل ماينتجه الفكر اإلنساني من إختراعات وا 

كما عرفتها المنظمة العالمية الفكرية بأنها " تشير إلي أعمال الفكر اإلبداعية من اإلختراعات والمصنفات األدبية 

 صور والنماذج والرسوم الصناعية".والفنية والرموز واألسماء وال

 

 الملكية الفكريةحقوق تعريف 

السمو من إتصال هذه  وجه اإلطالق وينبري هذا ىق الملكية الفكرية أسمي صور حقوق الملكية علحقو  تعتبر

رية ما يملكه اإلنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية ، ومن هنا فإن موضوع الملكية الفك ىالحقوق بأسم

يكتسب أهمية بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة ، ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة 

الحاصلة في مجاالت التكنولوجيا والمعلومات واإلبتكارات ، الشئ الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة ومتطورة 

ة ملحة في قوق الملكية الفكرية قد أصب  ضرورة وطنيلتبادل المعرفة بطرق سهلة وفعالة ، وعليه فإن اإلهتمام بح
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وبات من األهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية قد دفع الدول في أنحاء العالم إلي ، ظل التطور التكنولوجي 

 للمبدعكما تكفل حقوق الملكية الفكرية  القانون،سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتي غدت من أحدث فروع 

مكانية اإلستفادة مما وظفه من جهد أو مال في إبداعه واإلستفادة  (المؤلف التجارية حق البراءة العالمة مالك) وا 

 .أدبي أو فني تأليف أي مصنف علني أو ىالمترتبة عل من حماية المصال  المعنوية والمادية

 

 داخل الكلية الملكية الفكريةإجراءات حماية حقوق 

  الخاص  2002لسنة  82الملحقة بها بتطبيق جميع أحكام القانون رقم  ةا والمكتبم الكلية بجميع أقسامهتلتز

 والنشر.بحماية حقوق الملكية الفكرية 

  األجهزة الموجودة بمعامل الحاسبات للطالب  علىيحظر استخدام برامج الحاسبات الجاهزة غير المرخصة

 واألقسام العلمية واإلدارية بالكلية.

 سم صاحبها داخل الكلية دون أن تكون متمتعة ال كتب أو مذكرات دراسية تحمل داو  يسم  ببيع أو تال

يقوم المحاضر أو  ويسم  بتداول المذكرات الدراسية التي ،(ISBNبحماية رقم إيداع محلي أو دولي )

الكلية بتجهيزها للطالب لألغراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أو منسوخة بالكامل من أحد 

 دون مقابل. اجع وذلكالمر 

  التركيز على االهتمام بحماية الملكية الفكرية فى األعمال األصلية التى تكون الكلية هى المالك الوحيد

 ملكيتها.لها أو مشتركة فى 

  وهيحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمكتبة  بضوابط حمايةيلتزم الطالب: 

 .الحرص على سالمة الكتب ونظافتها 
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 ت الخاصة بالكتاب بالتفصيل عند االستعانة بفقرة منه حتى يتم ذكر المصدركتابة البيانا 

 )التوثيق(.

 .االلتزام بعدد األوراق المسموح بها للتصوير من المرجع كما هو معلن بالمكتبة 

 .يلتزم الطالب باستخدام النسخ األصلية من الكتب والبرامج 

 بها إلنجاز األبحاث المطلوبة أو أى  يلتزم الطالب بذكر مصادر المعلومات التي يستعينوا

 .إجراءات خاصة بالمقررات الدراسية

 عند اشتراك الطالب في عمل أو نشاط ما يجب تحديد دور كل منهم قبل إنجاز العمل. 
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 الخدمات واألنشطة الطالبية: رابعاً 
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 الخدمــات الطــالبية
 ون الطالبئـــــش

حسن سيرها  ىإل ىوما يؤد ةيختص بالعملية التعليمي تهتم بكل ما والتيئون التعليم والطالب لش إدارةتضم الكلية 

هذا الشأن وتختص  يفيعاون العميد  يالذشراف المباشر لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وذلك تحت اإل

 : بالتاليوجه الخصوص ى عل دارةاإل

 .ةزماللا جراءاتمكتب التنسيق ومراجعتها وعمل اإل تلقى كشوف وملفات الطالب المرشحين للقيد من .1

 .على الطالب الجدد يالطبالكشف  إجراءات اتخاذ .2

لى الكلية إجراءات اتخاذ .3  .التحويل من وا 

 .الطالب بطاقات استخراجو تحصيل الرسوم  أذون  استخراج .4

 صرف المكافآت المستحقة لهم. إجراءات اتخاذو المتفوقين داد سجالت الطالب إع .5

 سجالت التجنيد ومتابعتها. إعداد .6

 تأديب الطالب ومتابعة ما يتخذ بشأنها. إجراءات اتخاذ .7

 إعداد جداول الدروس والمحاضرات والتحضير لالمتحانات. .8

 المتعلقة بالمنتدبين للتدريس من خارج الكلية. جراءاتاإل اتخاذ .9

بالغ الجهات المعنية ، الخاصة بحفظ ملفات الخريجين وبمنحهم الدرجات العلمية جراءاتاإل اتخاذ .10 وا 

 .بأسماء الخريجين ونتائجهم

خالء طرفهم من الكلية إجراءات اتخاذ .11  .تسليم الشهادات للخريجين وا 

 وارسالها لشئون التعليم بالجامعة. مطلوبةإعداد كافة االحصائيات ال .12

 الجامعة.إدارة شئون التعليم والطالب ب إدارةإعداد خطة الدراسة لكل فصل ومراجعتها مع  .13
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 متابعة حضور الطالب مع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنسبة للمحاضرات والسكاشن. .14

 كافة االستفسارات والمكاتبات الخاصة بشئون التعليم.ى الرد عل .15

وكذلك كشوف  المحملةجميع الفرق بأرقام الجلوس ومواد التخلف والمواد  فياعداد قوائم بأسماء الطالب  .16

 .والسكاشنالحضور للمحاضرات 

تأجيل بعض المواد  فييتلقى مكتب شئون الطالب اقرارات من الطالب المحولين لفرق أعلى والراغبين  .17

 .اخر جامعيلعام 

خطابات لتنبيه الطالب وكذلك ولى األمر بنسبة الغياب حتى تنتظم  بإرساليقوم مكتب شئون الطالب  .18

 .ةالتعليمي العملية

 للقبول بالكليات والمعاهد الرئيسيعن طريق مكتب التنسيق  العامةنوية الثا فييتم قبول الطالب الناجحين  .19

للطالب فرق أعلى أو الذين امضوا عاما  بالنسبةيتم تحويل الطالب الجدد عن طريق مكتب التنسيق أما  .20

وموافقة أ.د/ نائب  الجامعة بإدارةكليه أخرى يتم قبولهم عن طريق مكتب شئون التعليم والطالب  في

 .جامعة لشئون التعليم والطالبرئيس ال

 .ةبين القسمين لالستفادة من الطاقة البشري والتساوي يتم توزيع الطالب على القسمين وفقا لرغباتهم  .21

 

 

 

 ية الشباباـــــــرع

 مهام رعاية الشباب

 التحاداون المع الوظيفي الفنيمن أسس خدمة الطالب بالكلية وهو الجهاز  هاماً  جهاز رعاية الشباب أساساً  يعتبر

 :اآلتيالطالب. ويكون مسئول عن 



 جامعـة بنهــــا –المعلومات كلية الحاسبات و - دليل الطالب

 

 81 

 التحادتنسيق وتنظيم األنشطة الداخلية والخارجية  .1

 .الكليةوطالب  الطالب

التخطيط السليم لتقديم الخدمات الالزمة الستثمار  .2

 أوقات الفراغ للطالب.

توثيق الروابط بين الطالب وأعضاء هيئة  .3

 التدريس.

 لطالب.عمل األبحاث االجتماعية الخاصة با .4

 أهداف رعاية الشباب

واعالء قيمة االنتماء وتعميق أسس  والقومي الوطنيواألخالقية وترسيخ الوعي  الروحيةتنمية القيم  .1

لدى الطالب والعمل بروح الفريق مع كافة التعبير عن  والمواطنةالديموقراطية وحقوق االنسان 

 .التعليم واألعراف بالجامعة إطار فياآلراء 

لطالب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسة صقل مواهب ا .2

 التعليم والوطن.

من طاقات ومهارات الطالب  االستفادةمع تنظيم أسلوب  العلمية والنواديتكوين األسر والجمعيات  .3

 والعمل على دعم أنشطتهم وتنمية قدراتهم االبداعية.

ياضية واالجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها تنظيم األنشطة الطالبية والر  .4

 وتوسيع قاعدة المشاركة وتشجيع المتميزين ودعمهم.
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نجازات جهاز رعاية الشباب أنشطة و بعض أمثلة ل  بالكليةا 

  الدراسيللطالب الجدد مع بداية كل عام  استقبالتنظيم حفل  

  (ومسابقات البرمجيات المعلومات دوري تنظيم المسابقات العلمية )مثل  

  لكرة القدم والتنس والشطرنج داخلي دوري تنظيم  

  القرآن الكريم فيتنظيم مسابقة  

  الكلية على المركز الثالث على مستوى الجامعة فيحصول فريق كرة القدم. 

  على مستوى الجامعة الثانيالكلية على المركز  فيحصول فريق الكرة الطائرة. 

  مسابقة للمواهب الفنية للرسم )المقام بكلية الزراعة بمشتهر(  في الثانيعلى المركز  الكليةحصول 

 
 االجتماعيصندوق التكافل 

من إدارة الجامعة واإلدارات المختصة بضرورة االهتمام بالطالب وهو محور العملية الجامعية فقد تم إنشاء  إيماناً 

ون االجتماعية تحت إشراف جهاز رعاية ئمن إدارة الشصندوق التكافل االجتماعي. ويعمل هذا الصندوق ض

سداء العون لهم.و الشباب. وتقوم إدارة الشئون االجتماعية بدراسة حاالت الطالب المتقدمين إليها ومتابعتهم   ا 

ويشرف على هذا الصندوق بالجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ويتولى مهمة اإلشراف المحلى 

 للمتابعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. لكل كلية

تنفيذ  فيكما يساهم  ،للطالب المحتاجين االجتماعيإلى تحقيق التضامن  االجتماعيويهدف صندوق التكافل 

دراستهم بسبب  فيتواجه الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار  التيالخدمات للطلبة والعمل على حل المشاكل 

 عجز دخلهم المالي.
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 :االجتماعيالدعم من صندوق التكافل خطوات الحصول على 

 .االجتماعي األخصائيمن مكتب  دعمتسحب استمارة ال

 األستاذ الدكتور عميد الكلية. باسميقدم طلب  (1

 المستندات اآلتية: مع الطلبرفق ي (2

  فادة لمن  المرحلة التعليمية فيصور شهادات الميالد ألفراد األسرة وا 

 جميع الحاالت فياألمر ى ولصورة من البطاقة ل. 

 رض زراعيةأمن البطاقة الزراعية لمن يحوز  بيان بالحيازة. 

  أو متوفى. من المعاش إذا كان ولى أمره بالمعاشبيان 

 بيان بمفردات المرتب إذا كان ولى أمره موظف. 

از رعاية مسئول صندوق التكافل اإلجتماعى بجه المستندات المذكورة إلى معاإلعانة  طلبيتم تسليم  .5

 الشباب.

 .يتم توزيع اإلعانة بعد تحديد المستحق بمعرفة العاملين بصندوق التكافل االجتماعي .6

 .يتم الصرف من السيد صراف الصندوق بالبطاقة الشخصية للطالب .7

 

 الطالبيالدعم واإلرشاد 

 باإلضافةتاب لهم من خالل شئون الطالب ودعم الك الماديةيتم دعم الطالب بالكلية بتقديم المساعدات   -1

 لخدمات أخرى كالرعاية الصحية وممارسة االنشطة المختلفة. 

محدودة القيمة ويحق لكل طالب  بوناتو كمن خالل  الجامعيشراء الكتاب  فيتدعم الكلية الطالب   -2

 الحصول على كوبون واحد فقط.
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على كل  الطبيلكشف تقدم الكلية الرعاية الصحية للطالب من خالل العيادة الطبية حيث يتوافر توقيع ا  -3

 الحاالت الطارئة لعمل االسعافات االولية.  في الطبيبالكلية ويوقع الكشف  التحاقهطالب عند 

 التييمكن للطالب تناول وجبات غذائية ساخنة بمطعم الجامعة من خالل كوبونات الوجبات المدعمة    -4

 يقدمها مكتب رعاية الشباب مقابل مبلغ بسيط لمن يرغب بها.

 والرياضية.  واالجتماعيةكلية الدعم الالزم لألنشطة الطالبية والثقافية تقدم ال  -5

 . الطالبيتحرص الكلية على قياس وتقييم رضاء الطالب عن خدمات الدعم   -6

 

 طة الطالبيةــــاألنش

الطالب جميع الطالب المصـــريين المســـددين للرســـوم الدراســـية والمقيدين لمرحلة البكالوريوس. ويكون  اتحاديضـــم 

ممارســة أوجه األنشــطة المختلفة دون أن يكون لهم حق االنتخاب أو الترشــي . ويضــم  يفلطالب الوافدين الحق ل

الطالب ســـــــــــنويا عن طريق  اتحاديتم تشـــــــــــكيل تنظم األنشـــــــــــطة الطالبية بها. و  يالتمجموعة من اللجان  تحاداال

ولكل لجنة رائد من الســادة أعضــاء هيئة الســبعة  تحاداالطالبين من كل فرقة دراســية لكل لجنة من لجان  انتخاب

 : التاليةالتدريس ويمارس الطالب أنشطتهم من خالل اللجان 

 

 اللجنة الثقافية .1

والعمـــل على تنميـــة  يالثقـــافتعمـــل على تنظيم النشـــــــــــــــــاط 

الطــاقــات األدبيــة والثقــافيــة للطالب، وكــذلــك عمــل مجالت 

ية وتقوم بتنمثقافية علمية وأدبية إلظهار مواهب الطالب. 

ثقافية مواهب الطالب الثقافية من خالل عمل مســــــــــــــابقات 
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والمســــــابقات العلمية  الحائط بالكلية والبحوثومجالت  نآالقر والمقال ومســــــابقة حفظ  والزجل والقصــــــةالشــــــعر  في

 . الثقافي كالدوري العلمية والدينية ومسابقات الجامعة  والندوات

 

 

 اللجنة الفنية .2

للطالب وتنمية مهاراتهم الفنية ورفع مستوى إنتاجهم الفني. وتهتم بإقامة الحفالت الفنية  يالفنتهتم بتنمية النشاط 

تقوم اللجنة الفنية بتنمية المواهب من خالل عمل مسرحيات هادفة ومعارض للفنون التشكيلية وبعض وتنظيمها. و 

 .الجامعةتنظمها  التيجميع المسابقات  فيوكذلك االشتراك  الطالبيالحفالت مثل حفلة ختام النشاط 
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 واألسر والرحالت االجتماعيلجنة النشاط  .3

الندوات والرحالت  مثل ياالجتماعتشــــــــــــــجع النشـــــــــــــــاط 

وتقوم بتنظيم الرحالت والمســــــــابقات مثل والمعســــــــكرات. 

والطالبة المثالية  المثاليالشـــــــــــــطرنج ومســـــــــــــابقه الطالب 

وحفالت اجتمـاعيـة مثـل حفالت التخرج والقيـام بحمالت 

 بالدم.ع التبر 

 

 لجنة الجوالة والخدمة العامة .4

 

تعمل على تنمية تنمية المجتمع. و  يفوتنفيذ برامج خدمة البيئة بما يساهم  يالكشفتقوم بتنظيم أوجه النشاط 

 .والسمر والرحالت الخلوية الكشفيالمواهب الفنية والرياضية واألنشطة الكشفية واالرشادية والمعرض 
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 الرياضيلجنة النشاط  .5

 يفبالكلية بما  يالرياض تنظيم النشاطو تعمل على بث الروح الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية 

قام هدف لتنمية المواهب الرياضية للطالب من وت ،ة المباريات والمسابقات والحفالتذلك تكوين الفرق الرياضية وا 

 .الداخليالجامعة  دوري  في واالشتراكتنظيم المسابقات الداخلية ة و الفرديواأللعاب  والطائرة والطاولةخالل كرة القدم 
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 لجنة األسر .6

تعمل تختص بتشجيع تكوين األسر بالكلية ودعم نشاطها والتنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية والجامعة. و 

هب الطالب وتنمية روح األنشــطة الطالبية المختلفة لكشــف موا  فيعلى وجود التنافس الشــريف بين طالب الكلية 

 والطالب.عالقات قوية بين أعضاء هيئه التدريس  ةقاما  و الجماعة 

 

 

 "اللجنة العلمية" لجنة العلوم والتكنولوجيا .7

 .وتنفيذها عمليا بدعم من اللجنة تعمل على تبنى األفكار الجديدة للمشاريع الطالبية
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 شروط الترشيح لعضوية اللجان

 شي  لعضوية هذه اللجان أن يكون:يشترط فيمن يتقدم للتر 

 الجنسية وذو خلق كريم وسمعة طيبة.ى مصر  .1

 .تحاداالفرقته ومسددًا لرسوم  يفطالبًا نظاميًا مستجدًا  .2

 مجال عمل اللجنة المرش  لها. يفالنشاط الملحوظ  ي ذو من  .3

 .تحاداالأحد لجان غير معاقب أو سبق عليه الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو إيقاف عضويته ب .4

 على األقل من الطالب الذين لهم حق االنتخاب. %50ويشترط لصحة االنتخابات حضور  .5

 

 موعد فتح باب الترشيح

موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام ويصدر قرار من رئيس كل  يفولجانه  تحادااليتم انتخاب مجلس 

 لمختلفة.جامعة بالمواعيد التفصيلية النتخابات للمستويات ا

 

 الطالب اتحادأعضاء مجلس 

 ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية كالً  يفسنويا بريادة أ.د. عميد الكلية أو من ينيبه  تحادااليشكل مجلس 

 من:

 من أعضاء هيئة التدريس. تحاداالرواد لجان مجلس  .1

 من الطالب. تحاداالأمناء وأمناء مساعدين لجان مجلس  .2

لرعاية الشباب  يالفنمجلس من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا للمجلس ويكون رئيس الجهاز ينتخب الطالب أعضاء ال

 بالكلية أمينًا لصندوق المجلس.
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 آلية تقديم الشكاوى وكيفية التعامل معها

واجه بعض الطالب اثناء وتحسين العملية التعليمية وحل المشاكل التي قد ت تطوير بأهمية الكلية إدارة من إيماناً 

التي يتم استقبالها في صندوق الشكاوى في الكلية الطالب  شكاوى حرصت الكلية على تشكيل لجنة لتلقي الدراسة، 

 حرصاً  وذلكوبجدية وحيادية تامة  الشكاوى وصاغت االسس والقواعد لعمل هذه اللجنة واعدت نظام للتعامل مع 

 .والفاعلية الكفاءة لتحقيق ةالداخلي والرقابة للمتابعة داخلي نظام توفير على إدارتها من

 الهدف

كل طالب له الحق في تقديم أي شكوى إذا كان غير راضيا عن نوعية الخدمة التي تقدمها الكلية سواء  .1

وبمجرد تقديم الطالب للشكوى سيتم التحقق  ي األكاديمية أو غير األكاديمية.كانت تلك الشكوى متعلقة بالنواح

 لمجهولة ال ينظر إليها.من جديتها، والشكاوى الكيدية وا

ك تشجع الكلية الطالب على تقديم أي لتهدف الكلية إلى الوصول إلى تقديم خدماتها على أعلى مستوى ولذ .2

 أثر سلبي على الطالب في الكلية. أيفي حلها وتقليل  لتسعىشكوى 

ولهذا فإن هذه  تتضمن إجراءات شكاوى الطالب تغذية راجعة من الطالب عن الخدمات التي تقدمها الكلية، .3

ا. وفحص الشكاوى وتقديم تغذية العملية تعتبر مصدرا هاما لتحسين الخدمات التي تقدمها الكلية لطالبه

 . مسئولية لجنة الشكاوى بالكلية الشكوى راجعة لصاحب 

 الحد الزمنى 

ة يجب تقديم الشكوى خالل شهر من حدوث المشكلة ويستثنى من ذلك بعض الحاالت الخاصة حسب طبيع .1

  .بالكلية المشكلة، ويجب وضعها في صندوق الشكاوى الموجود

ذا  .2 انها تحتاج  رأت لجنة الشكاوى يجب االلتزام بهذا اإلطار الزمنى ماعدا وقت تقييم الطالب واالمتحانات. وا 

 لفحصها فيجب ان يقدم التبرير للطالب بتقرير مكتوب. أكثرالى وقت 
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 ى وتوجيهات متعلقة بإجراءات الشكو نصائح 

لجنة  من رئيسيمكن معرفة المعلومات والنصائ  المقدمة للطالب حول اإلجراءات الخاصة بالشكاوى  .1

 .الشكاوى 

هناك عالقة مباشرة بين الكلية وطالبها، لذلك فمن المتوقع ان يقوم الطالب بنفسه بعرض مشكلته ويجب  .2

الشكوى. ومن الممكن ان يرافق جميع مراحل التعامل مع  في أنفسهمان يشجع النظام الطالب على تمثيل 

 اتحاد الطالب عند عرض مشكلة تواجهه داخل الكلية. فيعضو  أيالطالب ولى أمره أو 

للكلية لرفع المعاناة أو حل مشاكل الطالب  داخلينظرا ألن أسلوب التعامل مع شكاوى الطالب هو نظام  .3

حينما ال يكون الطالب  تثنائيةاسظروف  فيطرف آخر يكون  أيفأن وجود ممثل عن اتحاد الطالب أو 

أو لديهم مشكلة لغوية فيقوم الطالب بتقديم موافقة مبدئية مكتوبة على  أنفسهمغير قادرين على التعبير عن 

أو المصاحب للطالب ال يسم  فيه بحضور جلسات  القانونيذلك قبل موعد االجتماع. ومثل هذا التمثيل 

 االستماع.

 

 ى الطالبة عامة على إجراءات شكاو نظر 

 مراحل الشكوى 

 :تتكون مراحل التعامل مع شكاوى الطالب من ثالثة مراحل هم 

مكان  فيحيث يقوم الطالب برفع شكواه الى الشخص المسئول  )مرحلة غير رسمية(: المرحلة األولى: .1

رفع شكواه الى الشخص المسئول او لم يتم حل المشكلة خالل  فيحدوث الشكوى. فإذا لم يتمكن الطالب 

النموذج المعد لذلك، فيقوم  باستخدامالشكاوى لجنة  رئيسثالثة ايام فيقوم الطالب بتقديم شكواه كتابيا الى 

 ا على الطالب خالل عشرة ايام.يالشكاوى بالرد كتابلجنة  رئيس
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فإذا كان الطالب غير راضيا عن نتيجة التحقيق فى المرحلة األولى  المرحلة الثانية: )مرحلة رسمية(: .2

يمكنه رفع شكواه الى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  فإنه

متحصل عليها من مكتب شئون الشكوى ال نموذج باستكماللطالب الدراسات العليا، حيث يقوم الطالب 

تدعم  التيبالمستندات  لكلية، موضحا فيها المرحلة الثانية من التعامل مع الشكوى مصحوبةبا الطالب

الشكوى وغالبا ما  فيبالتحقيق  الشكاوى بالتنسيق مع لجنة الشكوى، فيقوم وكيل الكلية المعنى  فيموقفه 

 يوم عمل. 25يستغرق ذلك 

 التعامل مع الشكاوى 

 التيشكاوى الطالب بناء على ظروف الطالب وطبيعة الشكوى  فييوض  هذا الجزء كيف يتم التحقيق  .1

 يقدمونها.

 االعتبار. فيبالمشكلة كثيرا فيؤخذ ذلك  المتأثرينتقدم الشكوى بطريقة فردية ولكن إذا كان عدد الطالب  .2

ما فإنه فيجب االتصال أوال بأستاذ المادة أو المشرف عليها دراسي إذا كانت هناك شكوى جماعية من مقرر  .3

ذا لم تحل المشكلة فإنها ترفع وهذا يمثل المرحلة غير الرسمية من مراحل التعامل مع شكاوى الطالب . وا 

 للتحقيق فيها. الشكاوى لجنة إلى 

إذا كانت هناك شكوى جماعية متعلقة بالمدينة الجامعية فيجب ان توجه اوال الى المشرف على المدينة  .4

 الجامعية فإذا لم تحل المشكلة فترفع الى مدير المدن الجامعية للتحقيق فيها.

 ك تشمل العنف والعدوانية والتمييز بين الطالب.المشاكل المتعلقة بسوء السلو  .5

 يشمل النقاط التالية:التابع له مكتب شئون الطالب و الطالب التعليم و  الدور الذي يقوم به وكيل الكلية لشئون  .6

 تقديم النصائ  واإلرشادات المختلفة للطالب عن كيفية تقديم الشكاوى. -

 .لعميد الكليةم تقرير مراقبة إجراءات التعامل مع شكاوى الطالب وتقدي -
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المرحلة  فيوتتقبل نتائج التحقيقات  الشكاوى لجنة التأكد من ان االقسام العلمية بالكلية تتعاون مع  -

ال يحدث فيها مثل  التيالكلية عن الحاالت لعميد األولى، ويقوم السيد وكيل الكلية المعنى بكتابة تقرير 

 هذا التعاون.

 التالية:الشكاوى يشمل النقاط  لجنةدور  .7

كون همزة وصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تللتعامل مع شكاوى الطالب و تحدد الكلية لجنة  -

 قوم بتقديم النصائ  المتعلقة بكيفية التعامل مع شكاوى الطالب.تو العلمية  باألقسام

ق بالتعاون شرف على تنفيذ أي نتائج لعملية التحقيياألولى و  بفحص شكاوى المرحلةرئيس اللجنة قوم ي -

 .يةالعلم باألقساممع السادة أعضاء هيئة التدريس 

 الطالب.التعليم و المرحلة الثانية بالتنسيق مع وكيل الكلية لشئون في تحقيقات تقوم اللجنة بال -

التقرير ترد بتقارير نتائج االستبيانات و  والتيقوم بتجميع كافة المعلومات عن الشكاوى غير الرسمية ت -

 .ير التي يعدها السادة وكالء الكليةوالتقار  السنوي 

الكلية وكيفية  فيلمناقشة المشاكل الموجودة بين الطالب اعضاء اللجنة عقد اجتماعات دورية للسادة  -

 حل هذه المشاكل والممارسات المثلى للتعامل معها.

 :ما ال يخضع لالئحة شكاوى الطالب

 وى الكاذبة والكيدية.العقوبات التأديبية، نتائج االمتحانات وغيرها، الشكا .1
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 اإلقامة بالمدينة الجامعية

توفر الجامعة مدنا جامعية للطالب المغتربين، ويمكن لطالب الكلية اإلقامة بهذه المدن إذا انطبقت عليهم شروط 

 القبول، وخطوات التقدم كما يلي:

 المدن الجامعية. إدارةيسحب الطالب ملف إقامة بالمدينة من  .1

 يفم شــئون الطالب بالكلية حتى يتولى مســئول الفرقة المختص تدوين بيانات الطالب يتوجه الطالب لقســ .2

 هذا الملف ويعتمد السيد أمين الكلية هذه الصفحة بشرط أن يكون الطالب قد سدد المصروفات الدراسية.

 تقوم بإخطاره إذا قبل طلبه. يوالتالمدن  دارةيسلم الطالب الملف ثانية إل .3

 

 

 العسكرية التجنيد والتربية

 إجراءات التجنيد

أو  أو البندرمندوب التجنيد بالقســـــــــــم ى عند بلوغ الطالب ســـــــــــن الثمانية عشـــــــــــر من عمره عليه التوجه إل (1

أستخرج منه البطاقة الشخصية إلتمام البطاقة العسكرية ذلك خالل شهر ديسمبر من العام ي الذ المركز

 يبلغ فيه تلك السن.ي الذ

أكثر من بطاقة واحده ى لعســـكرية بمجرد تســـلمه لها وال يجوز أن يحصـــل علالطالب حمل البطاقة اى عل (2

 تخاذالتلف إل تلفها علية أخطار منطقة التجنيد خالل ســــــــــــــبعة أيام من تاريخ الفقد أو حالة فقدها أوى وف

 بطاقة أخري.إستخراج  إجراءات

قرين أســــــــــــــمه  يالثالثها الطالب التقدم بالبطاقة للكلية " قســــــــــــــم شــــــــــــــئون الطالب" إلثبات رقمى يلزم عل (3

 بالكلية بعد بلوغ سن العشرين. لاللتحاقبالسجالت وبملفه وال يعمل بها كمسوغ 
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مســئول ى األول أن يتوجه إل يالطبالبطاقة العســكرية لتوقيع الكشــف  يفالموعد المحدد  يفالطالب ى عل (4

ي جند" وطلب التأجيل الذ 2الفرقة التابع لها ومعه بطاقته الشــخصــية وبطاقة الخدمة العســكرية ونموذج "

تأجيل ى من الكلية للحصــــــــــول عل واعتمادهبياناته  اســــــــــتيفاءالتابع له وذلك بعد  أو المركزيباع بالقســــــــــم 

 تجنيده للسنة المقررة.

 أعفاء نهائي".-من الخدمة نوعان " أعفاء مؤقت واألعقاء (5

 

 تأجيل التجنيد

ســـنة ويقوم  18ســـن  فيمن التجنيد وذلك إذا كان الطالب  الطالب المقيد بالكلية تقديم ما يثبت موقفه فييشـــترط 

جند + طلب تأجيل من مندوب التجنيد بقســــــــم الشــــــــرطة أو المركز التابع له ســــــــكن  6الطالب بإحضــــــــار نموذج 

ســــــــنه  28الطالب ويقدمه للموظف المختص بشــــــــئون الطالب ليتم تأجيل التجنيد له حتى تخرجه أو بلوغه ســــــــن 

 وقفه من التجنيد يتم وقفه تجنيديًا.والطالب الذي ال يقدم م

 

 التربية العسكرية

التربية العســــــــــــــكرية  إدارةتعلنها  يالتالدورات العســــــــــــــكرية ى إحد اجتيازجميع الطالب الذكور ى عل -

 بالجامعة.

لة مما يضـــعه تحت طائ البكالوريوسشـــهادة ى التربية العســـكرية ال يحصـــل على ال يؤدي الطالب الذ -

 .بالتجنيد التحاقهالقانون عند 
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 وحـدة ضمـان الجـودة واالعتماد
 التعليم؟ في الجودة ننشد لماذا

الطالبة، هل تعلم أن الطالب الذين يتخرجون من كليات مرموقة تحقق متطلبات الجودة  عزيزتيالطالب  ي عزيز 

بلدهم  يفتتوافر لهم فرص عمل أفضل من غيرهم، سواء 

ك يضمن لك أن كليت فيأو خارجها. وتطبيق نظم الجودة 

تكون خريجا متميزا وسط آالف الخريجين، ويوفر لك فرصا 

تسعى إليها فور  التيعديدة للحصول على الوظيفة 

تخرجك، ويجعل منظمات سوق العمل تتهافت على 

 توظيفك.

 بأنهم: يتميزون  طالبا تخرج الجودة نظم تطبق يالت الكليات إن

  خارجها مع مراعاة واحترام عادات ى بلدهم وف يفالعمل وقدرة على التكيف مع مختلف ظروف  إدارةذو

 وتقاليد وثقافات اآلخرين.

  قادرون على االّتصال والتواصل الناج  مع

 اآلخرين.

  القرارات  اتخاذو قادرون على حل المشكالت

 البناءة.

 .قادرون على اإلبداع والتميز 

  الوقت والموارد واألزمات. إدارةقادرون على 

  بالنفس.ذو أخالق وثقة 
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 .ذو سلوك قويم ومظهر مقبول 

 :في لالتعليمية، يتمث العملية على جيدا مردودا يضمن النظم هذه وتطبيق

 .زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء لجميع أفراد المؤسسة 

  لدى الطالب وارتقاء شامل متكامل بمستوى الطالب. يالوعتنمية 

  دوار وتحديد المسئوليات.ووضوح األ ي اإلدار ضبط وتطوير النظام 

 .متابعة رضاء الطالب والمجتمع المحلى وسوق العمل عن الخدمات التعليمية 

 .الترابط والتكامل بين جميع أفراد المؤسسة، والعمل بروح الفريق، بما يوفر جوا من التفاهم 

 .والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بين جميع أفراد المؤسسة 

 جراءاتتقابلها بالطرق العلمية الصحيحة، والتعامل معها من خالل اإل التيمشكالت تحليل المؤسسة لل 

 التصحيحية والوقائية.

إعداد أجيال مؤهلة قادرة على اإلبداع والتعامل مع  يفالتعليم يسهم  فيضوء ذلك، فإن تطبيق نظم الجودة  يف

ه األجيال قادرة على تذليل العقبات ورفع شأن القضايا الشائكة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ولتصب  هذ

 أوطانهم، وتمتلك المهارات الالزمة لسوق العمل، ويتحقق ذلك عن طريق ممارسات عديدة، من بينها:

 

 العمل: سوق  متطلبات ضوء في الخريج إعداد .1

 :ما يلي خالل من ذلك تحقيق ويمكن 

  على المنافسة. قادراتجعلك وضع مواصفات للخريج، تتناسب مع احتياجات سوق العمل، و 

  تضمن اكتسابك لهذه المواصفات. التيتستخدم الكلية اآلليات المناسبة 
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 العمل: لسوق  الضرورية المهارات تنمى التي األكاديمية البرامج توفير-2

 .تحرص الكلية على حصر احتياجات سوق العمل 

 .تتي  الكلية برامج أكاديمية تلبى احتياجات سوق العمل 

 بالكلية. درستهوما  مهاراتك واتجاهاتكمهنة تتناسب مع  فيذلك أن تعمل  يضمن 

 

 األكفاء: التدريس هيئة أعضاء اختيار-3

 ظل تطبيق نظم الجودة، يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بعناية. في 

 .يعمل أعضاء هيئة التدريس بكفاءة عالية، بما يحقق معايير الجودة 

 عمليات التعليم والتعلم، بما يضمن اكتسابك المعارف والمهارات  فيبه يشارك عضو هيئة التدريس طال

 واالتجاهات المطلوبة.

 

 الفعالة: التقييم أساليب استخدام-4

  أن يكون مفهوم التقييم مدخال لتطوير معارفك ومهاراتك، وليس مقصورا على أنه  فييسهم نظام الجودة

 امتحان يشكل مصدرا للقلق.

  الحقيقية وتنوعهاالتدريس أساليب متنوعة للتقييم، بما يعكس قدراتك يستخدم أعضاء هيئة. 

  تجويد العملية التعليمية والتطوير الشامل، بما يحقق لك ما تطم  إليه. فيتتم االستفادة من نتائج تقييمك 

 

 التعليمي: المناخ تهيئة-5

  القرار، مع ضمان حرية  اتخاذ فيتوفر الكلية مناخا يتسم بالود ورح فريق العمل، يتي  لك المشاركة

 اآلخر. الرأيالتعبير واحترام 
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 .تمارس األنشطة المتنوعة، بما يضمن بناء شخصيتك بكافة جوانبها 

  ضوء معايير الجودة. فيتتاح لك فرص الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية 

  وتحقيق أقصى  يكاديماألالبرنامج  في، بما يضمن لك سهولة التقدم األكاديميتتوافر لك فرص الدعم

 استفادة ممكنة.

 

 :الجماعي العمل ممارسة-6

  لديك، باعتبارها إحدى متطلبات سوق العمل. يالجماعتحرص الكلية على تنمية مهارات العمل 

  وحلقات البحث لتأكيد تحقق نواتج التعلم التعاونيالتعلم  مثل:، الجماعيتوظف مواقف مختلفة للتعلم ،

 المستهدفة.

 

 المطلوبة: التجهيزات توفير-7

  تحرص الكلية على توفير جميع التجهيزات الالزمة )مصادر المعرفة، المعامل... إلخ(، بما يضمن تحقيق

 مخرجات العملية التعليمية.

  صيانة األجهزة والتجهيزات والمرافق المتوافرة بالفعل بطرق  وعلى-وجد  إن-تعمل الكلية على سد العجز

 مختلفة.

  ات المتاحة بصورة مثلى، بما يمنع تكرار بعض األجهزة وغياب البعض.تستغل التجهيز 

 

 والمقترحات: للشكاوى  االستجابة-8

 الطالب. وى توفر الكلية آلية الستقبال شكا 

 .تعمل الكلية على فحص الشكاوى واالستجابة لها، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية 
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 من؟ مسئولية الجودة

 الجامعة؟ هو رئيس هل بجامعتي؟ التعليم جودة تحسين به المنوط هو هو: من هنا، نفسه يفرض سؤال ويوجد

 !!دورًا؟ أنت أن لك تعتقد هل ..... الجامعي؟ األستاذ هو هل الكلية؟ عميد هو هل

 مسئولية بكليتك منظومة التعليم في الجودة نظم تطبيق إن بنعم. يأتي األسئلة هذه كل عن اإلجابة فإن الحقيقة في

 .المنظومة هذه في أنت ليتكئو مس علىعالوة  والعاملين، الجامعي واألستاذ الجامعية، القيادةن: م كل

 عامة ودورك بصفة واألساتذة الجامعية القيادات من كل دور لك ليوض  أنت، إليك موجه الدليلالجزء من  هذا إن

 .بكليتك التعليم جودة نظم تحقيق في خاصة بصفة أنت

 

 :بالجامعة التعليم جودة نظم تطبيق في بالطال دور :أوال

 من األساسي هو المستهدف الطالب نعم أنت، هو بالجامعة التعليم منظومة محور أن تعرف أن يجب البداية في

 االرتقاء األساسي غرضها وندوات، وغيرها، وامتحانات، ت،امحاضر  من حولك يدور ما فكل التعليمية، العملية

 يوما المنافسة حدة فيه تزداد الذي العمل، في سوق  المنافسة على قادرا وتجعلك ؤهلكت التي راتكومها بمستواك

 يوم. بعد

 لباقي والمحرك بل األساسي الدور هو كليتك، في تتلقاها التي الخدمة التعليمية تحسين في دورك فإن هنا ومن

 التي التعليمية المؤسسة من مةالخد متلقي - ببساطه – فأنت الجامعية، المنظومة معك في المشتركة رافاألط

 من تطبيق األساسي الغرض وهو بها تتلقاها التي التعليمية الخدمة تحسين على المؤسسة بها، وتعمل التحقت

 بكليتك التعليم جودة نظم تطبيق في األساسي دورك بلورة يمكن فإنه تقدم، ما ضوء وفي .التعليم في الجودة نظم

 :اآلتية المحاور في
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 :المنهج .1

 منه المستهدفة التعلم مخرجات عن بدارسته تقوم مقرر كل أستاذ اسأل.  

 تدرسه. الذي هذا المقرر توصيف عن اسأل 

 

 :والتعلم التعليم .2

 بفاعلية وقراءات، وشارك تكليفات من إليك يسند ما تؤدي بأن والتعلم، التعليم عمليتي في أساتذتك ساعد 

 .وبناءة أسئلة هادفة واطرح رات،المحاض قاعات داخل تطرح التي المناقشات في

 تهدف والتي إلخ(، ... الذاتي التعلم – اإللكتروني )التعلم الحديثة التعلم أساليب لتطبيق أساتذتك، مع تفاعل 

 .العمل سوق  يطلبها أساسيه بمهارات تسليحك إلى

 والمعارف المعلومات من مزيد واكتساب مهاراتك، تنمية بهدف الكلية، تعقدها التي التدريب برامج في شارك. 

 العمل بسوق  االلتحاق متطلبات أهم يمثل الذي ،الميداني التدريب في بفاعلية شارك. 

 

 :التقييم .3

 إلى موضوعيا تكون  وأن أساتذتك، مع خالله تتفاعل الذي والتعلم، التعليم :عمليتي تقييم على احرص 

 أساليب خالل من التقييم هذا ما يجرى  وعادة التقييم، هذا من المرجو الهدف يتحقق حتى الدرجات، أقصى

 غير أساليب باستخدام أو المقرر، تدريس نهاية استيفاؤه في يتم الذي االستبانة )االستبيان( :مثل رسمية

 تتلقاها أخرى  تعليمية خدمه عن أو ما دراسي مقرر في رأيك أساتذتك عن أحد يسألك أن :مثل رسميه

 .بالكلية

  بالمؤسسة فالبد من توصيله  شيء أيحالة عدم رضائك عن  ففيعن السلبية،  وتخل اإليجابيتحل بالسلوك

 . استخدامهاشكواك فأحسن  الستقباللين، وعادة ما سوف تجد بالكلية آلية مناسبة ئو للمس
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 :الجماعي العمل .4

 لتضمن التعليم جودة تحقيق في دورهم أهمية توضي  في وكذلك والتعلم، الفهم في زمالءك وساند ساعد 

 .ولوطنك لك أفضل تقبالمس

 الجماعي العمل مهارات لتنمية زمالئك، مع التعلم أنشطة أداء في المشاركة على احرص. 

 

 :الطالبي الدعم .5

 االمتحانات نظم وكذلك بها، سةاالدر  نظام معرفة على واحرص جيدا، بكليتك الخاص الطالب دليل اقرأ 

 .لها المنظمة والقواعد

 بالكلية. المتاحة الشباب رعاية تخدما من االستفادة على احرص 

 أخطائك،  أسباب على تقف لكي االمتحانات، نتائج في أستاذك مناقشة على احرص 

 القادمة االمتحانات في تجنبها على. 

 للكلية، والخطة االستراتيجية التطوير خطط وضع وفي بكليتك، القرارات اتخاذ في تمثيلك على احرص 

 بالكلية. اللجان المختلفة في زمالئك وعن عنك ممثلين إشراك خالل من وذلك

 التحسين والتطوير. عمليات في برأيك وشارك المستقبلية، وخطتها الكلية، رسالة تعرف 

 

 :قرارات سديدة اتخاذ .6

 نظم الجودة تحقيق من مزيد بهدف الكلية، أعضاء مع وناقشها بناءة، تاقرار  اتخذ. 

 التدريس هيئة أعضاء ما يخص منها سواء الكلية، ابه تقوم التي الممارسات عن رضائك مدى عن عبر 

 .توفرها الكلية التي التجهيزات والمعامل أو ،اإلداري  الجهاز أو
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  في وحدد .والمعنيين باألمر مؤسساته وأصحاب العمل سوق  متطلبات مهارات مع من تكتسبه ما بين قارن 

 .بناءةمقترحات  بها وقدم مؤسستك، في تناقشها التي متطلباتك ذلك ضوء

 

 :الكلية اعتماد .7

 للهيئة تابعين التعليم مجال جودة في مراجعين وخبراء بها يقوم للمراجعة، زيارات كليتك على يتوالى سوف 

 واالعتماد. التعليم جودة لضمان القومية

  الشأن هذا يطلب رأيك في عندما المبالغة دون  الصحيحة إمدادهم بالمعلومات على احرص. 

 

 :بالكلية توالتجهيزا الموارد .8

 إلخ( ...المعامل آلي، وأدوات حاسب وأجهزة )مكتبة كليتك موارد من االستفادة على جيدا احرص 

 أجلك. من فهي الموارد، هذه استخدام أحسن 

 

 :المجتمعية المشاركة .9

 لمهارات متطلبات اكتسابك من يتجزأ ال جزء فهي والبيئية، المجتمعية التوعية برامج في مؤسستك شارك 

 .العمل

 الكلية والجامعة تقوم بها التي المجتمعية المشاركة تفعيل في وشارك المحلى، المجتمع ألعضاء الخدمة قدم. 

 العقلية على المهارات خاللها من تدريبك يتم التي البحوث جراءوا   العلمية، الندوات في بفاعلية شارك 

 .العمل سوق  يتطلبها التي والعملية
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 :المستمرة المحاسبية .10

 الجيد. الطالب لمواصفات مراعاتك مدى على وأحكم بأول، أوال سكنف حاسب 

 التطوير في لإلسهام الجودة معايير ضوء في كليتك في يحدث ما تابع. 

 

 بالجامعة التعليم جودة نظم تطبيق في األستاذ دور: ثانيا

 في التأثير تدريس إلىال يتعدى دوره أن كما الجامعي، البناء أسس من أساساً  يمثل التدريس هيئة عضو دور إن

 على تنفيذها. يحرص التي والنشاطات العلمية البرامج خالل من الطالب، شخصيات

 مكانة الكلية باختالف الجامعية يختلف المنظومة في التدريس هيئة عضو دور أن الصدد، هذا في ذكره، والجدير

 التدريس، مجاالت في أدواره وتتركز أهدافها،فلسفتها و  تحديد في إليها تستند التي األنظمة وتباين ومسئولياتها،

 المتخصصة. والمؤسسات المراكز خالل من المحلي خدمات للمجتمع وتقديم والترجمة، والتأليف العلمي والبحث

 عالقة له ما كل خاصة وبصفة عامة بصفه التعليم جودة منظومة في دور األستاذ على التركيز يتم وسوف

 :اآلتي في األدوار تلك خيصتل كطالب، ويمكن بك مباشرة

 

 :الدراسية المناهج .1

 البرنامج في توصيف المساهمة وكذلك بتدريسها، يقوم التي للمقررات، وتوصيف للتعلم، مخرجات وضع 

 .الجامعي الدراسي

 بالمخرجات على توعيتهم والعمل ،الدراسي الفصل بداية في الطالب على المقرر بتوصيف الوعي نشر 

 .المقرر هذا من تحقيقها المراد

 للمقرر المجال العلمي في الحديثة المستجدات مع مئيتوا بما الدراسية، المقررات محتويات تطوير. 
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 :والتعلم التعليم .2

 اشراكهم الطالب، مع الفعال التدريس طرق  استخدام  الحوار. في دائمة بصفه و 

 الستخدامها ومتابعة الطالب وتدريب عوتشجي اإللكتروني، التعلم :مثل الحديثة، التعليمية األساليب استخدام 

 .فعالة بصورة

 

 :التقييم .3

 الدراسي الفصل بداية في التقييم درجات توزيع كيفية في الطالب مناقشة. 

 الدراسي الفصل مدار على وتوزيعها الطالب تقويم أساليب تنويع. 

 راجعة بتغذية إمدادهم مع أعمالهم، تقييم بنتائج الطالب إعالم. 

 

 :األداء جودة .4

 متكاملة. بصورة المقرر ملف إعداد 

 للكلية. االستراتيجية الخطة وتنفيذ وضع في المشاركة 

 وتحقيقهما. صياغتهما في والمشاركة ،الكلية ورسالة رؤية مناقشة 

 العالقة ذات المؤتمرات والندوات في واشتراكه المختلفة، ومهاراته لمعلوماته الذاتي التطوير على الحرص. 

 الدولة. على والملحة القومية المشاكل تتناول التي البحوث ءبإجرا االهتمام 

  الجودة. منظومة لتحقيق دوره ضوء في بالكلية الجودة ضمان وحدة مع التعاون 

 ذلك على زمالئه وحث والداخليين، الخارجيين المراجعين مع بإيجابية التفاعل. 
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 :الطالب دعم .5

 الريادية والمكتبية. اعاتالس أثناء والتواجد المحاضرات حضور على الحرص 

 وجه. أكمل على للطالب أكاديمي كمرشد بدوره القيام 

 

 :المجتمعية المشاركة .6

 التعليمية المعنيين بالعملية مع وكذلك العالقة، ذات المجتمع مؤسسات مع التواصل قنوات فت  على العمل. 

 خبرات.ال لتبادل التوظيف، وجهات المدني المجتمع مؤسسات خبراء مع ندوات عقد 

 مع الربط من خالل التخرج مرحلة في للطالب عمل أبواب تفت  التي التوظيفية، اللقاءات في المشاركة 

 سوق العمل.

 

 بالجامعة التعليم جودة نظم تطبيق في الجامعية القيادات دور: ثالثا

 بالطلبة االعتراف ليهاينبغي ع بالكلية، بالتعليم الجودة منظومة تطبيق في الجامعية القيادات وتحفز تساعد كي

 :ةاآلتي النقاط في الدور هذا تلخيص وعموما يمكن .التعليمية للعملية كمنفذين وباألساتذة التعليمية، للعملية كمحور

 المجتمع. وخدمه العلمي، والبحث التعليم، على تشتمل متكاملة، استراتيجية خطة وضع 

 بالكلية. الجودة ضمان وآليات نظم ودعم تفعيل 

 التخرج. مرحلة في الطالب أمام عمل أبواب لفت  توظيفية، قاءاتل عقد 

 معها. والتعامل الطالب شكاوى  لتقبل آلية وضع 

 بالكلية. المقررات واالمتحانات تسجيل عمليات من للتسريع الطالب، شئون  قطاع وتطوير تحسين 

 الطالبي طرق الدعمو  التعليمية العملية عن متكاملة معلومات يتضمن أن على للطالب دليل إصدار. 

 المتعثرين. الطالب مع للتعامل سياسة وضع 
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 المتفوقين للطالب خاص برنامج وضع . 

 بالكلية. األكاديمي لإلرشاد متكامل نظام وضع 

 المختلفة. بالطرق  والدعم الطالبي النشاط مجال في الكلية سياسة إعالن 

 مل.الع سوق  احتياجات تلبية بغية المناهج وتطوير تحديث مواصلة 

 العالية الكفاءات ذوي  من التدريس هيئات أعضاء استقطاب. 

 الخ والحاسوب واإلنترنت، المعلومات كتكنولوجيا االنتشار، واسعة التعليمية الوسائل من االستفادة. 

 باألمر والمعنيين العمل أصحاب الحتياجات المفّضلة المتطلبات وتحديد متابعة. 

 

 الجودة منظومة في مرباأل والمعنيين المجتمع دور :رابعا

 باألمر؟ المعنيون  هم من 

 المجتمعية أو جوانبها التعليمية في سواء بالمؤسسة مباشرة غير أو مباشرة صلة لهم من كل هم باألمر المعنيون 

 القيادة(. – الطالب-المؤسسة )األستاذ داخل من المعنيين لدور اإلشارة سبق وقد .البحثية أو

 

 خارج المؤسسة؟ من ألمربا المعنيون  هم من واآلن 

 أعضاء المثال على سبيل المؤسسة وأنشطة الخريج بعمل يرتبطون  من هم المؤسسة خارج من باألمر المعنيون 

 إلخ.... المحلى المجتمع  -الخريجون  يقصدها التي التوظيف جهات – العمل أصحاب  – المهنية النقابات

 :يلي كما مستويات ثالثة خالل من تلخيصه يمكنو  التعليمية، العملية جودة في محوري  هؤالء ودور

 

 التخطيط: مستوى  على .1

 ةاالستراتيجيواهدافها  ورسالتها المؤسسة رؤيةومراجعة وتحديث  صياغة في المشاركة. 
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 توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية وتحديث مراجعةي صياغة و ف المشاركة. 

 مع تتناسب التيإلخ(.  ... - اتجاهات – مهارات – فالخريج )معار  مواصفات تحديد في المشاركة 

 .واحتياجاتهم توقعاتهم

 التنفيذ. وآليات األولويات بتحديد الخاصة القرارات واتخاذ التخطيط في المشاركة 

 

 التنفيذ: مستوى  على .2

 أهدافها. لتحقيق المؤسسة تتبناها التي الخطط تنفيذ في والمشاركة المساهمة 

 التدريس مجال فيواألدبية  والمعنوية المادية بالوسائل منها االستفادة وآليات والبشرية المالية الموارد دعم 

 .المجتمعية في والمشاركة العلمي والبحث

 

 المتابعة: مستوى  على .3

 رؤيتها. نحو وتقدمها لرسالتها المؤسسة تحقيق مدى متابعة مدى في المشاركة 

 التحسين. خطط في التقدم تقييم في المشاركة 

 والخدمات بها الخاص البحثي والمنتج الخريج ومستوى  وقراراتها سياساتها عن للمؤسسة الراجعة التغذية ديمتق 

 .المحيط للمجتمع تقدمها التي المجتمعية

 كسب في أو تصحي  مسارها في يسهم بما التعليمية للمؤسسة الرسمي غير بالتقييم القائمة المجتمع عين 

 .تجاهها المجتمع ثقة

 التعليمية وقيمة المؤسسة العمل سوق  احتياجات مع يتناسب بما بالمجتمع المؤهل الخريج يمةق ترسيخ 

 .المعتمدة
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 ؟التعليمية للمؤسسة االعتماد هو ما  ً :خامسا

 االعتماد: دواعي .1

 في أسباب وجودها تفسر التي رسالتها لتحقيق بكفاءة األداء على التعليمية المؤسسة قدرة من التحقق 

 .المجتمع

 طبيعتها يحدد والذي للمؤسسة األساسي النشاط تمثل التي التعليمية العملية فاعلية مستوى  من لتحققا 

 .ككل والمجتمع النهائيين المستفيدين توقعات مقابلة من ويمكنها

 

 االعتماد: عملية مبادئ .2

 المستفيدين(. أهم من )الطالب األساسي بالمستفيد االهتمام 

 االستراتيجي تخطيطوال بالفكر الموجهة القيادة. 

 األطراف )الطالب(. لكافة الفعالة المشاركة تعتمد التي الديمقراطية اإلدارة نمط 

 الهادف. التغيير بغرض واإلبداع االبتكار 

 العمليات. في ومسئوليتها المؤسسة احترام يضمن بما االستقالل 

 والواجبات. المسئوليات عن التخلي وعدم االلتزام 

 الخبرات. من االستفادة على والمعتمد المؤسسة جانب من المستمر التعلم 

 العالقة )الطالب(. ذات األطراف جميع بين المتبادلة المنافع 

 المؤسسة. في والفنية التشغيلية بالعمليات االهتمام 

 وتوثيقها. المعلومات جمع على والحرص المرتدة بالتغذية االهتمام 
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 :لالعتماد للتقدم التعليمية المؤسسة أهلية .3

 العالي للتعليم كمؤسسة للعمل الترخيص على حاصلة المؤسسة. 

 كاملة. رة دراسيةدو  أتمت أو األقل على واحدة مرة التعليمي برنامجها في دراسية شهادة منحت 

 تحسين وخطة تقارير سنوية ونظم داخلية، مراجعة ونظم استراتيجية خطة المنتظمة السجالت واقع من لديها 

 الهيئة(. أعدتها التى للنماذج للهيئة )وفقا تقدم أن على األداء

 داخل الحاكمة المجالس تشكيله بتمثيل إلخ( ويسم  ... الكلية باإلدارة )مجلس مضطلع رسمي مجلس لديها 

 إلخ(. ... أقسام المؤسسة )مجالس

 ومعلنة. ومعتمدة محددة رسالة للمؤسسة 

 لالعتماد التقدم طلب لىمباشرة )كالجامعة( ع المؤسسة لها التابعة الجهة موافقة. 
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 مركز االستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات
 

تحقيقا لدور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدور المهم والحيوي الذي تهدف إليه من خالل االستفادة من 

نولوجيا المعلومات كوادر علمية متخصصة على أعلى مستوى من العلم والمعرفة في مجال علوم الحاسب ونظم وتك

والتي تستطيع من  وحدة ذات طابع خاص تتبع الكليةك مركز االستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلوماتتم إنشاء 

خالل هذه الخبرات المتميزة من توجيه البحوث والدراسات العليا لحل مشاكل المجتمع التي أصبحت في هذه الفترة 

رين، نعيش في عالم وصل إلى مرحلة من التقدم العلمي والتكنولوجي التي نعيشها ونحن في القرن الحادي والعش

  ما جعله بمثابة دولة واحدة يتصارع فيها األفضل.

لمجتمع من خالل تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتنمية لمكسب  تعدكلية الحاسبات والمعلومات بدورها إن 

تقديم  عن طريقكافة المجاالت الصناعية والزراعية والتجارية البيئة، لتقديم الحلول العلمية والبحثية لمشكالته في 

خبرات واستشارات علمية متقدمة في مجال علوم الحاسب وتكنولوجيا ونظم المعلومات، والعمل على تحقيق أعلى 

مرة جودة وأقل تكلفة، وفي الوقت المناسب مع توفير اإلمكانات التي تصل بنا إلى الجودة الشاملة المتطورة والمست

 باألسلوب اإلداري المتميز.

 أهداف المركز

تقديم االستشارات الفنية لتوظيف وتعظيم االستفادة من كوادر علمية متخصصة على أعلى مستوى من   -1

تهتم  التيجميع الجهات والهيئات  فيالعلم والمعرفة في مجال علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات 

 بصناعة ودعم اتخاذ القرار.

 مجال علوم الحاسب ونظم وتكنولوجيا المعلومات. فيبعة األبحاث العلمية متا -2
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 فيتنظيم دورات تدريبيه تطبيقية ومتخصصة لطالب الكلية والجامعة والخريجين على كل ما هو حديث  -3

بهدف خدمة المجتمع والبيئة وفت  مجاالت عمل جديدة لشباب  اآلليمجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب 

 ن.الخريجي

مجاالت نظم المعلومات المختلفة تهدف لخدمة وتيسير األعمال بالهيئات  فيانتاج برمجيات متطورة  -4

 واالدارات المختلفة.

 مجاالت تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب. فيتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية محلية وعالمية  -5

 المركزعمل خطة 

 أوال في مجال التدريب

 CISCO CCNAكو شبكات سيسالالتدريب على  .1

 Microsoft MCSAشبكات الالتدريب على  .2

 (JSP- JSFالتدريب على البرمجة المتقدمة المبنية على الويب باستخدام لغة جافا ) .3

 ASP.NETفي بيئة  #Cالتدريب على البرمجة المتقدمة المبنية على الويب باستخدام لغة  .4

 Matlab & Simulinkالتدريب على برنامج  .5

 يم الرسومات وصفحات الويبالتدريب على تصم .6

 Oracleالتدريب على تصميم وبناء وتطوير نظم قواعد البيانات  .7

 Cloud Computingالتدريب على الحوسبة السحابية  .8

 Information Storage andبيئة الحوسبة السحابية  فيالتدريب على تخزين وادارة المعلومات  .9

Management 
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 Data science and Big dataلبيانات ذات الحجم الكبير التدريب على علوم البيانات وتحليل ا .10

analytics 

 Backup and Recoveryبيئة الحوسبة السحابية  فيالتدريب على النسخ االحتياطي واالسترجاع  .11

 (Androidالتدريب على تطبيقات المحمول ) .12

 (GISالتدريب على نظم المعلومات الجغرافية ) .13

 (Microsoft Project Managementتخدام )التدريب على ادارة المشروعات باس .14

 :المستهدف من التدريب 

 .طالب وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات 

 .طالب وخريجي كلية الهندسة 

 .طالب وخريجي كلية العلوم تخصص حاسب 

 ةب المسجلين ماجستير ودكتورا الباحثين والطال 

 تصميم وتطوير نظم معلومات ثانيًا:

 المدارس  تصميم وتنفيذ نظام ادارة .1

 تصميم وتنفيذ ادارة العيادات .2

 تصميم وتنفيذ ادارة المعامل .3

 تصميم وتنفيذ ادارة المخازن  .4

 تصميم وتنفيذ نظام ادارة المراسالت وأرشفة .5

 تصميم وتنفيذ نظام ادارة التدريب .6
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 ثالثًا: تصميم وتطوير نظم معلومات

 القابلة للتطبيق. لدكتوراهواتطوير وتحسين النظم االلكترونية الخاصة برسائل الماجستير  .1

بحث سبل التعاون الدولي لتنفيذ اتفاقيات تعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية مع الهيئات  .2

 .والدوليةالمحلية 

 مجاالت تكنولوجيا المعلومات فيتنظيم مؤتمرات دولية وعربية ومحلية وندوات تعليمية  رابعًا:
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