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 اإلمكانات المادية للكلية 
 

 المباني: أوال
 

 متر مربع 0555حوالي   :مساحة األرض المقام عليها مباني الكلية  (1

 

 المساحات الخضراء والمالعب وتشمل  (2

 حديقة عامة بمساحة حوالي          (متر 205× متر  105)متر مربع   005055

 كافتيريا بمساحة حوالي          (متر 20× متر 20)متر مربع  520

 مالعب            كرة سلة وتنس وكرة يد وكرة قدم  
 

 

 :القاعات الدراسية  -1

 

 عدد نوع القاعة رقم القاعة السعة المساحة  التقريبية بالمتر المربع

 3 قاعة 1150-1014-1050 لكل قاعة طالب 50 64

 2 مدرج  1120 - 1151 لكل قاعة طالب 105 250
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 وتشمل المعدات التعليمية واألجهزة الموجودة بالمعامل المختلفة :األجهزة   -ثانيا  

 
 :المعدات التعليمية -1

 

 م اسم المعدات الكمية

 1 (Data Show)عارض بيانات  15

 2 مكبرات صوت 2

 

 

 :بالمعامل األجهزة الموجودة -2

 

 م المبنى رقم المعمل عدد األجهزة مالحظات

Hp Core i5  
Ram 4G 

 cloud) الحوسبة السحابيةو  لخدمة الشبكاتمعمل 

computing) 

 1 الدور االرضى -مبنى هندسة 1514 25

Hp Core i7 
Ram 4G. 

 االساسيةتطبيقات المعمل لخدمة 
 2 الدور األول -مبنى هندسة 1101 01
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Hp Core i7 
Ram 4G 

 (GIS)معمل لخدمة نظم المعلومات الجغرافية 
 0 الدور األول -مبنى هندسة 1101 01

Hp Core i7 
Ram 4G 

 االساسيةمعمل لخدمة التطبيقات 

 4 الدور الثاني -مبنى هندسة 1245 01

Hp Core i7  
Ram 4G 

 (AI)معمل لخدمة تطبيقات الذكاء الصناعى 

 0 ثاني الدور ال -مبنى هندسة 1241 01

Hp Core i5  
Ram 4G 

االساسيةمعمل لخدمة التطبيقات   

 5 الدور الثالث -مبنى هندسة 1044 25

Hp Core i5  
Ram 4G 

االساسيةمعمل لخدمة التطبيقات   

 0 الدور الثالث -مبنى هندسة 1040 25
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 مشتركة مع كلية الهندسة بالجامعة تم تحديثها  تخصصية معامل –
 

 م اسم المعمل رقم القاعة والمعدات الموجودة بالمعمل باختصاراألجهزة 

و شوف والمكثفات وكفاءة المصباح الكهربي و الدوائر الكهربية للتيار المتردد كر -لتجارب المغناطيسية

 .والبندول البسيط والقياسات والخطأ المستمر
 1 الفيزياء 1111-1114

 :يحتوي على

تجارب تتميز بإمكانية الفك والتركيب من النوع التتابعي و  15وحدة تغطى وحدة تجارب دوائر رقمية وكل 

 .والبوابات المنطقية والسجالت والعدادات الرقمية التراكبي

 2 دوائر منطقية ورقمية 1320

 0 المشغالت الدقيقة Assembly . 1324بلغة التجميع   1511وحدة تدريب على المعالج الدقيق 

ب حديث وعدد من البرامج تخدم التخصصات المختلفة لجميع األقسام ومتصل بشبكة جهاز حاس 00معمل به 

 IBMمن   NetFinity 7000 M10  حاسب  من طراز 
 4 شبكات الحاسب 1329

الذكاء االصطناعي و كذلك عدد من البرامج تخدم التخصصات -معمل النمذجة والمحاكاة لخدمة الشبكات العصبية

 .عددةوالوسائط المت المختلفة
 0 تطبيقات الحاسب 1312

 :يحتوي على

فى أشباه موصالت  تجارب تتميز بإمكانية الفك والتركيب و وحدة تجارب تغطى حتى عشرة تجارب مختلفة- 1

 (والترانزيستور Diodeموحدات التيار )

 وحدات المكبرات الفعالة -(  Field effect Transistor)وحدات - 2

 Oscilloscope – Multimeter -  Function generator: مل األجهزة الموجودة بالمع- 0

 5 اإللكترونيات األساسية 1320

 

 

 



      

 كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب  

5 

 

 المكتبة:ثالثا

 
 .مكتبة الكلية ضمن المكتبة المركزية للجامعة --

 .تتوفر بالمكتبة الكتب الدراسية والمراجع والدورات العلمية وخدمات شبكة االنترنت --

التخرج لطالب الفرقة  روعاتقاعات للمعارض ,وقاعة لعرض مش,للمؤتمرات مجهزتين باالجهزية والوسائل السمعية والبصرية نتحتوى المكتبة على قاعتي --

 .النهائية والقاعات متصله بشاشات عرض بالزما للمتابعة من خارج القاعات

مؤلف باللغة االنجليزية  0555كتاب الكترونى بالمكتبة حاليا عدد  55555من المراجع العلمية باالضافة الى  10555تحتوى المكتبة المركزية على حوالى  --

 مؤلف باللغة العربية فى مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات وجارى تدعيم المكتبة بالدوريات العلمية المتخصصة  555و

 .CDs 0555مؤلف الكترونى و  60,000مجلة الكترونية , 4055حاسب الى , 105خدمات االنترنت وتحتوى على ثالثة قاعات ,تضمن بة االلكترونية تالمكت --

وكذلك بالشبكة القومية للمعلومات العلمية ( ELU)اشتركت الكلية عن طريق الجامعة بالموقع الجديد للمكتبات الرقمية الخاصة بشبكة الجامعات المصرية  --

 .   ENSTINETوالتكنولوجية

 الدورات التدريبية : رابعا
 مراكز معتمدة خارجية او وحدات ذات طابع وتقدم بالتعاون بين الكلية وعدة اسب ية المتخصصة فى مجاالت نظم المعلومات وعلوم الحالدورات التدريب

 .خاص بالجامعة باالضافة الى دورات فى مجال التعليم بمركز ضمان الجودة بالجامعة
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 2112/ 2116للعام بالكلية والمنتدبين ندبا كليا بيان السادة أعضاء هيئة التدريس المعينين

 
 م االسم المؤهل الوظيفة القسم تاريخ التعيين تاريخ استالم العمل مالحظات

 1 موسى إبراهيم موسى/د.ا جامعة القاهرة –استاذ نظم المعلومات  استاذ وعميد نظم المعلومات 1/1/2551 1/1/2551 

 عوده من اعاره

1/1/2511 
 علوم الحاسب 1/1/2555 1/1/2555

استاذ ووكيل شئون 

 الطالب

كلية تكنولوجيا  -دكتوراه علوم حاسب 

 المملكة المتحدة -جامعة كنت  –المعلومات 

علي محمود ابوزيد / د.ا

 الجربيد
2 

 
 علوم الحاسب 1/0/2510 1/0/2510

استاذ مساعد ووكيل 

 الدراسات العليا

الحاسب واالتصاالت من  هندسةفي  هدكتورا

 المملكة المتحدة

حمد صالح امين ا/د.ا

 عاشور
0 

 
 مدرس علوم الحاسب 1/1/2551 1/1/2551

دكتوراه فى هندسة الكترونيات واالتصاالت 

 الكهربية
 4 سامى السيد المقدم/د

 0 محرز احمد محرز/د عين شمسجامعة  –دكتوراه الطاقة الجديدة  مدرس علوم الحاسب 1/15/2515 0/15/2515 

 
 مدرس اسبعلوم الح 1/15/2515 0/15/2515

جامعة  –دكتوراه الكترونيات و اتصاالت 

 القاهرة

كامل عبدالفتاح محمد /د

 سليمان
5 

 
 دكتوراه في نماذج المحاكاه وتطبيقاتها مدرس نظم المعلومات 1/1/2512 1/1/2512

بهي الدين عبدالحميد /د

 مرتجي
0 

 
 مدرس نظم المعلومات 1/15/2510 1/15/2510

جامعة  –علومات دكتوراه فى تكنولوجيا الم

 كورلينز الواليات المتحدة

خالد سعيد كامل /د

 المنشاوى
1 

 
 مدرس علوم اساسية 1/15/2510 1/15/2510

دكتوراه فى التصميم األمثل الستخدام الجينات 

 انجلترا -جامعة كرانفيلد  –الوراثية 
 1 وليدعبدالعليم وهبه/د

 
 مدرس نظم المعلومات 10/2/2510 10/2/2510

ه فى الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة دكتورا

 جامعة القاهرة
 15 عارف احمد رشاد/د

 
 مدرس نظم المعلومات 10/0/2511 10/0/2511

دكتوراه فى علوم الحاسب من الكلية البحرية 

 بكاليفورنيا
 11 محمود عبدالحميد وهدان/د

 12 محمد عبدالستار حجاج/د جامعة المنيا –تطبيقية دكتوراه فى الرياضة ال مدرس علوم األساسية 1/2/2515 1/2/2515 
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 مدرس علوم الحاسب 1/0/2514 1/0/2514

جامعة  –دكتوراه فى الهندسة االلكترونية 

 كندا -كالجاري 
 10 باسم ابراهيم شتا/د

 
 مدرس علوم حاسب 1/0/2514 1/0/2514

 -جامعة كنت –دكتوراه فى الهندسة االلكترونية 

 المملكة المتحدة
 14 عبد اللطيف احمد القوني/د

 
 مدرس علوم اساسية 1/15/2510 1/15/2510

 -جامعة كنت –دكتوراه فى الهندسة االلكترونية 

 المملكة المتحدة
 10 ممدوح فتح هللا محمد/د

 15 عارف محمود الدسوقي/د دكتوراه في االحصاء الرياضي مدرس علوم األساسية 1/15/2551 1/15/2551 معار

 

 2116/2112 لسادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين ندبا جزئيا بالكليةبيان ا

 

 م اسم عضو هيئة التدريس الوظيفة القسم مالحظات

 1 اسماعيل عمرو اسماعيل/د.ا معهد نظم المعلومات مدينة الثقافة والعلوم  –استاذ  علوم الحاسب 

 2 م فاروق السيدمحمد هشا/د.ا القاهرة هندسة  –أستاذ دكتور  علوم الحاسب 

 0 محمد احمد مصطفي/ د.ا القاهرة هندسة  –أستاذ دكتور  علوم الحاسب 

 4 محمد حلمي خفاجي/ د.م.ا حاسبات الفيوم -استاذ مساعد  علوم الحاسب 

 0 محمد عبدالباسط متولى عطية/ د حاسبات الزقازيق –مدرس  علوم الحاسب 

 5 يلمحسن محمود سو/ د حر –مدرس  علوم اساسية 

 0 مصطفي محمد أحمد زهران/ د حر –مدرس  نظم المعلومات 

 1 عبدالعزيز احمد عبدالعزيز/ د معهد االحصاء –مدرس  علوم الحاسب 
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 م اسم عضو هيئة التدريس الوظيفة القسم مالحظات

 1 صالح احمد فؤاد صالح/ د كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة -مدرس  علوم اساسية 

 15 هالة مصطفى محمد/ د اكتوبر 5علوم طبية  –مدرس  علوم اساسية 

 11 ايه صدقى عدلى/ د حاسبات حلوان –مدرس  علوم الحاسب 

 12 رباب حمدى جميل/د اكتوبر 5اقتصاد و ادارة  – مدرس علوم اساسية 

 10 محمود عبد المنعم محمود/ د معهد االحصاء جامعة القاهرة – مدرس علوم الحاسب 

 14 نجالء فريد حجازى/د اكتوبر 5اقتصاد و ادارة  – مدرس علوم اساسية 

 10 هناء محمد سعيد/ د جامعة القاهرة –هيئة النظافة  – مدرس نظم المعلومات 

 15 اميرة ابراهيم الدسوقى/د علوم حلوان – مدرس علوم اساسية 

 10 فيفيان أحمد فؤاد/ د اداب حلوان – مدرس علوم اساسية 

 11 عصمتعبير / د علوم حلوان – مدرس علوم اساسية 
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 :إشراف االقسام بالكلية

 

 الوظيفة المشرف القسم

 استاذ علوم حاسب  علي محمود ابوزيد الجربيد/د.ا علوم الحاسب

 نظم المعلومات استاذ موسى ابراهيم موسى/د.ا نظم المعلومات

 علوم اساسيةال قائم باعمال رئيس قسم وليد عبدالعليم وهبه/ د العلوم االساسية

  

 أعضاء هيئة التدريس معاونى يان السادةب

 بالكليةالمعينون : أوال

 

 م االسم المؤهل الوظيفة

 1 نهى عادل الوكيل/م حاسبات االكاديمية البحرية -ماجيستير علوم الحاسب  مدرس مساعد

 2 مينا سمير شنودة/م حاسبات االكاديمية البحرية - نظم المعلوماتماجيستير  مدرس مساعد

 0 أحمد عبد العزيز محمد/م حاسبات االكاديمية البحرية -ماجيستير علوم الحاسب  رس مساعدمد

 4 مروة حسين محمد/م حاسبات االكاديمية البحرية - نظم المعلوماتماجيستير  مدرس مساعد

 0 احمد عماد الدين فخرى /م حاسبات االكاديمية البحرية -ماجيستير علوم الحاسب  مدرس مساعد

 5 محمود مصطفى حسنى /م جامعة النيل –ماجيستير علوم الحاسب  س مساعدمدر

 0 البير شوقي عزيز رزق هللا/ م كلية الهندسة جامعة حلوان –ماجيستيرهندسة حاسبات  مدرس مساعد

 1 عمر حلمي خفاجي/م اكتوبر 5جامعة   -بكالوريوس علوم الحاسب معيد 
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 م االسم المؤهل الوظيفة

 1 احمد عبدالرحيم الدوح/م اكتوبر 5معة جا  -بكالوريوس نظم المعلومات  معيد 

 15 وسام سامى طايع/م اكتوبر 5جامعة   -بكالوريوس علوم الحاسب معيد

 11 هدير محمود محمد علي/ م اكتوبر 5جامعة   -بكالوريوس علوم الحاسب معيد

 

 المنتدبين: ثانيا

 

 الوظيفة  المؤهل االسم م

 مدرس مساعد انجلترا -الجامعة االمريكية   -المعلوماتنظم  ماجستير محمد موسى ابراهيم موسي 1

 مدرس مساعد عين شمسجامعة   -ماجيستير تكنولوجيا معلومات  هيثم رزق فضل هللا 2

 مدرس مساعد االكاديمية البحرية –ماجيستير هندسة الحاسبات  احمد رفعت صبحى أحمد 0

 مدرس مساعد جامعة المنوفية –ت ماجيستير نظم المعلوما اسماء سعد عبد الجواد عبده 4

 مدرس مساعد انجلترا -الجامعة االمريكية  –ى ماجستير اداب انجليز رشا موسي ابراهيم 0

 مدرس مساعد جامعة القاهرة –ماجستير فى معالجة الصور قسم علوم حاسب  محمد عمرو حفنى 5

 مدرس مساعد تاكاديمية السادا –ماجستير نظم معلومات  أحمد عبد العزيز محمد 0

 مدرس مساعد جامعة حلوان –ماجستير نظم المعلومات  عبد الغنى صالح عبد الغنى 1

 مدرس مساعد جامعة حلوان –ماجستير حاسبات و معلومات  محمود صدقى عدلى 1
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 مدرس مساعد معهد االحصاء جامعة القاهرة –ماجستير بحوث عمليات  ايمن محمد سنوسى/ م 15

11 
جامعة  –ماجستير هندسة االلكترونيات و االتصاالت الكهربية  ابوسريع سعيد محسن/ م

 عين شمس

 مدرس مساعد

 طالب بحث اكتوبر 5جامعة   -نظم المعلوماتبكالوريوس  احمد محمد نجيب   12

 طالب بحث جامعة القاهرة – بكالوريوس علوم الحاسب محمود خيرى محمد جمال 10

 طالب بحث MTIجامعة  –نظم المعلومات لوريوس بكا ابراهيم احمد احمد عزت 14

 طالب بحث اكتوبر 5جامعة   -بكالوريوس علوم الحاسب عمر احمد حموده هدايه 10

 بحث ةطالب علوم حلوان –فزياء حيوية  بكالوريوس  زينب على امين محمود الليثي 15

 بحث ةالبط علوم حلوان –كمياء وفزياء بكالوريوس  ندى محمد سيد احمد زوام 10

 طالب بحث معهد االهرام العالي للهندسة  -هندسة بكالوريوس  شريف محمد عزت عبدالمنعم 11

 بحث ةطالب جامعة الزقازيق –حاسبات و معلومات  بكالوريوس نجيب محمد هاجر 11

 طالب بحث معهد االهرام – هندسة قسم اتصاالتبكالوريوس  البحار كمال مصطفي 25

 طالب بحث اكتوبر 5جامعة   -بكالوريوس علوم الحاسب دسع احمد سمير 21

 بحث ةطالب اكتوبر 5جامعة   - بكالوريوس علوم الحاسب بهاء الدين لينا عبدالعظيم 22

 بحث ةطالب اكتوبر 5جامعة   - بكالوريوس علوم الحاسب مصطفى ندي احمد علي 20

 بحث ةطالب اكتوبر 5جامعة   -تربية  قسم رياضة  بكالوريوس عبد الجيد ساره مختار 24
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 طالب بحث جامعة بنها –بكالوريوس هندسة كهربية  محمد عقيل شوقى 20

 طالبة بحث جامعة الزقازيق  –بكالوريوس رياضيات  نرمين أنور محمد 25

 طالبة بحث اكتوبر 5جامعة  -بكالوريوس لغات و ترجمة لغة انجليزية  سلمى محمد هالل 20

 طالبة بحث اكتوبر 5جامعة  -بكالوريوس لغات و ترجمة لغة انجليزية  هيرىليلى محمد الز 21

 طالب بحث جامعة الزقازيق –بكالوريوس تربية انجليزية  عبد الحميد احمد عبد الفتاح 21

 محمود عبد الحميد 05
جامعة   - واحصاءبكالوريوس علوم وتربية قسم رياضيات 

 عين شمس
 طالب بحث

 طالبة بحث جامعة عين شمس –بكالوريوس نظم معلومات  مداح نهال بسيونى 01

 طالبة بحث جامعة القاهرة –بكالوريوس محاسبة  مروة محمد الشريف 02

 طالب بحث بكالوريوس نظم ادارة اكاديمية الشروق محمد حجازى محمد 00

 طالبة بحث جامعة القاهرة –بكالوريوس هندسة  نيللى رضا اسماعيل 04

 طالبة بحث اكتوبر 5جامعة  –بكالوريوس علوم حاسب  على عبد الرازقهاجر / م 00

 طالب بحث اكتوبر 5جامعة  –بكالوريوس نظم المعلومات  الدين كمال محمد عبدهللا/ م 05

 طالبة بحث اكتوبر 5جامعة  –بكالوريوس علوم حاسب  الدين فاروق روعة عالء/ م 00

 طالبة بحث اكتوبر 5جامعة  –لوم حاسب بكالوريوس ع منال ابراهيم السيد/ م 01

 طالبة بحث حاسبات جامعة الزقازيق –بكالوريوس نظم المعلومات  مأمون ياسمين عبد الرحيم/ م 01
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  الهيكل اإلداري للكلية

 

 موظفي إدارة  شئون هيئة التدريس
 

 م سماال المؤهل الدرجة المالية والمسمى الوظيفي تاريخ التعيين تاريخ استالم العمل

 1 مصطفى كمال عباس بكالوريوس زراعة مسئول شئون هيئة التدريس 12/11/2552 12/11/2552

 2 احمد صفوت احمد ليسانس حقوق اخصائى شئون هيئة التدريس 10/15/2554 10/15/2554

 0 خالد عبد القادر الزغبى ليسانس حقوق اخصائى شئون هيئة التدريس 20/2/2515 20/2/2515

 

 دارة  شئون الطالب موظفي إ
 

 م االسم المؤهل الدرجة المالية والمسمى الوظيفي تاريخ التعيين تاريخ استالم العمل

 1 هانى عبد العظيم حقوق ليسانس رئيس شئون الطالب 15/4/2551 15/4/2551

 2 اشرف نصر حافظ بكالوريوس خدمة اجتماعية اخصائى 15/4/2551 15/4/2551

 0 شادى محمد ذكى  بكالوريوس تجارة  اخصائى 4/11/2554 4/11/2554
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 :موظفي إدارة  شئون الخريجين
 

 م االسم المؤهل الدرجة المالية والمسمى الوظيفي تاريخ التعيين تاريخ استالم العمل

 1 مصطفى حسن حقوقليسانس  شئون خريجين مدير ادارة 0/5/2551 0/5/2551

 2 ايهاب عبدالحكيم حقوقيسانس ل أخصائي شئون خريجين 1/4/2550 1/4/2550

 0 وسام الدين محمد طلبة خدمة اجتماعيةبكالوريوس  أخصائي شئون خريجين 1/12/2554 1/12/2554

 

 

 :موظفي إدارة الشئون المالية واإلدارية 

 م االسم المؤهل الدرجة المالية والمسمى الوظيفي تاريخ التعيين تاريخ استالم العمل

 1 شريف محمود خالف بكالوريوس تجارة محاسب 1/2/1111 1/2/1111

 2 سامح عبد المحسن الفيومي بكالوريوس تجارة محاسب 2/0/2551 2/0/2551

 0 محمد كمال محمد بكالوريوس تجارة عاملينأخصائي شئون  20/15/2550 20/15/2550

 4 حسنسيد  وائل ليسانس حقوق عاملينأخصائي شئون  21/4/2551 21/4/2551

 سكرتارية الكلية 1/11/2515 1/11/2515
بكالوريوس علوم رياضة و 

 حاسب
 0 ابراهيم عبد الحكيم

  


