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 )وقل رب زدني علماً ( 
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 عزيزي الطالب 
  

 .شارك في ا�نشطة الط�بية .١
 .كن إيجابيا وشارك برأيك في استمارات تقييم البرنامج والمقررات الدراسية .٢
 .روس العمليةلتزم بالحضور في الموعد المحدد للمحاضرات والدإ .٣
  . حافظ دائماً على أن تكون مثالياً في تصرفاتك وسلوكك .٤
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  ...أبنائي وبناتي اAعزاء

  أكتوبر ٦جامعة  –علوم الحاسب نظم المعلومات وط?ب كلية 

 .وأتمنى للجميع عاماً طيباً مليئاً با7نجازات والنجاحات بكمأن أرحب  أوYيطيب لي 

سعيدة بانضمامكم لھا وأنھا سوف تضع  الكليةوأتوجه بداية إلى الطلبة الجدد فأقول بأن 

وإني على  .كل إمكانياتھا وتبذل قصارى جھدھا لمساعدتكم في تحقيق أمانيكم وتطلعاتكم

  .في تحصيلكم العلمي وإرشادكم وتوجيھكمثقة بأن أساتذتكم سوف يكونوا خير عون لكم 

   

أما رسالتي لطلبتنا المنتظمين فھي دعوتھم إلى اYستمرار على الطريق الذي بدأناه، وبذل 

  .كل جھد ممكن لتحقيق مزيٍد من النجاح وا7نجاز

كليات نظم عبر الفترة الماضية من تحقيق مكانة مرموقة بين  كليتكمولقد تمكنت 

بفضل اAداء المتميز لطلبتھا والجھود المشكورة Aعضاء ھيئة  الحاسبالمعلومات وعلوم 

  .التدريس والعاملين فيھا

     

، ھذا الصرح العلمي أكتوبر ٦جامعة أقول لكم بأنكم أصبحتم جميعاً من رواد  ،وأخيراَ 

الشامخ، وعليكم تقع مسؤولية نشر رسالتھا، فأطلقوا العنان لمواھبكم وقدراتكم 

  .كل دعم وتشجيع وتوجيه، فأنتم الرجاء واAمل وبناة المستقبلكلية الوستجدون من 

   

  .وهللا يوفقكم في تحقيق آمالكم

  
  

    عميد الكلية                                                                                     
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 كليات الجامعة

 نبذة عن كلية نظم المعلومات و علوم الحاسب

 أكتوبر ٦جامعة نبذة عن 

 
 
 

     
 
 
 
  
  

 
وتتصل من خ?ل عدة طرق ومحqاور  العاصمةبعد قليل من قلب  على أكتوبر ٦أكتوبر فى نطاق مدينة  ٦تقع جامعة 

فqqداناً تتqqوزع فيھqqا كلياتھqqا  ٤٠أكتqqوبر مسqqاحة تقqqرب مqqن  ٦تشqqغل جامعqqة و. والجيqqزةبكqqل مqqن محqqافظتي القqqاھرة  
لي وتشمل المباني التعليمية العديد من القاعات الدراسية والمدرجات ومعامل الحاسب اr. المختلفة ومبانيھا ا7دارية

كمqا تضqم الجامعqة . ومطبعة ضخمة على أحدث مستوى وأنظمة معلومات عصرية ومعامل مختلفqة ومعامqل تصqوير
أيضاً مستشفى تعليمي وع?جي تqم بنqاؤه وتجھيqزه حسqب أرقqى اAنظمqة الطبيqة إلqى جانqب فنqدق كبيqر والعديqد مqن 

بية وغير ذلك من اAنشqطة التqي تلبqي احتياجqات المكتبات والمطاعم والكافتيريات والصاYت الرياضية والعيادات الط
  .الط?ب

  
      

  
الطqب : كليqة ھqي ١٤التqي تضqم المتنوعqة كلياتھqا فى ط?ب من مختلف الجنسيات  أكتوبر ٦فى جامعة  حالياً  يدرس

وم علqنظqم المعلومqات و -سqةالھند–العلqوم الطبيqة التطبيقيqة  -العq?ج الطبيعqي  -طqب اAسqنان  -الصيدلة  -البشري 
السqياحة  -العلqوم ا7جتماعيqة  -التربيqة  -والترجمqة  اللغqات -اYقتصاد وا7دارة  -ا7ع?م وفنون اYتصال  -الحاسب 

  .الفنون التطبيقيةوالفنادق و
  
  
  
  
  

أكتqوبر التqي صqدر  ٦ضqمن كليqات جامعqة  ١٩٩٦أكتوبر عام  ٦علوم الحاسب جامعة ت كلية نظم المعلومات وأنشئ
مqqن ربيqqع اAول عqqام  ١١م الموافqqق ١٩٩٦يوليqqو  ٢٧فqqي  ١٩٩٦لسqqنة  ٢٤٣ر الجمھqqوري رقqqم بإنشqqائھا القqqرا

أكتqqوبر طبقqqا Aحكqqام  ٦،تباشqر الكليqqة نشqqاطھا ضqqمن كليqات جامعqqة ١٩٩٦/١٩٩٧ھqـ و بqqدأت الدراسqqة عqqام ١٤١٧
  .١٩٩٢لسنة  ١٠١القانون رقم 

أكتqوبر تؤھqل الطالqب للحصqول علqى درجqة  ٦جامعqة  -البرامج التqي تقqدمھا كليqة نظqم المعلومqات وعلqوم الحاسqب 
معلومqات، علqوم الحاسqب، و النظqم : البكالوريوس فى نظم المعلومات أو علوم الحاسب ويوجqد بالكليqة ث?ثqة أقسqام

  .العلوم اAساسية
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  : ورسالتھا رؤية الكلية
  

  
ذات مستوى متقدم فى مجال نظNم اكتوبرمؤسسة أكاديمية   ٦أن تكون كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 

  .المعلومات وعلوم الحاسب علي الصعيدين المحلي والعربي
  
 

  
  
  

اكتوبر بتخريج كوادر مؤھلة بمھارات عالية في مجال نظم  ٦تلتزم كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 
ى إطار من اXلتزام بأخ�قيات المھنة، المعلومات وعلوم الحاسب وذات قدرات تؤھلھم للعمل بمھنية محلياً واقليمياً ف

  .كما تلتزم الكلية بتوفير بيئة تعليمية وبحثية وتقديم خدمات مجتمعية تسھم في تطوير المھنة والمجتمع
  
  

  :أھداف الكلية
 
إعداد ط�ب متخصصين فى مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات مؤھلين با�سس العلمية  �

  .ى تؤھلھم للمنافسة العالميةالنظرية وا�ساليب العملية الت
  .تزويد الط�ب بالمھارات الفكرية ال�زمة لتطبيق ا�سس العلمية لحل المشك�ت العملية �
رفع الوعى العام وثقافة أستخدام الحاسب وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف المجا^ت  �

  .تخصصةوالقطاعات وزيادة الكفاءة والمھارة من خ�ل تقديم الدورات التدريبية الم
القيام بالبحوث التطبيقية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتشجيع التعاون مع الھيئات  �

 .التعليمية والبحثية

  

Faculty of IS&CS 
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  :علوم الحاسبنظم المعلومات والھيكل التنظيمي لكلية 
  
  

أكتNوبر نخبNة مNن أعضNاء ھيئNة التNدريس والھيئNة  ٦جامعNة  -علNوم الحاسNب تضم كلية نظم المعلومات و
مNن الكفNاءة تNم اختيNارھم بدقNة لتلبيNة ا^حتياجNات التعليميNة والمھنيNة لط�Nب عNال اونة على مسNتوى المع

ويعNNاون أعضNNاء ھيئNNة التNNدريس المعينNNين بالجامعNNة نخبNNه مNNن أعضNNاء ھيئNNات التNNدريس المنتNNدبين . الكليNNة
  . ومتميز في تخصصه ك� منھم قمة في مجالهوكليا من افضل الجامعات المصرية وجزئيا أ

  
  

  
  

 
 
 

 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واYعتماد إعتماددور الطالب فى حصول الكلية على    
 
 

إن دورك في منظومة ضمان جودة التعلNيم داخNل كليتNك ھNو الNدور ا�ساسNي بNل والمحNرك لبNاقي ا�طNراف المشNتركة 
وفي ضوء ما . على حقوقك وواجباتك بوضوح  عليك أن تتعرف و لكي تكون مشاركا بإيجابية في تلك العمليات. معك

  :تقدم، فإنه يمكن بلورة دورك ا�ساسي في تطبيق نظم جودة التعليم بكليتك في المحاور اgتية
 

 .سأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراسته عن مخرجات التعلم المستھدفة منهإ �
تكليفNات وقNراءات وشNارك بفاعليNة ساعد أساتذتك في عمليتى التعليم والتعلم، بأن تؤدي ما يسند إليNك مNن  �

 .في المناقشات التي تطرح داخل قاعات المحاضرات، واطرح أسئلة ھادفة وبناءه
  . شارك بفاعلية فى التدريب الميدانى، الذى يمثل أھم متطلبات اXلتحاق بسوق العمل �
ون موضNوعيا إلNى حرص على تقييم عمليتى  التعليم والتعلم، الNذي تتفاعNل خ�لھNا مNع أسNاتذتك، وأن تكNإ �

أقصى الدرجات، حتى يتحقق الھدف المرجو من ھذا التقييم، وعادة ما يجرى ھذا التقييم من خ�ل أساليب 
الذي يتم استيفاؤه في نھايNة تNدريس المقNرر، أو بإسNتخدام أسNاليب غيNر ) ا^ستبيان(ا^ستبانة : رسمية مثل
اسNي مNا أو عNن خدمNه تعليميNة أخNرى تتلقاھNا أن يسألك أحد أساتذتك عن رأيNك فNي مقNرر در: رسميه مثل

 .بالكلية 
تحل بالسلوك اXيجابي وتخل عن السلبية، ففي حالة عدم رضائك عن أي شيء بمؤسستك التعليمية، ف�بد  �

  .من توصيله للمسئولين، وعادة ما سوف تجد بالكلية آليه مناسبة ^ستقبال شكواك فأحسن استخدامھا 
  . ء أنشطة التعلم مع زم�ئك، لتنمية مھارات العمل الجماعياحرص على المشاركة فى أدا �
اقNNرأ دليNNل الطالNNب الخNNاص بكليتNNك جيNNدا، واحNNرص علNNى معرفNNة نظNNام الدراسNNة بھNNا، وكيفيNNة التحاقNNك  �

 .تلفة بھا، وكذلك نظم ا^متحانات والقواعد المنظمة لھالمخبالتخصصات ا
تقف على أسباب أخطائك، لتعمل على تجنبھا فNي  احرص على مناقشة أستاذك في نتائج ا^متحانات، لكي �

 .اXمتحانات القادمة
حرص على التواصل الدائم مع المرشد ا�كاديمي الخاص بك، واسأله عن كل ما تريد، واطلNب نصNيحته إ �

 .باستمرار
وحNدد . قارن بين ما تكتسبه من مھارات مع متطلبات سوق العمNل وأصNحاب المؤسسNات المعنيNين بNا�مر �

 . ذلك متطلباتك التى تناقشھا فى مؤسستك، وقدم بھا مقترحات بناءة فى ضوء
 .وحافظ عليھا ... )اسب آلي، وأدوات المعاملمكتبة وأجھزة ح(ا�ستفادة من موارد كليتك على حرص إ �
شارك بفاعلية فى الندوات العلمية، وإجNراء البحNوث التNى يNتم تNدريبك مNن خ�لھNا علNى المھNارات العقليNة  �

 . التى يتطلبھا سوق العمل والعملية
 .فى أى أمر يخصكالمرشد ا�كاديمي في كليتك  استشر دائما �
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 .، فھي جزء ^ يتجزأ من متطلبات اكتسابك لمھارات العملفى برامجھا التسويقية كليتكشارك  �
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اءات لضمان عدالة الھدف من ھذا الميثاق ا�خ�قي ھو تحديد معايير لسلوك الط�ب فى الكلية ووضع إجر   

لذا مطلوب من كل طالب أن يكون على دراية بالمعايير . اXجراءات المتخذه مع من يثبت عليه خرق ھذه القواعد

الواردة فى الميثاق ويلتزم بھا باXضافة إلى ذلك يجب على الطالب التحلى بأفضل ا�خ�قيات سواء الواردة فى ھذا 

  .في الجامعات المناظرة الميثاق أو غيرھا من المتعارف عليه

  
 ًYالسلوكيات: أو  

  
  سلوكيات عامة  . أ

على الطالب أن يتعامل باحترام مع كل من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة واXداريين وزم�ئه من  �

 .الط�ب

اعية ^يجوز للطالب أن يفرق في تعامله مع اgخرين إعتمادا على العرق أو الثقافة أو النوع أو الطبقة اXجتم �

 .أو الدين أو اXعاقة

على الطالب أن يظھر مسئوليته من خ�ل اXلتزام بالحضور المنتظم فى كل مقرر دراسى واتباع اللوائح  �

 .والقوانين المنظمة لذلك

 .يلتزم الطالب بتقديم الفروض المطلوبة لكل مقرر بشكل تام �

 . واتباع تعليماتھم بدقة يجب أن يبدى الطالب موقفاً إيجابياً تجاه أعضاء ھيئة التدريس �

على الطالب أن يتقبل النقد البناء من زم�ئه أو أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة أو أى شخص آخر،  �

 .كما ^ يجب عليه إبداء أى سلوك عدائى أو رافض للمشاركة فى جلسات من قبل المرشد ا�كاديمى

، وغير مقبول عدم اXلتزام بالمواعيد والتغيُب عن على الطالب أن يلتزم بحضور المحاضرات وا^جتماعات �

 .المحاضرات بشكل مستمرأو بدون ُعذر مقبول

^ يجب على الطالب استعمال التھديد سواء بشكل صريح أو ضمنى ضد الكلية أو أعضاء ھيئة التدريس أو  �

 .الھيئة المعاونة أو الط�ب

 .الحضور إلى الجامعة بم�بس م�ئمة لمكان التدريس �

دم الدخول إلى مكاتب أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة فى صورة مجموعات كبيرة وإحترام قدسية ع �

 .المكان وحرمته

 .عدم الدخول على  مكتب  العميد إ^ بعد المرور على السكرتارية وتحديد ميعاد مسبق �

بصوت مرتفع في طرقات التدخين ممنوع نھائيا داخل حرم الكلية وكذا الوقوف جماعات بأعداد والتحدث  �

 .الكلية وأمام قاعات المحاضرات أوالمعامل وسوف تطبق ال�ئحة وتوقع المخالفات التأدبية على المخالف

 الميثاق اAخ?قى للطالب
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  السلوك داخل قاعات المحاضرات   . ب
  

 .يجب على الطالب أن يحافظ على بيئة تعليمية آمنة ماديا ومعنويا �

 .ئقةعلى الطالب أن يتعاون مع اgخرين بطريقة إيجابية و^ �

 .من غير المقبول تماماً عدم احترام الطالب �عضاء ھيئة التدريس أو الھيئة المعاونة سواء باللفظ او بالفعل  �

يجب أن يسلك الطالب سلوكا متسقاً مع تواجده فى المحاضرة، حيث ^ يجوز الصراخ أو إھانة أحد، أو  �

 .مولالحديث بشكل مستمر أو النوم، مع عدم استخدام التليفون المح

 .من غير المقبول إحضار أي نوع من أنواع الطعام أو المشروبات داخل قاعة المحاضرات �

 

  السلوك داخل قاعات المعامل. ج

 .يجب اتباع تعليمات وقواعد دخول قاعات المعامل واستخدام الحاسب اgلي �

 .^ يجب على الطالب إنزال أى برامج على أى جھاز حاسب موجود بمعامل الكلية �

 -:لطالب عدم القيام بأى سلوك غير ^ئق عند استخدام ا�جھزة بالمعمل مثلعلى ا �

o  ًعرض مواد غير ^ئقة أخ�قيا. 

o إلخ...إرسال رسائل تھديد، مضايقات أو القيام بعمليات نصب أو احتيال 

o محاولة إستعمال جھاز غير مسموح بإستعماله أو إستعمال كلمة مرور أو حساب لشخص آخر. 

  
  اAكاديمية/ نة العلميةاAما: ثانياً 

  
من المتوقع أن يستمتع الطالب بأعلى مستوى من ا�مانة العلمية، فالمھام التى لم يقم الطالب بأدائھا بنفسه ^  �

فى حالة عدم معرفة الطالب بھذه المعايير يجب عليه مراجعة أستاذه، و^ يعتبر عدم . تحصل على أى درجة

: م توافر ا�مانة العلمية لديه، علما بأن عدم ا�مانة العلمية يتمثل فىعلم الطالب بھذة المعايير عذرا لعد

 .الكذب، الغش، السرقة، واستخدام مواد غير مصرح بإستخدامھا فى ا^متحانات

الكذب غير مسموح به على اXط�ق سواء فى ا�نشطة العلمية أو غيرھا، والكذب يعنى تقديم معلومات  �

 .أو تناول المعلومات بشكل غير مسئولخاطئة عن عمد بغرض التضليل 

الغش ھو تصرف الطالب بشكل غير أمين للحصول على منفعة أو ميزة ^ يستحقھا، ويشمل الغش إعطاء أو  �

امتحان، حيث يجب / واجب / تكليف / الحصول على نوع من المساعدة غير مسموح بھا فى أى فرض 

. المھام/ التكليفات / استخدامھا فى أداء الفروض المنزلية استشارة أعضاء ھيئة التدريس فى المواد المسموح ب

عدم اXمتثال لتعليمات أعضاء ھيئة التدريس فى ھذا الشأن سيؤدى إلى عدم اXنضباط كما ھو مقرر من قبل 

كما يتضمن الغش إستخدام مواد سبق أستخدامھا فى مقررات أخرى إ^ فى . أعضاء ھيئة التدريس أو القسم

من أعمال الغش مما " السرقات ا�دبية " ذان من عضو ھيئة التدريس، ع�وة على ذلك تعتبر حالة ا^ستئ
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يعنى أستخدام الطالب افكار آخرين ناسباً إياھا إليه ولذلك على الطالب أن يستشھد بالمصدر الرئيسى 

 .للمعلومات وا�فكار التى يستخدمھا

 .دته، السرقة تتضمن أية ممتلكات وأى نصوص تعليميةالسرقة تعنى أخذ أى شئ بدون تصريح وبنية عدم إعا �

  

  احترام قواعد ولوائح الكلية: ثالثاً 
  

 .على ط�ب الكلية اXلتزام بالقواعد واللوائح المنصوص عليھا من قِبَل الكلية �

عNد غير مقبول الكتابة على جNدران الكليNة وتشNوية ممتلكNات الكليNة كمNا يعتبNر ذلNك خرقNاً لقوا: ممتلكات الكلية �

علNى الطالNب اXب�Nغ عNن أى . ولوائح الكلية ويعتبر الطالNب مسNئو^ عNن تكNاليف ا�ضNرار الناتجNة عNن ذلNك

فور حدوثھا لضمان بقNاء ممتلكNات الكليNة علNى حالتھNا ) كتابة على الجدران أو تشوية ممتلكات الكلية(تعديات 

 .ا�صلية

وليات أو المواد القابلة ل�شتعال غير مسموح بھا داخل أستخدام المواد المخدرة أو الكح: المواد الغير مشروعة �

المضNايقات واXعتNداءات اللفظيNة والجسNدية أمNر غيNر مقبNول . الكلية من الطالب أو أى من المتواجدين بالكلية

 .على اXط�ق ويتعرض من يقوم بمثل ھذه ا�عمال لعقوبات وفقا للوائح الكلية

  

  فكار  إحترام تبادل اrراء واA: رابعاً 
  

على الطالب أن يتأكد أن حقه فى التعبير عن رأيNه مكفNول، وأن آراءه مسNموعة مNن قِبNَل الكليNة والعNاملين بھNا  �

 .وكذلك زم�ئه من الط�ب، ويتم تشجيع الط�ب على تبادل حوارات ھادفة طالما ^ تنطوى على نوايا سيئة

على ا�سNئلة بصNدق علNى أن تكNون تعليقNاتھم بنNاءة يجب على الطالب المشاركة فى تقييم المقرارات واXجابة  �

 .لمساعدة الكلية فى التعرف على نقاط القوة والضعف فى المقرارات وتحسينھا

  

 ً   آليات التعامل مع مخالفة الميثاق اAخ?قي: خامسا
  

  )١٨٠،١٨١،١٨٢،١٨٣(ومواده  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(بناء على قانون الجامعات رقم 

 :ل إخ�ل بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى ا�خصيعتبر مخالفة تأديبية ك �

 .ا�عمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .١

تعطيNNل الدراسNNة أو التحNNريض عليNNه أو اXمتنNNاع المNNدبر عNNن حضNNور الNNدروس والمحاضNNرات وا�عمNNال  .٢

 .الجامعية ا�خرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليھا

 .مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجھاكل فعل يتنافى  .٣

 .كل إخ�ل بنظام إمتحان أو الھدوء ال�زم له وكل غش فى إمتحان أو شروع فيه .٤

 .كل إت�ف للمنشآت وا�جھزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدھا .٥
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ون ترخيص سابق من السلطات الجامعية كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو اXشتراك فيھا بد .٦

 .المختصة

 .توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط وجمع توقيعات بدون إذن سابق من السلطات الجامعية المختصة .٧

كل طالب يرتكب غشاً فى إمتحان أو شروعاً فبه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو مNن ينNوب عنNه مNن  �

اXمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميNع مNواد ھNذا اXمتحNان لجنة اXمتحان ويُحَرم من دخول 

ويحال إلى مجلس التأديب، أما فى ا�حوال ا�خرى فيبطل اXمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية 

 .ويترتب عليه بط�ن الدرجة العلمية إذا كانت قد ُمنحت للطالب قبل الغش

 :ىالعقوبات التأديبيةھ �

 .التنبيه شفاھة أو كتابة .١

 اXنذار .٢

 .الحرمان من حضور دروس أحد المقرارات لمدة ^ تجاوز شھراً  .٣

 .الفصل من الكلية لمدة ^ تجاوز شھراً  .٤

 .الحرمان من اXمتحان فى مقرر أو أكثر .٥

 .إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .٦

 .الفصل من الكلية لمدة ^ تجاوز فص�ً دراسياً  .٧

 .ن اXمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثرالحرمان م .٨

سواء فى المحاضرة او % ٢٥الحرمان من دخول اXمتحان النھائى للمقرر فى حالة الغياب بمقدار  .٩

 .المعمل

 .الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .١٠

إلى ولى  ويجوز ا�مر بإع�ن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إب�غ القرارات

أمرالطالب، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب، ولمجلس 

الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النھائى بعد مضى ث�ث سنوات على ا�قل من تاريخ 

  .صدور القرار

التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما ھو منسوب إليه فإذا لم  ^توقع عقوبة من العقوبات الواردة سابقاً إ^ بعد �

  .يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية
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  ةـــــــام العلميـــــاAقس

  
  
 

 :قسم علوم الحاسب  -١
لعلمية وراء تطوير المفاھيم الوم الحاسب على متابعة واستيعاب وى لقسم عينصب ا^ھتمام الرئيس

أمن  ،لذكاء اXصطناعي، االبرمجياتنوعا ب يھتم القسمما تنجزه الحاسبات وكيف تنجز، كما 
ويدرس الطلبة الجوانب النظرية والتطبيقية لھذه  والوسائط المتعددة، وإدارة الشبكاتالحواسب 

  .د جزًء مھماً من متطلبات الدراسةلمي يعالعلوم علماً إن الجانب الع
 :المقررات الدراسية للقسم  -

مفاھيم لغات البرمجة  -لة تعليم اg -الشبكات العصبية  -الذكاء ا^صطناعى  -الخوارزميات
نظم الحاسبات  – برمجياتالندسة ھ - نظم التشغيل  - الرسم بالحاسب -معالجة الصور -

  .الموزعة
  

 :اتقسم نظم المعلوم     -٢
على دراسة جميع القضايا الفنية وقضايا اXدارة العليا ينصب ا^ھتمام الرئيسى لقسم نظم المعلومات 

المؤسسات، ى إنشاء نظم المعلومات للھيئات والسياسات التخطيطية المقترنة بتوظيف الحاسبات فو
إدارة وتصميم وتنفيذ و م بشكل متوازن للنواحى النظرية والعلمية المتعلقة بتوصيف وتحليلفيتطرق القس

ھتمام يدخل فى إطار ا�ساسية لتكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات مع تعظيم ا^ستفادة من البنية ا
  :إجراء البحوث المتعلقة بالمقررات التاليةقسم نظم المعلومات تدريس و

 :المقررات الدراسية للقسم -
نظم دعم  -ت متقدمةواعد بيانانظم إدارة ق - ياناتالتنقيب في الب - نمذجة ومحاكاة -١معالجة العمليات

ادارة  -٢بحوث العمليات  - قواعد البيانات الموزعة - نظم المعلومات الجغرافية -إتخاذ القرار
  تصميم النظم –مشروعات 

  
 :قسم العلوم اAساسية -٣

رساء عدة على إالمساللمقررات العامة وينصب ا^ھتمام الرئيسى للقسم على تدريس المفاھيم ا�ساسية 
المقررات ا^نسانية التى يتم ا^ستعانة فى تدريسھا بأعضاءھيئة الخلفية العلمية الرياضية والفيزيائية و

  :التدريس من ا�قسام المناظرة من الكليات ا�خرى وطبقا للمقرارات التالية
 :المقررات الدراسية للقسم -

 -  لغة إنجليزية -بحوث العمليات -اXحصاء -ياتلكترونXا -الفيزياء - رياضة المتفردات  -الرياضيات
 -المحاسبة وحساب التكاليف - جدوىدراسات ال -مبادئ ا^قتصاد - أسس ا^دارة -مھارات ا^تصال

  .أسس ا^قتصاد
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  نظم المعلومات وعلوم الحاسب والفرق بينھما
  

 .على ا�نظمة تركز علوم الحاسبتركز على المؤسسات بينما دراسة  نظم العلوماتدراسة 

  .يھدف على بناء انظمـه فعالة علوم الحاسبيھدف على رفع كفائة العمل بأستخدام التقنية بينما  نظم المعلومات

يعمل على بناء  علوم الحاسبيعمل على حل المشاكل الموجوده في العمل بينما متخصص  نظم المعلوماتمتخصص 

 .عمليات بشكل منطقي يحاكي الواقع

 .توصف بدراسة تطبيقيه علوم الحاسبتدمج بين الدراسة النظرية والتطبيقية بينما دراسة  لمعلوماتنظم ادراسة 

بمعنى يبني  Builder دائما تكون علوم الحاسبدائما تكون مصمم أو محلل نظم بينما وظيفة  نظم المعلوماتوظيفة 

 .أنظمة أو عمليات داخل أنظمة وعادة يتوظف بمسمى مبرمج

علوم الحاسب عادة يكون أحد اقسام كلية إدارة ا�عمال وأحيانا يكون ضمن أقسام كلية الحاسب بينما  تنظم المعلوما

  .دائما يكون أحد أقسام كلية العلوم أو كلية الحاسب

 :ماالمقصود بعلوم الحاسب

^دراك ، يشمل ذلك ا (hardware-software) ھي مجموعة العلوم المتعلقة بتصميم وتطوير أنظمة الحواسيب •

البرمجة، ھندسة البرامج، إدارة نظم : ولعلوم الحاسب أفرع كثيرة منھا مث�. المنطقي لعمليات الحوسبة و تطبيقاتھا

قواعد البيانات، تصميم و صيانة الشبكات، الذكاء ا^صطناعي، تطوير لغات البرمجة ومترجماتھا، أمن المعلومات، 

 ...نظم التشغيل، و غيرھا

  التي يجب أن تتوفر في عالم الحاسب؟ ما ھي المواصفات

 .مھارة التفكير المنطقي والرياضي وسرعة البديھة •

 .مھارة تحليل المشاكل وتجزئتھا بطريقة منطقية والقدرة على اتخاذ القرارات ووضع الحلول •

  .الرغبة في معرفة تفاصيل التصميم الداخلي للحاسب وكيفية عمله •

 ).Theoretical( أكثر من المنھج النظري (practical) قي العمليالميل الى المنھج التطبي •

 ).ھي ناتج منطقي �ول نقطتين(مھارة البرمجة  •

 .وطبعا القدرة على ا^بداع وا^لتزام والطموح •

اذن علوم الحاسب ھو من التخصصات التي تعتمد كثيرا على التفكير المنطقي والقدرة على التعامل مع المشاكل 

ه، كما أن تخصص علوم الحاسب عادة ما يستلزم القدرة على ا^لتزام والعمل الجاد ^عتماده كثيرا على الرياضي

 .المنھج التطبيقي في التدريس

 

 ماذا نعني بنظم المعلومات؟

نظم المعلومات ھي مجموعة العلوم المتعلقة بتطوير نظم . نظم المعلومات ھي إحدى تطبيقات علوم الحاسب اgلي

 .باستخدام الوسائل التقنية التي توفرھا أنظمة الحاسب اgلي (business) ات في مجال ا�عمالالمعلوم
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 :نظم المعلومات تنقسم إلى أربعة أقسام

ھندسة البرامج، أمن : و ھذا القسم يشمل بعض ا�فرع التقليدية في مجال علوم الحاسب مثل :تقنية الحاسب -

ھذه ا�فرع يتم تدريسھا . (، إدارة نظم قواعد البيانات، و نظم ا^تصال و الشبكاتالمعلومات، البرمجة، ھندسة البرامج

 ).بالطريقة التي تتناسب مع ا^طار العام لنظم المعلومات

ھذا القسم يھتم بكيفية تصميم وإدارة التطبيقات كنظم الدعم ونظم المساعدة في اتخاذ القرارات، : الـتـطبـيــقات -

 .تصادية، باXضافة الى نظم تحليل ا�نظمةودراسة الجدوى اXق

وتحت ھذا القسم تندرج نظم تطوير ا�عمال، ومعرفة الطرق المختلفة للتعامل مع أنظمة المعلومات  :الـتـطــويــر -

 .والمشاكل المتعلقه بتشغيلھا

 .ماليشمل ھذا القسم طرق التخطيط ا^ستراتيجي وإدارة المشاريع وإدارة ا�ع :نـظم ا7دارة -

 

 .يعتبر مجال نظم المعلومات ھو الوسيط بين مجالي ا�عمال وعلوم الحاسب

 

  ما ھي المواصفات التي يجب أن تتوفر في محلل النظم؟

 .القدرة على الربط المنطقي بين علوم الحاسب وا�عمال •

 .القدرة على استيعاب المشاكل المتعلقة با�عمال و طرق حلھا •

  .ة تفاصيل التصميم الداخلي للحاسب وكيفية عملهعدم الرغبة في معرف •

 .(practical) أكثر من المنھج التطبيقي العملي (theoretical) الميل الى المنھج النظري •

 .القدرة على النظرة الشاملة �نظمة الحاسب لتصميم التطبيقات والتخطيط في مجال ا�عمال •

 .طموحوطبعا القدرة على ا^بداع و ا^لتزام وال •

 

يجب أن ^ يغيب عن ذھنك أبدا أن تخصص نظم المعلومات ھو أحد مجا^ت علوم الحاسب اgلي وليس العلوم 

اXدارية، مما يعني أن المتخصص في نظم المعلومات ما زال عليه أن يستوعب العديد من فروع علوم الحاسب اgلي 

 .طوير التطبيقاتو أن يكون على دراية بطرق تصميم و ت" البرمجة"بما فيھا 
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  ةــــــــام الدراســــــــنظ

 
وتكون الساعة لعام الدراسى إلى فصلين دراسيين، تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة ، ويقسم ا •

 .دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسىالقياس الالمعتمدة ھى وحدة 
ساعة معتمدة وذلك ) ١٣٦( وستة وث�ثونبنجاح مائة ن يجتاز الطالب يتطلب الحصول على البكالوريوس أ •

 .باXضافة إلى التدريب العملى.ربعة مستويات دراسيةلى أاسية على ا^قل، مقسمة إعلى مدى ثمانية فصول در
وذلك من خ�ل نظام  مع بداية كل فصل دراسى بتسجيل المقررات الدراسية التى يختارھا ،يقوم الطالب  •

 .نتظام الدراسةدارة الكلية قبل بدء إتى تحددھا إوقات الالكلية وفى ا�لتسجيل الذى توفره ا
• � .دنى لعدد الط�ب للتسجيل فى كل مقرريحدد مجلس الكلية الحد ا
• �يما ساعة ف ١٢دنى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح للطالب بتسجيلھا فى فصلى الخريف والربيع ھو الحد ا

 .عتماد مجلس الجامعةوافقة مجلس الكلية وابمو التعثرعدا حا^ت التخرج أ

ساعة  ٢٢الحد ا^قصى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح للطالب بتسجيلھا فى فصلى الربيع والخريف ھو  •
 .و لحا^ت التخرجأ ٣عد^ تراكميا عاليا ^ يقل عن معتمدة وذلك للط�ب الذين يحققون م

ساعات معتمدة ويزاد  ٧دد الساعات التى يسمح للطالب بتسجيلھا قصى لعلنسبة للفصل الصيفى يكون الحد ا�با •
 .ساعات معتمدة لحا^ت التخرج فقط ٩ھذا الحد الى 

ل فترة تحددھا الكلية و يضيف مقررا أو أكثر وذلك خ�يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أ •
Xضافةللحذف وا � .لطالب من خ�ل نظام التسجيل الذى توفره الكليةكاديمى لويتم ذلك بالتنسيق مع المرشد ا

ختيار المقررات مه باعلى بناء على قيامختلفة والتسجيل فى المستويات ا�يسمح للطالب بدراسة المقررات ال •
 .تسجيل الطالب فى مقرر أعلى ا^ إذا نجح فى متطلباته و^ يتم. المطلوبة كمتطلبات للمقررات ا�على 

 ٧فصول دراسية ويجوز للطالب التخرج بعد  ٨ية ال�زمة للحصول على الدرجة ھي عدد الفصول الدراس •
 .٣فصول دراسية للط�ب الذين يحققون معدل تراكمي يفوق 

  
  اYنسحاب من المقرر 

دراة التى اختارھا ان ينسحب من مقرر أو أكثر خ�ل فترة محددة تعلنھا إ يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات  . أ
 ١٢(دنى للتسجيل فى الفصل الدراسى الواحد ساعات المسجلة للطالب عن الحد ا� يقل عدد الالكلية بحيث ^
" نسحب منھا ويحتسب له تقدير الطالب راسبا فى المقررات التى ا وفى ھذه الحالة ^ يعد) ساعة معتمدة

 .فقط " منسحب
يقبله مجلس الكلية يحتسب له  اھركثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قاذا انسحب الطالب من مقرر أو أ  . ب

يقبله  اھرقل بعذر قا تقدم قبل ا^متحان بشھر على ا�اما اذ. فى المقررات التى انسحب منھا " راسب " تقدير 
 ". منسحب" مجلس الكلية فيحتسب له تقدير 

  المواظبة والغياب
نظامية و^ يجوز فيھا ا^نتساب وتخضع عملية متابعة وعلوم الحاسب المعلومات نظم الدراسة فى كلية   . أ

 .دارة الكليةضور الط�ب لشروط ولوائح تحددھا إح
من المحاضرات % ٧٥العملي تحقيق نسبة حضور ^ تقل عن دخول الطالب ا^متحان النھائى و يتطلب  . ب

حد المقررات فى أ –عذر مقبول  دون –ذا تجاوزت نسبة غياب الطالب وإ. امل فى كل مقررمن المع% ٧٥و
يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول ا^متحان النھائى بعد انذاره كتابيا عن تخطي نسبة الغياب % ٢٥
اما اذا تقدم الطالب بعذر يقبله . فى درجة ا^ختبار النھائى للمقرر " صفر" ويعطى درجة %.٢٠ثم % ١٥

 .قرر الذى قدم عنه العذرفى الم" منسحب"مجلس الكلية يحتسب له تقدير 
ذلك فى " صفر" يعطى درجة  -دون عذر مقبول –ى مقرر لذى يتغيب عن ا^متحان النھائى �الطالب ا.  ج

� .عمال الفصلية التى حصل عليھاا^متحان وتحتسب له درجات ا
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�ل يومين من ى مقرر خعن عدم حضور ا^متحان النھائى � يقبله مجلس الكلية اھراذا تقدم الطالب بعذر ق  . د
على % ٦٠ن يكون حاص� على رط أفى ھذا المقرر بش" غير مكتمل " إجراء ا^متحان يحتسب له تقدير 

 .يكون قد تم حرمانه من دخول ا^متحانات النھائية �قل من درجات ا�عمال الفصلية ،وأ^ا
متحان النھائى فى الفصل فرصة أداء ا^" غير مكتمل " وفى ھذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير 

وتحتسب الدرجة النھائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل . ى الموعد الذى يحدده مجلس الكليةالتالى ،وف
 .عمال الفصليةلدرجة السابق الحصول عليھا فى ا�عليھا فى ا^متحان النھائي إضافة الى ا

  نظام اYمتحانات
 .درجة طبقا ل�ئحة) ٢٠٠ -١٥٠ - ١٠٠(يتم تصحيح امتحان كل مقرر من   . أ

 .من الدرجة النھائية %٥٠دنى للنجاح فى المقرر الدراسى ھو الحد ا�  . ب
 :توزع درجات ا^متحان فى كل مقرر على النحو التالى  . ج

  :اYعمال الفصلية
- ٢٠ %�عمال التى يكلف بھا الط�ب ا�و بصفة دورية والتطبيقات العملية أ ستاذل�متحانات التى يجريھا ا

 .ء الفصل الدراسىأثنا
 .^متحان منتصف الفصل الدراسى% ٢٠ -

  :اYختبار النھائى 
 .^متحان نھاية الفصل الدراسى% ٦٠ -

 :في حالة وجود إمتحان عملي
 .^متحان نھاية الفصل الدراسى% ٤٠ -
 .ل�متحان العملى% ٢٠ -

النھائية وإع�نھا للط�ب ، وا^متحانات امتحانات منتصف الفصل الدراسىويقوم مجلس الكلية بتحديد مواعيد 
  .فى وقت مناسب

ساعة معتمدة أو إذا  ٣٤بعد استيفائه  ١يوضع الطالب على قائمة اXنذار ا�كاديمى إذا قل معدله التراكمى عن .  د
ساعة معتمدة وتحديد تخصصه، ويتم إخطار الطالب وولى  ٧٠بعد استيفائه  ١٫٦٧قل معدله التراكمى عن 

Xنذار ^ يسمح للتسجيل للطالب فى أكثر من . نذار وما يترتب عليھاأمره كتابة بحالة اX١٢وفى خ�ل فصل ا 
وفى حالة استمرار الطالب فى قائمة اXنذار لفصلين دراسيين متتاليين يتم فصل الطالب أو . ساعة معتمدة

  .تغيير تخصصه المختار 
ساعة  ١٢اعات المسموح للطالب تسجيلھا الى نذار ا^كاديمى يتم خفض الحد ا^قصى لعدد السفى حالة اX. ھـ

 .معتمدة فقط وذلك حتى زوال ا^نذار
  .١ذا قل معدله التراكمى عن ^ يسمح بتخريج الطالب إ. و

  الرسوب واYعادة 
جباري باعادته حتي ينجح فيه ويحسب للطالب التقدير الذي يحصل عليه لو نجح لب الراسب في مقرر إيسمح للطا.١

  .في حالة اعادته لمقرر ^كثر من مرة Cعادة ، ويكون تقديره بحد اقصي ولي ل�رة ا�في الم
وعند تكرار الرسوب في نفس المقرر  خر عند الرسوب فيةتياري يجوز للطالب تغييره بمقرر آبالنسبة لمقرر ا^خ.٢

  .جباريةقرة السابقة الخاصة بالمقررات اXيطبق علية ما ورد في الف

  :متحاناتالتظلم من نتائج ا7
اه سبعة أيام من فى موعد أقص(متحان بالتقدم بطلب إلى سكرتارية عميد الكلية ايحق للطالب التظلم من نتيجة 

حيث يحول ھذا التظلم إلى الكنترول المختص ويقوم الكنترول ) ذلك على النموذج المعد لذلكإع�ن النتيجة و
كد من جمع الدرجات سئلة والتأمتحنين بتصحيح كافة ا�لمبمراجعة الكراسة ا^متحانية للتأكد من قيام ھيئة ا

 .متابعتھا بدقةلن نتيجة التظلمات بعد دراستھا وتعو
 



   

  قررات الدراسيةالم
 

  .ساعات المقررات الدراسية لجميع مستويات الكلية
First Level 

First Semester 
 

 

Second Semester 
 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

111 ENGLISH LANGUAGE (1) 2 - 4 2 40 - 60 100 
112 PHYSICS (1) 3 2 - 3 60 30 60 150 
113 MATHEMATICS (1) 3 - 2 3 60 - 90 150 
114 INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE 3 2 1 4 80 40 80 200 
115 INTRODUCTION TO PROGRAMMING 3 2 1 4 80 40 80 200 
116 FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT 2 - 1 2 40 - 60 100 

Total 16 6 9 18    900 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

121 ENGLISH LANGUAGE (2) 2 - 4 2 40 - 60 100 
122 PHYSICS (2) 3 2 - 3 60 30 60 150 
123 MATHEMATICS (2) 3 - 2 3 60 - 90 150 
124 DIGITAL SYSTEMS 3 2 - 3 60 30 60 150 
125 STRUCTURED PROGRAMMING 3 2 - 3 60 30 60 150 
126 DISCRETE MATHEMATICS 2 - 2 2 40 - 60 100 

Total 16 6 8 16    800 



   

 
Second Level 

First Semester 
 

  

  
 

Second Semester 
 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

211 ENGLISH LANGUAGE (3) 1 - 2 2 40 - 60 100 
212 ELECTRONICS (1) 3 2 - 3 60 30 60 150 
213 MATHEMATICS (3) 3 - 2 3 60 - 90 150 
214 MICROPROCESSORS 3 2 1 4 80 40 80 200 
215 DATA STRUCTURES 3 2 1 4 80 40 80 200 
216 FUNDAMENTALS OF ECONOMICS 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 16 6 6 18    900 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

221 ENGLISH LANGUAGE (4) 1 - 2 2 40 - 60 100 
222 ELECTRONICS (2) 3 2 - 3 60 30 60 150 
223 MATHEMATICS (4) 3 - 2 3 60 - 90 150 
224 ASSEMBLY LANGUAGE 3 2 1 4 80 40 80 200 
225 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 3 2 1 4 80 40 80 200 
226 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 16 6 6 18    900 



   

Third Level (Computer Sciences) 
First Semester 
 

*Computer Science Elective (1): - Object Oriented Programming (A). 
     - Formal Languages and Automata (B). 
     - Computer Arabization (C). 
 

Second Semester 
 

*Computer Science Elective (2): - Computer Interface and Peripherals (A). 
     - Local Area Networks (B). 
     - Computers in Industry (C). 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

311 PROBABILITY & STATISTICS 3 - 2 3 60 - 90 150 
312 COMPUTER ARCHITECTURE 3 - 2 3 60 - 90 150 
313 COMMUNICATION NETWORKS 3 - 2 3 60 - 90 150 
314 SOFTWARE ENGINEERING 3 1 1 3 60 20 70 150 
315 CS ELECTIVE (1)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
316 ACCOUNTING 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 18 1 9 17    850 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

321 OPERATIONS RESEARCH (1)  3 - 2 3 60 - 90 150 
322 OPERATING SYSTEMS 3 - 2 3 60 - 90 150 
323 ALGORITHMS 3 1 1 3 60 20 70 150 
324 COMPUTER GRAPHICS 3 1 1 3 60 20 70 150 
325 CS ELECTIVE (2)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
326 FEASIBILITY STUDIES 3 - - 2 60 - 40 100 

Total 18 2 8 17    850 
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Fourth Level (Computer Sciences) 
First Semester 

 

*Computer Science Elective (3): - Software Project Management (A). 
     - Image Processing (B). 
     - Advanced Operating Systems (C). 

Second Semester 
 

*Computer Science Elective (4): - Expert Systems (A). 
     - Compiler Theory (B). 
     - Neural Networks (C). 
 
* The Oral Examination Mark of The Project is Unified   

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

411 DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEMS 3 - 2 3 60 - 90 150 
412 ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING 3 1 1 3 60 20 70 150 
413 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3 1 1 3 60 20 70 150 
414 CS ELECTIVE (3)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
415 PROJECT 1 - 4 2 75 - - 75 
416 COMMUNICATION SKILLS 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 16 2 10 16    775 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

421 COMPUTER SECURITY 3 - 2 3 60 - 90 150 
422 MULTIMEDIA SYSTEMS 3 1 1 3 60 20 70 150 
423 ADVANCED DATABASE SYSTEMS 3 1 1 3 60 20 70 150 
424 CS ELECTIVE (4)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
425 PROJECT 1 - 4 2 75 50* - 125 
426 MARKETING & SELLING 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 16 2 10 16    825 
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Third Level (Information Systems) 
First Semester 

 

*Computer Science Elective (1): - Project Management (A). 
     - Computer Arabization (B). 
     - Library Information Systems (C). 
 

Second Semester 
 

*Computer Science Elective (2): - Computer Graphics (A). 
     - Office Automation (B). 
     - Local Area Networks (C).

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

311 PROBABILITY & STATISTICS 3 - 2 3 60 - 90 150 
312 COMPUTER ARCHITECTURE 3 - 2 3 60 - 90 150 
313 COMMUNICATION NETWORKS 3 - 2 3 60 - 90 150 
314 SOFTWARE ANALYSIS 3 1 1 3 60 20 70 150 
315 IS ELECTIVE (1)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
316 ACCOUNTING 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 18 1 9 17    850 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

321 OPERATIONS RESEARCH (1)  3 - 2 3 60 - 90 150 
322 OPERATING SYSTEMS 3 - 2 3 60 - 90 150 
323 SYSTEM DESIGN 3 1 1 3 60 20 70 150 
324 INFORMATION SYSTEMS 3 - 2 3 60 - 90 150 
325 IS ELECTIVE (2)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
326 FEASIBILITY STUDIES 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 18 1 9 17    850 



   

Fourth Level (Information System) 
First Semester 

 

*Computer Science Elective (3): - Distributed Computer Systems (A). 
     - Geographical Information Systems (B). 
     - Artificial Intelligence (C). 

Second Semester 
 

* Computer Science Elective (4): - Management Information Systems (A). 
     - Advanced Database Systems (B). 
     - Expert Systems (C). 
 
* The Oral Examination Mark of The Project is Unified 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

411 DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEMS 3 - 2 3 60 - 90 150 
412 MODELING AND SIMULATION 3 1 1 3 60 20 70 150 
413 OPERATIONS RESEARCH (2) 3 - 2 3 60 - 90 150 
414 IS ELECTIVE (3)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
415 PROJECT 1 - 4 2 75 - - 75 
416 COMMUNICATION SKILLS 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 16 1 11 16    775 

Course No. Course Title 
Teaching Hours Grade Distribution 

Lecture Practical Training 
Credit 
Hours 

Year 
Works 

Practical Final 
Exam 

Total 

421 COMPUTER SECURITY 3 - 2 3 60 - 90 150 
422 MULTIMEDIA SYSTEMS 3 1 1 3 60 20 70 150 
423 DECISION SUPPORT SYSTEMS 3 1 1 3 60 20 70 150 
424 IS ELECTIVE (4)* 3 - 2 3 60 - 90 150 
425 PROJECT 1 - 4 2 75 50* - 125 
426 MARKETING & SELLING 3 - - 2 40 - 60 100 

Total 16 2 10 16    825 



   

  
  تقديرات النجاح

  
بع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذى يعتمد على أن الوحدة ا^ساسية ھى المقرر الدراسى وليس السنة ويكون تت

  :نظام التقييم على أساس التقدير فى كل مقرر دراسى بنظام النقاط والذى يحدد طبقا للجدول التالى
   

  النقاط  التقدير

A 4  

A-  ٣٫6٧ 

B+ 3.33  

B  ٣  

B- 2.67 

C+  2.33  

C 2.0  

C-  1.67 

D+  1.33 

D  1  

F 

I  

0 

0  

  

  :ويوضح الجدول التالى كيفية الربط بين نظام النقاط والدرجات الفعلية والتقديرات التقليدية للط�ب

  النقاط  التقدير  النسبة المئوية للدرجة

  ممتاز
 A  فأكثر ٩٠

  -A  ٩٠اقل من  – ٨٥

  جيد جدا
  +B  ٨٥اقل من  – 82

  B  82اقل من  – 78

  جيد
  -B  78اقل من  – 75

  +C  75اقل من  – 72

  مقبول

  C   72اقل من – 68

  -C   68اقل من – 65

 +D 65اقل من  – 60

 D 60اقل من  – ٥٠

 راسب

  غير مكتمل
  %٥٠اقل من 

F  

I 
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  ولــــروط القبــــش

 
 .المجلس ا�على للجامعات تقبل الكلية خريجى الثانوية العامة شعبة علمى رياضة وما يعادلھا طبقا لشروط

  
  مواد اYلتحاق بالكلية

 
 .مادة أدبية+ مادة علمية + الكيمياء  –الفيزياء  – ٢رياضة 

  
  مستندات اYلتحاق بالكلية

  
  الطلبة المصريون

 .صورة تحقيق شخصية •
 .أصل شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا •
  .أصل شھادة المي�د •
 .صور شخصية حديثة)  ٦(  •
  .خدمة عسكرية)  ٢( ج نموذ •

  :الطلبة اAجانب  
  .صورة جواز السفر •
  .شھادة الثانوية العامة أو ما يعادلھا موثقة من السفارة المصرية •
  .أصل شھادة المي�د  •
  صور شخصية حديثة)  ٦(  •

  
  سداد الرسوم الدراسية بالكليةا7جراءات المتبعة لنظام القيد و

  
Yالتعليم والط�ب بالكلية أو مكتب القبول بالجامعة بأوراقه المذكورة أع�ه يتقدم الطالب إلى إدارة شئون :أو.  
  .على الط�ب عمل إجراءات الكشف الطبى بمستشفى الجامعة حسب المواعيد المحددة :ثانيا
اسية ذن سداد الرسوم الدرالط�ب بالكلية ^ستخراج إدارة شئون التعليم ويتقدم الطالب إلى الموظف المختص بإ :ثالثا

  :gتىا نتيجة الكشف الطبىوذلك بعد مراجعة ملفات الط�ب و
 .است�م اXيصا^ت الدالة على سداد الرسوم الدراسيةالجامعة ويتم سداد الرسوم الدراسية المقررة بخزينة   - أ

 -:يتم تسليم صورة من إيصال السداد إلى   - ب
 .تاريخ السداديصال والط�ب لتسجيل رقم اXدارة شئون التعليم والموظف المختص بإ    -
مع التصوير  كارنيه الجامعة^ستخراج  بالجامعة استخراج الكارنيھاتاXيصال  إلى مركز نفس صورة من و -

  .للحصول على الصورة الشخصية للطالب

 
  أكتوبر بناء على طلب مجلس الكلية ٦تمنح جامعة 

  
Yدرجة البكالوريوس فى علوم الحاسب: أو.  
 .وس فى نظم المعلوماتدرجة البكالوري: ثانيا
 ً   . فى مجال الدراسات العليا: ثالثا

يسمح للط�ب التسجيل في جميع التخصصات العلمية وذلNك بنNاء علNى اتفاقيNة التعNاون مNع جامعNة        
    .)ملحق أ(وطبقا لشروط التقدم  بنھا
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  بات الحصول على درجة البكالوريوسمتطل
  

 :المواد الدراسية  -١
سNNاعة معتمNNدة و اسNNتيفاء ) ١٣٦( سNNتة وث�ثNNونن يجتNNاز الطالNNب بنجNNاح مائNNة والبكNNالوريوس أيتطلNNب الحصNNول علNNى 

   .لى جانب متطلبات التخصصلكلية إامتطلبات تطلبات العامة والم
  :التدريب العملى -٢

ريب عملى لمدة شھر على ا�قل فى يكلف الط�ب المنقولون إلى المستوى الثالث أو الرابع بحضور فترة تد
تموا التدريب العملى بنجاح فى أ ^ تمنح شھادة التخرج إ^ للط�ب الذينلجھات المتصلة بتخصصھم وحدى اإ
  .حد مراكز التدريب المعتمدةأ

  :مشروع التخرج  -٣
يجوز فى ، وطبقا ل�ئحة يقوم طلبة الفرقة النھائية بإعداد مشروع ممتد توزع ساعاته على فصلين دراسيين

رشد ا�كاديمى استكمال المشروع فى فصل دراسى واحد بعد موافقة مجلس بعض الحا^ت التى يقرھا الم
  .الكلية

  :التقدير العام -٤
يحسب التقدير العام للطالب فى درجة البكالوريوس على أساس المعدل  التراكمى فى كل السنوات الدراسية، 

بتقدير ^ يقل ستوى دراسى يمنح الطالب مرتبة الشرف فى حالة اجتيازه للوحدات الدراسية التى درسھا بكل م
  .ربع سنواتتزيد فترة الدراسة عن أ^ عن جيد جدا وبشرط أ

  
  التجنيد و ع?قته بقيد الطالب

  
القواعد  المنظمة لتأجيل تجنيد والقوانين المعدلة له و ١٩٥٥لسنة  ٥٠٥يقضى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 

سنة للحاصلين  ٢٢ذا جاوز سن لمستجدين والمرشحين للقبول بالكلية إد أى طالب من الط�ب ا^ يقيعلى أ الطالب
سنة من عمره قبل أول شھر سبتمبر من العام الذى  ٢٢على الثانوية العامة أو ما يعادلھا فيشترط عدم تجاوز سن 

  -:ھىمن القانون و ٦٤عليھا فى المادة يلتحق فيه بالكلية ما لم يتقدم بإحدى الشھادات المنصوص 
  .من القانون) ٦(ستثناء من الخدمة العسكرية طبقا للمادة دة ا^شھا -
  .من القانون) ٧(عفاء من الخدمة العسكرية طبقا للمادة شھادة ا^ -
  .شھادة تأدية الخدمة العسكرية موضحا بھا انتھاء مدة الخدمة اXلزامية او اXحالة إلى ا^حتياط -

  
  سنة ١٨ن إجراءات تأجيل التجنيد للط?ب الذين بلغوا س

  
 .)تأجيل تجنيد(جند من مكتب البريد  ٢على الطالب إحضار نموذج  -
 .جند من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له ٦نموذج  -
ة الدراسية المقيد بھا الطالب لعمل إجراءات تأجيل التجنيد ه النماذج للموظف المختص عن الفرقالتقدم بھذ -

 .سنة ٢٨لسن 
الشھادات  فى أول سبتمبر يتم إيقاف قيد الطالب إلى أن يتقدم بإحدى سنة ٢٨إذا تجاوز الطالب سن  -

 .اع�ه من القانون والمذكوره ٦٤عليھا فى المادة المنصوص 



 

 

- ٣-  

  الخدمات المقدمة للط?ب
  

  :ا7رشاد اAكاديمى
ة لNيخصص لكل مجموعNة مNن الط�Nب مرشNد أكNاديمى مNن أحNد أعضNاء ھيئNة التNدريس بالكليNة يكNون علNى درايNة كام

ا^حتياجNات ال�زمNة ى البرامج التعليميNة بتفاصNيلھا والمتطلبNات ولتغيرات التى تطرأ علبا�ھداف التعليمية للجامعة وا
ا^عتماد عليھNا فNى ا^ختبNارات  ا^تجاھات التى يستطيعزويد الطالب بحصيله من التجارب والمواقف وحتى يستطيع ت

المستمر بالمرشد ا�كاديمى للتأكNد مNن إسNتكمال المتطلبNات  لب ا^تصالو يسمح للطا(وتحمل مسئولية إتخاذ القرارات 
   .)ا�كاديمية

  
   :المعامل و المدرجات

كليNNة ويتسNNع كNNل معمNNل لخمسNNة للNNدروس العمليNNة لخدمNNة جميNNع ا�قسNNام العلميNNة بال معامNNل ٨تحتNNوي الكليNNة علNNى عNNدد 
ً ن  طالبعشريو كمNا يوجNد بالكليNة أربNع . ه المعامNل علNى مNدار ا�سNبوعخدمNة ھNذويقوم عNدد مNن  الفنيNين  والعمNال ب، ا

ً قاعات للدروس النظرية تتسع لخمسين طالب ن طالبNاً خمسNيللفNرق المختلفNة يتسNع لمائNة وكمNا تخصNص الكليNة مNدرج . ا
  .مجھزة بأحدث أجھزة العرض وذلك لخدمة العملية التعليمية بالكلية

 
 

  ):SOUL(مكتبة جامعة السادس من أكتوبر 
  

أكتوبر واحدة من أرقى وأضخم المكتبات الجامعية  ٦أنشأت جامعة 
، وشNNبكة حيNNث تضNNم جميNNع ا�نشNNطة والخNNدمات المكتبيNNة والبحثيNNة

روعي فيھا استخدام أحدث تقنيات العصر ) نترنتإ(معلومات دولية 
لتصNNبح منNNارة إشNNعاع حضNNاري وثقNNافي وتعليمNNي وبحثNNي لخدمNNة 

 .مجتمع الباحثين وط�ب العلم

  
  ):ILCA(المحلية افية الدولية وارة الع�قات الثقإد
  

تھNا مNن الجامعNات مNن خ�Nل تنشNيط ھدفھا تزويد الط�ب بأرقى الخNدمات التعليميNة المتميNزة والتNي تتسNاوى مNع مثي�
تطبيNNق اتفاقيNNات بNNين الجامعNNة والجامعNNات ا�خNNرى المحليNNة والعالميNNة وتNNوفير فNNرص تدريبيNNة خNNارج وداخNNل الNNوطن و

  .الجامعة مما يثري العملية التعليميةلط�ب 
  

  خدمات الط�ب الوافدين
  

  .المساعدة فى تسجيل الط�ب حسب جنسياتھم �
  .حل مشاكل الط�ب مع الكليات والسكن �
  .عقد جلسات دورية بين الملحقين الثقافيين والط�ب كل حسب جنسيته �
  .ى عقبات للط�ب فى كلياتھمتذليل أ �
  .ط�عھم على مستوى أبنائھمور Xولياء ا�معقد لقاءات مع أ �
 .متابعة الط�ب فى الكليات  المختلفة بالملحقيات الثقافية لب�دھم �
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  اXقامة
  

توفر الجامعة للمغتربين والوافدين ط�ب وطالبات الذين يرغبون فى اXقامة بالجامعة فرصة اXقامة الكاملة فى فندقى 
  .والفنادق الجامعة الذى تشرف عليھما كلية السياحة

  
  :إدارة رعاية الشباب

  
أكتNوبر العديNد مNن ا�نشNطة  ٦تتضمن خطة رعاية الشباب لجامعNة 

التي تقدم للط�ب خ�Nل الفصNلين الدراسNيين للعNام الجNامعي وكNذلك 
خ�NNل العط�NNت الرسNNمية، حيNNث تھNNدف ھNNذه ا�نشNNطة إلNNى تشNNجيع 

ة الط�NNب علNNى ممارسNNة النشNNاط الرياضNNي ل�سNNھام فNNي رفNNع قNNدر
كتشNNاف المواھNNب الط�بيNNة فNNي الطالNNب علNNى الفھNNم وا^سNNتيعاب، إ

الفنون ،تصحيح المفاھيم الدينيNة، خلNق واكتشNاف القيNادات الط�بيNة 
  .وإكساب الط�ب روح الجماعة

  
  

  لجنة شئون الط�ب و الخريجين
  

  :تقدم اللجنة
 .تمييز بين الط�بعدم البھا قواعد محددة لضمان العدالة وبرامج تعريفية للط�ب الجدد  -١
  .تحفيز الط�ب المتفوقينبرامج لدعم و -٢
 .تفعيل الساعات المكتبية -٣
 .العامة فى البرنامج الدراسىتنمية المھارات الذھنية و  -٤
٥-  � .نشطة الط�بيةتسھي�ت ممارسة ا
٦- X عداد الخريجن لسوق العملبرنامج. 
 .الخريجتسھيل عملية ا^تصال بمتابعة الخريج ومعرفة اوجه التوظيف و -٧

  
  :برامج دعم وتحفيز الط�ب المتفوقين والمتعثرين

  
  

الجدد تكرم الط�ب ا�وائل فى جميع الفرق الدراسية فى حفل إستقبال الط�ب ترعى الكلية الط�ب المتفوقين و
بحضور السيد عميد الكلية وأعضاء ھيئة  ة من خ�ل اXحتفال بيوم الخريجتكرمھم بجوائز مادية وعينيو

ريس، كما ترعى الكلية أبنائھا المبدعين فى المجا^ت المختلفة بالتشجيع والمتابعة وإتاحة ا�وقات لممارسة التد
  .ا�نشطة

ھيئة التدريس  و ھناك آلية رعاية الط�ب المتعثرين بالدراسة كاXع�ن عن الساعات المكتبية لجميع أعضاء
، كما تھتم اديمى من خ�ل حل المشاكل ا�كاديمية للط�بتفعيل الدعم ا�كXستقبال الط�ب وإجابة اسئلتھم و

عرفة ماء ھيئة التدريس لدراسة حالتھم وعض�ب المتعثرين فى جميع السنوات ومخاطبة أعداد الطالكلية بحصر أ
 .سباب تعثرھمأ
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  :لجنة الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة

  
الط�NNNب ل�رتقNNNاء بالخNNNدمات ك فيھNNNا العNNNاملين بالكليNNNة وع يشNNNارنشNNNطة خدميNNNة للمجتمNNNأتقNNNدم اللجنNNNة بNNNرامج توعيNNNة و

 .المجتمعية لضمان تلبية إحتياجات المجتمع

  

  :الم�عب الرياضية

 
أكتNNوبر م�عNNب رياضNNية للط�NNب والطالبNNات مNNع  ٦تNNوفر جامعNNة 

تNNوفير الصNNيانة الدائمNNة لھNNذه الم�عNNب لتبقNNى بحالNNة ممتNNازة، ويوجNNد 
  .ا�لعاب الرياضية المختلفة بالجامعة م�عب تتناسب مع طبيعة

 
  
  

  :الرعاية الطبية و المستشفى
  

أكتNوبر لط�بھNا الرعايNة الطبيNة المتكاملNة التNي تقNدم  ٦توفر جامعة 
من خ�Nل العيNادات الطبيNة المجھNزة باXضNافة إلNى وحNدة اXسNعاف 
والخدمات الطبية المتنقلة، ويNتم تحويNل الحNا^ت المرضNية الصNعبة 

  .التعليمى بالجامعةإلى المستشفى 
  
  

يقع المستشفى التعليمى داخل الحرم الجامعى ومجھز بأحدث مNا وصNلت إليNه العلNوم الطبيNة والتكنولوجيNة الحديثNة فNي 
ذلNك مNن خ�Nل الجھNود والمستشفي في طريقNه ليكNون مستشNفى معتمNداً علNى المسNتوى الNدولى و. مجال الرعاية الطبية

 .دارة الجامعةالمبذولة من إ
  
  

  :المواص�تلنقل وا
  
  

جميNع  -الجامعNة (تقوم الجامعة بتقديم خدمات نقل ممتازة من وإلى  
وتمتلNNNك الجامعNNNة . ، علNNNى امتNNNداد السNNNنة الدراسNNNية)أنحNNNاء القNNNاھرة

سNيارة اتNوبيس لخدمNة العNاملين  ٨٠يحتوي على أكثر من "أسطول"
  .الط�بو
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  :برنامج التكافل ا^جتماعي
  

وبر بNرامج ماليNة متميNزة تشNمل المNنح الدراسNية وتقNديم القNروض لخدمNة أكت ٦تقدم جامعة 
  الط�ب في حالة حدوث مشاكل اجتماعية أو مالية �ولياء أمورھم

  
  
  
  
  
  

  :المركز الرياضي
  

أكتوبر مركزاً رياضياً داخل الحرم الجNامعي حيNث يتNوفر  ٦وتوفر جامعة 
Nى وجNافة إلNضXدربات أماكن خاصة بالط�ب والطالبات باNدربين ومNود م

ل�شNراف وتقNديم الخبNرات ومشرفين ومشرفات على الصNا^ت الرياضNية 
  .الطالباتللط�ب و

 
  
  

 
  تصال بالكليةاXوسائل 

  
   o6u.edu.eg        :الموقع ا^لكترونى

    csis@o6u.edu.eg      :البريد اXلكترونى 
       38353275       :سالفاك/ التليفون 

  ٣٨٣٥٥٢٧٩-٣٨٣٥٥٢٧٧-٣٨٣٥٥٢٧٦-٣٨٣٥٥٢٧٥: تليفونات الجامعة
  دليل التليفونات

  
  1102  رئيس قسم نظم المعلومات و عميد الكلية -موسى ابراھيم / د.أ

  1101  اYستع?مات - عميد الكلية  سكرتاريةمكتب 
  1104  القائم بأعمال رئيس قسم العلوم اYساسية – أحمد سالم/ د.أ
  1328  رئيس قسم علوم الحاسبو وكيل الكلية  – أمينأحمد / د.أ

  60070  شئون الطلبة
  61083  شئون الخريجين

  61202  الخزينة
  38354275  اYستع?مات

  1018  رعاية الشباب
  2012  العيادة الطبية

  860  المستشفى
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 يوم التخرج

  
عNام، تحتفNى فيNه الكليNة بخريجھNا عNن ھNذا العNام  تقوم الكلية بتنفيذ حفل تخNرج سNنوي فNى يونيNو مNن كNل

  : وتؤكد فيه حرصھا على
المؤسسات  وتواصلھا مع ھذهمساعدة الخريجين علي اXرتباط بالجھات والمؤسسات المناسبة لتخصصھم  .١

 .لھممن أجل فتح مجا^ت لفرص العمل المناسبة  ھموإمكانيات خريجيھاكفاءة وعرضھا ل
خ�ل جمعية الخريجين لتحقيق الترابط بينھم وتحقيق المنافع المادية والمعنوية من  بالكليةربط الخريجين  .٢

 .وعقد حف�ت سنوية من أجل التواصل معھم وتواصل الطلبة معھم بما يمثل دعما معنويا للطلبة
العمل علي ربط الخريج بمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره في إص�ح المجتمع وتنميتة كرسالة للعمل  .٣

  .تطوعيال
  :لقطات من حف�ت التخرج بالكلية

  ٢٠١٣دفعة  •
  

  
  
  

  ٢٠١٢دفعة  •
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  ملحق أ
  
  

  شروط القبول والقيد
  بالدراسات العليا 
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  :الدرجات العلمية) ١(مادة 

  :ة ا�تيةبناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات الدرجات العلمي بنھايمنح مجلس جامعة 

 Postgraduate Diplomaدبلوم الدراسات العليا 

 Master of Science (M.Sc)درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات 

  .Doctor Philosophy (Ph.D)درجة دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات 

 

  :نظام الدراسة ) ٢(مادة 

قسم العام الدراسي الي فصلين دراسيين مدة كل منھا أربعةعشر أسبوعا وين.تقوم الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة 

  ).١٢(ويتم احساب التقديرات طبقا للمادة ) ٤(ويسمح بالقيد طبقا للقواعد الموضحة بالمادة . 

  

  :مواعيد الدراسة والقيد) ٣(مادة 

يناير بالنسبة للفصل الدراسي  تقدم طلبات القيد بداية من شھر اغسطس بالنسبة للفصل الدراسي ا^ول ؛ومن شھر

 .الثاني مع أستيفاء شروط القيد وسداد الرسوم بحيث ^تتجاوز موعد بداية الدراسة والتي تحددھا الكلية 

  

  :شروط القيد ) ٤(مادة 

 .الحصول علي موافقة مجلس القسم المختص واستكمال المستندات المطلوبة من ادارة الدراسات العليا  •

و ضرورية للقبول مثل أمتحان شفھي أ المختص أن يضيف شروطا أخري يراھا يجوز لمجلس القسم •

ن لمتاحة بالقسم والكلية كما يجوز أتحريري للط�ب الجدد وتحديد عدد الط�ب المقبولين حسب ا^مكانيات ا

 .يقرر القسم مقررات استكمالية كشرط لقبول الطلب 

  ).في الفترة التي تحددھا الكلية( في بداية كل فصل دراسييتم التسجيل لدراسة المقررات المختلفة بالكلية  •

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




