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للوقاية من اإلصابة من فيروس كرونا ) covid ) 19
 مراعاة البقاء في المنزل عند االصابة بالمرض0
 السعال او العطس في الكوع المثنى او المنديل والتخلص من المنديل فورا 0
 غسل اليدين بالصابون والماء او فركهما بمطهر كحولي 0
 تنظيف االسطح واالشياء التي تلمس باستمرار 0
 االبتعاد عن االخرين بمسافة ال تقل عن متر 0
 ارتداء الكمامة عند اللزوم او اذا تعذر الحفاظ على التباعد البدني 0
 عدم وصم الذين تعرضوا لكوفيد 0 91-
 تحية الناس بتلويح اليد ايماء الراس او وضع اليد على القلب0
 تجنب مشاركة أدوات الطعام واألدوات الشخصية مع اآلخرين
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كلمة السيد األستاذ الدكتور  /عادل السيد مبارك
رئيس الجامعة

6

أبنائي وبناتي طالب وطالبات جامعــــــــة المنوفيـــــــــة األعــــــــــزاء
أهنئكم بعام دراسي جديد؛ عاما ً سعيداً وفيراً باإلنجازات والتطلعات الكبيرة ،فأنتم دائما ً في الطليعة بين أقرانكم
بالجامعات المصرية من حيث االلتزام والحفاظ على القيم والمبادئ الجامعية ،ومن حيث االنتماء والوطنية التي
أراها يوميا ً تتجسد فيكم فصارت الحصن األمين لوطننا الغالي مصر.
يسعدني بهذه المناسبة أن أرحب بأبنائي الطالب والطالبات الذين التحقوا بكليات ومعاهد جامعة المنوفية ،كما
أهنيء أبنائي الذين اجتازوا العام الدراسي الماضي بنجاح وتفوق.
ضا بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين على ما بذلوه من جهود مخلصة
وأتقدم أي ً
ضا لآلباء واألمهــــات الذيـــــن كـــــان لهـــــم الــــــدور
أي
موصول
والشكر
والطالبات،
الطالب
أبنائنا
في تعليم
ً
األكــــــبر.
نعيش اليوم تحديات جسيمة فكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقكم .كونوا مجتهدين مثابرين في
دروسكم وأنشطتكم ،كونوا محافظين مؤتمنين على منشآت جامعتكم ،كونوا يقظين منتبهين لكل خطر يمكن أن
يهدد أمن وسالمة هذا الوطن الغالي علينا جميعاً .فأنتم المستقبل الواعد الذي ننتظره ونضع فيه ثقتنا وأمالنا،
فكونـــوا في الموعـــــد وال تحيــــــدوا عــــــن رسالتكــــــم الساميـــــــة أبـــــــداً.
فجامعة المنوفية تزخر بنخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجهاز إداري
متمرس يتفانون جميعا ً في خدمتكم ،كل في موقعة ،ويقدمون لكم الخدمة التعليمية واإلدارية المتميزة وفق افضل
معايير األداء الجامعي ،وال يبخلون عليكم بالنصح واإلرشاد ألنكم من سيتولى أمانة الحفاظ على هذا الوطن
ورفعة شأنه في المستقبل القريب .فإليهــــــم وإليكــــــم كـــــل الشكـــــر والتقديــــــر.
ً
كما أطالبكم أبنائي وبناتي أن تتخذوا من أساتذتكم قدوه حسنة في العلم واألخالق الحميدة وأن تدركوا جيدا أن
المرحلة الجامعية هى مرحلة ثقل المهارات العلمية والقيم األخالقية ،فهي حقا ً بوتقة صنع رجال ونساء
المستقبل  .فكونوا مجدين ،مجتهدين وال تتكاسلوا أو تغفلوا فتتسرب تلك اللحظة من بين أيديكم الى غير رجعة.
فال تترددوا في طلب العلم والمشورة ،فستجدوننا جميعا ً ان شاء هللا في الموعد ،ال نتأخر عنكم أبداً .لذا ،أنصحكم
جميعا بتنظيم الوقت واالنتظام بحضور المحاضرات والدروس العملية والتدريبات وجميع التكليفات األكاديمية
ضا لممارسة جميع األنشطة الطالبية ( ثقافية ورياضية واجتماعية وفنية ......الخ)
للكلية .كما أدعوكم أي ً
والمشاركة المجتمعية التى تنمي روح التواصل بين الجامعة والمجتمع الخارجي .كل ذلك سيساهم في تنمية
مواهبكم وصقل شخصيتكم وتنمية روح االنتمــــــاء وتحقيــــــق الــــــذات والتعلـــــم مــــــدى الحيــــــاة.
لقد خطت جامعة المنوفية خطوات واسعة فصارت اليوم صرحا ً تعليميا ً وبحثيا ً عمالقا ً حيث أضفنا أبنية تعليمية
جديدة واستكملنا النواقص من المعامل وقاعات الدرس ،وزودنا الموجود منها بأحدث الوسائل التعليمية
والبحثية ،وأنشأنا كليات جديدة واستحدثنا برامج تعليمية متميزة لضمان أفضل بيئة تعليمية ممكنة لكم .وهنا أود
أن أؤكد أن العمل مازال مستمراً ومازالت التحديــــــات قائمــــــه ومازال هنـــــــاك الكثــــــير مــــــن العمـــــــل
ينتظــــــرنا .
كلى ثقة ويقين فيكم أيها األبناء األعزاء أن تكونوا في الموعد وتتحملوا المسئولية كاملة لتصبحوا بناة هذا
الوطن وصناع قــــــراره في المســـتقبل القريــــــــب.

عاشت جامعة المنوفية  ،وعاش وطننا الغالي مصر.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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كلمة السيد األستاذ الدكتور  /نانسي يوسف اسعد
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
“ أبنائي وبناتي طالب وطالبات الكلية “
يطيب لي بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد  2222/2221أن أهنئكم طالبا جدد وقدامى بمناسبة
بدء الدراسة متمنيا من هللا عز وجل أن يكون عاما دراسيا مليئا بالجد واالنجاز والنجاح  2إننا
ع ازمون بعون هللا وتوفيقه وبتضافر جهودنا جميعا في هذا العام الدراسي الجديد على مواصلة
الرسالة التعليمية والتربوية التي تقوم بها جامعتنا العريقة  ،ومضاعفة الجهود بالتركيز على
أولوياتنا وأهدافنا  ،لتحقيق تعليم عصري تتوافر له معايير الجودة 2
لقد اخترتم طريقا يح تاج إلى الجهد المتواصل والتدريب  ،وأنصحكم جميعا بتنظيم الوقت واالنتظام
بحضور المحاضرات والدروس العملية والتدريبات وجميع التكليفات األكاديمية بالكلية  ،وال تنسى
أن وطننا الحبيب مصر في حاجة إلى خريجين أكفاء حتى نرتقي ببلدنا فانتم قاطرة التنمية ولكي
يتحقق ذل ك البد من بذل الجهد والعمل المستمر وان نكون جميعا يدا واحدة  2وبقدر حرصنا على
مطالبتكم باالستزادة من مناهل العلم عن طريق أساتذتكم األجالء وكل مصادر التعلم المتوفرة
ادعوكم أيضا إلى ممارسة جميع األنشطة الطالبية التي توفرها لك الكلية والجامعة من ( ثقافية
وريا ضية واجتماعية وفنية  ....الخ ) والتي تنمى فيها مواهبك وتصقل شخصيتك مما يشعرك بمزيد
الثقة من االنتماء والتعود على القيادة واإلدارة وتحقيق الذات والتعلم مدى الحياة
وال تتردد في التوجه إلى المسئولين لالستفسار عند مواجهة أي مشكلة فنحن جميعا هنا من أجلك 2

مع تمنياتي بالتوفيق
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كلمة السيد األستاذ الدكتور  /حاتم محمد سيد احمد
عميد الكلية
" أبنائي وبناتي طالب وطالبات كلية الحاسبات والمعلومات "
أهالً ومرحبا ً بكم في مستهل عام دراسي جديد في رحاب كلية الحاسبات والمعلومات .
انه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم علي صفحات هذا الدليل
ألعبر لكم عن المكانة التي وصلت لها الكلية من تأهيل أكاديمي يتناسب مع متطلبات سوق العمل
في مجاالت الحاسب اآللي وعلومه المتقدمة حيث أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات
( علوم الحاسب _ بحوث العمليات _ نظم المعلومات _ تكنولوجيا المعلومات )وبرنامجي ( هندسة
البرمجيات – الحوسبة المعلوماتية الحيوية ) وجميعها تخصصات لها من األهمية والمكانة ما يدفع
الكثيرين الكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة بها .
لذلك  ...أدعوكم جميعاً ألن تكونوا قادة ومبدعين في المجاالت السابقة وذلك بالجهد والمثابرة في
تحصيل كل ما يتصل بتلك العلوم .
هذا وأدعوكم بممارسة األنشطة الطالبية التي تتيحها الكلية حيث أنها تسهم في االرتقاء بشخصيتكم
وصقل مواهبكم وشغل أوقات الفراغ والتي تتضمن :
أنشطة ( رياضية  -ثقافية  -اجتماعية  -علمية وتكنولوجية – فنية  -جوالة وخدمة عامة  -أسر
طالبية )
وفي الختام كونوا جزء بناءاً يسهم في اإلرتقآء بكليتكم وتجعلكم صورة مشرفة وملتزمة بأخالقيات
الدراسة األكاديمية بالجامعة ونموذجا ً يحتذي بة داخل جامعة المنوفية خاصة والجامعات المصرية
عامة وأوصيكم بالمواظبة علي الحضور واالنتظام في تحصيل العلم بكفاءة وفاعلية

مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق ،،،،،
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كلمة السيد األستاذ الدكتور /حمدي محمد موسى
قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد
" أبنائي وبناتي طالب كلية الحاسبات والمعلومات "
يسعدني إن ارحب بكم في جامعتكم في كليتتكم فتي بيتتكم كليتة الحاستبات والمعلومتات واتمنتى
لكتتم أبنتتائي وبنتتاتي طتتالب كليتتة الحاستتبات والمعلومتتات عامتتا دراستتيا كتتل التوفيتتق والنجتتاح ،
وانتتى النتهتتز هتتذه الفرصتتة ألهنت كتتل طتتالب الكليتتة القتتدامى بالعتتام الدراستتي الجديتتد  ،تهنئتتة
خاصة للطالب الجدد بالعام الجامعي االول 2
اقتتول لكتتم إن دور الجامعتتة هتتو اكستتابكم القتتدرات والمهتتارات والفكتتر الضتتروري للبحتتث عتتن
وتحصتتيل المعلومتتات والمعتتارف لتتيس هتتو التلقتتين واالمتتداد بالمتتتاح متتن معلومتتات فكليتتتكم
مجاالتها متسارعة التغيير 2
قطتتاع شتتئون التعلتتيم والطتتالب ( ادارة شتتئون التعلتتيم والطتتالب وادارة رعايتتة الشتتباب وادارة
شئون الخريجين ) صاحب المسئولية االصيلة في رعاية الطتالب والتواصتل معهتم ودعمهتم ،
وتتتوفير البيئتتة التعليميتتة المناستتبة لهتتم وتقتتديم النصتتح واالرشتتاد وتتتذليل كافتتة الصتتعاب التتتي
تواجه الطالب وتقديم التكافل االجتماعي للطالب الغير القادرين 2
كمتتا يهتتتم قطتتاع شتتئون التعلتتيم والطتتالب بتوستتيع دائتترة النشتتاط الطالبتتي متتن ختتالل تتتوفير
االمكانتتات والمتتوارد الالزمتتة والمنتتاب المناستتب لممارستتة باألنشتتطة الطالبيتتة العلميتتة منهتتا
والثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية والجوالة 2
فتتإنني ادعتتوكم جميعتتا أبنتتائي وبنتتاتي الطتتالب التتى االلتتتزام والحتترح علتتى الحضتتور المنتتتظم
للمحاضتترات والفصتتول الدراستتية العملتتي منهتتا والتمتتارين وبتتذل كتتل الجهتتد للتحصتتيل العلمتتي
والتفوق الدراسي فهي احد العوامل المهمة فتي بنتاء شخصتيتكم وحفت اوقتاتكم لتكونتوا خيتر
اضافة لبلدكم وعنوانا مشرفا لوطنكم 2
أبنتتائي الطلبتتة والطالبتتات االلتتتزام بأصتتول التربيتتة والقتتيم االخالقيتتة حتتتى تتمتعتتوا بحتتب
واحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترام زمالئكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتذتكم 2
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كلمة السيد األستاذ الدكتور  /أشرف بهجات السيسي
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
" أبنائي وبناتي طالب وطالبات كلية الحاسبات والمعلومات الجدد"
بادئ ذي بدء أود أن أهنئكم بعامكم األول بالكلية بعد الجهد الذي بذلتموه على مدار الفترة الماضية
في الدراسة بالثانوية العامة راجيا من هللا عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق النجاح دوما.
وفي المقابل أدعو أبنائنا الطالب والطالبات بذل الجهد والعرق ومعاونة هيئة التدريس بالكلية
لتحصيل الدروس والمواظبة على حضور المعامل والمحاضرات وااللتزام بمواعيد الدروس العملية
والنظرية طبقا لجداول الكلية وااللتزام بقواعد العمل الجامعي وأيضا المحافظة على موارد الكلية
سواء أجهزة أو قاعات تدريس أو غيرها .وكذلك المحافظة على الهدوء أثناء االنتقال من قاعة إلى
أخرى أثناء اليوم الدراسي.

وأود أن أعرفكم أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذى يختص بتوفير -:
 -1البرامج التدريبية والتطبيقية التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة2
 -2انشاء وادارة الوحدات التي تقدم خدماتها لغير الطالب 2
 -3اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية ألفراد المجتمع على استخدام االساليب الفنية والعلمية الحديثة فى
مجال الحاسبات والمعلومات 2

 -4تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وختاما اتمنى لكم عاما دراسيا موفقا ومثمرا

مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق ،،،،،
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كلمة السيد األستاذ الدكتور  /خالد محمد امين

11

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
بسم هللا الرحمن الرحيم
" أبنائي وبناتي الطالب والطالبات المستجدين بالكلية "
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسعدني الترحيب بحضراتكم في مستهل العام الدراسي  2222/2221واتمنى إن يوفقكم
هللا في دراستكم الجديدة والتي تعد نقلة نوعية من المدرسة الى الجامعة  2والدراسة
بالجامعة لها بريق وطعم مختلف تماما عن المراحل السابقة  2والشك إن االهتمام
والمحافظة على الوقت والجدية في التعلم والحرح على حضور المحاضرات والسكاشن
طوال الفصل الدراسي – كل ذلك يعتبر من عوامل النجاح والتفوق في جميع مقررات الكلية
 2وبالنسبة لقطاع الدراسات العليا والبحوث فإنكم سوف تتعاملون معه عقيب تخرجكم من
مرحلة البكالوريوس ودخولكم المراحل التالية سواء الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه 2
الدراسة في تلك المراحل المشار اليها يكون بنفس نظام الساعات المعتمدة والذى تتعاملون
معه في مرحلة البكالوريوس ولكن مع تغيير في مستوى المقررات العلمي علما بان اساتذة
الكلية يعبروا نخبة من العلماء في مجاالت متعددة في كل تخصصات الحاسبات والمعلومات
 2اتمنى لحضراتكم جميعا التوفيق والسداد
و السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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كلمة السيد األستاذ  /أمين الكلية
" أعزائي طلبة وطالبات كلية الحاسبات والمعلومات "

يطيب لي أن أرحب بكم في بداية العام الجامعي الجديد 2222/2221
أعزائي الطالب – إن الطالب الذي يحرح علي اكتساب العلم هو الذي يتخذ كل الطرق ليصل إلي
المعرفة وتحصيل العلوم المختلفة والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها .
-

إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع

لـــذ ا أوصيكم تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشيه وطلبه عباده ومدراسته تسبيح والبحث عنه جهاد
وتعليمه لمن ال يعلمه صدقة وبذله ألهله قربه وهو االنيس في الوحدة والصاحب في الخلوه يرفع
هللا به أقواما ً فيجعلهم في الخير قاده يقتدي بهم يلهمه هللا السعداء ويحرمه االشقياء
-

قال تعالي " يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات "

أوصيكم بطلب العلم واحترام الحرم الجامعي وأن تتخذوا من أساتذتكم قدوة حسنة فإن العلماء ورثة
االنبياء وعلي كل طالب أن يضع أستاذه في هذه المنزلة العظيمة وأن يتخلق باألخالق الفاضلة
والتواضع وحسن الخلق

وفقكم هللا وسدد علي طريق الخير خطاكم
مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح
أ /لمياء إبراهيم عبد الرحمن
أمين الكلية
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كلمة السيد األستاذ  /مدير إدارة رعاية الشباب
ابنائى وبناتي األعزاء طلبة وطالبات كلية الحاسبات والمعلومات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسعدني أن أرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد
0202/0202
كما يسعدني من خالل الدليل المتميز أن نلقي الضوء علي األنشطة الطالبية المختلفة
داخل الكلية العريقة
لجنة ( ثقافية – رياضية – فنية – علمي وتكنولوجي – جوالة – اجتماعي – اسر )
أبنائي وبناتي .....
أوصيكم باالهتمام بالصحة العامة وتنمية مهاراتكم الثقافية والرياضية في جميع المجاالت
فالعقل السليم في الجسم السليم وأوصيكم أيضا نحو الغالية بلدنا مصر .
وكل عام وانتم بخير
واتمني لكم التوفيق والنجاح

ا/ناسرين عبد الهادي فريد
مدير إدارة رعاية الشباب
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نبذه تاريخية عن محافظة المنوفية
محافظة المنوفية من المحافظات التي لعب التاريخ والجغرافيا دورا هاما في خلق شخصية متميزة لهذه
المحافظة فقد أطلق اسم المنوفية نسبة إلى مدينة منوف وهى مدينة فرعونية قديمة اسمها"بيرنوب " اى بيت
الذهب حيث كان يوجد بها مناجم للذهب ثم أصلح اسمها القبطي "بانوفيس" وبعد الفتح اإلسالمي لمصر قلبت
الباء ميم في اللغة العربية فأصبحت "مانوفيس " وعلى مدار األجيال المتعافية أصبحت تنطق بالعامية منوف
اختصار السم "مانوفيس" وظلت منوف عاصمة إلقليم المنوفية منذ الفتح اإلسالمي حتى 9281م ثم نقل
محمد على عاصمة المديرية من منوف إلى مدينة "شبين الكوم " لتوسط موقعها بين إنحاء المديرية .
المعلومات األساسية :
الموقع  :تقع محافظة المنوفية في جنوب الدلتا بين فرعى رشيد ودمياط تحدها من الشمال القليوبية ومن الغرب
محافظة البحيرة وهى على شكل مثلث راسة في الجنوب وقاعدته في الشمال
المساحة  :تبلغ المساحة الكلية لمحافظة المنوفية  8911كم8
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(شبين
التقسيم االدارى :تنقسم محافظة المنوفية إلى عدد  90مراكز إدارية و 90مدن على النحو التالي15
الكوم _ اشمون _الباجور_ قوسينا_منوف_ بركة السبع _الشهداء _تال _سرس الليان _السادات ) وتضم عدد  3حي
و7
وحدة محلية قروية و  393قرية تابعة و 9039كفر ونجع وعزبة .
مؤشرات التنمية  :متوسط الدخل السنوي لألسرة 8939047ج.م متوسط نصيب الفرد من الد خل السنوي
لألسرة 3912049ج.م
متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة  919048ج.م متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي لألسرة  919048ج.م
السكان

 :تبلغ عدد سكان المحافظة نحو  842مليون نسمة في 8099/9/9

الطرق والمواصالت  :ترتبط محافظة المنوفية بالمحافظة األخرى بشبكة جيدة من الطرق والموصالت
وأهمها  :الطريق الحر السادات  /منوف  /الباجور /بنها /العاشر /بدر طريق شبين الكوم /طمالى تربطه بطريق
كفر داود /
السادات المزدوج طريق منوف /العراقية تربطه بطريق شبين الكوم /السادات .
المناطق الصناعية :
منطقة قويسنا ) )3،2،1
الموقع  :تقع شرق مدينة قويسنا على بعد  8كليلو متر من طريق مصر /إسكندرية الزراعي
المنطقة

الصناعية بمدينة السادات :

الموقع مدينة السادات على طريق القاهرة /اإلسكندرية الصحراوي
النشاط الصناعى  :يوجد بمحافظة المنوفية صناعات كبرى مثل صناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب
والسيراميك
وتنتشر بأرجاء المحافظة العديد من الصناعات الصغيرة التى تنفرد بها المنوفية مثل صناعة السجاد
الحرير بقرية ساقية أبو شعرة الذى يصدر إلى الخارج وصناعة المشغوالت الصدفية
*أهم الصناعات بمحافظة المنوفية الصناعات الغذائية ،الورقية،
الهندسية ،الدوائية ،بمنطقة مبارك الصناعية
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أنشئت جامعة المنوفية بالقانون رقم  13الصادر في  99أغسطس عام  9171ومقرها مدينة شبين الكوم
وذلك لإلسهام في دراسة مشاكل محافظة المنوفية في كافة المجاالت العلمية والتربوية واالقتصادية
واالجتماعية وذلك لتحقيق الرخاء االقتصادي بالمحافظة بصفة خاصة وجمهورية مصر العربية بصفة
عامة وتنتشر كليات الجامعة في ثالث مدن من مدن محافظة المنوفية وهى :
 - 9مدينة شبين الكوم :
هي التي تضم أكبر عدد من كليات الجامعة وبها مقر إدارة الجامعة وتحتوى على :
(الطب – التمريض– الهندسة – الزراعة – التربية – االقتصاد المنزلي – العلوم – التجارة – اآلداب –
الحاسبات والمعلومات– الحقوق –التربية الرياضية– العلوم الطبية التطبيقية – الصيدلة – الطب
البيطري – تربية طفولة  -اإلعالم – طب االسنان – كلية الذكاء االصطناعي ) باإلضافة إلي معهد الكبد
القومي .
يضاف إلى ذلك المجمع الرئيسي لمبنى إدارة الجامعة .
 – 8مدينة منوف :
تضم كلية الهندسة االلكترونية وهى كلية نوعية متخصصة على مستوى الجمهورية .
 – 3مدينة أشمون :
تضم كلية التربية النوعية وما تحتويه من تخصصات نوعية مثل الموسيقى وتكنولوجيا التعليم .

رسالة الجامعة
ولجامعة المنوفية رسالة سامية تتمثل في:
اإلسهام في البناء العلمي والخلقي لإلنسان والنهوض بالمجتمع المحلى والقومي وتنميةة المعرفةة وخاصةة
المرتبطة بقضايا المجتمعات الريفية والصناعية الجديدة من خالل خدمات تعليمية وبحثية متميزة .
وتنهض الجامعة برسالتها إذ تكاتفت جهود وحداتها فةي منظومةة متكاملةة سةعيا وراء هةدف واحةد وبر يةا
استراتيجية واحدة لدور الجامعة في المجتمع وسبل النهوض بهذا الدور ويتحقق هذا التكامل ووحدة الر يا
مةةن خةةالل االلتةةزام العةةام باسةةتراتيجية واحةةدة م تكاملةةة تمثةةل اإلطةةار المرجعةةي العةةام كةةل سياسةةات الجامعةةة
ونشاطها وأعمال وحدتها .
ويعتبةةر التحديةةد الةةدقيق للغايةةات العامةةة هةةو أهةةم م شةةرات النجةةاا لتحقيةةق رسةةالة الجامعةةة ويقةةاس مةةدى
النهوض برسالة الجامعة وفقا الستراتيجيتها بمقدار تحقيق هذه الغايات وتحديد الغايات العامة على النحةو
التالي :
 - 9خريج يواكب العصر .
 - 8عضو هيئة تدريس متميز .
 - 3إعالء القيم الجامعية والمثل العليا .
 - 9مجتمع متحضر وبيئة متطورة .
 - 3مكانة رفيعة للجامعة في منظومة التعليم العالي .
 - 1جهاز إداري فعال .
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رؤية الكلية
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تحقيق الريادة محليا ً واقليميا ً في مجاالت الحاسب و نظم و تكنولوجيا المعلومةات ودعةم القةرار مةن خةالل
تقديم تعليم أكاديمي وبحث علمي متميز لخدمة وتنمية المجتمع معرفيا ً ومهاريا ً و اخالقيا ً .

رسالة الكلية

تهدف كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفية إلي إعداد خريج متميز في مجةاالت علةوم الحاسةب و
نظم و تكنولوجيةا المعلومةات ودعةم القةرار قةادر علةي توظيةف مكتسةباته العلميةة ومهاراتةه العمليةة لتلبيةة
متطلبات سوق العمل  ،كما تهةدف إلةي إنتةاج بحةث علمةي راق والقيةام بةدورها المجتمعةي مةن خةالل تقةديم
استشارات فنية ودعم تقني .

نشأة الكلية

تتجه جامعة المنوفية إلى استكمال البنية األساسية للجامعة ومن هةذا المنطلةق اتجهةت الجامعةة إلةى تةدعيم
دراسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بها من خالل إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات لسةد حاجةة ملحةة
في النطاق الجغرافي الذي يمتد إليه نشاط الكلية وخدماته  ،ولقد صدر القرار الجمهةوري رقةم  818لسةنة
 8009والمتضمن بند ( )92إنشاء كلية الحاسبات والمعلومةات – جامعةة المنوفيةة علةى أن يكةون مقرهةا
مدينة شبين الكوم.

أهداف الكلية

تهدف الدراسة في مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية إلى تخريج جيةل مةن
الشباب يواكةب العصةر وتحدياتةه ،حيةث يةزود الةدارس بالمعةارف والعلةوم األساسةية فةي مجةال الحاسةبات
والمعلومات التي تمكنه من خوض غمار العمل على الصعيدين المحلى والعالمي ،وكذلك تمكنه من استكمال
معارفه بعد التخرج  .وتهدف الدراسات العليا بالكلية إلى إتاحة الفرصة لخريجي الكلية والكليةات المنةاظرة
باالحتياجات الفعلية لسوق العمل ،لذا تتسم طبيعةة هةذه المقةررات بعالقتهةا المباشةرة بالتطبيقةات المطلوبةة
لهةةذا السةةوق .بينمةةا روعةةي فةةي مقةةررات الدراسةةة لةةدرجتي الماجسةةتير ودكتةةوراه الفلسةةفة فةةي الحاسةةبات
والمعلومات أن تكون ذات طبيعة أكاديمية وتطبيقية .

وتتركز أهداف الكلية بصفة خاصة فيما يلي:
 - 9إعداد المتخصصين في علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الم هلين باألسةس النظريةة والعمليةة،
بما يمكنهم من المنافسة المحلية والعالمية في هذا التخصص وفروعه المختلفة.
 - 8إجراء الدراسات والبحوث المبتكرة في مجال علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
 - 3تقةةةديم االستشةةةارات والمسةةةاعدات العلميةةةة والتطبيقيةةةة للجهةةةات والهيئةةةات التةةةي تسةةةتخدم الحاسةةةبات
وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه.
 - 9المسةةاهمة فةةي تةةدريب الكةةوادر الفنيةةة فةةي قطاعةةات الدولةةة المختلفةةة علةةى الحاسةةبات وتكنولوجيةةا
المعلومات.
 - 3اإلشراف على مناهج الحاسبات والمعلومات بكليات الجامعة ،وإعدادها وتطويرها بشةكل دائةم يواكةب
العصر ،وتأهيل وتدريب طالب الجامعة في مختلف الكليات والتخصصةات علةى علةوم الحاسةب وتكنولوجيةا
المعلومات.
 - 1تأهيةةل خريجةةي الكليةةات المختلفةةة طبقةةا لحاجةةة سةةوق ا لعمةةل فةةي المجةةاالت الحديثةةة لعلةةوم الحاسةةبات
والمعلومات وذلك عن طريق الدبلومات المتخصصة.
 - 7االشتراك مع الجهات المتخصصة في تصميم وتطوير برمجيات النظم والتطبيقات.
 - 2تنظةةيم الم ة تمرات وورع العمةةل المتخصصةةة بهةةدف االرتقةةاء بالمسةةتوى العلمةةي والتعليمةةي للكةةوادر
المتخصصة.
 - 1عقد االتفاقيات العلمية مع الهيئات والم سسات المناظرة على المستوى المحلي والعالمي بهدف تبادل
اآلراء والخبرات وإجراء البحوث المتعلقة بتخصص الحاسبات والمعلومات.
 - 90إنشةاء وحةةدات أبحةةاث ولجةةان متخصصةةة ووحةةدات ذات طةابع خةةاص فةةي المجةةاالت المختلفةةة لعلةةوم
الحاسبا ت والمعلومات ،حتى يتم التفاعل الكامل بين الكلية والمجتمع.
 - 99توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي في مختلف مجاالت التخصص.
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تمنح جامعة المنوفية بناءاً على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات الدرجات العلمية اآلتية وذلك بعةد
استكمال متطلباتها-:
 - 9درجة البكالوريوس
 - 8درجة الماجستير
 -3درجة دكتوراه الفلسفة
 -9دبلوم الدراسات العليا
وذلك في أحد التخصصات العلمية التالية :
القسم

Department

Computer Science
علوم الحاسب
Information Systems
نظم المعلومات
Information Technology
تكنولوجيا المعلومات
OR and Decision Support
بحوث العمليات ودعم لقرار
على أن يوضح التخصةص فةي الشةهادة لدرجةة البكةالوريوس  ،ويضةاف لةذلك موضةوع الرسةالة فةي حالةة
الماجستير والدكتوراه .ويجوز أن تمنح الجامعة بنةاء علةى طلةب مجلةس الكليةة هةذه الةدرجات العلميةة فةي
تخصصات أخرى يقتضيها التطور وفقا ً ألحكام قانون تنظيم الجامعات.

األقسام العلمية بالكلية
تضةةم الكليةةة أربعةةة أقسةةام علميةةة تحةةاكي ثةةورة التطةةور فةةي مجةةال الحاسةةبات والمعلومةةات ،مةةزودة بالمعامةةل
التخصصية التي تمكن الطالب من الدراسة العملية بجانب الدراسة النظرية  ،وكذلك تضم الكلية مكتبة حديثةة
متخصصة  ،وإليك بعض الضوء على تلك األقسام العلمية .

قسم علوم الحاسب

Computer Science

يهتم هذا القسةم بتةدريس أساسةيات علةوم وعتةاد الحاسةبات ،ومةا يتطلةب ذلةك مةن دراسةة التصةميم المنطقةي
ورياضيات الحاسب .كما يهتم القسم بتدريس البرمجي ات بأنواعها المختلفة؛ سواء كانت برمجيةات النظةام أو
برمجيةةات تطبيقيةةة ،وكةةذلك شةةبكات الحاسةةبات والةةذكاء االصةةطناعي .هةةذا باإلضةةافة إلةةى موضةةوعات مختةةارة
الغرض منها إعطاء الفرصة السريعة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم لمواكبة التطور العلمي الحديث بتدريس
ما هو جديد في علوم الح اسب دون انتظار تعديل الالئحة هذا ويهتم أعضاء هيئة التدريس والهيئةة المعاونةة
بقسم علوم الحاسب
م
9
8
3
9
3
1
7
2
1
90

االسم
ا.د /فوزي على تركي
ا.د /عربي السيد إبراهيم كشك
ا.د /أشرف بهجات السيسى
ا.م0د /حمدي محمد موسى
ا.م0د /جمال فاروق الهادى
ا.م0د /شريف سعيد العتربى
ا0م0د  /محمد محمد نبيل شمس الدين
ا0م0د  /محمد المنشاوي سليمان
ا0م0د /محمود محمد حسين
د/مصطفى عبد الحليم مصطفى

الوظيفة
أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
استاذ مساعد
مدرس
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99
98
93
99
93
91
97
92
91
80
89
88
83
89
83
81
87
82
81
30
39
38
33
39
33
31
37
32
31

د /سامح محمد شهدي
د /مدحت احمد توفيق عبد الهادى
د/عبد العليم كمال عبد العليم
د/هاني سعيد محجوب
د/هبه محمد عاطف البية
د/أنس عبد العزيز عبد الرحمن
د/وليد سعد عبد الحميد عطوة
د /أميرة إبراهيم عبد العاطي
د /إيمان مصلحي السدودي
د /محمد صابر عبد الرحمن
د /محمد جابر محمد ملهط
د /نادر محمود الشحات
د /احمد صابر صقر
م.م /حمادة محمد عبد السميع
م.م/نهى شوقى االبيض
م.م /الهام السيد محمود
م.م /رقية محسن راشد عابدين
م.م /إبراهيم عبد هللا عباس
م0م /أالء محمود محمد السبكي
م0م /شيماء صبحى شعبان عبد العال
م0م /محمود محمد ف اد صقر
م0م /إيمان عبد الفتاا فتح هللا قوطة
م/إيمان إبراهيم السيد خليل
م/احمد مصطفي حامد البتانوني
م /محمد مصطفى على النحاس
م /احمد محمد الشيخ
م /سارة محمد علي الحامولي
م /محمد عبد الحميد عبد الرحيم الجندى
م /هبه محمد عبد المطلب

قسم نظم المعلومات

مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيدة
معيد
معيد
معيد
معيدة
معيد
معيدة

21

Information Systems

يهتم قسم نظم المعلومات بتدريس أساسةيات نظةم المعلومةات وتحليلهةا وتصةميمها وتطبيقاتهةا ،الحةالي منهةا
والمتقدم ،كما يهتم القسم بتدريس ميكنة المكاتب ونظةم قواعةد البيانةات بأنواعهةا المختلفةة وتنقيةب البيانةات
واكتشةةاف المعةةارف ،وإدارة مراكةةز المعلومةةات .هةةذا أيضةةا باإلضةةافة إلةةى موضةةوعات مختةةارة الغةةرض منهةةا
إعطاء الفرصة السريعة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم لمواكبة التطور العلمي الحديث بتدريس ما هةو جديةد
فةةي نظةةم المعلومةةات دون انتظةةار تعةةديل الالئحةةة .هةةذا ويهةةتم القسةةم بةةبجراء البحةةوث المبتكةةرة فةةي المجةةاالت
المةذكورة ننفةاً ،سةواء كةةان ذلةةك مةن خةةالل بحةةوث أعضةاء هيئةةة التةدريس أو مةةن خةةالل الدراسةات العليةةا فةةي
تخصص نظم المعلومات.
م

االسم

9
8
3

ا.د /حاتم محمد سيد احمد
ا.م0د /عماد سعيد سالم
ا.م0د /راشد خليل خليل سالم

الوظيفة
أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0200/0202

22
9
3
1
7
2
1
90
99
98
93
99
93
91
97
92
91
80

ا0م0د /حمدي عبد الحميد إبراهيم
د /أميرة عبد الوهاب احمد
د /ورده إبراهيم الخولي
د /أسماء هارون علي
م.م /فاتن عبد الحميد خليفة
م0م /نجالء مصطفي فهمي بدر
م0م /إيمان عبد الرءوف عباس دسوقي
م0م /أحمد مصطفي إبراهيم فرج
م0م /نسمه محمود سعد الدين
م /سارة عزت عبد الرسول سالمة
م /أحمد مصطفي يوسف عبد النبي
م /محمد مصطفي السيد عبد العزيز
م /محمد حامد إبراهيم حجازي
م /عبد هللا بسيونى عبد هللا
م/عبد الغنى فتحى عبد الغنى
م/احمد حمدي السيد عبد العظيم
م /تسنيم حسام الدين يوسف

قسم تكنولوجيا المعلومات

أستاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيد
معيد
معيد
معيد
معيدة

22

Information Technology

يهتم قسم تكنولوجيا المعلومات بتدريس أساسيات تكنولوجيةا المعلومةات ،والتعةرف علةى األنمةاط والحةروف
والبرمجيةةات ،ومعالجةةة اإلشةةارات الرقميةةة ،والر يةةة بالحاسةةب ،والوسةةائط المتعةةددة ،وهندسةةة المعلومةةات
وشةةبكات المعلومةةات .هةةذا أيضةةا باإلضةةافة إلةةى موضةةوعات مختةةارة الغةةرض منهةةا إعطةةاء الفرصةةة السةةريعة
ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس بالقسةةم لمواكبةةة التطةةور العلمةةي الحةةديث بتةةدريس مةةا هةةو جديةةد فةةي نظةةم تكنولوجيةةا
المعلومات دون انتظار تعديل الالئحة.
م
3
2
1
4
5
6
7
8
9
31
33
32
31
34
35
36
37
38
39
21

االسم
ا.د /محيى محمد هدهود
ا0د /خالد محمد أمين
ا.م0د /نورا عبد المعز السباعي سمري
ا.م0د /أسامة شبل عبد الغنى
د /احمد زاهر عفيفي
د /على ف اد سليمان
د /أحمد محمود أحمد حماد
د /مينا إبراهيم سمعان
د /خالد نبيل عبد الواحد إسماعيل
د /تامر فتحي غانم إبراهيم
د /نادر حنا عبد المسيح
د /ريهام صالا يوسف
د /سامح ظريف فهيم شنودة
د /والء علي علي عبد اللطيف
د /هيام عبد هللا الحسيني
د /محمد عادل عبد هللا حماد
م.م /أحمد محمد أحمد عبد السالم
م.م /نجوي محمد أبو العنين
م.م /سندس مجدي فضل على
م0م /أحمد سامي عبد الرحمن أبو راضي

الوظيفة
أستاذ متفرغ
أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
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م0م /أمينة أبو زيد المحالوي
م0م /شيماء صابر عبد الحق زيد
م0م /إيمان أحمد أبو العينين محمد
م0م/محمد ضاحي عبد الظاهر الخولي
م0م /محمود سعيد فتحي محمد
م /هند فرج بكر سيد أحمد السيد
م /كريمان ممدوا محمد مبروك
م /محمد صالا محمد زهران
م /أسيل محمود عطية
م /هاني إبراهيم محمد شعلة
م /محمد وجيه عبد الحميد
م/حسين عبد الر ف حسن خالد
م /محمود زكى فتوا عطا هللا

23
22
21
24
25
26
27
28
29
11
13
12
11

قسم بحوث العمليات و دعم القرار

مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيد
معيدة
معيد
معيد
معيد
معيد

23

Operations Research & Decision
Support

يهتم قسم بحةوث العمليةات ودعةم القةرار بتةدريس أساسةيات ومفةاهيم علةم الةنظم وبحةوث العمليةات .كمةا يهةتم بتةدريس
البرمجةةة الخطيةةة وغيةةر الخطيةةة ،وتخطةةيط المشةةروعات ونظةةم صةةفوف االنتظةةار ومراقبةةة المخةةزون و اإلنتةةاج .ويهةةتم
القسةةم بصةةفة خاصةةة بعلةةوم وأدوات وأسةةاليب دعةةم القةةرار وتطبيقاتهةةا المختلفةةة فةةي السياسةةة و االقتصةةاد واالجتمةةاع
باإلضافة إلى موضوعات مختارة الغرض منها إعطاء الفرصة السريعة ألعضاء هيئة التدريس بالقسم لمواكبةة التطةور
العلمةةي الحةةديث بتةةدريس مةةا هةةو جديةةد فةةي التخصةةص دون انتظةةار تعةةديل الالئحةةة .هةةذا ويهةةتم القسةةم بةةبجراء البحةةوث
المبتكرة في المجاالت المذكورة ننفاً ،سةواء كةان ذلةك مةن خةالل بحةوث أعضةاء هيئةة التةدريس أو مةن خةالل الدراسةات
العليا في تخصص بحوث العمليات ودعم القرار.
م
9
8
3
9
3
1
7
2
1
90

االسم
ا 0د /أسامة عبد الر وف عبد الرحمن
د  /احمد محمد كفافي
م.م /امجد منير محمد السيد
م0م /دعاء السيد محمد جمعه
م0م /أسماء إبراهيم محمد عواض
م0م /هاجر جمال متولي أبو فاتي
م0م /عبلة سعد السيد كعباري
م0م /نورهان محمد جالل أحمد خالف
م /دعاء ابراهيم محمد الشاعر
م /محمود عقاد محمود

الوظيفة
أستاذ
مدرس
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
معيدة
معيد
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المعامل والوحدات الخدمية بالكلية

مركز الخدمة العامة بكلية الحاسبات والمعلومات
أنش مركز الخدمة العامة بكلية الحاسبات والمعلومات عام  2223بناء على قرار مجلس الجامعة
المنعقد بتاريخ  2223/6/22بشأن الموافقة على إنشاء مركز الخدمة العامة بكلية الحاسبات
والمعلومات والذي يضم األنشطة الفرعية التخصصية التالية :
نشاط تراخيص الشهادات الدولية

يختص بعقد االمتحانات ومنح الشهادات العالمية والمحلية

في مجال الحاسبات والمعلومات مثل الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ( ، )ICDLشبكات الحاسب
(سسيكو )  ،CCNP/CCNAو (االوراكل ) .
نشاط الـتـدريـب يختص بالتدريب بجميع أنواعه على الحاسبات وبرمجياتها ونظم المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالهيئات المحلية والعالمية ووزارة التعليم
العالي .
نشاط الـصـيانـة يختص بصيانة وميكنة األعمال اإلدارية وشبكات الحاسبات والمعلومات البرمجيات
وما يتعلق بهم من نظم
نشاط البرمجيات ونظمها يختص بتصميم وإعداد برمجيات األعمال وتسويقها مثل تصميم المواقع
المتخصصة .
نشاط الخدمات العامة

يختص بالخدمات العامة بأنواعها .

نشاط دراسة الجدوى

يختص بدراسة جدوى إنشاء وتصميم نظم المعلومات والحاسبات .

ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة عميد الكلية ونائبه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة وعضوية مديري الوحدات وعضوين من ذوى الخبرة من داخل الكلية أو خارجها .
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معامل الكلية

25

حرصا ً من إدارة جامعة المنوفية متمثلة فى الهيئةة اإلداريةة والتعليميةة بكليةة الحاسةبات والمعلومةات
علةةى أن يكةةون خةةريج الكليةةة ذو مهةةارات علميةةة وتطبيقيةةة للدراسةةة النظريةةة التةةى يدرسةةها بالكليةةة
ليواكب التطور المذهل الحادث فى علوم الحاسب .لةذا فقةد اهتمةت الكليةة بالتعةاون مةع إدارة الجامعةة
على إقامة عدة معامل متخصصة وأخرى تكميلية لتحقيق الهدف سالف الذكر  .وكذلك تم وضع هيكل
ت ةدريبي وفنةةي وإداري لتفعيةةل دور هةةذه المعامةةل وتشةةغيلها بكامةةل طاقتهةةا التةةى صةةممت عليهةةا تحةةت
رعاية وإشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية بالكلية .
كما تم إعداد برنامج صيانة دوريةة وكةذلك برنةامج لتحةديث األجهةزة والمعةدات حسةب مةا يتطلةب مةن
تطوير وذلك لضةمان الجةودة العاليةة فةى األداء والسةيما أن الكليةة اآلن تقةوم بتطبيةق مشةروع توكيةد
الجودة للتعليم العالى
وفيما يلي سنلقى الضوء على هذه المعامل ونوعيتها -:

معامل الحاسبات الشخصية

PC Laboratories

يوجد بالكلية حوالي خمس معامل شخصية يضم كل معمل حوالي عشرين حاسب شخصةي وعةدد مةن
الطابعات ،وتخدم هذه المعامل عدداً من المواد الدراسةية للفةرقتين األولةى و الثانيةة ،وكةذلك للفةرقتين
الثالثة والرابعة بأقسام الكليةة المختلفة،وهةذه المعامةل مةزودة أيضةا بالوسةائل التعليميةة الحديثةة مثةل
أجهةةزة  Data Showوالشاشةةات البالزمةةا التةةي تمكةةن المحاضةةر مةةن عةةرض مادتةةه العلميةةة علةةى
الطالب بشكل مناسب وتمكنهم أيضا ً مةن التنفيةذ العملةي بنجةاا وجميةع المعامةل م ثثةة بشةكل منسةق
ومكيفة لتتناسب مع ظروف العمل بالمعامل
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معامل الحاسبات الشخصية

PC Laboratories
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يعتبةةر المعمةةل واحةةد مةةن أهةةم المعامةةل المتخصصةةة فةةي الكليةةة حيةةث انةةه يهةةتم بتةةدريب الطةةالب علةةى
األشةكال والتراكيةب المختلفةة لشةةبكات الحاسةبات ،كمةا يتةدرب الطالةةب علةى أنظمةة التشةغيل المختلفةةة
التةةي تةةدير هةةذه الشةةبكات .كمةةا يتةةدرب الطالةةب علةةى التعامةةل الكامةةل مةةع شةةبكة الحاسةةبات الدوليةةة
"اإلنترنت" التي يمكنها توصيل الجهات الحكوميةة والشةركات والجامعةات و عةدد كبيةر مةن الشةبكات
الخاصةةة و المسةةتخدمين .وتسةةتخدم هةةذه الشةةبكة فةةي أغةةراض عديةةدة منهةةا البريةةد اإللكترونةةي وعقةةد
المة تمرات عةةن طريةةق الحاسةب و األغةةراض التعليميةةة وتبةادل األحاديةةث ،كةةذلك يسةتخدم المعمةةل فةةي
تدريس مواد الشبكات المختلفةة لطلبةة الكليةة الفةرقتين ( الثالثةة والرابعةة ) كمةا يسةتخدم فةي تةدريس
دورات الشةةةبكات المختلفةةةة لطلبةةةة الكليةةةة ولمةةةن خارجهةةةا والتةةةي تتضةةةمن دورة أكاديميةةةة سيسةةةكو
العالميةةة  CCNAومةةنح الشةةهادة الدوليةةة الخاصةةة بهةةا وتةةم تحةةديث أجهةةزة الحاسةةب بةةين كةةل عةةدة
سنوات لمسايرة األحدث في أجهزة الكمبيوتر.

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0200/0202

27
معمل الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

)(ICDL

27

تقام بهذا المعمل االختبارات الخاصة بشهادة  ICDLوهى شهادة عالمية تمنح من منظمة اليونسةكو
العالمية وتعــطى لحاملها الفرصة للعمةل فةي مجةال الحاسةبات والمعلومةات فةي جمةـيع أنحةاء العةالم .
ويتدرب المتدرب على إتقان المهارات اآلتية -:
 -9المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات

Basic Concepts of Information
chnology

 -8كيفية استخدام الحاسب وإدارة الملفات

File Management

 -3برنامج معالجة النصوص

Microsoft Word

 -9صفحات االنتشار اإللكترونية

Spread sheets

 -3نظم إدارة قواعد البيانات Database Management Systems Database ,
Access
 -1برنامج تقديم العروض

Power Point

 -7المعلومات واالتصال

Internet
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معمل نظم قواعد البيانات

Database lab

28

يعتب ر معمل نظم قواعد البيانات من المعامل المتخصصة بالكلية حيةث أنةه يتكةون مةن شةبكة تحتةوى علةى
ثالثة أجـهزة خةـادم ( )serversوعةـدد ( )88جهةاز عميةل ( )clientsمحملةة ببةرامج متخصصةة فةي
إدارة نظم قواعد البيانات مثل األوراكل ( )oracleويسةاعد هةذا المعمةل فةي تةدريب الطةالب علةى إنشةاء
قواعد البيانةات و إدارتهةا باسةتخدام هةذه البرمجيةات ويخةدم هةذا المعمةل طةالب الفةرقتين الثالثةة والرابعةة
ومشاريع التخرج وتم تحديث أجهزته هذا العام بأجهزة كمبيوتر لتطوير اسلوب تدريب الطالب .
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معمل النمذجة والمحاكاة

29Modeling & Simulation Laboratory

يشتمل المعمل على مجموعة من حزم البرمجيات عالية الكفاءة التي تم ّثل كل منهةا بيئةة متكاملةة لنمذجةة
ومحاكةةاة مختلةةف نظةةم الحاسةةب المعلوماتيةةة وتتمثةةل هةةذه الحةةزم فةةي مجةةاالت :عتةةاد الحاسةةب – شةةبكات
الصور – الحسابات واتخةاذ القةرار –
الحاسب – اإلنترنت وحسابات الويب – الذكاء االصطناعي وتجهيز
ّ
النظم المتعددة والموزعة – قواعد البيانات المتنقلة -التحليالت اإلحصائية – بناء وحل النماذج الرياضةية
للتطبيقةةات المختلفةةة و الطالةةب يتعةةرف علةةى مختلةةف حةةزم البرمجيةةات ويتعةةود علةةى كيفيةةة التعامةةل معهةةا
وتشةةغيلها ومعرفةةة ملفةةات المعطيةةات لهةةذه األنظمةةة وتجهيزهةةا وتحليةةل النتةةائج المستخلصةةة .وتتميةةز هةةذه
البرمجيات بتنوع أنظمة التشغيل مثل أنظمة الويندوز واليونيكس واللينيكس ،كما تتميةز وحةدات الحاسةب
اآللي المتوفرة في هذا المعمل بالكفاءة العالية لتتمشى مع هذه الحزم المتطورة ويخدم هةذا المعمةل طةالب
الفرقة الثالثة والرابعة بمختلف التخصصات .
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معمل المعالج الدقيق

Microprocessor Laboratory

32

تهةةدف التجةةارب المعمليةةة بةةه تةةدريب الطالةةب علةةى اختبةةار أساسةةيات عتةةاد الحاسةةب علةةى مسةةتوى أدق
التعليمةةات وتقيةةيم أداءه فةةي تنفيةةذ جميةةع البةةرامج التطبيقيةةة فةةي الةةزمن الحقيقةةي وطبق ةا ً لظةةروف البيئةةة
المسةةتخدم فيهةةا فةةي الحيةةاة العمليةةة مةةع اخةةتالف أشةةكال وطبيعةةة القةةيم والمعلومةةات المةةراد قياسةةها أو
استرجاعها  ،ومن أهم هذه األساسيات :عمارة الحاسب المتقدمةة  -نظةام إدارة الةذاكرة والةذاكرة الفوريةة
– التشةةغيل بةةالتوازي – ومعالجةةة الظةةروف الفجائيةةة والطالةةب يتعةةرف علةةى األنمةةاط القياسةةية المسةةتخدمة
لتوصةةيل الحاسةةب بهةةذه التطبيقةةات .والمعمةل مجهةةز بعةةدد وافةةر مةةن وحةةدات المعالجةةات الدقيقةةة المتكاملةةة
المنشأة على المعالجات المتطورة من أمثلة المعالج الدقيق "البنتنيم"  ،كما يشتمل علةى كافةة مسةتلزمات
التجارب المعملية وعددها  80تجربة ،وكذلك كافة مسةاعدات العمليةة التعليميةة ،ويخةدم المعمةل الفةرقتين
الثالثة والرابعة.
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معمل ملحقات الحاسب ( الطرفيات)

31Peripherals Laboratory

يعتبر معمل طرفيةات الحاسةب مةن أهةم مقومةات تةدريب الطالةب فةي مجةال تكنولوجيةا الحاسةبات ،فالطالةب
يتعرف على الوحدات المختلفة التةي يمكةن توصةيلها بالحاسةب بهةدف معرفةة إعةدادها وتجهيزهةا ويهةدف
المعمةل إلةى تعريةف الطالةب ببةةرامج إعةداد وتجهيةز هةذه الوحةدات حتةةى يمكةن ربطهةا بالحاسةب بسةةهولة،
وكذلك يعرف الطالب نظرية التشغيل والتوصيل لكروت المواجهةة الالزمةة لةربط الطرفيةات بالحاسةب ،كمةا
يهدف المعمل لتعليم الطالب تصميم وتنفيذ برامج تشغيل مثل هذه الوحدات وهي مةا تعةرف باسةم "بةرامج
تشةغيل الطرفيةةات" كمةةا يتةدرب الطالةةب علةةى مواجهةة مشةةاكل األعطةةال وصةيانة هةةذه الطرفيةةات .ويحتةةوي
المعمةةل علةةى معظةةم الوحةةدات الطرفيةةة سةةواء كانةةت تمثةةل وحةةدات تخةةزين معلومةةات أو وحةةدات اتصةةال
بالشةبكات أو وحةةدات طابعةةات وماسةةح أو عةةرض بيانةات مرئيةةة ،وكةةذلك الوحةةدات الصةةوتية والمسةةموعة.
ويشتمل المعمل على العديد من التجارب التي تم ّكن الطالةب مةن التعامةل مةع األنمةاط المختلفةة مةن أنظمةة
التشغيل .ويخدم المعمل طالب الفرق الثانية والثالثة .
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معمل العناصر االلكترونية

Electronic Devices Lab

32

هةذا المعمةل ي هةل خةةريج الكليةة بحيةث يكةةون لديةه المعرفةة والخبةرة والمهةةارة العمليةة والمعمليةة بمعظةةم
إلكترونيةةات الحاسةةب ومةةن ثةةم يكتسةةب القةةدرة علةةى اسةةتيعاب أي تحةةديث تكنولةةوجي فةةي مجةةال الحاسةةب.
ويخدم المعمل الفرقة األولى وجميع الباحثين في هذا المجال ومكونات المعمل هي-:
 -9يضم المعمل جميع العناصر اإللكترونية والكهربية المطلوبة لتنفيذ الدوائر اإللكترونية.
 -8توجد بالمعمل أحدث أجهزة القياس والعرض الشائعة االستخدام في الحاسبات
 -3توجد األجهزة الكهربية واإللكترونية وكذلك مصادر القدرة بأنواعها باإلضافة إلى األدوات والمعدات.
 -9وقد تم تأثيث المعمل حسب المواصفات الفنية وذلك بهدف التيسير على الطالب أثنةاء تواجةده بالمعمةل
وضمان جودة التحصيل .
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معمل التصميم المنطقى والمبرمجات المنطقية 33 Logic Design & PLD
Laboratory

هةةدف هةةذا المعمةةل تعريةةف الطالةةب أوالً :المبةةادا األساسةةية لنظريةةة الفةةتح والغلةةق ثاني ةا ً :تشةةغيل الةةدوائر
المنطقية ثالثا ً :تصميم النظم الرقمية ومع نهاية مراحل التدريب في هةذا المعمةل يكةون فةي مقةدرة الطالةب
فهم وإدراك المقصود بالنظام الرقمي أو المنطقي وكيفية تصميم النظم المنطقية والرقمية وذلك بممارسة
التقنيةةات المختلفةةة مةةن خةةالل التجةةارب العمليةةة الموجةةودة بالمعمةةل  ،ويكلةةف الطالةةب بةةبعض المشةةروعات
الصةةغيرة التةةي تمكنةةه مةةن تنفيةةذ نظةةم رقميةةة تسةةتخدم فةةي الحيةةاة العمليةةة والمعمةةل يحتةةوي علةةى عةةدد مةةن
الوحدات المتكاملة المجهزة خصيصا ً لتعليم وتصميم النظم الرقميةة والمنطقيةة كمةا يهةدف المعمةل إكسةاب
الطالب مهارات التعرف على انماط الدوائر الرقمية عالية الكثافة باستخدام مصفوفات الشةرائح وبرمجتهةا
) (PLDلصناعة شرائح ونبائط رقمية ليس لها مثيل في المنةتج التجةاري وهةى مةزودة بكافةة اإلمكانيةات
الالزمة لتنفيذ ذلةك ويعتبةر هةذا المعمةل مةن المختبةرات األساسةية لطةالب الفرقةة األولةى والثانيةة وخاصةة
طالب قسم علوم الحاسب.
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معمل الوسائط المتعددة

Multimedia Laboratory

34

الوسائط المتعددة هي استخدام الحاسب لتقةديم المعلومةات عةن طريةق دمةج مكونةات صةوتية مةع مكونةات
مرئية .وتسمح بالتفاعل بين الحاسب والمستخدم ويعبةر عةن هةذه المعلومةات فةي شةكل صةوت – كتابةه -
رسومات ثابتة أو متحركة – تتابع مةن الصةور (فةيلم) وغيةره  ،تحتةاج مثةل هةذه المعلومةات الصةوتية أو
المرئية إلي إمكانيات تخزينية عالية ولذا تجهز الحاسبات التي تسةتخدم فةي هةذا المعمةل بوسةائط تخةزين
كبيرة ووسائل تشةغيل األقةراص المدمجةة .ويهةدف المعمةل إلةي تةدريب الطةالب علةي العمةل مةع مثةل هةذه
الوسةةائط وتعلةةم أسةةاليب الةةدمج والمعالجةةة للصةةور والصةةوت والرسةةومات المتحركةةة وتةةم تحةةديث أجهزتةةه
بأحدث األجهزة .
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معمل معالجة الصور

Image Processing

35

معمل معالجة الصور من المعامل المتخصصة في كلية الحاسبات والمعلومات وقد تم إعداد المعمل
بحيث يساعد الطالب في التطبيق العملي ومعالجة الصور حيث سيتم تجهيز المعمةل بأحةدث أجهةزة
الحاسبات ذات الكفاءة العالية في األداء كما سيوجد بالمعمل جميع الملحقات التي تمكن الطالب من
االسةتفادة الكاملةةة للمعمةةل مثةل الماسةةح الضةةوئي والطابعةةة والكةاميرات الرقميةةة وكةةاميرات الفيةةديو
وأيضا محوالت الفيديو وغيرها من الملحقات .

معمل الرؤية بالحاسب

Computer Vision

وهو معمل يتم حاليا العمةل علةى تجهيةزه بأحةدث األجهةزة والبرمجيةات وذلةك لةدعم منةاهج الر يةة
بالحاسب وتطبيقاتها من اإلنسان اآللي واألجهزة الصةناعية وغيرهةا ويغطةي المعمةل أوجةه البحةث
والتعليم للطالب في هذا المجال الحيوي الهام .

معمل الشبكة الرئيسية

Network Administration

يعتبةةر هةةذا المعمةةل بمثابةةة المفصةةل الرئيسةةي لشةةبكة االنترنةةت بالكليةةة  ،حيةةث انةةه نقطةةة التجميةةع
الرئيسية لشبكة الكلية ويتصل هذا المعمةل بعةدد ( )8خةط انترنةت ( ) ADSLسةرعة كةل منهمةا (
) 2Mbpsمةةوزعين بطريقةةة تسةةمح ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس ومعامةةل الكليةةة المختلفةةة باالتصةةال
بشكل دائم باإلنترنت .
كما يسمح لموظفي الكلية من استخدام تطبيقات مشروع نظم المعلومات اإلدارية كال في مجاله .
ويحتوي هذا المعمل أيضا على المودام الرئيسية ( ) web serverكما يحتوي هذا المعمل أيضا
على  Ftp serverوالذي من خالله تتيح للطالب المحاضرات والكتةب االلكترونيةة التةي يحتاجهةا
خالل دراسته
ومن خالل هذا المعمل أيضا يةتم عمةل شةبكة السةلكية تقةوم بتةوفير خدمةة االنترنةت ألعضةاء هيئةة
التدريس والطالب وذلك من خالل أجهزة  access paintالمتواجدة بهذا المعمل.
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Information Technology Units

أنشأت وحده الخدمات االلكترونية كوحدة رائدة في جامعة المنوفية ليتبعها كل كليةات الجامعةة بعةد
ذلةك وسةةاهمت وحةده الخةةدمات االلكترونيةةة رغةم حةةداثتها حيةةث أنشةأت منةةذ تسةةعه أشةهر فةةي دفةةع
العملية التعليمية واإلدارية بالكلية وتقديم الخدمات الطالبية المتميزة حيث أصبح لها دور كبير فةي
دعةةم كافةةة العمليةةات التةةي تقةةوم بهةةا الوحةةدات اإلداريةةة العاملةةة بالكلية.وكةةذلك المتطلبةةات البحثيةةة
اإلدارية الخاصة بالسادة أعضاء هيئه التدريس والطالب.
مدير وحده الخدمات االلكترونية

د/إيمان مصيلحي السدودي

ويعمل بوحدة الخدمات االلكترونية فريق من المهندسين المتخصصين -:
أعضاء فريق العمل
أميرة نصر احمد النحاس

أخصائي تحليل وتصميم نظم

هدير عاطف حسانين عبده

أخصائي تحليل وتصميم نظم

حسين عاطف حسين الجندي

فني شبكات

دينا مجدي عبد العال

أخصائي إحصاء

منى محمد أمين رحمة

أخصائي تحليل وتصميم نظم
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خدمات الوحدة وأهدافها -:

37

_1التواصل مع الطالب -:
 عن طريق البريد االلكتروني الرسمي الخاص بالكلية
 عن طريق موقع الكلية
 عن طريق موقع التواصل االجتماعي
_2متابعة الطالب دراسيا -:
 عن طريق إرسال المحاضرات والسكاشن على البريد االلكتروني الرسمي الخاص بالكلية
 عن طريق إرسال جميع األخبار الواردة للكلية الخاصة بالطالب
 عن طريق إخبارهم بمواعيد وتفاصيل جميع األحداث الدراسية الخاصة بالكلية
_3الخدمات الجامعية للطالب -:
تسجيل الطالب للمدن الجامعية

 نشر جميع األنشطة الطالبية المتاحة بالكلية
 التعاون مع األسر واالتحاد بالكلية لتنظيم الدورات التدربيبة والمحاضرات التمهيدية للطالب
_4رفع كفاءة وتحسين شبكة المعلومات الداخلية بالكلية -:
 تشغيل وصيانة شبكة المعلومات.
متابعة االستخدام الفني للشبكة وتقديم الدعم الفني لجميع المستخدمين.

القيام بعمل التوسعات المطلوبة لشبكة الكلية السلكية والالسلكية بالتنسيق مع شبكة الجامعة.

 تفعيل أجهزة الفيديو كون فرنس  video conferenceبالكلية.
 _5رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها بالكلية-:
 اإلشراف على الصيانة الدورية ألجهزة الحاسب وملحقاتها.
 دراسة أوجه القصور وتحليل األعطال والمشاكل ووضع الحلول المناسبة ألنظمة الحاسب.
إعداد تقارير دورية عن حالة األجهزة والمعامل بالكليات.

_6استخدام الموقع الرسمي للكلية للتواصل مع كافة األطراف المعنية-:
 جمع ونشر أخبار الكلية.
 تحديث بيانات الكلية على البوابة اإللكترونية.
 رفعامتحاناتاألعوامالسابقةلجميعاقسامالكلية
 التدريب ونشر الوعي بين الطالب علي كيفية االستفادة من البوابات االلكترونية
 7استخدام المعامالت االلكترونية بدال من المعامالت الورقية-:
 تدريب العاملين با لكلية وأعضاء هيئة التدريس على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 عمل تقارير دورية عن كفاءة العمل في النظم ومدى تطبيقها في الكلية ومعوقات التطبيق
_8زيادة كفاءة استخدام المكتبة الرقمية-:
إنشةةاء حسةةابات أل عضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة المعاونةةة والطةةالب علةةى” Goggle

 ” Scholarوهي خدمة مخصصة للطلبة والباحثين وذلك للعثور على أبحةاث وملخصةات
ومعلومات في أي مجال من مجاالت البحث العلمي
 إدارة حسابات أعضاء هيئة التدريس والطالب على المكتبة الرقمية ونظم المعلومات اإلدارية
والبوابة اإللكترونية والبريد اإللكتروني ونظام إدارة المحتوى للتعليم اإللكتروني.
_9الخدمات المقدمة لشئون الطالب-:
* استخراج كشوف السكاشن
استخراج أرقام الجلوس

 استخراج كشوف لجان االمتحانات * استخراج نتائج الطالب * تشعيب الطالب
_12الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس -:
إرسال جميع األخبار الواردة للكلية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

 إرسال تفاصيل جميع المنح والبعثات الدراسية الخاصة بالجامعة
 إنشاء صفحات أعضاء هيئة تدريس وتفعيلها
 نشر جميع التجارب و األبحاث العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على موقع الكلية
 إنشاء حسابات أعضاء هيئة التدريس الخاص بالمكتبات الرقمية
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تم إنشاء مكتبة الحاسبات والمعلومات في عام  8009كواحدة من اإلدارات الهامة في كلية الحاسبات
والمعلومات وتكتسب المكتبة هذه األهمية من خالل الدور الذي تقوم به في تطوير العملية التعليمية بالكلية
وهى وحدة من أهم وحدات البنية األساسية للكلية حيث يعتمد عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
والطالب والباحثين اعتماداً كبيراً وذلك لما تقتنيه المكتبة من مصادر معلومات متعددة من كتب ومراجع ودوائر
معارف باالضافه إلى الرسائل العلمية الجامعية وكذلك دورية علمية متخصصة في مجال الحاسب اآللي وهي
بذلك تلبي احتياجاتهم العلمية والبحثية بفضل هذا التنوع في المصادر والمقتنيات اضافة الى قواعد البيانات
العالمية المتاحة على بنك المعرفة المصرى ekb.eg
وصلت مقتنيات المكتبة حتى نهاية العام الدراسي  2022/2021إلى  2749كتاب ومرجع 155 ،رسالة
علمية ،
دورية علمية مطبوعة تغطى جميعها مختلف الموضوعات الخاصة بالحاسب اآللي وعلومه المختلفة.
باإلضافة إلي قواعد البيانات العلمية المتاحة من خالل بنك المعرفة الحصرى من خالل الموقع التالي
EKb.egواتحاد مكتبات الجامعات المصرية من خالل الموقع التالي eulc.edu.eg
تم ضم شبكة المعلومات الخاصة بقواعد البيانات االلكترونية إلى المكتبة لتساعد في إثراء البحث العلمي بما
تحويه من كتب ودوريات علمية كثيرة جداً في مختلف المجاالت العلمية وتم إتاحة هذه الشبكة للسادة أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم لتحقيق أقصى إفادة ممكنه من اإلمكانات التي توفرها الجامعة لهم و هذه
الخدمة تمثل طفرة فى الخدمات المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والمستفيدين من خدمات المكتبة .

والخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين منها -:
 -9خدمة االطالع الداخلي ( لجميع فئات المستفيدين )
 -8خدمة التصوير ( لجميع فئات المستفيدين )
 -3االستعارة الخارجية ( للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين)
 -9البحةةث فةةي قواعةةد البيانةةات االلكترونيةةة ( للسةةادة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة المعاونةةة والطةةالب
وطالب الدراسات العليا بالكلية)
 -3البحث في مقتنيات مكتبةة الكليةة مةن خةالل شةبكة االنترنةت عةن طريةق برنةامج ( Future ) FLS
 Library Systemعلى موقع www.eulc.edu.eg
 -1البحث في قواعد البيانات االلكترونية العالمية لمتاحة علةي االنترنةت والمشةتركة بهةا فةي الجامعةة مةن
خالل الروابط التالية -:
Ekb.eg -7
http://srv5.eulc.edu.eg/eulcv5/liba -2
 -1إنشاء أرقام حساب ) (Accountsللسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليةا
علي بنك المعرفة المصري علي الرابط التاليekb.egوكذلك علي اتحةاد مكتبةات الجامعةات المصةرية
علي الرابط التاليeulc.edu.egوممكن تصنيف الهيكل اإلداري للمكتبة بالدليل0
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مجلس الكلية

مجلس الكلية هو السلطة العليا في الكلية ويشكل برئاسة العميد ،وعضوية وكالء الكلية ور ساء األقسام وأقدم
أستاذ من كل قسم بالتناوب وأقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس بالتناوب أيضا ،وثالثة أعضاء مةن الخةارج ممةن
لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس بالكلية .ويختص مجلس الكليةة بةالنظر فةي مسةائل التخطةيط والتنسةيق
والتنظةةيم والمتابعةةة بالكليةةة المتضةةمنة رسةةم السياسةةة العامةةة للتعلةةيم بالكليةةة وإعةةداد الخطةةط والبةةرامج وتنظةةيم
الشئون اإلدارية والمالية .كما ينظم ويشرف على شئون التعليم والطالب والدراسات العليةا .هةذا باإلضةافة إلةى
كل ما يحال إليه من مجلس الجامعة.

عميد الكلية
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية .ويكون مسئوالً عةن تنفيةذ اللةوائح
والقوانين الجامعية ،وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات.

وكالء الكلية
للكلية ثالثة وكالء يعاونون العميد في إدارة شئون الكلية ،ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .والوكالء هةم وكيةل
الكلية لشةئون التعلةيم والطةالب  ،وكيةل الكليةة لشةئون الدراسةات العليةا والبحةوث  ،وكيةل الكليةة لشةئون خدمةة
المجتمع وتنمية البيئة .

رؤساء األقسام العلمية
يكون لكل قسم من األقسام العلمية مجلس قسم إلد ارة شئونه برئاسة رئةيس القسةم الةذي يشةرف علةى الشةئون
العلمية واإلدارية والمالية في القسم ،وذلك في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم ،وفقا ً
ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وهم كما يلي -:

قسم تكنولوجيا المعلومات

قسم نظم المعلومات

قسم علوم الحاسب
قسم بحوث العمليات

أ0م0د  /نورا عبد المعز السباعي سمري

(رئيس القسم )

ا 0د /حاتم محمد سيد احمد

( رئيس القسم )

ا0م 0د  /شريف سعيد العتربى
ا0د  /أسامة عبد الر وف عبد الرحمن

( قائم بعمل رئيس القسم )
(رئيس القسم )
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القبول بالكلية
تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات ،أو ما يعادلها طبقا لشةروط قواعةد القبةول
التي يحددها مكتب التنسيق كل عام وفقا لقرارات المجلس األعلى للجامعات.
يجةوز أن يعفةةى الطالةب مةةن دراسةة وأداء امتحةةان بعةض المقةةررات الدراسةية إذا ثبةةت أنةه قةةد سةبق لةةه دراسةةة
مقررات تعادلها في كل يةة جامعيةة أو معهةد علمةي معتةرف بةه ،ويكةون اإلعفةاء بقةرار مةن رئةيس الجامعةة بعةد
موافقة مجلةس شةئون التعلةيم والطةالب بنةاء علةى اقتةراا مجلةس الكليةة بعةد أخةذ رأى المختصةين فةي األقسةام
العلمية المختلفة.

نظام الدراسة

النظام الدراسي المتبع هو الساعات المعتمدة الذي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين دراسيين متتاليين ،ومدة
الدراسةةة لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس أربةةع سةةنوات دراسةةية مقسةةمة علةةى ثمانيةةة فصةةول دراسةةية ،باإلضةةافة إلةةى
التدريب الصيفي العملي ،ومدة الفصل الدراسةي  93أسةبوعا ً يعقبهةا امتحةان تحريةري لكةل فصةل دراسةي علةى
حده.
إجمالي ساعات الدراسة المطلوب للتخرج هةو  891سةاعة مقةررة ،علةى أسةاس أن السةاعة المقةررة الواحةدة
تعادل محاضرة نظرية أو عملية أو تمارين ومدتها  30دقيقة.
يةةدرس الطالةةب فةةي الفرقةةة األولةةى والثانيةةة دراسةةة عامةةة ثةةم يتبعهةةا بدراسةةة لمةةدة سةةنتين دراسةةيتين فةةي أحةةد
تخصصات الكلية المذكورة ننفاً .ويضع مجلس ا لكلية القواعد المنظمة لقبول الطالب في التخصصات المختلفة.
يحرم الطالةب مةن أداء االمتحةان التحريةري ألي مقةرر مةا لةم يكةن مسةتوفيا ً للحةد األدنةى لنسةبة الحضةور وهةى
 %70من عدد المحاضرات.
يكلف الطالب المنقولون إلى الفرقة النهائية بحضور فترة تدريب عملي لمدة شهر على األقل في إحدى الجهات
المتصلة بتخصصهم ،ويحدد مجلس القسم أماكن التدريب ونظام توزيةع الطةالب ،ونظةام المتابعةة والتقيةيم ،وال
تمنح شهادة التخرج إال للطالب الذين أتموا التدريب العملي بنجاا.
يقوم طالب الفرق النهائية ببعداد مشروع ممتد علةى الفصةلين الدراسةيين فةي الفرقةة الرابعةة ،وتحةدد مجةالس
األقسام المتخصصة موضوعه ولجان التقييم الخاصة بكل مشروع ،كما يحةدد مجلةس الكليةة بنةاء علةى اقتةراا
مجالس األقسام المتخصصة فترة إضافية للمشروع بعد االمتحان التحريري في نهاية العام الدراسي.
تعقد امتحانات تحريرية وعملية وشفهية في المقررات التي بها تطبيقات عملية وفق ما جاء بجداول المقررات،
تجرى االمتحانات التحريرية في نهاية كل فصل دراسي ،وتكون مدة االمتحةان التحريةري ثةالث سةاعات لجميةع
المقررات .ويعتبر الطالب راسبا ً في المادة إذا لم ي د االمتحان التحريري لها ،وكذلك يعتبر راسبا ً في المشروع
إذا لم يحضر المناقشة.
تكون النهاية العظمى لجميع المقررات – بما في ذلةك مشةروع البكةالوريوس – مائةة درجةة تةوزع علةى النحةو
الموضح بجداول المقررات.
إذا تضمن االمتحان في أحد المقررات الدراسية اختباراً تحريريا ونخر عمل ًيا وشفهيا ً فبن درجة الطالب في هذا
المقرر تتكةون مةن مجمةوع درجةات ا لطالةب فةي االختبةار التحريةري واالختبةار العملةي والشةفهي باإلضةافة إلةى
مخصصات أعمال الفصل.
ال يعاد امتحان الطالب في المقرر الذي سبق أن اجتازه بنجاا.
تعلن نتائج كل فصل دراسي على حدة ،ويكون التقدير العام السنوي للفصلين معا ً في نهاية كل عام دراسي.
ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة األعلى إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسبا ً أو متغيبا ً (بدون
عذر أو بعذر مقبول) فيما ال يزيد عن مقررين من فرقته أو فرقة أدنى.
ي دى الطالب االمتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طالب الفرقة التي تدرس هذه المقررات.
يعقد خالل شهر سبتم بر من كل عام دور ثان لطالب الفرقة النهائية الذين تخلفوا فيما ال يزيد عن مقةررين مةن
فرقتهم أو من فرقة أدنى ،وإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه مع طالب الفصةل الدراسةي الةذي يةدرس
فيه هذا المقرر.
يكون تـقدير الطالب في مادة التخلف بعد النجةاا مقبةوالً ( بحةد أقصةى )%19إال إذا كةان متخلفةا ً بعةذر مقبةول
فيحصل على تقديره الفعلي في هذه الحالة.
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يقدر نجاا الطالب في المواد الدراسية والتقدير العام بأحد التقديرات اآلتية:
من  %23فأكثر من مجموع الدرجات
ممتاز
جيد جداً
من  %73إلى أقل من  %23من مجموع الدرجات
من  %13إلى أقل من  %73من مجموع الدرجات
جيد
من  %30إلى أقل من  %13من مجموع الدرجات
مقبول
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:
من  %33إلى أقل من  %30من مجموع الدرجات
ضعيف
ضعيف جداً
أقل من  %33من مجموع الدرجات
التقدير التراكمي
يقدر التقدير التراكمي العام للطالب لنيل درجة البكالوريوس على أساس المجمةوع الكلةى للةدرجات التةي حصةل
عليها في كل سنوات الدراسة ،ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره التراكمي العام ممتاز أو جيد جةداً ،
وأال يكون الطالب قد حصل على تقدير سنوي أقل من ممتاز أو جيد جداً طوال سنوات الدراسة.

نظام الدراسة لمرحلة البكالوريوس الئحة 2219
تقبةل كليةةة الحاسةةبات والمعلومةةات الطةالب الحاصةةلين علةةى الثانويةةة العامةةة شةعبة الرياضةةيات مةةن خةةالل مكتةةب
تنسيق القبول بالجامعات ويتم قبول طالب الشهادات المعادلة والطةالب الوافةدين حسةب القواعةد المنظمةة لةذلك
والتي تضعها المجلس االعلى للجامعات ،ويجوز قبول طالب الثانوية العامة الشةعبة العلميةة بةالبرامج الخاصةة
وفقا لألئحة البرامج الخاصة بالكلية.
مادة ( )3أقسام الكلية
تضم كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة المنوفية األقسام التالية:
*قسم علوم الحاسب
*قسم تكنولوجيا المعلومات
*قسم نظم المعلومات
*قسم بحوث العمليات ونظم دعم القرار
كما تضم الكلية برامج مميزة لها الئحتها الخاصة المعتمدة وهى كالتالي:
**برنامج هندسة البرمجيات ويقوم باإلشراف العلمي عليه قسم علوم الحاسب
**برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية ويقوم باإلشراف العلمي عليه قسم نظم المعلومات
ويجوز أن تنشأ بالكلية أقسام وبرامج أخري مستقبالً وفقا ً ألحكام قانون تنظيم الجامعات.

 -9قسم علوم الحاسب
ويتضمن المجاالت العلمية التالية:
برمجةةة الحاسةةبات ومفةةاهيم لغةةات الحاسةةب ومترجماتهةةا  -هياكةةل البيانةةات وتنظةةيم ومعالجةةة الملفةةات – تحليةةل
وتصةةميم الخوارزميةةات – نظةةم تشةةغيل الحاسةةبات – بنيةةة وتنظةةيم الحاسةةبات – هندسةةة البرمجيةةات – أسةةس
وتطبيقةةات الةةذكاء اإلصةةطناعى – الةةنظم الذكيةةة – الةةنظم الخبيةةرة – معالجةةة اللغةةات الطبيعيةةة – نظةةم الةةوكالء
المتعددة – الشبكات العصبية – الخوارزميات الجينية – نظم قواعد المعرفة – المعالجة علةى التةوازى والةنظم
الموزعة  -نظم التعليم الذكية – تعليم الحاسبات – طرق اتصال اإلنسان بالحاسب – تعريب الحاسبات.

 -8قسم تكنولوجيا المعلومات
ويتضمن المجاالت العلمية التالية:
شةبكات الحاسةةبات بأنواعهةةا المختلفةة – شةةبكات المعلومةةات وتطبيقاتهةا – تكنولوجيةةا االتصةةاالت – تكنولوجيةةا
اإلنترنت – تأمين وسرية المعلومات والشبكات – التعرف على األنماط – معالجة اإلشارات الرقمية – التعةرف
على الكالم وتوليده – التعرف علةى الصةور ومعالجتهةا – الر يةة بالحاسةب – نظةم الرسةم بالحاسةب والرسةوم
الحاسوبية المتحركة – الواقع االفتراضي – الوسائط المتعددة – ضغط البيانات وتأمينها– نظم الزمن الحقيقةي
– النظم الرقمية  -عمارة الحاسبات -المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها – مواجهات الحاسبات – النظم المدمجةة –
الحاسةبات الذكيةة والكميةة  -نظةةم الحاسةبات ذات األعطةال المحتملةة – نظةةم الحاسةبات الموزعةة والمتوازيةةة –
الةةنظم الديناميكيةةة واإلنسةةان اآللةةي – الةةتعلم اإللكترونةةي والمكتبةةات الرقميةةة – هندسةةة المعلومةةات – األعمةةال
اإللكترونية.
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 -3قسم نظم المعلومات
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ويتضمن المجاالت العلمية التالية:
تحليل وتصميم نظم المعلومات –منهجيات تطوير نظم المعلومات – معماريةات نظةم المعلومةات  -نظةم تخةزين
واسترجاع المعلومات – نظم قواعد البيانةات  -نظةم المعلومةات – نظةم المعلومةات اإلداريةة – نظةم المعلومةات
الجغرافية – نظم معلومات الوسائط المتعددة – نظم المعلومات الموزعة – نظةم المعلومةات الذكيةة – اكتشةاف
المعرفة فى نظم قواعد البيانات – قواعد البيانات الشيئية  -اقتصاديات نظم المعلومات – التنقيةب فةي البيانةات
– مسةةةتودعات البيانةةةات – إدارة مراكةةةز المعلومةةةات – نظةةةم المعلومةةةات المتكاملةةةة – منهجيةةةات تطةةةوير نظةةةم
المعلومةات – تأكيةد جةودة البرمجيةات ونظةم المعلومةات – تطبيقةات نظةم المعلومةات فةى المجةاالت المختلفةة –
التجارة اإللكترونية  -نظم معلومات الشبكة الدولية ( اإلنترنت).

 -9قسم بحوث العمليات ونظم دعم القرار
ويتضمن المجاالت العلمية التالية:
أساسيات ومفاهيم علم النظم – بحةوث العمليةات ومنهجيةة دعةم القةرار– النمذجةة والمحاكةاة – لغةات الحاسةب
للمحاكاة  -تطبيقةات الحاسةبات والمحاكةاة فةي اإلدارة واالقتصةاد  -البرمجةة الخطيةة وغيةر الخطيةة – البرمجةة
متعددة األهداف – البرمجة العشوائية والديناميكية – الحسابات الذكية  -نظرية الشبكات وتخطيط المشروعات
– نظم صفوف االنتظار – نظم مراقبة المخزون واإلنتاج – أدوات وأساليب دعم القةرار – نظةم دعةم القةرار –
إدارة البيانات فى دعم القرار – نظم دعم القرار المعرفية – تكنولوجيا دعم القرار -التحليل اإلحصائي فى دعةم
القةرار – نظةةم المعلومةةات الجغرافيةة لةةدعم القةةرار – اإلدارة االسةتراتيجية – إدارة الجةةودة الكليةةة – المباريةةات
وإدارة األزمات – النماذج التطبيقية المختلفة لإلنتاج والخدمات واالقتصاد واإلدارة.

مادة ( )9الدرجات العلمية
تمنح جامعة المنوفية بنةاء علةى طلةب مجلةس كليةة الحاسةبات والمعلومةات درجةة البكةالوريوس فةى الحاسةبات
والمعلومات فى أحد التخصصات التالية:
( أ ) علوم الحاسب .
(ب) تكنولوجيا المعلومات.
(ج) نظم المعلومات.
(د) بحوث العمليات ونظم دعم القرار.
(ه) برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

(و) برنامج هندسة البرمجيات.

ويتعةةين علةةى الطالةةب أن يختةةار تخصصةا ً مةةن بةةين تخصصةةات الكليةةة العامةةة او تخصةةص مةةن البةةرامج المميةةزة
بالكلية .وتختص هذه الالئحة باألربعة برامج الحكومية االولي .

مادة ( )3نظام الساعات المعتمدة
يتطلةةب الحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس ان يجتةةاز الطالةةب بنجةةاا دراسةةة ( )999سةةاعة معتمةةدة تتضةةمن
متطلبات عامة ،ومتطلبات للكلية إلى جانب متطلبات التخصص .وذلك على مدي ثمانية فصول دراسية أساسية،
مقسمة إلي أربعة مست ويات دراسية ويجةوز لمجلةس الكليةة أن يقةر فصةل دراسةي صةيفي اختيةاري عبةارة عةن
ثمانية أسابيع مكثفة (نظري وعملي وإمتحانات).

مادة ( )1نظام الدراسة

ا -تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة ،ويقسم العةام الدراسةي إلةي فصةلين دراسةيين أساسةيين،
وتكون الساعة المعتم دة هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.
ب -الدراسة فى المستوى األول والثاني عامة لجميع التخصصات العامة بالكلية ويبدأ التخصص فةى المسةتوى
الثالث أكثر من  10ساعة .ولكل قسم أن يضع الشروط الم هلة لاللتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية.
ج -معيار الساعة المعتمدة  :تكون الساعة المعتمدة هي وحدة القياس الدراسةية لتحديةد وزن المقةرر النسةبي،
ببعتبار أن وزن الساعة النظرية يكافئ ساعة معتمدة ووزن السةاعة العمليةة أو التمةارين يكةافئ نصةف سةاعة
معتمدة ( 8ساعة عملية معتمدة = ساعة واحدة )
د -ي دى الطالب تدريب صيفى لمدة  9أسابيع بعد إجتياز  %30على األقل من عدد السةاعات المعتمةده كشةرط
أساسى للتخةرج ويقةوم مجلةس الكليةة بوضةع القواعةد الخاصةة للتةدريب الصةيفى مةن حيةث المجةاالت وأمةاكن
التدريب ونظام توزيع الطالب ونظام المتابعة والتقييم.
هـ -البرامج المميزة لها نظامها الخاص الذى يحدد وفقا للوائح الداخليه بالكلية.

مادة ( )7مشروع التخرج

يسجل الطالب لمقرر المشروع  1ساعات معتمدة فى المستوى الرابةع ( بعةد اجتيةاز  908سةاعة معتمةده علةى
االقل ) على مدى فصليين دراسين متتاليين وال يتخرج الطالب إال بعد أن يستوفي شروط النجاا في المشروع
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مادة ( )2لغة التدريس
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الدراسةةة فةةى كليةةة الحاسةةبات والمعلومةةات باللغةةة اإلنجليزيةةة ويجةةوز دارسةةة بعةةض المقةةررات الدراسةةية باللغةةة
العربية بعد موافقة مجلس الكلية وذلك وفقا لمتطلبات كل مقرر دراسي.

مادة ( )1اإلرشاد األكاديمي

تحةدد الكليةةة لكةةل مجموعةة مةةن الطةةالب مرشةداً أكاديميةا ً مةةن بةين أعضةةاء هيئةةة التةدريس يقةةوم بمهةةام اإلرشةةاد
األكاديمي للطالب ومساعدته على اختيار المقررات التى يدرسها والتسجيل فيها وتوجيهةه طةوال فتةرة دراسةته
بالكلية .ويقوم مجلس الكلية بتوزيع الطالب المقيدين بالكلية على هيئة التدريس بناء على توصية لجنة شئون
التعلةةيم والطةةالب ويعتبةةر رأي المرش ةد األكةةاديمي استشةةاريا ً والطالةةب هةةو المسةةئول عةةن المقةةررات التةةى يقةةوم
بالتسجيل فيها بناء على رغبته.

مادة ( )90التعليم عن بعد أو التعليم االلكترونى

"يسةةمح النظةةام الدراسةةى بالكليةةة بتةةدريس بعةةض أو كةةل المقةةررات الكتروني ةا عةةن طريةةق االنترنةةت أو الفيةةديو
كونفرانس؛ أو أى وسيلة من وسائل التعليم الهجين بحيث تكون الدراسةة فةى المقةررات العمليةة بنسةبة %10
وجهةةا لوجةةه وبنسةةبة  %90بنظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد أمةةا المقةةررات النظريةةة بنسةةبة %80وجهةةا لوجةةه وبنسةةبة
%20بنظام التعليم عن بعد ؛أو بأى نسبة أخرى يتم اعتمادها من مجلس الكليةة ومجلةس القسةم طبقةا لطبيعةة
المقرر ويتم ذلك فى بداية كل فصل دراسى على مقررات ذات الفصل
ويجوز عقد االمتحان إلكترونيا فى مقرر أو أكثر كما يجوز االمتحان فى كةل المقةرر أو جةزء منةه بمةا يسةمح
بتصحيحة إلكترونيا" .
وعلةةى أن يةةتم عةةرض ذلةةك علةةى مجلةةس شةةئون التعلةةيم والطةةالب بالجامعةةة للموافقةةة عليةةه ورفعةة إلةةى مجلةةس
الجامعة العتمادة

مادة ( )99التسجيل والحذف واإلضافة

ا -مع بداية كل فصل دراسي يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التى يختارها ،وذلك مةن خةالل نمةاذج
طلب التسجيل التى توفرها الكلية وفى األوقات التى يحددها مجلس الكلية قبل بدء انتظام الدراسة.
ب -يح دد مجلس الكلية الحد األدني لعدد الطالب للتسجيل فى كل مقرر في بداية كل فصل دراسي.
ج -يكون الحد األدني للساعات المعتمدة للتسجيل فى كل فصل دراسةي اساسةي( )1سةاعات ،والحةد األقصةي
( ) 92ساعة .ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بتجاوز الحد األدنى والحد األقصي للساعات المعتمدة للتسجيل
لدواعي تخرج الطالب بحيث ال يزيد التجاوز عن  3ساعات بالنقص او الزيادة .بينما الحد األقصى للتسةجيل
بالفصل الصيفى ( )1ساعات يمكن ان تزيد الي  1ساعات اذا كان هناك دواعي لتخرج الطالب .
د -يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف مقرراً أو أكثر وذلةك خةالل فتةرة تحةددها
الكلية للحذف واإلضافة ،ويتم ذلك بالتنسيق مع المرشد األكاديمي للطالب ومن خةالل نمةاذج محةددة توفرهةا
الكلية.
هـ -ال يجوز للطالب القيد فى أي مقرر له متطلبات سابقة إال بعد دراسة هذه المقررات واجتيازها بنجاا.
و -ربط عدد ساعات التسجيل بالمعدل التراكمي المجمع بحيث تكون كما يلي -:
 -9يسمح بتسجيل  92ساعة كل من هو حاصل علي معدل تراكمي مجمع 8فأكثر
 -8يسمح بتسجيل  93ساعة كل من هو حاصل علي معدل تراكمي مجمع من  943إلي أقل من8
 -3يسمح بتسجيل  98ساعة فقط كل من حاصل علي معدل تراكمي مجمع أقل من 943

مادة ( )98االنسحاب من المقرر

أ -يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التى اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر خةالل فتةرة محةددة تعلنهةا
إدارة الكلية بحيث ال يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد األدني للتسجيل فى الفصل الدراسي الواحد
( 1ساعات معتمدة ) وفى هذه الحالة ال يعةد الطالةب راسةبا ً فةى المقةررات التةى انسةحب منهةا ويحتسةب لةه
تقدير "منسحب" فقط .
ب -إذا انسةةحب الطالةةب مةةن مقةةرر أو أكثةةر بعةةد الفتةةرة المحةةددة لةةذلك دون عةةذر قهةةري يقبلةةه مجلةةس الكليةةة
يحتسب له تقدير "راسب" فى المقررات التى انسحب منها .أما إذا تقدم قبل االمتحان بشهر على األقل بعذر
قهري يقبله مجلس الكلية فيحتسب له تقدير "منسحب".
ج  -للطالب أن ينسحب بحد أقصى ثمانية مقررات خالل فترة الدراسه بالكلية بحيةث ال يزيةد عةدد المقةررات
التي ينسحب منها الطالب عن ثالث مقرارات في الفصل الدراسي وما يزيد عن ذلك سواء في الفصل او في
االجمالي يعتبر "راسب".

مادة ( )93المواظبة والغياب

أ -الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات نظامية وال يجوز فيها االنتساب وعلى الطالةب حضةور الةدروس
النظرية و التمارين العملية والتطبيقية وفقا للنظام الةذى يقةره مجلةس الكليةة وتخضةع عمليةة متابعةة حضةور
الطالب لقواعد تحددها إدارة الكلية.
ب -يتطلب دخول الطالب االمتحان النهائي تحقيق نسبة حضور ال تقل عن  %73من المحاضرات والمعامةل
فى كل مقرر على حده ،وإذا تجاوزت نسبة غيةاب الطالةب – دون عةذر مقبةول – فةى أحةد المقةررات %83
لمجلس الكلية حرمانه مةن دخةول االمتحةان النهةائي بعةد إنةذاره ،وفةى هةذه الحالةة يعتبةر الطالةب راسةب فةى
المقررات التى حرم من التقدم لإلمتحان فيها .أما إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية يعتبر غائبا بعةذر
مقبول يحتسب تقدير منسحب فى المقرر الذي قدم عنه العذر.
ج -الطالب الذي يتغيب عن االمتحان النهائي ألى مقرر – دون عذر مقبول – يعطي درجة "صفر" فى ذلةك
االمتحان وتحتسب له درجات األعمال الفصلية التى حصل عليها.
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د -إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلةس الكليةة عةن عةدم حضةور االمتحةان النهةائي فةي الفتةرة أقصةاها
44
رجةة
نهاية االمتحانات ،يحتسب له عذر مقبةول ويحصةل الطالةب علةي تقةدير غيةر مكتمةل ويحةتفظ الطالةب بد
أعمال السنة ويعاد له االمتحان النهائي في المادة مرة أخري بشقيها العملي والتحريري

مادة ( )99االنقطاع عن الدراسة

أ -يعتبر الطالب منقطعا ً عن الدراسة إذا لم يسجل فةى فصةل دراسةي أو انسةحب مةن جميةع مقةررات الفصةل
الدراسي بدون عذر مقبول وبدون في النتيجة ( غير مسجل ) .
ب -يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إليقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التى تضعها الجامعة.

مادة ( )93نظام االمتحانات

أ -يتم تصحيح امتحان كل مقرر من ( )900درجة.
ب -الحد األدني للنجاا فى المقرر الدراسي هو  %30من الدرجة النهائية.
ج -توزع درجات االمتحان فى كل مقرر على النحو التالي:
* األعمال الفصلية على النحو التالى :
  % 80لالمتحانةةات التةةى يجريهةةا األسةةتاذ بصةةفة دوريةةة والتمةةارين العمليةةة أو األعمةةال التةةى يكلةةف بهةةاالطالب أثناء الفصل الدراسي.
  %80المتحان منتصف الفصل الدراسي. األختبار النهائى %10 :المتحان نهاية الفصل الدراسي.ويكةون لمجلةس الكليةةة تحديةد مواعيةد امتحانةةات منتصةف الفصةل الدراسةةي ،واالمتحانةات النهائيةة وإعالنهةةا
للطالب فى وقت مناسب.
هـ -إذا تضمن االمتحان النهائي فى أحد المقررات بناء على إقتراا مجالس االقسام وموافقة مجلةس الكليةة
اختبةةاراً تحريري ةا ً ونخةةر عملي ةا ً فةةبن درجةةات الطالةةب فةةى هةةذا المقةةرر تتكةةون مةةن مجمةةوع درجةةات االختبةةار
التحريري والعملي باإلضافة إلى األعمال الفصلية .ويشةترط حصةول الطالةب علةى نسةبة  %30مةن درجةات
اإلختبار التحريرى وإال إعتبر الطالب "راسب الئحيةا " وفةى تلةك الحالةة ال تضةاف درجةات العملةى واألعمةال
الفصلية الى درجات اإلختبار التحريرى ويرصد للطالب في النتيجة راسب الئحه (رل) فى حالة عةدم تحقيقةه
 %30من درجة التحريري.
و -ينذر الطالب – أكاديميا ً – إذا وصةل معدلةه التراكمةي الحةالي إلةى أقةل مةن  8فةبذا لةم يسةتطع رفةع معدلةه
التراكمي فى الفصل التالي يوجه له إنذار ثان .ويجوز لمجلس الكلية مةنح الطالةب فرصةة اسةتثنائية وأخيةرة
لرفع معدله التراكمي بعذر مقبول ويفصل الطالب في حالة عدم استطاعته من رفع معدلةه التراكمةى فةي تلةك
الفرصةةة اإلسةةتثنائية .ويحتسةةب المعةةدل التراكمةةي طبقةةا للمةةادة رقةةم ( )91مةةع عةةدم االخةةالل بقةةانون تنظةةيم
الجامعات .

مةةةةةادة ( )91نظةةةةةام

النسبة المئوية للدرجة
90%فأكثر
 85%أقل من %10 80%أقل من %23 75%أقل من %20 70%أقل من %73 65%أقل من %70 60%أقل من %13 50%أقل من %10أقل من %30

التقدير
+A
A
+B
B
+C
C
+D
D
F

النقاط
9
347
343
3
847
849
848
8
صفر

التقويم

تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي يعتمد على أن الوحدة األساسية هي المقرر الدراسي وليس السنة
ويكون نظام التقييم على أساس التقدير فى كل مقرر دراسي بنظام النقاط والذي يحدد طبقا ً للجدول التالي:
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يتم حساب المعدل التراكمي للطالب ( )GPAعلى النحو التالي:
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 -9يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي (النقاط الموضحة فى الجدول) فى عدد الساعات المعتمدة لهذا
المقرر لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسي.
 -8يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فيها الطالب للمقررات التى سجل فيها الطالب ونجح
فيها.
 -3يتم قسمة مجموع النقاط للمقررات التى سجل فيها الطالب ونجح فيها على إجمالي الساعات المسجلة
للطالب لنحصل على المعدل التراكمي
مجموع النقاط
 -9المعدل التراكمي =GPA

يتم حساب التقدير العام للطالب بناء على المعدل التراكمي طبقا ً للجدول التالي:
المعدل التراكمي
أقل من 1.5
 1.5أقل من 2  2أقل من 2.5 2.5أقل من 3–  3أقل من 3.5
 3.5فأكثر

التقدير العام
ضعيف جدا
ضعيف
مقبول
جيد
جيد جداً
ممتاز

حساب التقدير العام

 -3يمنح الطالب مرتبة الشرف في حالة اجتيازه المستويات الدراسية التي درسها بكل مستوى دراسي
بتقدير ال يقل عن جيد جدا وبشرط أال يرسب في أي مقرر قد درسه.

مادة ( )97الرسوب واإلعادة
إذا رسب الطالب فى مقرر فعليه إعادة دراسته واالمتحان فيه مرة أخري .فبذا نجح فى المقرر بعد إعادة
دراسته تحتسب له الدرجات الفعلية التى حصل عليها بتقدير ال يزيد عن  %64ويحسب معدله التراكمي
على هذا األساس.

مادة ( )92أحكام تنظيمية
ا -يقوم كل قسم ببعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات التى يقوم بتدريسها ،وتعرض هذه المحتويات
على لجنة شئون التعليم والطالب .وبعد اعتمادها من مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات ملزمة ألعضاء
هيئة التدريس القائمين بتدريس تلك المقررات.
ب -يجوز لمجلس الكلية بنا ًء على اقتراا مجالس األقسام المختصة ،تعديل المحتوي العلمي ألي مقرر من
المقررات الدراسية بما ال يخل بالالئحة الداخلية للكلية.
ج -تقوم لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بمتابعة الطالب دوريا ً من خالل التنسيق مع المرشد
األكاديمي ،ويعطي كل طالب بيانا ً بحالته الدراسية إذا ظهر تدني مستواه .ويعتمد مجلس الكلية مستويات
المتابعة تلك .ويضع الضوابط التى يمكن من خاللها متابعة وتحسين حالة الطالب.

مادة ( )91تحديد المستوى الدراسى وقواعد التخصص
ا -ينتقل الطالب من المستوى األول للمستوى الثانى عند إجتياز 30ساعة معتمده على األقل وينتقل من
المستوى الثانى إلى الثالث عند إجتياز  11ساعة على األقل ومن المستوى الثالث إلى المستوى الرابع عند
إجتياز  908ساعة على األقل.
ب -يحق ألى طالب التقدم للتخصص في قسم من األربعة أقسام بعد إكتمال عدد ساعاته  10ساعة معتمده

مادة ()80
تطبق أحكام الئحة قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص فى هذه الالئحة.
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مادة ()89
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أ -تطبق أحكام هذه الالئحة على الطالب المستجدين فى بداية العام الجامعي التالي العتمادها.
ب -تطبق أحكام هذه الالئحة اعتباراً من العام الدراسي التالي العتمادها على الطالب الباقين لإلعادة
بالفرقة األولي .على أن تجري لهم المقاصة العلمية الالزمة باحتساب وحدات المقررات التى نجحوا فيها
ضمن وحدات المقررات اإلجبارية ،أما المقررات االخرى التى نجحوا فيها فتحتسب ضمن وحدات
المقررات االختيارية المطلوبة منهم من خارج التخصص.
ج -طالب الفرق األخرى تطبق عليهم قواعد الالئحة التى تم قبولهم عليها لحين تخرجهم.

مادة ( )88المقررات الدراسية
يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى أحد تخصصات الكلية دراسة
 999ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلبات العامة ( )1ساعة معتمدة:
* ( )1ساعة إجبارية
* ( )3ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
متطلبات الكلية ( )78ساعة معتمدة:
* ( )11ساعة إجبارية
* ( )1ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
متطلبات التخصص ( )13ساعة معتمدة:
* ( )31ساعة إجبارية
* ( )89ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية ويجوز اإلختيار من بين مقررات األقسام
األخرى بحد أقصى ( )1ساعة معتمدة .
الالئحة

NARS

Subject Area

15%

12-18%

Humanities, Ethical, andSocial Sciences

18%

16-18%

Mathematics and Basic sciences

28%

26-28%

Basic Computing Sciences

25%

20-28%

Applied Computing Sciences

6%

6-10%

Projects & practice

8%

8-12%

Discretionary Subjects

مادة ( )83قواعد النظام الكودى الرقام المقررات
 -9يتكون كود أى مقرر من الرمز الكودى للقسم ،يلى ذلك عدد مكون من ثالثة أرقام تفصيلها كاآلتي :
ا -الرقم أقصى اليسار يمثل المستوى الدراسى
ب -الرقم فى خانة العشرات يمثل التخصص الدقيق للمقرر داخل التخصص العام للقسم
ج  -رقم األحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتى تدرس لنفس التخصص العام
 -8النظام الرمزى لألقسام العلمية
مسلسل

القسم

باللغة اإلنجليزية

1
2

علوم الحاسب
تكنولوجيا المعلومات

CS
IT
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3
4

نظم المعلومات
بحوث العمليات و دعم القرار

47

IS
OD

النظام الرمزى لمقررات الرياضيات واإلحصاء والعلوم االنسانية
MA
رياضيات
ST
إ حصاء
HM
علوم إنسانية
GN
مقررات عامة
اكواد المستويات الدراسية
الكود
المستوى الدراسي
1
االول
2
الثانى
3
الثالث
4
الرابع
وتشمل مواد الالئحة التالية علي قوائم المقررات الدراسية المختلفة موضحا عدد الساعات المعتمدة لكل
مقرر وما يناظرها من الساعات الفعلية من المحاضرات وما يدعمها من المعامل والتمارين.

مادة ( )24المتطلبات العامة
 1ساعة معتمدة ( 1إجباري  3 +اختياري) باالضافة لمقررا حقوق االنسان والجودة كمتطلب جامعة وال
تحتسب متطلبات جامعة وال تحسب متطلبات الجامعة في اجمالي ساعات التخرج المطلوبة .
رقم
المقرر

GN170
GN 112
HM110
GN160

GN150
GN140
GN130
GN120
GN180

اسم المقرر

عدد
الساعات
المعتمدة

مواد اجبارية ) 6ساعات 2مقرر)
3
(صياغة التقارير العلمية والفنية)
Scientific&Technical Report Writing
3
مباديء ادارة
Fundamentals of Management
حقوق إنسان
Human Rights
الجودة
Quality
مواد إختيارية  ( 3ساعات )
3
مبادئ االقتصاد
Fundamentals of Economics
3
أخالقيات المهنة
Professional Ethics
3
مهارات التفاوض واالتصال
Communication & Negotiation Skills
3
االبداع وريادة االعمال
Innovation and entrepreneurship
3
التفكير اإلبداعي وحل المشكالت
Creative Thinking and Problem Solving

محاضر
ة

تمارين
 /عملي

المتطلب
السابق

3

-

-

3

.

-

1

.

-

1

.

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-

3

-

-
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) ساعة اختياري1 +  ساعة إجباري11 (  ساعة معتمدة78 :) متطلبات الكلية89( مادة
 ساعة معتمدة11 (أ) المتطلبات اإلجبارية

المتطلب السابق

تما
رين
/
عمل
ي

محا
ضرة

الساعا
ت
المعتم
دة

-

2

2

3

-

2

2

3

Computer Introduction
CS111

2

2

3

-

2

2

3

-

2

2

3

Semiconductors
CS110
Mathematics-1
MA111

2

2

3

2

2

3

-

2

2

3

Mathematics-1
MA111
Fundamentals of Programming
CS131
Logic Design-1
IT181
Fundamentals of Programming
CS131
Computer Programming-1
CS132
Fundamentals of Programming
CS131

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

Mathematics-2
MA112

2

2

3

Introduction to IS
IS111

2

2

3

Computer Programming-1
CS132
Computer Programming-2
CS233

2

2

3

2

2

3

Fundamentals of Programming
CS131

2

2

3

Data Structure

2

2

3

اسم المقرر

1-رياضيات
Mathematics-1
تراكيب محددة
Discrete Mathematics
مباديء برمجة
Fundamentals of
Programming
مقدمة فى الحاسبات
Computer Introduction
أشباه الموصالت
Semiconductors
تصميم منطقي
Logic Design-1
2-رياضيات
Mathematics-2
مقدمة نظم معلومات
Introduction to IS
إحصاء واحتماالت
Statistics&Probabilities
1 - برمجة حاسبات
Computer Programming -1
معمارية الحاسب
Computer Architecture
1 – وسائط متعددة
Multimedia-1
2 – برمجه حاسبات
Computer Programming-2
هياكل البيانات
Data Structure
مقدمة فى بحوث العمليات ودعم القرار
Introduction to Operation
&Decision Support
Research
1-تحليل وتصميم نظم
Systems Analysis & Design1
1-نظم تشغيل
Operating Systems-1
1 – هندسة البرمجيات
Software Engineering-1
تصميم وتطوير الويب
Web Design and
Development
1-نظم قواعد البيانات

رقم
المقر
ر

MA111
OD111
CS131
CS111
CS110
IT181
MA112
IS111
ST190
CS132
IT282
IT261
CS233
CS212

OD213

IS212
CS261
CS251
IS251
IS221
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CS212
Introduction to Operation
Research & Decision Support
OD213
Introduction to Electronics
IT181
-

Database Systems-1
2

2

3

2

2

3

44

44

66

النمذجه والمحاكاه
& Simulation Modeling
1-شبكات الحاسبات
Computer Networks-1
اإلجمالي

OD342
IT211

 ساعات معتمدة1 (ب) المتطلبات االختيارية
المتطلب السابق

/تمارين
عملي

محاضرة

الساعات
المعتمدة

2

2

3

IS212
Mathematics-2
MA112
Data Structure
CS212

2

2

3

2

2

3

3-رياضيات
Mathematics-3

File Organization

2

2

3

طرق إحصائية
Statistical Methods

2

2

3

Operation Research
Systems
& Applications

Computer

برمجة علمية
2

2

3

CS233

ST291

Scientific

OD251

IT383

Programming

Web Design and
Development

CS232

نظم دعم القرار وتطبيقاتها

OD213

Programming-2

MA213

and Processing

Introduction to

Decision Support

CS313

تنظم ومعالجة الملفات

ST190

Operation Research &

Analysis and Design
of Algorithms

Statistics &
Probabilities

رقم
المقرر

تحليل وتصميم الخوارزميات

Systems Analysis &
1-Design

اسم المقرر

2

2

3

IS251

خدمات الويب
Web Services

IT384

برمجة تطبيقات قواعد
Database Systems-1
IS221

البيانات
2

2

3

Database

IS324

Application
Programming

Introduction to IS
IS111

2

2

3

األعمال اإللكترونية
E-Business

IS373

(أ)قسم علوم الحاسب
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المتطلب السابق

2Computer Programming –
CS233
Software Engineering-1
CS251
Operating Systems-1
CS261
2Computer Programming –
CS233
Artificial Intelligence
CS321
Artificial Intelligence
CS321
Operating Systems-2
CS362
3-Computer Programming
CS334
Artificial Intelligence
CS321
3Computer Programming –
CS334
Computer Networks-1
IT211

)  ساعة معتمدة31 ( المقررات اإلجبارية
تماري
/ ن
عملي

محاضر
ة

الساعات
المعتمد
ة

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

6

3

6

اسم المقـــرر

الذكاء االصطناعى
Artificial Intelligence
2-هندسة البرمجيات
Software Engineering-2
2-نظم تشغيل
Operating Systems-2
3- برمجه حاسبات
3 -Computer Programming
نظم قواعد المعرفة
Knowledge Based Systems
تعليم اآلله
Machine learning
النظم الموزعة
Distributed Systems
بناء المترجمات
Compiler Design
معالجة اللغات الطبيعية
Natural Language processing
البرمجة المتوازية
Parallel Programming
أمن الحاسب
Computer Security
المشروع
Project

رقم
المقرر

CS321
CS352
CS362
CS334
CS424
CS323
CS442
CS471
CS472
CS443
CS415
CS482

)  ساعة معتمدة89 ( المقررات االختيارية
.) ساعة1( من بين المقررات االختيارية التالية و من بين مقررات األقسام األخرى بحد أقصى
المتطلب السابق

Introduction to Electronics
IT181
Artificial Intelligence
CS321
Computer Programming –
2
CS233
2–Computer Programming
CS233
3-Computer Programming
CS334
Software Engineering-2
CS352
Computer Programming –

تمارين
 عملي/

محاضر
ة

الساع
ات
المعت
مدة

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

3

3

3

اسم المقـــرر

المعالجات الدقيقة ولغة التجميع
Microprocessors and Assembly language
الذكاء االصطناعى المتقدم
Advanced Artificial Intelligence
اللغات الشكلية ونظرية اآلليات
Formal Languages and Automata Theory
حسابات اإلنترنت
Internet Computing
برمجه حاسبات متقدمة
Advanced Computer Programming
اتصال اإلنسان بالحاسب
Human Computer Interaction
تعريب الحاسبات

رقم
المقرر

CS336
CS322

CS314

CS341

CS473
CS474
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CS334
Computer Programming –
3
CS334
Computer Programming –
3
CS334
Operating Systems-2
CS362
Artificial Intelligence
CS321
1- نظم تشغيل
CS261
Machine learning
CS323
Computer Programming –3
CS334

Computer Arabization

2

2

3

برمجة تطبيقات المحمول
Mobile Application Programming

CS438

2

2

3

برمجة االلعاب
Game Programming

CS425

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

االنظمة المدمجة
Embedded Systems
الكائنات اآللية
Robotics
حوسبة سحابية
Cloud Computing
المعلوماتية الحيوية
Bioinformatics
1- موضوعات مختارة
Selected Topics in CS -3

CS463
CS426
CS433
CS484
CS485

(ب) قسم تكنولوجيا المعلومات
)  ساعة معتمدة39 ( المقررات اإلجبارية
المتطلب السابق

Computer Networks-1
IT211
Mathematics-2
MA112
Digital Signal Processing
IT371
Computer Networks-2
IT312
Mathematics-2
MA112
Image Processing-1
IT321
Pattern Recognition-1
IT431
Digital Signal Processing
IT371
Web Design and Development
IS251
Computer Graphics-1
IT341
Computer Networks-2
IT312

تماري
/ ن
عملي

محاضر
ة

الساعات
المعتمد
ة

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

6

3

6

اسم المقـــرر

2-شبكات الحاسبات
Computer Networks-2
1-الرسم بالحاسب
Computer Graphics-1
1-معالجة الصور
Image Processing-1
3-شبكات الحاسبات
Computer Networks-3
معالجة اإلشارات الرقمية
Digital Signal Processing
1-التعرف على االنماط
Pattern Recognition-1
1-الرؤية بالحاسب
Computer Vision-1
1-التعرف على الكالم
Speech Recognition-1
التطوير المتقدم للويب
Advanced Web Development
1-الواقع االفتراضي
Virtual Reality-1
الشبكات الالسلكية والمحمولة
Wireless and Mobile Networks
المشروع

رقم
المقرر

IT312
IT341
IT321
IT313
IT371
IT431
IT422
IT472
IT451
IT444
IT416
IT486
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Project

المقررات االختيارية (  24ساعة معتمدة )

من بين المقررات االختيارية التالية و من بين مقررات األقسام األخرى بحد أقصى ( )9ساعة.
رقم
المقرر

IT342

IT362

IT314

اسم المقـــرر

الرسم بالحاسب2-
Computer Graphics-2
الوسائط المتعددة2-
Multimedia-2
نظم تشغيل الشبكات
Network Operating Systems
الرسوم المتحركة

IT343

3

2

2

1

2

2

1

Computer Graphics-1
IT341
Multimedia-1
IT261
Operating Systems-1
CS261
Computer Graphics-1

2

2

Network Management and Analysis

Computer Networks-2
IT312

1

2

2

Network Programming

Computer Networks-1
IT211

تأمين الشبكات
IT418

3

2

2

Animations

برمجة الشبكات
IT417

3

2

2

المتطلب السابق

IT341

إدارة وتحليل الشبكات
IT315

الساعا
ت
المعتم
دة

محاضر
ة

تماري
ن /
عملي

1

2

2

Network Security

Computer Networks-2
IT312

تطبيقات تكنولوجيا
IT487

المعلومات

1

2

2

IT321

Information Technology Applications
موضوعات مختارة- 1

1

IT485

2

2

نظم االشارات الرقمية

1

2

2

Digital Signal Systems

Computer Networks-2
IT312

حوسبة سحابية
IT487

Computer Networks-2
IT312

in IT Selected Topics-1
IT486

Image Processing-1

1

2

2

Cloud Computing

نظم تشغيل 3-
CS261

(ج) قسم نظم المعلومات
المقررات اإلجبارية(  39ساعة معتمدة )
الساعات
المعتمدة

محاضرة

تمارين
 /عملي

رقم
المقرر

IS322

نظم قواعد البيانات2-
Database Systems-2

3

2

2

نظم قواعد البيانات 1 -
IS221

IS312

تحليل وتصميم نظم 2-
 Systems Analysis and Design2

3

2

2

تحليل وتصميم نظم 1-
IS212

اسم المقـــرر

المتطلب السابق

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0202/0202

53
IS331

ذكاء األعمال
Business Intelligence

2

3

53

نظم قواعد البيانات 2 -
IS322

2

إسترجاع المعلومات
Information Retrieval

3

2

2

نظم قواعد البيانات 1 -
IS221

أمان المعلومات
Information Security

3

2

2

رياضيات – 2
MA112

IS426

نظم قواعد بيانات حديثة
Modern Database Systems

3

2

2

نظم قواعد البيانات 2 -
IS322

IS465

تنقيب البيانات
Data Mining

3

2

2

نظم قواعد البيانات 2 -
IS322

IS433

إدارة البيانات الموزعة
Distributed Data
Management

3

2

2

نظم قواعد البيانات 2 -
IS322

IS435

حوسبة سحابية
Cloud Computing

3

2

2

نظم تشغيل 1-
CS261

IS449

بنية الشركات
Enterprise Architecture

3

2

2

مقدمة نظم المعلومات
IS111

3

2

2

نظم قواعد البيانات 2 -
IS322

6

3

6

-

IS355
IS463

IS462
IS485

نظم المعلومات الجغرافية
Geographic IS
مشروع
Project

المقررات االختيارية( 24ساعة معتمدة)
من بين المقررات االختيارية التالية و من بين مقررات األقسام األخرى بحد أقصى ( )9ساعة.
رقم
المقرر

اسم المقـــرر

الساعات
المعتمدة

محاضرة

تمارين /
عملي

المتطلب
السابق

IS341

أنظمة الشركات
Enterprise Resource planning

3

2

2

األعمال
اإللكترونية
IS373

IS343

إستراتيجيات وإدارة وإكتساب نظم المعلومات
& IS Strategy, Management
Acquisition

3

2

2

مقدمة نظم
المعلومات
IS111

IS375

نظم معلومات الويب
Web Information Systems

3

2

2

تصميم و تطوير
الويب
IS251

IS361

نظم المعلومات الذكية
Intelligent IS

3

2

2

الذكاء االصطناعى
CS371

IS371

نظم معلومات الوسائط المتعددة والمكتبات
الرقمية
Multimedia IS & Digital Libraries

3

2

2

وسائط متعددة 1-
IT261

IS437

إدارة العمليات التجارية
Business Process Management

3

2

2

األعمال
اإللكترونية
IS373

IS445

إدارة مشروعات نظم المعلومات
IS Project Management

3

2

2

إدارة المشروعات
OD332
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IS447
IS467

IS469

إدارة المعرفة
Knowledge Management

3

2

2

المعلوماتية المجتمعية
Social Informatics

3

2

2

3

2

2

المعلوماتية الحيوية
Bioinformatics
نظم معلومات مبتكرة وتكنولوجيا جديدة

IS479

3

IS Innovation and New

2

2

Technologies
IS381

IS482

IS483

موضوعات مختارة 1-
Selected Topics in IS -1

3

2

2

3

2

2

3

3

3

54

تنقيب البيانات
IS465
نظم قواعد
البيانات 2 -
IS322
تنقيب البيانات
IS465
تنقيب البيانات
IS465

نظم قواعد

البيانات الضخمة
Big Data

البيانات 2 -
IS322
نظم قواعد

علوم البيانات
Data Science

البيانات 2 -
IS322

(د) قسم بحوث العمليات ونظم دعم القرار
المقررات اإلجبارية(  39ساعة معتمدة )
رقم
المقرر

OD321

OD331

OD251

OD332
OD341
OD451

OD431
OD452

اسم المقـــرر

ادارة مشروعات
Projects Management
البرمجة الخطية و الصحيحة
Linear and Integer
Programming
نظم دعم القرار وتطبيقاتها
Decision support Systems
&
Applications
البرمجة غير الخطية والديناميكية
Dynamic & Nonlinear
Programming
النماذج العشوائية
Stochastic Models
نظرية القرارات و المباريات
Decision and Game
Theory
البرمجة متعدده االهداف
Multi-objective
Programming
االدارة االستراتيجيه وادارة

الساعات
المعتمدة

محاضرة

تمارين /
عملي

3

2

2

3

2

2

3

2

2

مقدمة فى بحوث العمليات ودعم
القرار
OD211

3

2

2

البرمجة الخطية و الصحيحة
OD331

3

2

2

النمذجه والمحاكاه
OD241

3

3

3

رياضياتMA1122-
إحصاء واحتماالت ST190

3

3

3

البرمجة غيرالخطية والديناميكية
OD332

3

3

3

النمذجه والمحاكاه

المتطلب السابق

مقدمة فى بحوث العمليات ودعم
القرار
OD211
مقدمة فى بحوث العمليات ودعم
القرار
OD211
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55OD241

االزمات
Strategic Management
and Crisis Management
OD453

OD454

OD455
OD47
1

مراقبة المخزون وادارة االنتاج
Inventory Control and
Production Management
نظم المعلومات الجغرافية لدعم
القرار
Geographic Information
Systems for Decision
Support
التنبؤ وتحليل التوقعات
Forecasting and
predictive Analysis
المشروع
Project

3

2

نظم دعم القراروتطبيقاتها
OD251
البرمجة الخطية و الصحيحة
OD331

2

3

2

2

نظم دعم القراروتطبيقاتها
OD251
نظم قواعد البياناتIS221 1-

3

2

2

نظم دعم القراروتطبيقاتها
OD251

6

3

6

-

المقررات االختيارية( 24ساعة معتمدة)
من بين المقررات االختيارية و من بين مقررات األقسام األخرى بحد أقصى ( )9ساعة.
رقم
المقرر

OD322

OD371

OD372

OD342
OD343
OD352
OD353
OD455
OD456
OD432
OD457
OD472

اسم المقـــرر

ادارة مشروعات متقدمه
Advanced Project
Management
استراتيجية حل المشاكل
Problem Solving
Strategies
لغات الحاسب فى النمذجة وبحوث
العمليات
Computer Languages
for Modeling and OR
النمذجة والمحاكاة المتقدمة
Advanced Modeling and
Simulation
نظم صفوف االنتظار
Queuing Systems
إدارة اللوجيستيات
Logistics Management
التحليل اإلحصائي لدعم القرار
Statistical Analysis for
DS
إدارة البيانات فى دعم القرار
Data Management in DS
نظم دعم القرار المعرفية
Knowledge Based DSS
أمثلية الشبكات
Network Optimization
إدارة المخاطر
Risk Management
البرمجة العشوائية
Stochastic Programming

الساعات
المعتمدة

محاضرة

تمارين /
عملي

3

2

2

ادارة مشروعات OD321

3

2

2

Mathematics-2
MA112

3

2

2

نظم دعم القراروتطبيقاتها
OD251
البرمجة الخطية و الصحيحة
OD331

3

2

2

النمذجه والمحاكاه OD241

3

3

3

إحصاء واحتماالت ST190

3

2

2

مباديء ادارة OD112

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

المتطلب السابق

مقدمة فى بحوث العمليات
ودعم القرارOD211
طرق احصائية ST291
نظم قواعد البيانات1-
IS221
نظم قواعد البيانات1-
IS221
الحسابات الذكية لدعم القرار
البرمجة غيرالخطية
والديناميكية OD332
مراقبة المخزون وادارة
االنتاج OD453
النماذج العشوائية OD341
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OD462

OD381
OD481

OD482

موضوعات متقدمة فى الحاسبات
الذكية
Advanced Topics in
Intelligent
Computational
موضوعات مختارة 1-
Selected Topics in DS-1
نمذجة النظم الديناميكية
System Dynamics
Modeling
اتخاذ القرارات االستراتيجية
Strategic Decision
Making

56
3

2

2

الحسابات الذكية لدعم القرار
OD461

3

2

2

مقدمة فى بحوث العمليات
ودعم القرار OD211

3

2

2

مقدمة فى بحوث العمليات
ودعم القرار OD211

3

2

2

مقدمة فى بحوث العمليات
ودعم القرار OD211

برامج الكلية
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برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية – كلية الحاسبات والمعلومات
وصف البرنامج:
المعلوماتية الحيوية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال البيولوجيا الجزيئية .المعلوماتية الحيوية اآلن
ينطوي على إنشاء وتطوير قواعد البيانات  ،و الخوارزميات  ،و األساليب اإلحصائية و الحسابية  ،ونظرية لحل
المشاكل الرسمية والعملية الناجمة عن إدارة وتحليل البيانات البيولوجية .ومن األنشطة في المعلوماتية الحيوية
إعداد الخرائط وتحليل تسلس ل الحمض النووي والبروتينات  ،و التوفيق بين مختلف تسلسل الحمض
النووي و البروتين مقارنة بينها و خلق و مشاهدة نماذج ثالثية األبعاد من هياكل البروتين .برنامج الحوسبة
والمعلوماتية الحيوية يقدم خريج كفء لتصميم وتنفيذ ما يحتاجه البيولوجيين واألطباء من برامج حوسبة تستطيع
تحليل ماهو متاح من بيانات بيولوجية للوصول لنتائج علمية مذهلة في فترات زمنية مقبولة وموارد تكنولوجية
بسيطة في مجاالت الحوسبة الحيوية والتنقيب داخل البيانات البيولوجية وتطوير الخوارزميات البيولوجية وتحليل
النتائج البيولوجية.

التقدم للبرنامج:
يستقبل هذا البرنامج طالب الثانوية العامة علمي رياضة وعلمي علوم وما يعادل الثانوية العامة من الشهادات
األخرى  .علي أن يكون االلتحاق بالبرنامج بالنسبة لطالب علمي رياضة عن طريق مكتب التنسيق  ،أما طالب
علمي علوم فيتم قبولهم عن طريق التحويالت من مكتب التنسيق بشرط أن يكون المتقدم حاصل علي الحد األدنى
لدرجات القبول لقطاع الحاسبات والمعلومات مع العلم أنه يستلزم لطلبة علمي علوم النجاح في مقرر رياضة 2-
الخاح بالثانوية العامة ويلزم لذلك حضور المقرر التأهيلي لرياضة .2-كما يستلزم لطلبة علمي رياضة النجاح في
مقرر األحياء الخاح بالثانوية العامة ويلزم لذلك حضور المقرر التأهيلي لألحياء .مع العلم أنه يتم دراسة
المقررات التأهيلية في الكلية بعد االلتحاق بها.

االمتيازات التى يقدمها البرنامج:
 إعداد خريجين لهم القدرة العالية على المنافسة فى المؤسسات المحلية واإلقليمية في تخصص الحوسبة
والمعلوماتية الحيوية.
 طرح برنامج متخصص بالتعاون مع متخصصين في المجال من الجامعات المرموقة مما يتيح تقديم
تخصصات تكنولوجية حديثة ويسمح للطالب باستكمال دراستهم فى جامعات عالمية.
 توفير مساحه اكبر للطالب للتدريبات العملية والمعملية التى تواكب متطلبات العمل فى جميع مؤسسات
الدولة.
 تزويد الطالب بالمهارات والمعارف التالية:
 تزويد الطالب بالمهارات األساسية لتحليل وتطوير قواعد بيانات المعلوماتية الحيوية. استخدام احدث األساليب واألدوات في تحليل وتصميم أنظمة الحوسبة الحيوية اكتساب مهارات التعامل مع البيولوجيين الستخالح احتياجاتهم الفعلية اإللمام بالعمليات وخطوات ومنهجيات تطوير النظم. -اكتساب مهارة برمجة األنظمة باستخدام لغات البرمجة المختلفة والعمل بنظم تشغيل مختلفة.

تكلفة البرنامج:
يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح 136ساعة معتمدة وذلك على مدي ثمانية فصول
دراسية على األقل ،مقسمة إلي أربعة أعوام دراسية وكل عام 34ساعة .وتكلفة الساعة الدراسية 300جنية.

الوظائف في سوق العمل:
خريج برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية هو خريج قام بدراسة جميع مواد البرمجة ومواد مجال علوم
الحاسب ويستطيع أن يعمل في عدة مجاالت حديثة وحيوية تضم كأمثلة وال تقتصرعلى:
معاهد األورام والسرطان ومستشفى سرطان األطفال حيث تمتلك هذه المؤسسات كم هائل من بيانات التسلسالت
التي تحتوي على آالف الجينات  .وتقوم عمليات الحوسبة بتخفيض هذا الكم الهائل من الجينات إلى بضع أحاد من
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الجينات
الجينات ذات الصلة بأقل الموارد وفي وقت زمني قصير .وجدير بالذكر أن تكلفة الكشف علي هذه 62
بالمعامل البيولوجية تكلفة باهظة للغاية.
 العمل بشركات الرعاية الصحية التي توفر خدمات صحية للعديد من المرضى والتي تحتاج لموظفينمحترفين ذو كفاءة عالية ليقوموا بالتعامل مع كم هائل من البيانات البيولوجية والطبية المخزنة في قواعد
بيانات كبيرة لتحليلها بدقة وبالتالي تطوير ما يقرره األطباء والبيولوجيين من برامج حوسبة دقيقة وذو
كفاءة عالية.
العمل في مراكز تطوير المحاصيل الزراعية ومقاومة اآلفات الستحداث سالالت ذات إنتاجية عالية عن طريق
برامج الحوسبة التي تعمل على استنباط التشابهات واالختالفات بين الجينات ووظائفها المتعارف عليها
واستنباط جينات جديدة.
مراكز التدريب الخاصة بالمعلوماتية الحيوية.
العمل كمهندس برمجيات بشركات الحاسبات نظرا لدراسته لجميع مقررات علوم الحاسب األساسية.
كل ما تم ذكره من مجاالت العمل السابقة يحتاج إلى خريج برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية لتصميم
وتنفيذ ما يحتاجه البيولوجيين واألطباء من برامج حوسبة تستطيع تحليل ما هو متاح من بيانات بيولوجية
للوصول لنتائج علمية مذهلة في فترات زمنية مقبولة وموارد تكنولوجية بسيطة.

المستقبل البحثي:
الهدف الرئيسي للمعلوماتية الحيوية هو زيادة فهمنا للعمليات البيولوجية وتركيزها على تطوير وتطبيق
تقنيات مكثفة بشكل حسابي (على سبيل المثال  ،استخراج البيانات  ،وآلة التعلم الخوارزميات  ،و التصور )
لتحقيق هذا الهدف .من أهم الجهود البحثية في هذا المجال سلسلة االنحياز  ،والبحث عن الجينات،
وبنية البروتينات و التنبؤ والتوقع من الجينات و البروتينات والتفاعالت بينها ،و العوامل الوراثية على نطاق
رابطة دراسات ونماذج للتطور .ومجال المعلوماتية الحيوية يؤهل الخريج للعمل في مجاالت بحثية حديثة
وحيوية مثل :معاه د األورام السرطانية والهندسة الوراثية وشركات الرعاية الصحية والتي تحتاج إلي
خريجين محترفين ذوي كفاءة عالية لديهم القدرة علي التعامل مع كم هائل من البيانات البيولوجية والطبية
مع إمكانية العمل في المراكز البحثية الطبية والصحية ومراكز تطوير المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلي دقة
في إدخال البيانات وبرمجتها بأحدث برامج الحوسبة

المحتوى العلمي:
وتشتمل مقررات الالئحة التالية على القوائم الدراسية المختلفة فى البرنامج موضحا عدد الساعات المعتمدة
لكل مقرر ،وما يناظرها من الساعات الفعلية للتدريس وما يدعمها من المعامل والتمارين ،مع توضيح نوعية
هذا المقرر كما هو موضح بالجدول التالى:
عدد ساعات تلك
النوعية فى
البرنامج

نسبة ساعات
تلك النوعية
في البرنامج

النسب
الموجودة
NARSفي
الـ

أ

متطلبات ( مقررات انسانبة واجتماعية
)جامعة

12

8.8%

8-10%

ب

رياضة وعلوم أساسية

24

17.6

16-18%

ج

) متطلبات كلية ( علوم حاسب أساسية

39

28.6%

26-28%

د

) متطلبات التخصص ( علوم تطبيقية

45

33.1%

28-30%

ه

تدريب ميدانى

2

1.5%

3-5%

و

مشروع

6

4.4%

3-5%

ز

موضوعات تحددها المؤسسة

8

5.9%

4-16%

الرمز

نوعية المقرر

(NARS) National Academic Reference Standards for Computing and Information
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نظام الدراسة واالمتحانات:

يعتمد البرنامج على التدريس بنظام الساعات المعتمدة  136ساعة ،مقسمة على أربع سنوات دراسية بمعدل
فصلين دراسيين  ،ويجوز أضافة فصل صيفى حسب الحاجة  .الدراسة فى البرنامج باللغة اإلنجليزية.
أ  -يتم تصحيح امتحان كل مقرر من  122درجة .
ب  -الحد األدني للنجاح فى المقرر الدراسي هو  % 52من مجموع درجات المقرر ،و 32على األقل من
درجات اإلمتحان النهائى.
ج  -توزع درجات االمتحان فى كل مقرر على النحو التالي:
األعمال الفصلية على النحو التالى :
 %42لألعمال الفصلية موزعة على- :
 إمتحان منتصف الفصل الدراسي. اإلمتحانات التى يجريها األستاذ بصفة دورية والتطبيقات العملية أو األعمال التى يكلفبها الطالب أثناء الفصل الدراسي.
األختبار النهائى:
 %62المتحان نهاية الفصل الدراسي.

طرق التدريس-:
 المحاضرات -تعليم ذاتى

 المعامل/التمارين -سيمنارات

 تقارير بحثية -عصف ذهنى

 -مشروع للمقرر

طرق التقييم -:
 يتم تصحيح امتحان كل مقرر من  122درجة موزعة على االتى .اعمال السنة  %42موزعة على
 إمتحان منتصف الفصل الدراسى امتحان عملى /تمارين تطبيقات عملية أو األعمال التى يكلف بها الطالب أثناء الفصل الدراسي. -إمتحان تحريرى نهاية الفصل %62

اإلمكانات المادية المتاحة:
 -1توجد  4معامل تخصصية حديثة فى علم االحياء والكيمياء والكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة
المنوفية باإلضافة لوجود معامل معهد الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات حيث يتم انتداب تدريس
المواد البيولوجية من كلية العلوم والصيدلة وتم االتفاق فى الجامعة على هذا باإلضافة لمعامل الكلية
فى الحوسبة و معالجة الصور وتحليل البيانات الكبيرة.
 -2يوجد مبنى جديد للكلية يحتوى على  3فواصل (مدرجات – معامل – مبنى ادارى) ويحتوى فاصل
المدرجات على  6مدرجات بسعات مختلفة حيث مدرج 1و 2بسعة  – 252ومدرج 3و 4بسعة 422
ومدرج 5و 6بسعة  722طالب باإلضافة لمبنى فاصل المعامل حيث يوجد  15معمل متخصصة فى
الحاسبات بسعات مختلفة
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 ( - 2برنامج هندسة البرمجيات )

62

تمهيد
هندسة البرمجيات هي مجال تطوير وصيانة البرمجيات ،ويهدف هذا البرنامج الى تخريج متخصص فى
هندسة البرمجيات لديه المهارات الالزمة فى البرمجيات الحديثة وتطويعها لالستخدامات و التطبيقات
المختلفة في شتى المجاالت حيث ا ن نظام الدراسة ومحتويات المقررات المطروحة والمواكبة لمثيالتها فى
الجامعات الرائدة على مستوى العالم يضمن تزويد الطالب المتميزين الدارسين بهذا البرنامج بمهارات
االبتكار والتعبير وقدرات التخطيط والمتابعة مع إمكانيات استغالل وتطوير تكنولوجيات جديدة في مجاالت
ه ندسة البرمجيات المتقدمة والنظام المقترح هو مثيل للبرامج المقدمة في المعاهد الدولية والجامعات
الشهيرة و التي يمكن أن تؤدي إلى تخريج متخصصين فى هندسة البرمجيات بقدرات مختلفة و ذات خلفية
أكاديمية ومهنية قوية.

رسالة البرنامج
إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل بما لديه من قدرات ومهارات عالية في مجاالت
هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المجتمع علميا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً.

رؤية البرنامج
تطوير العملية التعليمية والبحثية في جامعة المنوفية وتقديم برنامج متميز ومتخصص يكون نواة لتطوير
البرامج األكاديمية األخرى لتحقيق الريادة محليا ً وإقليميا.

أهداف برنامج هندسة البرمجيات
 إعداد كوادر بشرية متخصصة وذات كفاءة عالية في البرمجيات ومجاالتها المختلفة والتي تتضمن هندسة
البرمجيات  -إدارة مشروعات نظم المعلومات  -تطوير ودمج البرمجيات -وذلك بما يمكن من إعداد خريجين
لهم القدرة العالية على المنافسة في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية في هذه التخصصات الجديدة.
تقديم برنامج عالي الجودة يشتمل على التعلُم الذاتي والتفكير اإلبداعي مع تطبيق نظم تقييم األداء وضمان
الجودة.
توفير مساحة أكبر للطالب للتدريبات العملية التي تواكب متطلبات سوق العمل.
إتاحة الفرصة للتميز بين القدرات المختلفة للطالب لتحقيق طموحاتهم العلمية.
مميزات برنامج هندسة البرمجيات
تزويد الطالب بالمهارات األساسية إلعداد العروض والتفاوض واالتصال مما يمكنهم االندماج بأسواق العمل
المختلفة.
القدرة على تصميم األنظمة وتطوير واجهات االستخدام.
اكتساب مهارة برمجة األنظمة باستخدام لغات البرمجة المختلفة وتحت نظم تشغيل مختلفة.
التعرف على طرق وأساليب صيانة األنظمة ومتابعتها وقياس مدى كفاءتها وتقييمها.
التوصيف الوظيفي لخريج هندسة البرمحيات
التعامل مع نظم البرمجيات مفتوحة المصدر والمعالجات المتوازية والنظم الموزعة والحسابات الضبابية.
 إدارة وتسويق مشاريع البرمجيات وتطوير وصيانة النظم القديمة لمواكبة التقنيات الحديثة لهندسة
البرمجيات.
 إعداد وتقييم المواصفات الفنية وخطط اختبار أنظمه البرمجيات والمعلومات وتحليل احتياجات المستخدمين
الفعلية.
القيام بأداء االستشارات الفنية بشأن صيانة وأداء النظم والبرمجيات وطرح األسئلة الفنية للحصول على
المعلومات الالزمة لتطوير وهندسة النظم.
 القيام بإجراء عمليات االختبار لنظم البرمجيات والمعلومات وتصحيح األخطاء وصيانة البرامج المطورة .
 االشتراك في تصميم وتنفيذ كل أنواع الحلول المعتمدة علي هندسة البرمجيات .

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0202/0202

63
 إدارة قواعد البيانات والبرمجيات وتحديد السبل لتنظيم وتخزين البيانات.
 تقييم البرامج والنظم لتعظيم االستفادة من أجهزة الكمبيوتر .
دمج منتجات البرمجيات القائمة والحصول على منصات متوافقة للعمل معا .
 تحديث البرامج القائمة من خالل تحليل وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تعديل وتطوير.
تطبيق علوم الرياضيات والنظريات الحديثة لعلوم الحاسب في بيئات التطوير المختلفة لمواكبة التطورات
المستمرة لتقنيات تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات واستكشاف المعرفة .
االشتراك في إعداد توثيق البرمجيات وكتابة التقارير الفنيه الالزمه.
 العمل عن كثب مع الموظفين اآلخرين ،مثل مديري المشاريع ،والمصممين والمطورين ومحللي النظم،
والمبيعات والتسويق المهنيين باستخدام مهارات االتصال.
التعلم الذاتي المستمر الكتساب المعارف والمهارات الفنية عن طريق مصادر المعرفة المختلفة و حضور
الدورات الخارجية  ،وورش العمل لمواكبة التقنيات الحديثة لهندسة البرمجيات .
إيجاد الحلول المتكاملة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات من أجل تحسين قطاع األعمال
وكيفية التعامل مع المشاكل.
وضع إجراءات وضمانات لحماية وأمن نظم البرمجيات وقواعد البيانات ضد المتسللين أو لغير المصرح
لهم ،والفيروسات  ،وعدد من األخطار األخرى التي تهدد أمن نظم المعلومات.
الجهات التي يمكن أن يعمل بها خريج هندسة البرمجيات:
 كل الجهات والمؤسسات والهيئات والوزارات سواء كان الخاح أو العام وسواء كانت اإلنتاجية أو الخدمية.
المؤسسات المهتمة بتطبيق االداره العلمية وااللكترونية لحل مشكالتها من خالل إيجاد تطبيق نظم
المعلومات.
الدعم الفني لنظم الحاسبات والمعلومات لكافة التطبيقات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية.
الجهات المهتمة بالتدريب والتعليم في مجال هندسة البرمجيات والنظم .
الشركات العالمية لهندسة وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
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مادة ( )16المقررات الدراسية
 يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات تخصص هندسة البرمجيات دراسة
144ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي :
المتطلبات العامة ( )9ساعة معتمدة :
( )6ساعة إجبارية
* ( )3ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
متطلبات الكلية ( )72ساعة معتمدة:
* ( )66ساعة إجبارية
* ( )6ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
)1متطلبات التخصص الرئيسي ( )63ساعة معتمدة:
* ( )48ساعة إجبارية
* ( )15ساعة يختارها الطالب من بين المقررات االختيارية.
وتشتمل مقررات الالئحة التالية على القوائم الدراسية المختلفة فى البرنامج موضحا ً عدد الساعات
المعتمدة لكل مقرر ،وما يناظرها من الساعات الفعلية للتدريس وما يدعمها من المعامل والتمارين،
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المتطلبات العامة 9ساعة معتمدة ( 6إجباري  3+اختياري)

64

مواد اجبارية ( 6ساعات  4مقرر)
رقم
المقرر

عدد
الساعات
المعتمدة

اسم المقرر

لغة
انجليزية1-

محاضرة

تمارين /
عملي

المتطلب
السابق

3

-

-

English Language-1
GN170

(صياغة
التقارير
العلمية
والفنية)

OD112

مبادئ ادارة

Fundamentals of
Management

---

حقوق
االنسان

Human Rights

---

الجودة

Quality

) Technical & Scientific
( Report Writing

3

3

3

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

مواد اختيارية ( 3ساعات )
رقم
المقرر

اسم المقرر

مهارات
التفاوض
واالتصال

عدد الساعات
المعتمدة

HU130

التفكير
االبداعي

HU140

أخالقيات
المهنة

Professional Ethics

GN150

مبادئ
االقتصاد

Fund. of Economy

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

& Communication
Negotiation Skills
Creative Thinking

محاضرة

تمارين /
عملي

المتطلب
السابق

2

2

2

متطلبات الكلية )  72ساعة معتمدة  (66ساعة إجباري  + 6ساعة اختياري
(أ) المتطلبات اإلجبارية  66ساعة معتمدة
رقم
المقرر

اسم المقرر

MA111

رياضيات1-

OD111

Discrete
تراكيب محددة
Mathematics

Mathematics-1

عدد
الساعات
المعتمدة

3
3

محاضرة

تمارين /
عملي

المتطلب السابق

2

3

-

2

3

-
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-

3

2
3

-

3

2

-

3

2

Mathematics-1
MA111

3

2

Mathematics-1
MA111

3

2

Fundamentals of
Programming
CS131

3

Introduction to
Electronics IT181

3

2

Computer
1Programming CS132

3

2

Computer
1Programming CS132

3

Computer
Introduction

مقدمة في
الحاسبات

CS111

IT181

Mathematics-2

2-رياضيات

MA112

&Statistics
Probabilities

إحصاء
واحتماالت

ST190

3

Computer
1 -Programming

برمجة
1- حاسبات

CS132

3

Computer
Organization

تنظيم
الحاسبات

IT282

3

Computer
2 -Programming

برمجه
2- حاسبات

CS233

3

Data Structure

هياكل البيانات

CS212

Systems Analysis تحليل وتصميم
1-& Design
1-نظم

IS212

3

2

Computer
1Programming CS132

3

2

Computer
2Programming CS233

3

Data Structure
CS212

3

Introduction to
Electronics IT181

3

Computer
1Programming CS233

3

Data Structure
CS212

3

3

3

Operating
Systems-1

1-نظم تشغيل

CS261

3

Software
Engineering-1

هندسة
1- البرمجيات

CS251

3

Database
Systems-1

نظم قواعد
1-البيانات

IS221

3

Computer
Networks-1

شبكات
1-الحاسبات

IT211

3

Analysis and
Design of
Algorithms

تحليل وتصميم
الخوارزميات

CS313

3

File
Organization

تنظيم ومعالجة
الملفات

CS250

&Modeling
Simulation

النمذجه
والمحاكاه

OD342

2

2
2
2

2
2

3

CS131

مقدمه
الكترونيات

2

2

Systems Analysis
1-& Design
IS212

مبادئ برمجة

Introduction to
Electronics

3

3

3

-

3

Fundamentals of
Programming

3
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Computer
2Programming CS233

3

2
3

Logic
Programming

البرمجة
المنطقية

CS335

 ) ساعات معتمدة6 ( (ب) المتطلبات االختيارية
المتطلب
السابق

تمارين
 عملي/

محاضرة

عدد
الساعات
المعتمدة

Mathematics-2
MA112

3

2

3

Mathematics-3

Statistics &
Probabilities
ST190

3

2

3

Statistics Methods

Database
Systems-1 IS221

3

2

3

Computer
1Programming CS132

3

2

3

Computer
1Programming CS132

3

2

3

Statistics &
Probabilities
ST190

3

2

3

-

3

2

3

2

Computer
1Programming CS132

3

2

Fundamentals of
Programming
CS131

3

3-رياضيات

MA213

طرق
احصائية

ST291

Database
Programming

برمجة قواعد
البيانات

IS324

Multimedia-1

وسائط
1- متعددة

Web Design and
Development

تصميم وتطوير
الويب

IT261

IS251

Mathematical
 اإلحصاءاتST292
Statistics and Data
الرياضية
Analysis
وتحليل البيانات
Semiconductors

أشباه
الموصالت

CS110

3

Introduction to IS

مقدمة نظم
معلومات

IS111

3

Systems
Integration

تكامل النظم

IS252

Web Programming برمجة الويب

CS234

3
-

رقم
المقرر

اسم المقرر

2
3

) ساعة إختيارى15 +  ساعة إجبارى48(  ساعة معتمدة63 متطلبات التخصص
 ساعة معتمدة48 (أ) المتطلبات اإلجبارية
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المتطلب
67
السابق

تمارين
 عملي/

3

Mathematics-2
MA112

3

Computer
2Programming –
CS233

3

Software
Engineering-1
CS251

3

Computer
Programming CS233 2

3

2

Software
Engineering-2
CS352

3

Software
Testing and
Verification
CS353

3

Cryptography
and Security

التشفير
واالمان

CS310

3

Artificial
Intelligence and
Software Agents

الذكاء
االصطناعي
ووكالء
البرمجيات

CS421

3

Software
Engineering-2

هندسة
2-البرمجيات

CS352

Computer
3 -Programming

برمجه
3- حاسبات

CS334

3

3

Game
Programming

برمجة
االلعاب

CS425

3

Human Computer
Interaction

اتصال
اإلنسان
بالحاسب

CS473

3

Software Testing
and Verification

اختبار
البرمجيات
والتحقق منها

CS353

3

Distributed and
Parallel Systems

النظم الموزعة
والمتوازية

CS430

2

3

2
3
2

3

3
2

3

CS321

CS351

2

3

الذكاء
االصطناعي
خوارزميات
تحليل الصور

2

3

Artificial
Intelligence
Algorithms for
Image Analysis
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شئون التعليم والطالب
تضم الكلية إدارة لشئون التعليم والطالب والتي تهتم بكل ما يختص بالعملية التعليمية ،وما ي دي إلى حسةن
سيرها وذلك تحت اإلشراف المباشر لوكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب الذي يعاون العميد في هذا الشأن .وتختص هذه اإلدارة على وجةه الخصةوص
بالتالي:
 - 9تلقى ملفات الطالب من الطالب الجدد بأنفسهم بعد التأكد من بطاقة الترشيح
 - 8اتخاذ إجراءات الكشف الطبي على الطالب الجدد.
 - 3اتخاذ إجراءات التحويةل مةن وإلةى الكلية.بالفرقةة األعلةى أمةا بالنسةبة للطةالب الجةدد فيةتم التحويةل عةن
طريق التنسيق االلكتروني
 - 9استخراج أذون تحصيل الرسوم واستخراج بطاقات الطالب.
 - 3إعداد سج الت الطالب المتفوقين ،واتخاذ إجراءات صرف المكافآت المستحقة لهم.
 - 1إعداد سجالت التجنيد ومتابعتها.
 - 7اتخاذ إجراءات تأديب الطالب ومتابعة ما يتخذ بشأنها.
 - 2إعداد جداول الدروس والمحاضرات ،والتحضير لالمتحانات.
 - 1اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمنتدبين للتدريس من خارج الكلية.
 - 90اتخاذ اإلجراءات الخاصة بحفظ ملفات الخريجين وبمنحهم الةدرجات العلميةة ،وإبةالغ الجهةات المعنيةة
بأسماء الخريجين ونتائجهم.
 - 99اتخاذ إجراءات تسليم الشهادات للخريجين وإخالء طرفهم من الكلية.
 - 98إعداد كافة اإلحصائيات المطلوبة وإرسالها لشئون التعليم بالجامعة.
 - 93الرد على كافة االستفسارات والمكاتبات المتصلة بشئون التعليم والطالب.
خدمات إدارة شئون التعليم
تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بتقديم عدد من الخدمات المباشرة للطالب يمكن حصرها في الجدول التالي :
م

نوع الخد مة ال تي
تؤدى للطالب

1

استالم أوراق الطالب الجدد

2

استخراج كارنيه الكلية

األوراق والمستندات المطلوبة
 -2شهادة الثانوية العامة
 -1بطاقة الترشيح
 6 -4صور شخصية
 -3شهادة الميالد
 -5نموذج 2جند من مكتب االتصال العسكري بكلية الهندسة
 -6صورة من البطاقة الشخصية ان وجدت
إيصال سداد الرسوم الدراسية وصورة شخصية
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3
4
5
6
7
8
9
12

11
12

13

14

15

استخراج شهادة قيد الطالب
إجراءات تأجيل التجنيد
طلتتتتتتتتب االعتتتتتتتتتذار عتتتتتتتتن أداء
االمتحان
طلب إيقاف القيد
التحويتتل لتتةدارة الطبيتتة للعتتذر
المرضى
نمتتتتتتتتتتتوذج بيانتتتتتتتتتتتات طالتتتتتتتتتتتب
البكالوريوس – النموذج
طلتتتتتتتب عقتتتتتتتد لجنتتتتتتتة خاصتتتتتتتة
باالمتحان داخل الكلية
استتتتتخراج بتتتتدل فاقتتتتد لكارنيتتتته
الكليتتة " بعتتد متترور شتتهر علتتى
فقدها "
طلب التحويل من كلية إلى كليتة
بالفرقة األعلى
طلتتتتب ستتتتحب ملتتتتف الطالتتتتب "
الطالب شخصيا
طلب استخراج شهادة
* شتتتتهادة تختتتترج تقتتتتدير عتتتتام
باللغة العربية
* شتتتتتتتتتهادة تختتتتتتتتترج باللغتتتتتتتتتة
اإلنجليزية
* شتتتتتهادة تقتتتتتـديرات باألربتتتتتـع
سنوات إفرنجي وعربي
التماسات نتيجة الطالب
أ -التمتتتاس عتتتادي يوضتتتع لكتتتل
مادة  2طابع جامعة فئة عشره
جنيهات
ب-التمتتتاس يتتترى الطالتتتب فيتتته
ورقة اإلجابة الخاصة به

إيصال سداد الرسوم المقررة الستخراج الشهادة  +بطاقة الكلية
نموذج التجنيد (2جند) +بطاقة التجنيد (6جند) +الدمغة  +صورة الرقم القومى
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طلب باسم العميد  +مستند يبرر العذر
مستند يبرر العذر
طـلب باسم العميد  +مستند يبرر العذر(تقرير طبي بالحالة المرضية
النموذج المعد لهذا الغرض  +تسجيل دخول االمتحان
طلب باسم العميد  +المستند الذي يبرر عقد اللجنة
طلب باسم العميد " نموذج "
طلب باسم العميد – بيان الحالة الدراسية  +إثبات حالة السكن ( إيصتال كهربتاء أو بطاقتة ) إيصتال
سداد رسوم التحويتل وتتتم جميتع التحتويالت عتن طريتق مكتتب التحتويالت المركتزي بالجامعتة فيمتا
عدا الفرقة األولى ( المستجدين ) عن طريق التنسيق االلكتروني
طلب باسم العميد  +إخالء طرف

 صورة شخصية للخريج  +إثبات شخصية  +إيصال سداد الرسوم  +إخالء طرف نفس المستندات -نفس المستندات

طلب باسم أ.د /عميد الكلية وعليه  2طابع جامعة فئة عشرة جنيهات
تقدم الطلبات بمكتب أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب نظير مبلغ مائة جنيه

استيفاء استمارة بيانات الطالب
الخاصة بالمدينة الجامعية

فرص القيد واألعذار و إيقاف القيد
للطالب الحق في فرص القيد بالفرق األربع على النحو التالي:
الفرقة

فرح القيد

األولى

فرصتان فقط ( مستجد  +باق )

الثانية

فرصتان من الداخل  +فرصة من الخارج

الثالثة

فرصتان من الداخل  +فرصتان متتالية من الخارج بموافقة مجلس الكلية

الرابعة

فرصتان من الداخل  +ثالث فرح متتالية من الخارج بموافقة مجلس الكلية  ،وإذا كان الطالب ناجحا في أكثر من نصف عدد
المواد يجوز له التقدم لالمتحان من الخارج بدون حد أقصى حتى ينجح.

للطالب الحق في التقدم باعتذار فرصةتين متتةاليتين أو متفةرقتين خةالل سةنوات الدراسةة بالكليةة ،وذلةك بعةد
موافقة مجلس الكلية ،ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة الترخيص بفرصة ثالثة للطالب.
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين خالل مدة الدراسةة فةي الكليةة إذا
تقدم بعذر مقبول ،وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد سنة ثالثة.
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االعتذار المرضى

73

في حالة رغبة الطالب االعتذار المرضى عن دخول االمتحان فعليه إتباع اآلتي -:
أ -على الطالب التقدم لق سم شئون الطالب بطلبات االعتذار عن دخول االمتحانات أو أثنائها أو بعدها بمدة ال
تزيد عن يومين م يدة بالشهادات المرضية الالزمة لعرض الطالب على اللجنة الطبية لتقريةر اعتمةاد العةذر
من عدمه .
ب -ال يجةةوز قبةةول أعةةذار مرضةةية بعةةد يةةومين مةةن نهايةةة مواعيةةد امتحانةةات نهايةةة العةةام بةةأي حةةال مةةن
األحوال.
ت -إذا أصيب الطالب بمرض مفاجئ أثناء تأدية االمتحةان فةي إحةدى المةواد فةيمكن قبةول اعتةذاره عةن
أداء االمتحان في تلك المادة إذا اقر طبيب اللجنة ذلك واعتمد التقرير من رئيس لجنة االمتحان .
ث -ال يجوز اعتماد الشهادات المرضية التي يقوم ببرسالها الطالب المتواجدين خارج البالد إال إذا كانت
تلك الشهادات صادرة من إحدى المستشفيات وموثقة ومصدقة عليها من الجهات المتخصصة .
جـ -يمكن اعتبار االستدعاء للخدمة العسكرية أو االحتياط من األعذار غيةر المرضةية إذا تةم االسةتدعاء
قبل االمتحان مباشرة أو أثنائه .

إيقـاف القيـد
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خةالل سةنوات الدراسةة
بالكلية إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من االنتظام بالدراسة  .وفى حالة الضةرورة يجةوز لمجلةس الجامعةة
زيادة مدة وقف القيد
ويمكن حصر حاالت إيقاف قيد الطالب في اآلتي :ـ
 -9التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية أو االستدعاء للخدمة أو االحتياط
 -8اإلعارة للعمل بالخارج
 -3مرافقة الزوج والزوجة بالخارج
 -9المرض الطويل
 -3الوضع ورعاية الطفل
 -1السجن أو التحفظ أو االعتقال
 -7تأخر قبول أو وصول ملفات الطالب

إجراءات التجنيد
عند بلوغ الطالب سن الثمانية عشر من عمره عليه التوجه إلى مندوب التجنيد بالقسم أو البندر أو المركز
الذي استخرج منه البطاقة الشخصية الستالم البطاقة العسكرية وذلك خالل شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه
تلك السن .
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واحدة وفى
على الطالب حمل البطاقة العسكرية بمجرد تسلمه لها وال يجوز أن يحصل على أكثر من بطاقة 74
حالة فقدها أو تلفها عليه إخطار منطقة التجنيد خالل سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف التخاذ إجراءات
استخراج بطاقة أخرى .
يلزم الطالب التقدم بالبطاقة للكلية "قسم شئون الطالب" إلثبات رقمها الثالثي قرين اسمه بالسجالت وبملفه و
ال يعمل بها كمسوغ لاللتحاق بالكلية بعد بلوغ الطالب سن العشرين .
في الموعد المحدد في بطاقة الخدمة العسكرية لتوقيع الكشف الطبي األول على الطالب أن يتوجه إلى مسئول
الفرقة التابع لها ومعه بطاقته الشخصية وبطاقة الخدمة العسكرية ونموذج  8جند و طلب التأجيل الذي يباع
بمكاتب البريد وذلك بعد استيفاء بياناته واعتماده من الكلية للحصول على تجنيده للسنة المقررة
بالنسبة للطالب المحولين من كلية أخرى مناظرة يستمر تأجيل الطالب إلى حصوله على الم هل أو بلوغه سن
الثانية والعشرين ويحضر من الكلية المحول منها شهادة فصل أو تحويل بها رقم التأجيل وتاريخه .

واإلعفاء من الخدمة نوعان-:
إعفاء م قت

إعفاء نهائي

مكافآت التفوق
يمنح الطالب المستجد الحاصل على  % 20فأكثر في شهادة الثانوية العامة مبلغ  29جنيها
يمنح الطالب الحاصل على تقدير ممتاز فى امتحان النقل  980جنيها .
يمنح الطالب الحاصل على تقدير جيد جدا مستمر فى امتحان النقل  29جنيها .
يمنح الطالب الحاصل على تقدير جيد جدا مستمر فى امتحان النقل  10جنيها ( ثانوية معادلة ).

الئحة تأديب الطالب
 oمادة  :124يعتبر مخالفة تأديبية كل إخةالل بةالقوانين واللةوائح والتقاليةد الجامعيةة
وعلي األخص -:
 oاألعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية
 oتعطيل الدراسة أو التحريض عليهةا أو االمتنةاع المةدبر عةن حضةور الةدروس والمحاضةرات
واألعمال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
 oكل فعل يتنافى مع الشرف و الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .
 oكل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غع في امتحان أو شروع فيه .
 oكل إتالف للمنشات واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها
 oكل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيه بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية
المختصة توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأي صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون
ترخيص سابق من السلطات الجامعية .
 oاالعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداب .
متتادة  :125كةةل طالةةب يرتكة ب غةةع ويضةةبط فةةي حالةةة تلةةبس يخرجةةه العميةةد أو مةةن ينةةوب عنةةه مةةن لجنةةة
االمتحان ويحرم من دخول االمتحةان فةي بةاقي المةواد ويعتبةر الطالةب راسةبا فةي جميةع مةواد هةذا االمتحةان
ويحال إلي مجلس التأديب .
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عليةة
* أما في األحوال األخرى فيبطةل االمتحةان بقةرار مةن مجلةس التأديةب أو مةن مجلةس الكليةة ويترتةب75
بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد
منحت للطالب قبل كشف الغع .

مادة  :126العقوبات التأديبية هي :

 - 9التنبيه شفاهه أو كتابة .
 - 8اإلنذار .
 -3الحرمان من بعض الخدمات الطالبية .
 - 9الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تتجاوز شهراً .
 - 3الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز شهراً .
 - 1الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر .
 - 7وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .
 - 2إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
 - 1الفصل من الكلية لمدة ال تتجاوز فصالً دراسيا ً .
 - 90الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
 - 99حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر .
 - 98الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي .
 - 93الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات األخرى ويترتب عليه عةدم صةالحية
الطالب للقيد أو التقدم إلي االمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .
 - 99ويجوز األمر ببعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرارات إلي ولي
أمر الطالب .
 - 93وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .
 - 91ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سةنوات علةي
األقل من تاريخ صدور القرار .

مادة  :127الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي -:
 - 9األساتذة واألساتذة المساعدون  -:ولهم توقيةع العقوبةات األربةع األولةي المبينةة فةي المةادة السةابقة
عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة .
 - 8عميد الكلية  -:وله توقيع العقوبات الثماني األولةي المبينةة فةي المةادة السةابقة ،وفةي حالةة حةدوث
اضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشةى منةه عةدم انتظةام الدراسةة أو االمتحةان يكةون لعميةد
الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة  ،على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ
توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة  ،وعلى رئيس الجامعة
بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات  ،وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
 - 3رئيس الجامعة  -:وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة األخيرة  ،وذلك
بعد أخذ رأى عميد الكلية  ،وله أن يمنع الطالب المحةال إلةى مجلةس التأديةب مةن دخةول أمكنةة الجامعةة
حتى اليوم المحدد لمحاكمته .

مجلس التأديب  -:وله توقيع جميع العقوبات
مادة :128
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ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعةده مةن المةادة (  ) 981إال بعةد التحقيةق
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ً
كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فبذا لةم يحضةر فةي الموعةد المحةدد للتحقيةق سةقط
مع الطالب
حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
وال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب .
مادة  :981القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبيةة وفقةا للمةادة ( ) 987
تكون نهائية  ،ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا ً مةن مجلةس التأديةب وذلةك فةي خةالل
أسبوع من تاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا ً إذا كان طلب الحضور قد أُعلن
إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبةول ويجةوز للطالةب الةتظلم
من قرار مجلس التأديةب بطلةب يقدمةه إلةى رئةيس الجامعةة خةالل خمسةة عشةر يومةا ً مةن تةاريخ إبالغةه
بالقرار ،ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.

تشكيل مجلس التأديب
المادة ( : )183يشكل مجلس التأديب الطالب على النحو التالي -:
رئيسا
 oعميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب
 oوكيل الكلية أو المعهد المختص .
 oأقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص .
المتتادة ( : )184ال يجةةوز الطعةةن فةةى القةةرار الصةةادر مةةن مجلةةس تأديةةب الطالةةب إال بطريةةق
o
االستئناف ويرفق بطلب كتابى من الطالةب إلةى رئةيس الجامعةة خةالل خمسةة عشةر يومةا مةن تةاريخ إبالغةه
بالقرار وعليه إبالغ هذا الطلب إلى رئيس مجلس التأديب األعلى خالل خمسة عشر يوما .
 oويكون مجلس التأديب األعلى على النحو التالي :
رئيسا
 oالسيد أ.د /.نائب رئيس الجامعة المختص
 oالسيد أ.د /.عميد كلية الحقوق أو أحد األساتذة بها .
 oأستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب .

أحكــام عــامة
تتم التحويالت في حدود إمكانيات كل كلية أو بموافقة مجلس الكليـة أو بموافقةة السةيد األسةتاذ الةدكتور /
عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية .
في جميةع الحةاالت البةد مةن اعتمةاد جميةع حةاالت القبةول ونقةل القيةد وإعةادة القيةد والتحويةل مةن السةيد
األستاذ الدكتور /رئيس الجامعـــة ( مواد  ) 22 ،27 ،21من الالئحة التنفيذية أو من ينيبه سيادته.
يبدأ قبول التحويالت ونقل القيد وإعةادة القيةد والقبةول اعتبةارا مةن األسةبوع األول مةن أغسةطس وحتةى
شةةهر مةةن بدايةةة الدراسةةة وبعةةد هةةذه المواعيةةد ال يجةةوز النظةةر فةةى التحةةويالت أو طلبةةات إعةةادة القيةةد اال
لضرورة يقرها مجلس الكليةة وتجيزهةا الجامعةة ويراعةى الحصةول علةى موافقةة السةيد األسةتاذ الةدكتور/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعلةيم والطةالب باالسةتثناء مةن ميعةاد التحةويالت قبةل العةرض علةى مجلةس
الكلية.
ال يجوز تحويل الطةالب المسةتقيلين مةن الكليةات العسة كرية فةى نفةس العةام وال يجةوز إعةادة قيةد الطةالب
المفصولين فصالً تأديبياً.
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يراعى في جميع األحوال عدم تحصيل أى نوع من التبرعات.
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يتبع في تحويل ونقل الطالب المستجدين القواعد العامة الواردة بقةانون تنظةيم الجامعةات ومةا يةرود مةن
قرارات المجلس األعلى للجامعات فى هذا الشأن بالنسبة للعام الجامعي .8003/8008
أال يتعدى الفاصل الزمني أكثر من عامين دراسيين بين سنة الفصل وسنة التقدم إلعادة القيد.
تقبل بيانات الحالة الواردة عن طريةق البريةد فقةط وال يلتفةت إلةى أى بيانةات حالةة بخةالف ذلةك وال يعتةد
بالصور الضوئية أو الكربونية لبيانات الحالة.
أحقية الطالب الراغب في التحويل أو نقل القيد مةن كليةة إلةى كليةة أخةرى فةي الحصةول علةى بيةان حالةة
وذلك بغض النظر عةن تةوافر شةروط التحويةل مةن عدمةه فةي الطالةب سةواء كةان مةن الطةالب القةدامى أو
الجدد.
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إدارة رعاية الشباب :

82

إحةةدى إدارات كليةةة الحاسةةبات والمعلومةةات التةةي تهةةتم بتقةةديم مجموعةةة مةةن الخةةدمات اإلرشةةادية و الوقائيةةة
والترويحية التي تتناسب مع ميول ورغبات وقدرات واستعدادات الطالب بالكلية من خالل مجموعة متكاملة
من برامج األنشطة الطالبية المتنوعة لمقابلة احتياجاتهم العقلية – البدنية – النفسية – االجتماعية .

االتحادات الطالبية :
هي التنظيمات الشةرعية التةي تعبةر عةن أراء الطةالب وطموحةاتهم بالكليةات والمعاهةد والجامعةات المصةرية
ويمارسةةون مةةن خاللهةةا كافةةة األنشةةطة الطالبيةةة  ،وهةةي تةةأتي ترعةةي مصةةالحهم وتقةةوم علةةي تنظةةيم وكفالةةة
ممارسة النشاط الطالبي وهي ممثلهم أمام الجهات المعنية.التي تهدف إلى تحقيق ما يلي -:

تشكيل االتحادات الطالبية :
تشكل االتحادات الطالبيةة مةن طةالب الكليةات والمعاهةد الجامعيةة المقيةدين بهةا لنيةل درجةة البكةالوريوس أو
الليسانس ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس االتحادات أن يكون :
 -9أن يكون مستجدا ومصري الجنسية ومسدد للرسوم ( 90جنية بحد أدنى).
-8أن يكون له نشاط طالبي ملحوظ فيما عدا السنة األولى.
-3أال يكون قد وقع عليه جزاءات تأدبية.
-9أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج إنتخابى.
أال يكون منتميا إلى اى تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون.

تشكيل مجلس إتحاد الطالب بالكلية
يشكل مجلس إتحاد طالب الكلية أو المعهد سنويا من -:
رئيس اتحاد الطالب ونائب رئيس االتحاد و األمناء واألمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية
يقةةوم عميةةد الكليةةة أو المعهةةد باختيةةار مستشةةار لكةةل لجنةةة مةةن لجةةان مجلةةس االتحةةاد مةةن بةةين أعضةةاء هيئةةة
التدريس ممن لهم خبرة فى مجال األنشطة الطالبية للعمل تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
لتقديم الدعم والتوجيه والمشورة للجنة .
و يكون مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا ً لصندوق المجلس .
يتم انتخاب مجالس االتحادات ولجانها سنويا خالل مدة أقصاها  2أسابيع من بدء الدراسة كل عام  ،ويصدر
قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيةد التفصةيلية لالنتخابةات للمسةتويات المختلفةة  ،وال يحةق
ألي طالب اإلدالء بصوته إال إذا كان مسددا الرسوم الدراسية
وال يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطةالب  ،كمةا ال
يجوز التفرقة بين الطالب بسبب الجنس أو الدين أو اللون .
يعمةل مجلةس اتحةاد الطةةالب علةى تنشةيط عمةل االتحةةادات الطالبيةة مةن خةالل سةةبع لجةان رئيسةية لكةل منهةةا
اختصاصات نوعية تعمل من خاللها على توفير فرص متكاملة لممارسة أوجه األنشةطة التةي يشةعر الطةالب
أ نها تتفق مع ميولهم ورغباتهم واتجاهاتهم وهذه اللجان هي
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 -1لجنة األسر

81

و تختص باالتي :
 وضع قواعد إنشاء األسر بالكلية
 تشجيع تكوين األسر وألنشطة الطالبية وتقديم الدعم الفني وتنظيم المسابقات فيما بعد
 تقديم الدعم الفني والمبادا للمبادرات الطالبية.
 التنسيق بين نشاط األسر المختلفة بالكلية أو المعهد .

** ضمن فاعليات مهرجان دوري االسر علي مستوي الجامعة للعام الجامعي 2221/ 2222م
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لجنة النشاط الرياضي

82

 و تختص باالتي :
 بث الروا الرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها.
نظيم النشاط الرياضي بالكلية أو المعهد بما في ذلك تكوين الفرق الرياضةية واقامةة المباريةات
والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضية.

** ضمن فاعليات مهرجان دوري الرياضي علي مستوي الجامعة للعام الجامعي 2221/ 2222م
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اللجنة النشاط الفني
 و تختص باالتي :
 تنظيم األنشطة الفنية للطالب بهدف إبراز مواهبهم وصقل إبداعاتهم الفنية
 حقل مواهب الطالب الفنية
 تحفيز الطالب علي المشاركة في أنواع الفنون المختلفة عن طريق الدعم المالي والفني
 اإلشراف علي المسابقات الفنية المختلفة
 العمل علي ارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالي لدي الطالب

** العرض المسرحي الطالبي " اخر ما راه اوليس " للعام الجامعي 2221/ 2222م

83

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0202/0202

84
84

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0202/0202

85
لجنه ا لجوالة والخدمة العامة
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 و تختص باالتي :
 تنظيم أوجه النشاط الكشفي من رحالت ودورات تدريبية علي أسس ومبةادا الحركةة الكشةفية
علي المستوي المحلي والقومي والدولي.
 تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع والعمل علي اشتراك الطالب والجمعيات
المختلفة ذات الصلة بالنشاط البيئي في تنفذها
 التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية داخل الكلية أو الجامعة

** فاعليات استقبال الطالب الجدد للعام الجتامعي 2221/ 2222م والفتوز بتالمركز الثتانى علتى
مستوى كليات الجامعة
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** فاعليات استقبال الطالب الجدد
مستوى كليات الجامعة

للعام الجامعي 2221/ 2222م والفوز بالمركز الثانى علتى
86
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الجنة النشاط االجتماعي
 و تختص باالتي :
 تنظيم حفالت التعارف وإحيةاء المناسةبات القوميةة والدينيةة لتوصةيل الةروابط االجتماعيةة بةين
الطالب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية او المعهد
 العمل علي تقديم الخدمات وتوفير الرعاية الطالبية
 العمل علي توفير الدعم االجتماعي لغير القادرين وذوي االحتياجات الخاصة

 ** مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية 2221/2222م
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اللجنة الثقافية
 و تختص باالتي :
 تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية
 نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإطالق طاقات الطالب الفكرية واإلبداعية والثقافية
 ترسيخ قيم المشاركة االيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدي الطالب
 اإللمام بقضايا الوطن واألمة العربية واإلسالمية.
 إطالق حرية الطالب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة االيجابية في الحياة السياسية
 التواصل مع مختلف االتجاهات السياسية والتنسيق

** مسابقة القران الكريم علي مستوي كليات الجامعة للعام الجامعي 2221/ 2222م

** مسابقة دوري المعلومات علي مستوي الجامعة للعام الجامعي 2221/ 2222م
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لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي
و تختص باالتي :
 تقديم الدعم الفني والمالي لتسجيل براءات االختراع والملكيات الفكرية للطالب
 عقد الندوات والمحاضرات والم امرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية واالبتكارية
 تشجيع ودعم البحث العلمي لدي الطالب
 العمل علي نشر األبحاث واالبتكارات الطالبية في المجالت العلمية

89

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0202/0202

92
92
مسئولي اللجان والمستشارين للعام الجامعي 2221/2222
م

اللجنة

االسم

1

الرياضي

ا2د  /عربي السيد كشك

2

األسر

3

الجوالة والخدمة العامة

مسئولي اللجان
ا /محمد مصطفى مليجى ( مسئول اللجنة)
ا /فاطمة الزهراء احمد

د  /إيمان مصيلحى السدودى

ا /محمود محمد فوزي يونس ( مسئول اللجنة)

د  /محمد عادل عبد هللا

ا /أسماء طه الخولى

( مسئول اللجنة)

4

الفني

ا.د /أسامة عبد الرؤوف عبد الرحمن

ا /أسماء طه الخولى

( مسئول اللجنة)

5

الثقافي

ا2د /حاتم محمد سيد احمد

6

العلمي والتكنولوجي

ا2د  /اشرف بهجات السيسي

7

االجتماعية والرحالت

د /أميرة إبراهيم عبد العاطى

8

إعداد القادة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا /مصطفى عبد الرازق الميهى ( مسئول اللجنة)

ا /محمد مصطفى مليجى

ا /فاطمة الزهراء احمد

( مسئول اللجنة)

( مسئول اللجنة)

ا /مصطفى عبد الرازق الميهى

ا /أسماء طه الخولى ( مسئول اللجنة)
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م
.1

المشروع

معسكر استقبال الطالب الجدد والقدامى للعام
الجامعي 0202/0202م

.2

إقامة معرض فني ضمن فعاليات استقبال الطالب
الجدد والقدامى بالكلية للعام الجامعي

اللجنة

مكان التنفيذ

عدد
المشاركين

جميع
األنشطة

الكلية

طالب الكلية

النشاط الفني

بالكلية

طالب الكلية
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 0202/0202م
.3

المشاركة في مسابقة المجلة االلكترونية لطالب
كليات الجامعة للعام الجامعي 0202/0202

.4

إقامة معرض فني ضمن فعاليات التميز البيئي

.5

المشاركة في مسابقة دوري المعلومات العلمية

العلمي
والتكنولوجي

اإلدارة العامة

 6طالب

لرعاية الشباب

وطالبة

الفنى

بالكلية

طالب الكلية

العلمي
والتكنولوجي

اإلدارة العامة

 4طالب

لكليات الجامعة للعام الجامعي  0202/0202م

بنظامي ( فردى – فرق ) لطالب كليات الجامعة

لرعاية الشباب

وطالبة

للعام الجامعي 0202/0202

.6

المشاركة في مهرجان إبداع ( الموسم التاسع ) في
مجاالت ( ريادة األعمال – انترنت األشياء ....الخ )

.7

المشاركة فى مسابقة مجالت الحائط العلمية بين كليات

العلمي
والتكنولوجي

إقامة ندوة علمية عن البرمجيات الحرة واستضافة عدد

العلمي
والتكنولوجي

إقامة ورشة فنية الكتشاف المواهب الفنية المختلفة

الفني

الجامعة للعام الجامعي 0202/0202
.8

من المتخصصين في هذا المجال
.9

العلمي
والتكنولوجي

وتعريف الطالب الجدد باألنشطة الفنية بمجاالته

اإلدارة العامة

 0طلبة

لرعاية الشباب
اإلدارة العامة

 4طالبات

لرعاية الشباب
الكلية

 252طالب
وطالبة

بالكلية

طالب الكلية

المختلفة
( رسم – حرق جلد – تطريز – كروشيه -اركت ....الخ
)

.12

المشاركة فى مهرجان المواهب الفنية لكليات الجامعة

للعام الجامعي  0202/0202م في مجال ( الغناء

الفني

بالكلية

الفردي – العزف الموسيقى – اإلنشاد الديني )
.11

إقامة معرض فني ضمن فعاليات إقامة مسابقة الطالب

والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة بمقر كلية

الفني

بالكلية

 0طلبة 0+
طالبات

طالب الكلية

الحاسبات والمعلومات
.12

معسك ر اختيار عشيرة الجوالة للطالب الجدد والتدريب

الجوالة

على األنشطة المختلفة بلجنة الجوالة ( كشفي – فني –

الكلية

الجوالة

ثقافي – سمر ...الخ)
.13

حضور لجنة تحكيم اختيار منتخب جوالي وجواالت
الجامعة للعام الجامعي 0202/0202م واجراء مجاالت
التسابق في مجاالت ( الكشفي – الديني – الثقافي –
الفني والمعارض – السمر222الخ ) واختيار عدد ( ) 2

عشيرة

الجوالة

الكلية

عشيرة

الجوالة
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طالب وعدد (  ) 2طالبة لالنضمام لمنتخب الجامعة
.14

المشاركة في دورة رواد الرهوط على مستوى كليات

الجوالة

الجامعة
.15

المشاركة في دورة االلعاب االلكترونية االولى للجامعات

الرياضي

( )on lineفى

اإلدارة العامة

لرعاية الشباب
اإلدارة العامة لرعاية
الشباب

طالب وطالبة

 3طالب

النشاط الرياضى

( الشطرنج – دوري المعلومات الثقافية الرياضية )
.16

عمل دورة تنشيطية في تنس الطاولة لطالب الكلية

الرياضي

كليةةةةةةةةةةةةة الحاسةةةةةةةةةةةةبات

طالب الكلية

.17

االسةةتمرار بالمشةةاركة فةةر مهرجةةان الةةدوري الرياضةةي العةةاب

الرياضي

اإلدارة العامة لرعاية

طالب الكلية

فردية وجماعية ( طلبة وطالبات )
.18

تةةةم المشةةةاركة والمنافسةةةة والصةةةعود لةةة دوار النهائيةةةة فةةةي
الةةةةدوري الرياضةةةةةي للعةةةةةام الجةةةةةامعي  0202/0202وتةةةةةم
الحصول علي مراكز متقدمةة فةي األلعةاب الفرديةة واأللعةاب
الجماعيةةةةةة فةةةةةي الفصةةةةةل الدراسةةةةةي األول علةةةةةى مسةةةةةتوى
الجامعة.
أوال -:األلعاب الفردية (طلبة – طالبات ) -:حصلت
الكلية على المركز الثالث والمركز الخامس في الكاراتيه
كاتا فردى.
* حصلت الكلية على المركتز الثالتث جمتاعي فتي الشتطرنج
طلبة.
 * -1حصلت الكلية على المركز الثالث في سباق العدو 822
متر.
 * -2حصلت الكلية على المركز الرابع في تنس الطاولة
فردى وزوجي على مستوى الجامعة طلبة.
* تتم المشتتاركة والمنافستتة فتتي لعبتتة الستتباحة طلبتتة وكتتان
تمثيل مشرف.
* تم المشاركة والمنافسة في لعبة اللياقة البدنية
والشطرنج وااللعاب االلكترونية وكان تمثيل مشرف (طلبة
وطالبات).
ثانيةةةةا  -:األلعةةةةةاب الجماعيةةةةة (طلبةةةةةة وطالبةةةةات)  -:تةةةةةم

المشةاركة والمنافسةة وصةعدت الكليةة الةى دور الثمانيةة فةي
كرة

الطةةائرة علةةى مسةةتوى الجامعةةة وكتتان تمثيتتل مشتترف(طلبة
وطالبات )

والمعلومات

الشباب

النشاط الرياضي

الرياضي

اإلدارة العامة لرعاية
الشباب
النشاط الرياضي

 52طالب وطالبة
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.19

االشتراك برحلة مدينة مرسى مطروح

األسر

مرسى مطروح

94
االجتماعية

.22

إقامة مسابقة الطالب الطالبة المثالية

األسر

الكلية

االجتماعية

.21

إرسال استمارات التكافل الدفعة االولي إلدارة رعاية الشباب

األسر

اإلدارة العامة

االجتماعية

لرعاية الشباب
.22

مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة
فوز الطالبة  /أميرة حمدى بالمركز االول طالبات في
مسابقة الطالب والطالبة المثالية
على مستوى الجامعة

األسر

الكلية

االجتماعية

.23

إرسال استمارات التكافل الدفعة الثانية إلدارة رعاية الشباب

األسر

اإلدارة العامة

االجتماعية

.24

إرسال استمارات التكافل الدفعة الثالثة إلدارة رعاية الشباب

األسر

لرعاية الشباب
اإلدارة العامة

الثقافية

لرعاية الشباب
.25

إعداد دليل الكلية للعام الجامعي 0202/0202

األسر

الكلية

الثقافية

.26

االشت ارك في مسابقة حفظ وتجويد القران الكريم بين طالب
كليات الجامعة
فوز الطالبة /إيمان سعيد محمد محمود الفرقة األولي في
مسابقة حف وتجويد القران الكريم المستوي الثالث في
المجال  22جزء

األسر

اإلدارة العامة

الثقافية

.27

االشتراك في مسابقة دوري المعلومات الثقافي بنظامي
الفردي والفرق بين طالب كليات الجامعة

األسر

.28

االشت ارك في مسابقة المهرجان الشعري بين طالب كليات

الثقافية

لرعاية الشباب

اإلدارة العامة

االجتماعية

لرعاية الشباب

الجامعة

اإلدارة العامة
لرعاية الشباب

فوز الطالبة /نرمين ناصر عبد الحي الفرقة الرابعة في

 3طالب
وطالبات

مسابقة المهرجان الشعري جائزة تشجيعية
.29

االشت ارك في مسابقة إبداع ( )9في مجال الرواية

الثقافية

.32

مشاركة طالب الكلية في مسابقة عباقرة الجامعة

األسر

اإلدارة العامة

 2طالب

لرعاية الشباب
اإلدارة العامة

5طالب

لرعاية الشباب
.31

عمل مسابقة (تيم فورميشن)استعداد لمسابقات الجامعات

األسر

الكلية

55

.32

منحه دعم فني لتعريف الطالب الجدد بنظام الكلية

األسر

الكلية

02

.33

عمل سيشن سي بي بي السرة مافكس

األسر

الكلية

222

.34

اقامة اسرة أي سي بي سي تيم لالستعداد للعام الجديد

األسر

الكلية

222

.35

اسرة الف تقيم هيلب ديسك الستقبال الطالب الجدد

األسر

الكلية

52

األسر

الكلية

522طالب

.36

اقامةةةة اسةةةرة انفينتةةةي هيلةةةب ديسةةةك لالسةةةرة بعنوان(اتحةةةاد
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وطالبة
95

القوي )وذلك لحل مشكالت الطالب الجدد

522طالب

.37

اقامة اسرة انفنتي برنةامج (اصةطحاب كيةان )وذلةك لتثقيةف

األسر

الكلية

.38

االشتراك في مسابقه (عباقرة الجامعة )

األسر

الكلية

8طالب وطالبة

.39

االشتراك في مسابقة افضل مبادرة شبابية

األسر

الكلية

32طالب

.42

اقامة اسرة icpcهيلب ديسك intervieviewsلالعضاء

األسر

الكلية

.41

اقامة اسرة biocodeايفينت بعنوان introduetion to
bioinformatics

األسر

الكلية

222طالب

.42

اقامة اسرة مافكس ايفينت بعنوان

األسر

الكلية

252طالب

.43

قيام اسر الكلية برحلة الي كايرو أي سي تي

األسر

الكلية

022طالب

.44

انتخابات اتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد الطلبة

األسر

الكلية

طالب الكلية

.45

افامة اسرة  icpcايفينت break the boxعلي مستوي

األسر

الكلية

222طالب

الطالب وتعريفهم الهمية لجنه االسر

وطالبة

وطالبة
الجددفي الcomminity

(برمجيات مفتوحة)

الجامعة
.46

اقامة اسرة مافكس develop teamلمناقشةالخطط

األسر

الكلية

العلمية

222طالب
وطالبة
وطالبة
وطالبة
وطالبة

وطالبة
222طالب
وطالبة

.47

ورشة عمل لمناقشة خطة تطوير األسرة(أسرة مفكس )

األسر

الكلية

طلبة األسرة

.48

ورشة عمل لتنظيم خطة عمل ايفينت( SFDأسرة مفكس

األسر

الكلية

 222طالب

.49

ورشة عمل لتقييم عمل األعضاء الجدد وتنظيم عمل

األسر

الكلية

.52

قيام اسرة بايو كود برحلة الي كايرو ا سي تي

األسر

القاهرة

.51

المشاركة في مسابقة تصميم لوجو المتحف الكبير

الفنية

الكلية

 2طالب

.52

عةةمل مةةسابةةقة ( ة تةةيم فةةورةةمةةيشن ) ة اةةستعداةةدةةا ة لةةمسابةةقات

االسر

الكلية

 55طالب

)

التيمات داخل األسرة (أسرة كومبيلر )

الجامعات
.53

منحة دعم فنى لتعريف الطالب الجدد بنظام الكلية

االسر

الكلية

.54

عمل سيشن سى بى بى ألسرة مفكس

االسر

الكلية

وطالبة

 252طالب
وطالبة

252طالب

و4طالبات

وطالبة

 02طالب
وطالبة
 222طالب
وطالبة
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.55

االشتراك في مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب

الرياضية

في المجال الرياضي

96

االدارة العامة لرعاية

 2طالب وا

الشباب

طالبة

( كاراتيه – شطرنج )

االسر

االدارة العامة لرعاية

 03طالب

االدارة العامة لرعاية

 3طالب
 5طالب

.56

المشاركة في دوري االسر

.57

االشتراك فى لعبة كرة السلة والحصول على المركز االول فى اللعبة

االسر

.58

االشتراك فى لعبة كرة الطائرة والحصول على المركز الثالث فى اللعبة

االسر

االدارة العامة لرعاية

.59

االشتراك في لعبة كرة ا لقدم الخماسية والحصول على المركز الثالث في

االسر

االدارة العامة لرعاية

 5طالب

.62

االشتراك في مسابقة اللياقة البدنية

االسر

االدارة العامة لرعاية

 5طالب

.61

االةشتراكة في اةلمجاالةت اةالتةية ( اةلمجالة الةثقافي )ة الةشعر – الةقصة

االسر

االدارة العامة لرعاية

 5طالب

اللعبة

القصيرة – التصوير الفوتوغرافي والخط العربي والحصول على المركز

الشباب
الشباب
الشباب
الشباب
الشباب
الشباب

االول في الخط العربي

.62

عقد نةدوةة بةعنواةن مة اةهمية اةلةتدريةب اةلتكميلي وةفةرصة في ظةل اةلةتعليم

الثقافي

اقامة ملتقى اال نشطة الثالث على مستوى كليات جامعة المنوفية فى

الثقافي

الهجين م تحت رعاية ا2د  /اسامة عبد الرؤف

.63

مسابقة ( دورى المعلومات االلكترونى – الشطرنج )

االجتماعية

.64

.65

اقامة معسكر تدريب لعشيرة الجوالة للتدريب على االنشطة والمسابقات

الجوالة

المشاركة في الندوة التي تنظمها ادارة اعداد القادة باإلدارة

اعداد القادة

.66

الكلية

طلبة الكلية

الكلية

 25طالب

االدارة العامة لرعاية

 0طالب
أساسي
و0طالبة
احتياطي

وطالبة

االشتراك في رحلة تثقيفية ترفيهية لزيارة معالم مدينة القاهرة

الكشفية

وطالبة

الشباب
الكلية

عشيرة

قةةةاعةةةة اةةةلةةةمؤتةةةم ارةةةت

6طالب

الجوالة

العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة االدارة

ةةةرةةةة
اةةةةلةةةةكبرىةةةة بةةةة دةةةةاة ة
الجامعة

اةةلةةمركةةزيةةة لةةلب ارةةمةةج اةةلةةثقافةةية ةوةاةةلةةتطوعةةية تةةحت شعارةةم ة اةةلةةتاسلم
السياسي م بها محاضرين من دار االفتاء

.67

المشاركة في الندوة التي تنظمها ادارة اعداد القادة باإلدارة

اعداد القادة

العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة االدارة

قةةةاعةةةة اةةةلةةةمؤتةةةم ارةةةت

9طالب

ةةةرةةةة
اةةةةلةةةةكبرىةةةة بةةةة دةةةةاة ة

الجامعة

المركزية ل لبرامج الثقافية والتطوعية تحت شعار م اسرة مستقرة م
بها محاضرين من مشيخة االزهر

.68

استكمال فعاليات دوري االسر الرياضي والحصول على المراكز
التالية-:
 -2الحصول على المركز االول في كرة السلة

االسر

االدارة العامة لرعاية
الشباب

 5 2طةةةةةالةةةةةب
وطالبة
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 -0الحصول على المركز الثالث في كرة القدم الخماسية2
 -3الحصول على المركز الثالث في كرة السلة
 -4الحصول على المركز االول في الخط العريى2

.69

االجتماعية

اإلدارة العامة لرعاية
الشباب

اةةلةةمشارةةكةةة فةةى مةةسابةةقة اةةلةةعروةةض ة اةةلةةتقديةةمية بةةين كةةليات

اةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةعلمي
والتكنولوجي

اةةإلةةدةةاة ةةرةة ة اةةلةةعامةةة
لرعاية الشباب

المشاركة فى البرنامج التدريبى ( ابتكر وحقق حلمك )

اةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةعلمي
والتكنولوجي

لرعاية الشباب

المشاركة فى استكمال المنتدى المصرى للتنمية المستدامة

اعداد القادة

اإلدارة العامة

المشاركة في الملتقى القمي الرقمي مصر الحضارة التي تنظمه
جامعة اسيوط

.72

الجامعة والفوز بالمركز الثالث والرابع بين كليات الجامعة
.71

بالتعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة
.72

للطالب المتميزين باالنشطة الطالبية

اإلدارة العامة

لرعاية الشباب

 2طالب

 0طالب

6طالب وطالبة

0طةةةةةةةةالةةةةةةةةب

و0طالبة
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الرعاية التي تقدم للطالب
أوال  :الرعاية االجتماعية  :صناديق التكافل االجتماعي
صدر القرار الجمهوري رقم  365لسنة  1979والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم  378بإنشاء صناديق
التكافل االجتماعي لطالب الجامعة والكليات وتهدف هذه الصناديق إلى :
تحقيق الضمان االجتماعي للطالب المحتاجين بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية  ،وتقديم
المساعدات .
المساهمة فى تنفيذ الخدمات الطالبية المختلفة .
العمل على حل المشاكل التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين االستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب عجز
دخولهم المالية
ويوجد بالجامعة :
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الجامعة
صندوق مركزي للتكافل االجتماعي لطالب الجامعة يرأس مجلس إدارته السيد أ.د /.نائب رئيس 99
لشئون التعليم والطالب
صندوق التكافل االجتماعي لطالب كل كلية ويرأس مجلس إدارته السيد أ.د /.وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب .
صندوق التكافل االجتماعي :
ويقوم صندوق التكافل االجتماعي بالكليات واإلدارات العامة للجامعة بتقديم المساعدات المالية والعينية
للطالب الغير قادرين والتي ال تسمح ظروفهم االجتماعية بمواصلة مشوارهم التعليمي ويقوم العاملين بهذا
الصندوق ببحث حاالت الطالب والوقوف بجانبهم طوال سنوات الدراسة حتى يتسنى لهم استكمال مشوارهم
التعليمي بنجاح .
 – 1أهداف الصندوق :
 توفير الرعاية االجتماعية للطالب .
 المساهمة في تنفيذ الخدمات الطالبية .
 العمل على حل المشاكل المالية التي تواجه الطالب وتحول بينهم وبين دراستهم .

 – 2موارد الصندوق بالكلية :
 اإلعانات التي تخصص لهذا الصندوق .
 الهبات التي يقبلها مجلس إدارته .
 % 32 من حصيلة الرسم المخصص التحاد طالب الكلية .
 سائر الموارد التي تأتى من مصادر أخرى لهذا الصندوق .

 – 3كيفية االستفادة من الصندوق :
أ – الحصول على المساعدة من صندوق التكافل االجتماعي بالكلية عليك إتباع اآلتي :
 - 1التقدم إلدارة رعاية الشباب لسحب استمارة صندوق التكافل االجتماعي للحصول على المساعدة .
 - 2تمل هذه البيانات بمعرفة الطالب  ،ثم بعد ذلك – عمل بحث اجتماعي – إحضار مفردات المرتب إن كان
ولى األمر ( األب أو األم )موظفا أو المعاش في حالة الوفاة  +شهادة الوفاة و بيان حيازة زراعية من
الجمعية الزراعية التي تتبعك ،ورأى االخصائى االجتماعي من الوحدة المحلية التي تتبعك2
 - 3تقديم هذه المستندات إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية لفحصها وتحديد مدى استحقاق الطالب .
 - 4في حالة ثبوت استحقاق الطالب للمساعدة تقوم الكلية بصرف اإلعانة مادية أو عينية .
ب  -الحصول على مساعدة من الصندوق المركزي بالجامعة عليك باآلتي :
 - 1التقدم بطلب إلى السيد أ.د /.عميد الكلية و موقع من السيد أ.د  /وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
تطلب فيه المساعدة من الصندوق المركزي مرفقا به بيان البحث االجتماعي ومفردات مرتب أو معاش ولى
األمر( األب أو األم ) إذا كان موظفا – أو بيان حيازة زراعية من الجمعية الزراعية إذا كان فالحا وشهادة
الوفاة فى حالة وفاة احد الوالدين
 - 2يقوم السيد أ.د /.عميد الكلية بالتأشير على الطلب وتحويله إلى السيد أ.د /.نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب  ،ويتم تحويله لةدارة العامة لرعاية الشباب .
 - 3تقوم إدارة النشاط االجتماعي والعاملين بالصندوق بفحص طلبات المساعدة من الصندوق المركزي
وتحديد مدى أحقية الطالب  .وتقوم بصرف المساعدة للطالب التي تثبت أن ظروفهم االجتماعية تستحق
المساعدة .
كيفية صرف المساعدات :
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نصف
 - 1يتم الصرف على دفعتين إحداهما فى بداية العام الدراسي( الترم االول )  ،والثانية عقب أجازة12
العام ( الترم الثانى ).
2
 - 2تقوم وحدة رعاية الشباب باإلعالن عن فتح باب التقدم لسحب االستمارة الخاصة بطلب المساعدة
ومرفقاتها ( طلب مفردات المرتب أو طلب شهادة حيازة زراعية أو طلب بحث اجتماعي )
 – 3يملىء الطالب االستمارة وإحضار بيان الدخل ويقدم األوراق إلى رعاية الشباب 2
 - 4تقوم لجنة المساعدات بصندوق التكافل بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق بفحص الطلبات وتطبيق
الشروط لتحديد قيمة المساعدة
وبالنسبة لةعانات ( إما أن تكون عينية أو نقدية ) :
 - 1اإلعانات العينية تتمثل فى ( نظارة طبية – كتب دراسية ) .
 - 2اإلعانة المالية تكون طبقا للحاالت الملحة في صورة نقدية أو في صورة ( رسوم دراسية) .
د -شروط االستفادة من الصندوق :
يقدم صندوق التكافل االجتماعي المساعدات للطلبة والطالبات وذلك بالشروط اآلتية
 - 2أن يكون الطالب مستجدا في فرقته
 - 1أن يكون الطالب مستحقا للمساعدة .
 - 4أال يكون صدرت ضده أحكام تأديبية .
 - 3أن يكون الطالب مصري الجنسية .

ثانيا  :الرعاية الطبية
يتم تحويل الطال ب إلى اإلدارة الطبية بالجامعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وعمل الفحوصات الطبية الالزمة
وإجراء العمليات الجراحية المختلفة طوال العام الدراسي .
كما يتم الكشف الطبى على الطالب كل عام فى بداية السنة الدراسية حيث ال يعتبر الطالب مقيد بالكلية إال بعد
إجراء الكشف ال طبى باإلدارة الطبية بالجامعة بالبر الشرقي وبجوار كلية التربية في الموعد المحدد للكلية
ومرافقة المشرفين المختصين .
اإلدارة العامة للشئون الطبية  :ومقرها مبنى مستشفى الطلبة الجامعي بالبر الشرقي وأقسامها كاآلتي :
إدارة الوحدات العالجية  :ويقوم بعملها  :المراكز الطبية المجمعة بالكليات التالية :
 المركز الطبى التجميعي بكليات الطب والهندسة والعلوم والتجارة والحقوق واآلداب والمعهد العالي
للتمريض .
 المركز الطبى التجميعي بكليات الزراعة واالقتصاد المنزلي والتربية .
 المركز الطبى التجميعي بكلية هندسة منوف .
 المركز الط بى التجميعي بكليات التربية الرياضية والطب البيطري والسياحة والفنادق بمدينة السادات
وتقوم المراكز الطبية التجميعية بالكشف على الطلبة بالكليات وعالجهم في حدود ثالثة أيام وتحويل ما يحتاج
لعالج متخصص إلى مستشفى الطلبة
إدارة مستشفى الطلبة الجامعي :
 تقوم بالكشف الطبى على الطلبة المحولين من المراكز الطبية بالكليات وذلك بواسطة األخصـائيين فى
التخصصات المختلفة  .وأقسام األشعة والمعمل واألسنان  .والعمليات وعالجهم وعمل العمليات الالزمة لهم
وكذلك األشعة والتحاليل المختلفة .
 وبالمستشفى سيارة إسعاف مجهزة تعمل  24ساعة يوميا .
 وبالمستشفى قسم االستقبال الذي يعمل  24ساعة يوميا .
جـ -إدارة التموين الطبى :
 ويعمل بها عدد من الصيادلة وتقوم بتوفير الدواء لوحدات اإلدارة العامة للشئون الطبية .
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 تقوم بتوفير األجهزة الطبية الالزمة لجميع وحدات اإلدارة العامة .
د -إدارة الطب الوقائي :
 وتقوم بالكشف على الطلبة المستجدين باالستعانة بأطباء إدارة الوحدات وبعض من أطباء المستشفى .
 وتقوم بعمل البطاقات الصحية للطالب .
 القيام باإلجراءات الوقائية ومقاومة األمراض المعدية .
 القيام بالتطهير الدوري لمرافق الجامعة وكلياتها .
هـ -إدارة الشئون المالية واإلدارية :
 ويقوم بالعمل بها عدد من اإلداريين والفنيين والمهندسين وبها وحدة الحسابات الخاصة باإلدارة العامة
للشئون الطبية واإلدارة العامة لرعاية الشباب .

ثالثا  :التأمين على حياة الطالب
تتضمن المادة ( ) 271متن الالئحتة لقتانون تنظتيم الجامعتات علتى تحصتيل مبلتغ ( )25قرشتا متن كتل طالتب
سنويا رسم تأميني ضد الحوادث  ،وقد قامت الجامعة بإبرام عقد متع شتركة مصتر للتتأمين نظيتر هتذا المبلتغ
للتأمين على حياة طالب كليات الجامعة ضد الحوادث التتي تقتع لهتم ويتنجم عنهتا وفتاة الطالتب أو الطالبتة أو
عجز أي منهما عجزا مستديما كليا أو جزئيا حسب الشروط بالعقد المرفق .
ويمكتتن الرجتتوع إلتتى قستتم شتتئون التعلتتيم والطتتالب لمعرفتتة إجتتراءات صتترف قيمتتة التتتأمين علتتى الحيتتاة فتتى
الحاالت المذكورة

رابعا  :المدن الجامعية
تعتبر المدن الجامعية إحدى قطاعات الرعاية الطالبية بالجامعة فهتى تتوفر اإلقامتة واإلعاشتة وشتغل أوقتات
الفراغ بأسلوب علمي منظم  ،وتقدم الخدمات الطالبية المتكاملة لجميع الطالب المقيمين بها .
واإلدارة العامة للمدن الجامعية تفخر بالشباب التذين تخرجتوا وكتانوا مقيمتين بهتا واحتلتوا مواقتع هامتة فتى
مختلف الوظائف بالدولة وأجهزتها .
مواعيد وأماكن طرح وتلقى طلبات االلتحاق بالمدن الجامعية :
توقيت استالم مظروف االلتحاق بالمدن الجامعية :
خالل شهر أغسطس سنويا للطالب ( الفرق الدراسية األعلى ) .
خمسة أيام عقب إعالن نتيجة مرحلة تنسيق القبول بالجامعات .
يتم طرح الطلبات باإلدارة العامة للمدن الجامعية بجوار كلية التربية بالبر الشرقي بشبين الكوم.
تلقى الطلبات ( مظروف االلتحاق ) بالمدينة :
خالل شهر أغسطس سنويا لطالب الفرق الدراسية األعلى .
خالل عشرة أيام من إعالن نتيجة مرحلة تنسيق القبول بالنسبة للطالب المستجدين .
استالم الطلبات باإلدارة العامة للمدن الجامعية لجميع الطلبة والطالبات والكتائن بجتوار كليتة التربيتة بشتبين
الكوم
جـ -تلقى الطلبات ( مظروف االلتحاق ) بالمدينة :
صورة بطاقة الطالب الشخصية أو شهادة الميالد .
اتصال أو فتاتورة ( كهربتاء  ،ميتاه  ،تليفتون  ،غتاز طبيعتي ) وبشترط أن تكتون باستم والتد الطالتب وبتتاريخ
حديث .
صورة من بطاقة الترشيح للكلية بالجامعة  ،وذلك للطالب المستجدين بالجامعة فقط .
عدد أربع ( ) 4صور شخصية حديثة للطالب مقاس مناسب وذلك لجميع الطالب المتقدمين .
صورة من بطاقة تموين األسرة ( الورقة األولى والثانية ) وذلك فى حالة وجودها .
جميع صور المستندات يجب أن يكون عليها طابع دمغة بواقع  1جنيه .
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أحكام عامة لاللتحاق بالمدن الجامعية :
12
 2طبقتا
ال يعد شراء أو تقديم مظروف االلتحاق إلزام من المدن الجامعية بقبول الطالب بتل يتدرج فتى الكشتوف
لشروط وأولويات القبول
ال يجوز استرداد قيمة المظروف بأي حال من األحوال .
يجوز أن يكون الضامن هو ولى األمر وبشرط أن يكون من العاملين بالدولة .
فى حالة فقد أو إتالف المظروف يتحمل الطالب قيمته .
ال يتم استالم المظروف فى حالة نقص البيانات وعدم وضع األختام .
يحتف الطالب ببطاقة الضامن ويقوم بتقديمها لدى قبوله بالمدينة المسكن عليها وهذا شرط أساسي لتسكينه
مقار وحدات المدن الجامعية :
مدينة الهندسة  :خلف كلية الهندسة والتكنولوجيا بشبين الكوم .
مدينة الزراعة  :خلف كلية التربية بالبر الشرقي بشبين الكوم .
التربية  :أمام مسجد الزناتي – أو طريق ميت خاقان بالبر الشرقي بشبين الكوم  .منتوف طلبتة  :خلتف كليتة
الهندسة االلكترونية ..

خامسا  :الخدمات التي تقدم للطالب
يمكنك التمتع بكافة الحقوق الخاصة مثل :
عمل اشتراكات المواصالت للطالب المقيمين خارج المدينة .
عمل بطاقات إثبات شخصية وكارنيهات ( يراعى أهمية استخراج كارنيه الكلية وذلك الستخدامه الدائم ) .
إعطاء شهادات إثبات القيد .
إخالء الطرف للطالب المحولين والخريجين .
استخراج شهادات التخرج للخريجين .
استخراج السجل الدراسي لتقدير األربع سنوات باللغة العربية واإلنجليزية .
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سادسا  :نصائح هامة
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** للوقاية من اإلصابة بالفيروسات الكبدية بأنواعها :
 -1ال يستخدم أدوات الغير الشخصية وأرجوك ال تدع أحد يستخدم أدواتك الشخصية حتى في محيط األسرة
والمقربين جداً ( مثل أمواس الحالقة – فرش األسنان … الخ ) أي كل ما يمكن أن يحدث خدش للجلد أو
الغشاء المخاطي .
 -2عند ذهابك إلي صالون الحالقة تأكد من سالمة األدوات المستخدمة ويفضل استخدام أدواتك الخاصة كلما
أمكن ذلك .
 -3عند ذهابك إلي طبيب األسنان تأكد من تعقيم األدوات قبل استـخدامها معك واحرح على أن تأخذ معك
كوب بالستك خاح بك
ال تشترى الحقن البالستيكية إال من الصيدلية وهى تستـــخدم مره واحدة فقط ال غير _ ثم تخلص منها
بطريقه آمنة حفاظا على سالمة اآلخرين
 -5ينصح بأخذ التطعيم المتوافر ضد الفيروس الكبدي )  ( Bوهو يعطى في صورة ثالث جرعات .
 -6تأكد من سالمـة ومصادر المأكوالت والمشروبات لتجنب اإلصابة بالفيروس الكبدي ) . ( A &E
 -7الممارسات الجنسية الشاذة والمحرمة تنقل الكثير من األمراض .
 -8استشر الطبيب عند شعورك بأي أعراض غير طبيعية .

" تذكر دائما بأن الوقاية خير من العالج "
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ا ( -قسم تكنولوجيا المعلومات )

أحمد محمد شعبان أبو سعد
النسبة %86.65 /
التقدير /امتياز مع مرتبة الشرف

فدوي عبد الناصر قطب رضوان
النسبة %83.16 /
التقدير/جيد جداً مع مرتبة الشرف

يارا سامي عبد المنعم أبوعاشور
النسبة % 79.97 /
التقدير /جيد جدا مع مرتبة الشرف

محمد مأمون رفعت ابراهيم
النسبة %81.35/
التقدير/جيد جداً مع مرتبة الشرف

محمد عصام يوسف حسنين عيد
النسبة % 79.95/
التقدير /جيد جدا مع مرتبة الشرف
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ب ( -قسم علوم حاسب )

مأمون ثروت غريب تركي
النسبة %86.38 /
التقدير/امتياز مع مرتبة الشرف

عامر أسامة عامر شندل
النسبة %84.22 /
التقدير /جيد جدا مع مرتبة الشرف

جـ ( -قسم نظم المعلومات )

عبد الحميد محمد عبد الحميد مزروع
النسبة %85.32 /
التقدير/امتياز مع مرتبة الشرف

سارة مجدي جاد محمد
النسبة % 81.97 /
التقدير /جيد جدا مع مرتبة الشرف

محمود أحمد محمود حبيب
النسبة % 84.11 /
التقدير/جيد جدا مع مرتبة الشرف
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ساره صبحي السيد نور
النسبة % 89.86 /
التقدير/امتياز مع مرتبة الشرف

نورهان أسامة صابر محمود الشبل
أمل طلعت محمد غنيم
النسبة % 75.19 /
النسبة % 81.43/
التقدير/جيد جدا
الشرف
التقدير/جيد جدا مع مرتبة

أماني محمد السيد خليل
النسبة % 72.81 /
التقدير /جيد

إسراء عبد السميع حمدي عبد الحاف
النسبة % 73.32 /
التقدير /جيد

د( -برنامج الحوسبة المعلوماتية الحيوية)

أمل محمد حسن محمد سلطان
النسبة % 91.64 /
3.85 / GPA
التقدير /امتياز مع مرتبة الشرف

هاجر محمد عارف طلعت الزيات
النسبة % 92.15/
3.77 / GPA
التقدير /امتياز مع مرتبة الشرف

جهاد عبد المنعم حسن
النسبة % 87.28 /
3.64 / GPA
التقدير /امتياز مع مرتبة الشرف
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االسم  /شيماء محمد منجود على خالف
النسبة %86.31 /
3.58 / GPA
التقدير /امتياز

االسم  /احمد سعد زكى عمرى
النسبة %86.26 /
3.61 / GPA
التقدير /امتياز مع مرتبة الشرف

ه( -برنامج هندسة البرمجيات)

ندى عادل على محمد ابو العال
النسبة % 89.93 /
3.73 / GPA
التقدير /امتياز مع مرتبة الشرف

احمد محسن سمير محمد عمر
النسبة % 77.44 /
3.1 / GPA
التقدير /جيد جدا

بسمة رضا شعبان عبد السالم
النسبة % 83.92 /
3.46 / GPA
التقدير /جيد جدا مع مرتبة الشرف

روان عبد العزيز سعد عياد
النسبة % 83.32 /
3.45 / GPA
التقدير /جيد جدا مع مرتبة الشرف

نيهال محسن لطفى محمد على
النسبة % 75.71 /
3.23 / GPA
التقدير /جيد جدا
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الدراسات العليا

تعتبر إدارة الدراسات العليا من أهم إدارات الكلية سواء بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و الطالب الخرجين
وتتبع إدارة الدارسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتنقسم اإلدارة إلى ثالثتة
أقسام -:
 -1قسم الدراسات العليا
 -2قسم البحوث العلمية
 -3قسم العالقات الثقافية
ومن أهم اختصاصات إدارة الدراسات العليا للطالب الخرجين هي منح الدرجات العلمية االتية -:
 -1درجة دبلوم الدراسات العليا
 -2درجة الماجستير
 -3درجة دكتوراه الفلسفة
وذلك في األقسام اآلتية -:
قسم علوم الحاسب CS
قسم نظم المعلومات IS
قسم تكنولوجيا المعلومات IT
قسم بحوث العمليات ونظم دعم القرار OR
وطبقتتا ً لالئحتتة الداخليتتة للدراستتات العليتتا بنظتتام الستتاعات المعتمتتدة الصتتادرة بتتالقرار رقتتم  1942بتتتاريخ
2216/6/15
يتم تقديم الطالب لدورة القيد بالدراسات العليتا (دبلتوم -تمهيتدي ماجستتير -تمهيتدي دكتتوراه ) ختالل شتهر
أغسطس ولمدة أسبوعي ن ( دورة قيد أكتوبر ) وخالل شهر يناير ولمدة أسبوعين ( دورة قيد فبراير ) .
مدة الدراسة -:
وينقسم العام الجامعي إلتي فصتلين دراستيين أساستيين متدة كتل منهمتا خمستة عشتر أستبوعا ُ ويعقبته امتحتان
نهاية الفصل ولمدته أسبوعين .
الحد األدنى لالنتهاء من المقررات الدراسية والحد األقصى
م

الدرجة العلمية

الحد األدنى

الحد األقصى

عدد الساعات المطلوب اجتيازها

1

دبلوم

فصلين دراسيين

سنة فصول دراسية

 32ساعة

2

ماجستير

فصلين دراسيين

أربعة فصول دراسية

 18ساعة

3

دكتوراه

فصل دراسي

أربعة فصول دراسية

 12ساعة

الشروط واألوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا -:
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 -1أصل شهادة الميالد كمبيوتر
 -2أصل شهادة البكالوريوس أو الدرجة العلمية المعادلة
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9

 -3أصل بيان بتقديرات جميع السنوات الدراسية لمرحلة البكالوريوس
 -4الموقف من التجنيد
 -5عدد  6صور شخصية
 -6سداد الرسوم الدراسية
 -7صورة بطاقة الرقم القومي
 -8موافقة جهة العمل علي الدراسة
 -9استيفاء االستمارات الموجودة بمظروف الدراسات العليا
 -12استمارة الكشف الطبي
 -11تسجيل البيانات علي الموقع االلكتروني للكلية
 -12والعمل بها يخضع لتنفيذ القانون ( )49لستنة  1972باإلضتافة إلتى القواعتد العامتة بقترار الستيد
األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة .
 -13يتم تتتع الطتتالب المقبتتولين بالتتتامين الصتتحي لطتتالب الجامعتتة باآلضتتافة إلتتي إمكانيتتة المشتتاركة فتتي
األنشطة الجامعية المختلفة علي مدار العام الجامعي
يوجد مجلة علمية بالكلية باسم " المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات " IJCI
* صدر العدد األول من المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات  IJCIفي أول يوليو 2227
* صدر العدد الثاني من المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات  IJCIفي أول يوليو 2228
* صدر العدد الثالث من المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات  IJCIفي أول يوليو 2214
* صدر العدد الرابع من المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات  IJCIفي أول يوليو 2215
* صدر العدد الخامس من المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات  IJCIفي أول يوليو 2216
* صدر العدد السادس من المجلة الدولية للحاسبات والمعلومات  IJCIفي أول يوليو 2219
* وأصبح للمجلة نظام إدارة اليكتروني على موقع بنك المعرفة المصري ) ( ijci0 journals0ekb0eg
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األقسام اإلدارية بالكلية
بيان بأسماء السادة العاملين بالكلية
م

االســـــــــــــــم

1

لمياء ابراهيم احمد عبد الرحمن

2

ماجدة عبد الكريم محروس

المسمى الوظيفي

العمل القائم به

امين الكلية

امين الكلية

كاتب شئون إدارية

سكرتارية أمين لكلية

إدارة رعاية الشباب
3

ناسرين عبد الهادي فريد

اخصائى رياضي

مدير إدارة رعاية الطالب

4

فاطمة الزهراء احمد يوسف

أخصائي رياضي

أخصائي رياضي

5

أسماء طه على الخولي

اخصائى اجتماعي

اخصائى اجتماعي

6

محمود محمد فوزي فريد يونس

أخصائي رياضي

أخصائي رياضي

7

محمد مصطفى مليجي إبراهيم

أخصائي رياضي

أخصائي رياضي

8

مصطفي عبد الرازق الميهي

اخصائى اجتماعي

اخصائى اجتماعي

إدارة الشئون المالية
9

جمال السيد بدوى سمره

كبير باحثين

مدير الشئون المالية

12

نورا ربيع محمود عبدهللا

اخصائى اجتماعي

الشئون المالية

11

هبه محمد مصطفى راشد

أخصائي اجتماعي

الشئون المالية

12

عبد هللا محمد احمد موسى

صراف

صراف

13

زينب كمال زياد خليفة الشيخ

صراف

صراف

إدارة الحسابات
14

منير أمين محمد الطلي

محاسب

محاسب

15

عفاف عبد الفتاح شبل

محاسب

محاسب

16

أسماء حمدي محمد علي عمر

محاسب

محاسب

17

أحمد رضا عبد العظيم محرم

محاسب

محاسب

18

عادل يوسف فرج يوسف

كاتب شئون مالية

كاتب شئون مالية

19

داليا إبراهيم سليمان إبراهيم

كاتب شئون مالية

كاتب شئون مالية

22

سلوى حلمي السيد العليمي

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

21

هيام محمد فوزي شعبان

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

22

جمال عبد العزيز عبد المفصود

كاتب شئون مالية

كاتب شئون مالية

23

أسامة محمد علي سرور

إدارة شئون العاملين
محاسب

محاسب
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أخصائي مكتبات

أخصائي مكتبات
11
اخصائى 1
مشتريات

24

شيماء عبد القادر علي

25

لبنى عبد العزيز السيد أبو كيلة

اخصائى مشتريات

26

سهام على مختار على

باحث شئون أفراد

باحث شئون أفراد

27

غاده سيف الدين عبدالسالم

كاتب شئون ادارية

كاتب شئون اداريه

28

عواطف رفعت فتح هللا

باحث شئون أفراد

باحث شئون أفراد

إدارة الدراسات العليا
29

مني أبو المجد حسين معوض

مدير الدراسات العليا

مدير الدراسات العليا

32

سحر مسعود عبد المقصود

باحث دراسات عليا

باحث دراسات عليا

31

لبنى محمد عبد الحليم سالم

أخصائي بحوث علمية

سكرتارية وكيل الكلية للدراسات العليا

32

إيمان مبروك عبد العظيم جنة

باحث دراسات عليا

باحث دراسات عليا

33

سلوى محمود إبراهيم محمود

باحث دراسات عليا

باحث دراسات عليا

34

رانيا السيد محمد سالم

باحث دراسات عليا

باحث دراسات عليا

إدارة العالقات الثقافية
35

حسام محمد البكري قنديل

مدير العالقات الثقافية

مدير العالقات الثقافية

36

والء سعيد محمد احمد

أخصائي عالقات ثقافية

أخصائي عالقات ثقافية

37

نسرين أمين عبد المعطي دبا

أخصائي عالقات ثقافية

أخصائي عالقات ثقافية

38

تامر جالل الدين حسين علي

39

محمد حمدي إبراهيم فرج

أخصائي عالقات عامة

42

سمر محمد الشيخ محمد يعقوب

أخصائي عالقات ثقافية

41

امنية اشرف حسام الدين

42

امانى عبد العليم إبراهيم

مكتب العميد
باحث شئون تعليم

مدير مكتب العميد
سكرتارية مكتب عميد الكليه و
قسم تكنولوجيا المعلومات
وسكرتارية وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مؤقتة

سكرتارية مكتب عميد الكلية وقسم
نظم المعلومات وبحوث العمليات
مؤقتة

سكرتارية الوكالء
سكرتارية قسم علوم الحاسب
مدخل بيانات

وسكرتارية وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

ادارة المشتريات والمخازن
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محمد علي عطية بدر

44

أهداب عبد هللا حامد شعير

45

غادة محمد عبد العال

مدير إدارة المشتريات

المشتريات
مدير إدارة 11

2

محاسب

محاسب

فني صيانة وتشغيل

أمين مخزن

46

طارق عزيز اسكندر عبده

فني مخزن

فني مخزن

47

سعيدة محمد عبد المعطي

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

48

فاطمة سليمان محمد شلبي

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

49

حنان عبد الفتاح إسماعيل

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

52

إبراهيم احمد عبد المحسن النعماني

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

51

محمود احمد نور الدين

اخصائى مشتريات

اخصائى مشتريات

52

محمد سعيد سليمان خلف هللا

أمين مخزن

أمين مخزن

53

عزة احمد احمد الخياط

إدارة شئون التعليم
مدير إدارة شئون تعليم

مدير إدارة شئون تعليم

54

هناء عيسى العجمي عمر

باحث شئون تعليم

باحث شئون تعليم

55

احمد جابر احمد احمد حبيب

باحث شئون تعليم

باحث شئون تعليم

56

نهى محمد فتوح سليمان

باحث شئون تعليم

باحث شئون تعليم

57

سمر صالح عبد العزيز سيف

باحث شئون تعليم

باحث شئون تعليم

58

وردة حسن محمد خليفة

باحث شئون تعليم

باحث شئون تعليم

59

سالي إبراهيم إبراهيم عيد

أخصائي بحوث علمية

شئون تعليم

62

أسماء سعيد محمد على يوسف

باحث شئون تعليم

باحث دراسات عليا

61

هيام محيي عبد الحميد

باحث شئون تعليم

باحث شئون تعليم

62

ورده حسن خلفه دبا

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

63

ساره عبدالخالق محمد ابو سالم

محاسب

شئون تعليم

64

فينان ناجي عبدهللا السيسي

65

سارة حمدي بط

66

مني رشدي عبد الحليم

67

رانيا عبد الرازق عطوان

ICDL
اخصائي تحليل وتصميم نظم

اخصائي تحليل وتصميم نظم

أخصائي مكتبات

أخصائي مكتبات

باحث خدمة مواطنين

باحث خدمة مواطنين

فني معمل

فني معمل

وحدة تكنولوجيا المعلومات IT
68

أميرة نصر احمد النحاس

أخصائي تحليل وتصميم نظم

أخصائي تحليل وتصميم نظم

69

هدير عاطف حسنين عبده

أخصائي تحليل وتصميم نظم

أخصائي تحليل وتصميم نظم
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72

منى محمد امين رحمة

أخصائي تحليل وتصميم نظم

71

دينا مجدى عبد العال

أخصائي تحليل وتصميم نظم

72

احمد حلمي عرفه

73

سليمان محمد سليمان شرشر

أخصائي تحليل وتصميم نظم
11
أخصائي تحليل وتصميم3نظم
وحدة الجودة

أخصائي مكتبات
المكتبة
قائم بعمل مدير المكتبة

قائم بعمل مدير المكتبة

74

شيماء محروس علي بكر

أخصائي مكتبات

أخصائي مكتبات

75

صفاء سعيد مصيلحي هشة

كاتب شئون إدارية

كاتب شئون إدارية

76

أميرة محمد محمد البخ

كاتب شئون عاملين

المكتبة

77

احمد حلمي إبراهيم الطلياوى

إدارة المعامل

مدير إدارة المعامل

مدير إدارة المعامل

78

أسماء محمد إبراهيم النجار

أخصائي تحليل وتصميم نظم

أخصائي تحليل وتصميم نظم

79

دعاء حامد محمد عيد علي

أخصائي تحليل وتصميم نظم

أخصائي تحليل وتصميم نظم

82

هاني حسين عبد الستار

أخصائي تحليل وتصميم نظم

خصائي تحليل وتصميم نظم

81

محمد سامي فتحي األسود

فني معمل

فني معمل

82

تامر طلعت انس عمارة

فني معمل

فني معمل

83

احمد محمد السيد الشافعي

فني معمل

فني معمل

84

نصر حسين محمد الديب

فني معمل

فني معمل

85

عصام عبده حسن بدر

86

مصطفى عبد الباسط السيد الدرس

87

أيمن السيد عطية

فني صيانة وتشغيل

المعامل

فني صيانة وتشغيل
فني صيانة وتشغيل

المعامل
المعامل

88

فوزية مجاهد أبو ذكري

كاتب شئون إدارية

المعامل

89

حسين عاطف الجندى

فني صيانة وتشغيل

فني صيانة وتشغيل

92

عاطف احمد رزق

إدارة الصيانة
سباك صحي

سباك صحي

91

محمد محمد إبراهيم غنيم

فني صيانة وتشغيل

فني صيانة وتشغيل

92

اميمة محمد احمد الكومي

عامل سويتش

عامل سويتش

93

محمد خليفة زين الدين

سباك صحي

سباك صحي

94

مجدى شبل عطية

سائق

سائق

95

احمد محمد رضوان

كهربائي

كهربائي

96

فتحى سعيد محمد عوض

فني صيانة وتشغيل

فني صيانة وتشغيل
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97

نبيل سعيد عبد الرحمن

نجار

98

حسام الدين شمس الدين

فني صيانة وتشغيل

نجار 11
فني صيانة 4
وتشغيل

99

احمد سعيد شوشة

فني صيانة وتشغيل

فني صيانة وتشغيل

الشئون اإلدارية
122

شعبان يوسف احمد الفخراني

فني صيانة وتشغيل

معاون الكلية

121

محمد مصطفي مرسي

فني صيانة وتشغيل

األرشيف

122

دعاء صبري علي

عامل خدمات معاونة

عامل خدمات معاونة

123

صبحيه محمد خير الدين

عامل خدمات معاونة

عامل خدمات معاونة

124

صبحيه عباس فريد

عامل خدمات معاونة

عامل خدمات معاونة

125

أيمن السيد ابراهيم

عامل خدمات معاونة

عامل خدمات معاونة

126

محمود رمضان احمد حجازي

عامل خدمات معاونة

عامل خدمات معاونة

عزة محمد حسن

عامل خدمات معاونة

عامل خدمات معاونة

127

كيفية االتصال بالكلية
االتصال بالكلية من خارج الجامعة 248/ 2222268 & 248 / 2222263 :
مباشر العميد :

248/ 2222277

مباشر وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب :

248/ 2222246

مباشر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا :

248/ 2222231

مباشر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة :

248/ 2222238

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة المنوفية – دليل الطالب 0202/0202

115
248/ 2222262
11
5

مدير مكتب العميد  /الفاكس :

248/ 2222243

مباشر أمين الكلية :
رعاية الشباب :
موقع الكلية :

داخلي 192/186

http:// www. mu.menofia.edu.eg

لجنة إعداد الدليل

لجنة اإلشراف
األستاذ الدكتور  /حاتم محمد سيد أحمد

لجنة اإلعداد

( عميد الكلية )
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ا /ناسرين عبد الهادي فريد
أ  /أسماء طه الخولى
أ  /مصطفي عبد الرازق الميهي

( مدير إدارة رعاية الشباب ) 11
6
( أخصائي اجتماعي بإدارة رعاية الشباب )
(أخصائي اجتماعي بإدارة رعاية الشباب)
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محتويات الدليل
نصائح هامة
كلمة السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
كلمة السيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
كلمة السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية
كلمة السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
كلمة السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كلمة السيد األستاذ الدكتور /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
كلمة السيد األستاذ  /أمين الكلية
كلمة السيد األستاذ  /مدير ادارة رعاية الشباب
نبذه تاريخية عن محافظة المنوفية
نبذه عن جامعة المنوفية
نبذه عن كلية الحاسبات والمعلومات
الدرجات العلمية بالكلية
األقسام العلمية بالكلية
المعامل والوحدات الخدمية بالكلية
المكتبة
مجلس الكلية
نظام الدراسة ومراحل البكالوريوس
برامج الكلية
شئون التعليم والطالب
الئحة تأديب الطالب
رعاية الشباب
االتحادات الطالبية
لجان رعاية الشباب
إنجازات رعاية الشباب
الرعاية التي تقدم للطالب
لوحة شرف للطالب المتفوقين للعام الجامعي 2217-2216
الدراسات العليا
األقسام اإلدارية بالكلية
كيفية االتصال بالكلية
لجنة إعداد الدليل
محتويات الدليل

11
7
5
6
7
8
9
12
11
12
13
14
16
18
22
22
24
38
39
42
56
69
75
76
78
79
89
97
122
127
129
114
115
116

