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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
َوالَ  َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسيَنا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا

الَِّذيَن ِمن  تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى

ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا ِه َواْعُف بِ  قَْبِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحم ِ

 َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالََنا فَانُصْرنَا

 لَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ ع

 صدق هللا العظيم 
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يسعدني نيابة عن أسره الكلية أن أرحب بالطالب الجدد الذين حالفهم الحظ بااللتحااا   

 بكلية الحاسبات والمعلومات.

 
ولما كانت الكلية من الكليات الجديدة علي مستوي الجامعااات المياارية التااي تواكااب  

تكنولوجيا المعلومات فإنني علي ثقة بأن طالب الكلية سيجدون كل ما يتمنااوه فااي ساابيل عير 

 بناء العقلية المعلوماتية التي تواكب التكنولوجيا الحديثة.

 
مكتبه بها أحدث المراجااو والكتااب  وقد تم تجهيز الكلية بأحدث المعامل باإلضافة إلى 

 الدراسية.

 
رعايااة الفاةقااة فااي ساااةر اثناااطة الثقافيااة وسااوي يجااد أبناانااا الطااالب كااذل  ال

واالجتماعية والرياضية إضافة إلى ما تقدمه الجامعة ماان ماادمات طالبيااة تتمثاال فااي اإلسااكان 

 الجامعي والمطاعم والمالعب وغيرها.

     

 عميد الكلية              

 

 علياء يوسفأ.د/           
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 .أبناةى الطلبة و الطالبات 

تاري كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعه حلوان بانتماةكم لها وتحتاج منكم إلى 

و اثيرار على تحييل العلم النافو حتى تتزودوا بما يمكانكم المزيد من العطاء 

من تحقيق ذواتكم ،ومدمة وطنكم ،وأن تكونوا ماهلين لحمل راية العلم والمعرفة 

. 

أبناةى ،عقولكم هى اثمل ، عياونكم هاى الطرياق ،إرادتكام هاى السابيل لتحقياق 

غاياتكم . نعلم أنكم أمانة لدينا ونحرص أاد الحرص علاى ماد جساور التوايال 

الفعال بين اإلدارة و أعضاء هيةة التدريس والطالب بما يحقق امالكم وطموحات 

 أعضاء هيةة التدريس .

 

 

 

 

     

 الكلية لشئون التعليم والطالب  وكيل             

 
 أسامة عز الدين امامد/  أ.                 
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ومقاار  1975لساانة  70بالقااانون رقاام  1975يوليااو  26أناااةت جامعااة حلااوان فااي  

الجامعااة الرةيسااي هااو عااين حلااوان، وتتميااز بطااابو ماااص إذ أن الدراسااة بالعديااد كاام كليااات 

 الناحية التطبيقية باإلضافة إلى الطابو اثكاديمي.الجامعة تميل إلى 

وتعتبر جامعة حلوان جامعة ااملة تضم كليااات ذات تنااوم وتميااز واضاا  فااي اااتي  

 مجاالت العلوم ا وتتبو الجامعة الكليات اآلتية:

 

 

 كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة. كلية الحاسبات والمعلومات.

 كلية التربية الموسيقية. بحلوان. كلية الهندسة 

 كلية التربية. كلية الهندسة بالمطرية. 

 كلية اإلقتياد المنزلى.  كلية الييدلة. 

 كلية التربية الفنية.  كلية العلوم. 

 كلية اآلداب.  كلية التجارة وإدارة اثعمال. 

 كلية الحقو . كلية الفنون الجميلة. 

 التعليم اليناعى. كلية  كلية المدمة اإلجتماعية.

 كلية الفنون التطبيقية. كلية السياحة والفناد . 

 كلية التمريض. كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم. 
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علي إنااء كليااة الحاساابات والمعلومااات، كمااا  18/7/1994وافق مجلس جامعة حلوان بتاريخ 

 علي إنااةها واعتمد الالةحة الداملية لها. 7/1/1995وافق المجلس اثعلي للجامعات بتاريخ 

 
بإنااااء كليااة الحاساابات  1995لساانه  419ويدر قرار السيد رةيس الجمهورية رقم  

والمعلومات بجامعة حلوان مو كليات مماثلة في جامعات أمااري بهاادي المساااهمة الفعالااة فااي 

نيات الحاسبات ونظم المعلومااات بمااا مدمة المجتمو الجديد وإتاحة الفرية أمام الجميو لتعلم تق

يمدم قضايا التنمية لدمول عير المعلومات والمعرفااة وذلاا  بتأهياال القااوي البااارية الالزمااة 

  .لسو  العمل في العير الجديد مو قدرتها علي التنافس في هذا لمجال

 

 رسالة الكليه :

مل المحلي و اإلقليمي فااى تعمل الكليه على إعداد مريج متميز قادر على المنافسة فى سو  الع

 مجاالت الحاسبات والمعلومات مو اإلسهام في مدمة المجتمو المحلي وإثراء البحث العلمي.

  

 راية الكليه :

تسعى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان الى التميز العلمي والعملي والبحثي فى مجال 

 الحاسبات والمعلومات محلياً واقليمياً .

 الكليه :أهداي 

إعداد خريج متميز في مجاالت الحاسبات والمعلومات قادر علي المنافسة في أسواق   .1

 العمل المحلية واإلقليمية.

التطوير المستمر في البرامج الدراسية والنظم التعليمية بما يتمشي مع متطلبات إعداد   .2

 خريج متميز تنافسي.

 عمل اإلبتكاري.تدريب الطالب علي العمل الجماعي والبحث العلمي وال .3

 تدعيم التعلم المستمر والتعلم اإللكتروني .4

العمل علي حصول الكلية على اإلعتماد األكاديمي بواسطة الهيئة القومية لضمان   .5

 جودة التعليم و اإلعتماد.

تحقيق التميز العلمي من خالل الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجاالت  .6

 التخصص. 

ية واإلقليمية والعالمية وإصدار مجلة علمية في مجاالت تنظيم المؤتمرات المحل .7

 تكنولوجيا المعلومات

 تشجيع النشر في المجالت والدوريات ذات السمعة العالمية. .8

إيجاد بيئة علمية إيجابية جذابة للعلماء المتميزين من الكفاءات الوطنية للمشاركة في  .9

 الرسائل واألبحاث والمشروعات المشتركة.

لوعي لدي الجميع نحو أهمية البحث العلمي المتميز وتشجيع البحث رفع مستوي ا .10

 العلمي المتميز في الكلية.
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تطوير أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم من خالل زيادة أعدادهم بما يتمشي مع  .11

المتطلبات العالمية للجودة وتدريبهم علي أحدث الوسائل التعليمية وتطوير مهاراتهم 

 البحثيه واإلدارية

ير الهيكل التنظيمي للكلية وتطوير النظم اإلدارية بها وتدريب الكوادر اإلدارية تطو .12

 القادرة على القيادة وتحمل المسئولية 

خدمة القطاع الحكومي وقطاع األعمال العام والمجتمع المدني عن طريق تنظيم  .13

ء  االستشارات والمساعدات الفنية لهم وتدريب الكوادر البشرية القادرة علي الوفا

 باحتياجات هذه القطاعات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات.

 القيم الخاصة بالكلية 

   

 اإللتزام األخالقي و المهني .1

 المحافظة على حقوق الملكية الفكرية وحقوق الغير .2

 المصداقية والشفافية  .3

 الفرص المتكافئة والعدل والمساواة .4

 المسئولية و المحاسبية  .5

 التطوير المستمر.الجودة والتميز و  .6

 العمل الجماعي.  .7

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

     عميد الكلية

 علياء يوسي أ.د                                         

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبقائم بعمل 

  اسامة عزالدين أمام د . أ                                         

  للدراسات العليا والبحوثوكيل الكلية قائم بعمل 

 محمود محمد عبداللطييأ.د           

  خدمة المجتمع والبيئةوكيل الكلية لشئون قائم بعمل 

  . منى محمد نيردأ.                                      

 أمين الكلية 

 عماد الدين سعيد .أ                 

 

 

 

 يوجد بالكلية ثالث أقسام علمية وهم:

 علوم الحاسبقسم  .1

 قسم نظم المعلومات .2

 معلومات  القسم تكنولوجيا  .3

 اعبة هندسة البرمجيات ) برنامج ماص بميرفات( .4

 رئيس قسم علوم الحاسبقائم بعمل 

 هالة عبدالجليل السيد  د  أ.    

 رئيس قسم نظم المعلوماتقائم بعمل 

 اريي عبد القادر عبد النبىأ.د     

 معلومات القسم تكنولوجيا قائم بعمل رئيس 

 محمود محمد محمود حسن.م.د أ    
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 أوال:     قسم علوم الحاسب

      بالقسم )معار حاليا( أستاذ متفرغ                     عبادة سرحان أحمدأ.د/ .1

 أستاذ متفرغ بالقسمميطفى سامى محمود                      أ.د/  .2

 متفرغ بالقسم أستاذ                   عاطي زكى محمد غلوشأ.د/  .3

                    أستاذ بالقسم              أ.د/محمد عبدالفتاح بالل                .4

 وعميد الكلية أستاذ           يوسيعلياء عبدالحليم عبدالراز  أ.د/  .5

 بالقسم                                                       أستاذ                      محمد حسن محمد حجاجأ. د/   .6

 أستاذ مساعد                     أ.م.د/ أمل السيد على أبو طبل .7

  القسم مساعد ورةيسأستاذ                 هالة عبدالجليل السيدد/ م..أ .8

 أستاذ مساعد                        وليد أحمد يوسيد/ أ.م. .9

 مدرس ) اجازة مرافقة زوج(           هدى محمد لطفى السيدد/  .10

 بالقسم مدرس                    غادة أحمد عبدالمنعم د/  .11

 بالقسم مدرس أيمن محمد عزت عبدالسالم            د/  .12

 بالقسم مدرس                 وسام محمد حسن محمدد/  .13

 مدرس بالقسم مروة محمد عبدالفتاح حسن             د/ .14

 مدرس بالقسم                   إنياي حسين ميطفىد/ .15

 مدرس بالقسم                     هالة محمد عباس طهد/ .16

 مدرس بالقسم                  آية يدقى عدلى عيسىد/ .17

 مدرس بالقسم                   حمدهللامى أحمد السيد د/ .18

 مدرس بالقسم         عمرو أحمد يبرى عبدالرحمند/ .19

 )مهمة علمية بمرتب(مدرس     د/محمد نبيل حسين ابراهيم         .20

 د/ سارة نبيل عبدهللا عبدالقادر              مدرس بالقسم .21

 

 

 قسم نظم المعلومات :ثانيا

ً أستاذ متفرغ                . أ.د/ أحمد اري الدين أحمد 1  ( )ومعار حاليا

 بالقسم متفرغ أستاذ                        هواي عبد الحكيم طلب. أ.د/ 2

 )ومعار حاليا(أستاذ بالقسم                      ليلى محمد الفنجرى. أ.د/ 3

 أستاذ مساعد بالقسم معارة حالياً                . أ.م.د/ مها عطية هنا محمود 4

 وقاةم بعمل أستاذ مساعد                       . أ.م.د/ أسامة عز الدين إمام 5

 ( لاةون التعليم والطالبوكيل الكلية )                                                 

 قاةم بعمل وأستاذ مساعد بالقسم      محمود محمد أحمد عبداللطيي. أ.م.د/ 6

  للدراسات العليا وكيل الكلية 

 وقاةم بعمل أستاذ مساعد بالقسم                         منى محمد نير عياطأ.م.د/ . 7

  وكيل الكلية لاةون البيةة    
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  معار حالياأستاذ مساعد                      سيد عبدالجابر عبد الجوادأ.م.د/ .8

 معار حالياأستاذ مساعد                        دعاء سعد حسن محمد. أ.م.د/ 9

 )أجازة ماية(أستاذ مساعد                   الاحات السيد. أ.م.د/ أيمن السيد 10

  أستاذ مساعد )معار حاليا(               محمد إبراهيم بيومى مرعىد/  أ.م..11

  أستاذ مساعد ورةيس القسم               القادر عبد النبىاريي عبد د/ أ.م.. 12

 بالقسم  أستاذ مساعد                د/ أحمد بهاء الدين محمد فريد أ.م..13

 مرافقة زوج(أجازة )مدرس بالقسم                . د/ ايماء محمد رااد عيسي 14

 مرافقة زوج(أجازة )سم مدرس بالق                . د/ أماني محمد عبد السميو 15

 مدرس بالقسم                         . د/ أماني محمد محمد عبده 16

 مدرس بالقسم                     ليلى عبد اللطيي عبد المجيد. د/ 17

 )اجازة مرافقة زوج(مدرس بالقسم                فاطمة السيد عبد المعطى. د/ 18

 )اعارة مارجية(مدرس                      محمود ميطفى محمد. د/ 19

 مدرس بالقسم                     عبد الفتاح . د/ منال عبد القادر21

 مدرس بالقسم                          مروة يالح فرحان . د/ 21

 مدرس بالقسم                    ايماء محمد عزت محمد. د/ 22

 مدرس بالقسم              مرسى. د/ حنان فهمي فهمي فهمي 23

 

 معلومات الثالثاً:     قسم تكنولوجيا 

 أستاذ مساعد بالقسم وقاةم بعمل رةيس القسم            محمود محمد محمود حسن. أ.م.د/ 1

 أستاذ مساعد بالقسم                          رويدا عبد الحميد ياد . أ.م.د/ 2

 مدرس بالقسم                                 ماجد حسين السيد وافى. د/ 3

 مدرس بالقسم                          حسام الدين ميطفى امردن. د/ 4

 مدرس بالقسم                                سعيد. د/ نهله أحمد محمد 5

 )معار حاليا( مدرس                  ياسر حفنى عبد الحليم عيسى. د/ 6

 مدرس بالقسم                           . د/ طه مهدي محمد عرابي7
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 المدرسين المساعدين والمعيدين

  أوال :     قسم علوم الحاسب

 مدرس مساعد                                     سمير عبد العظيم محمد السيد م.م/.1

 م.م/ سهى أحمد إحسان على                                 مدرس مساعد )أجازة دراسية( 2.

 )أجازة دراسية( مدرس مساعد                                .م.م / محسن حسن عبدالحكيم  3

 مدرس مساعد                                       م.م/ محمد السعيد محمد موسى. 4

 )أجازة دراسية( مدرس مساعد                                م.م/ منى رجب سيد عبد الجيد. 5

 س مساعد مدر                                        م.م/ ميالد أبو المير باارة حنا. 6

 مدرس مساعد                                      م.م/ إسالم جمال عبدالجابر عالم. 7

 معيد                                                  أحمد محمدين السيد فراج. 8

 ةمعيد                                                    رنا يالح الدين حسين. 9

 معيد                                             سلوى أسامة سليم عبدالعال . 10

 معيد                                          أحمد هاام ميطفى ميطفى -11

 ةمعيد                                             دعاء عبدهللا عبدالمحسن  – 12

 معيده                                               هدير سامى عباس حسام -13

 معيد                                     أحمد محمود محمود السيد البدوى -14

 )اجازة ماية(معيد                             أحمد عبدالقادر رضوان مميس – 15

 معيد                                        محمد حسنى رسمى هنيدى – 16

 معيد                                          دانيال عبدالقوىأحمد نادى  -17

 معيد                                           تامر عبدالعزيز عبدالمجيد -18

 معيد                                                واةل عيد فتحى عيسى -19

 ةمعيد                                                ايمان اسماعيل محمد -20

 معيد                                               احمد محمد عبدالبيير -21

 معيد                                                  عبدهللا عيام عبدهللا -22

 معيد                                            هاام حسام حلمى محمد -23

 معيد                                                 ياسر عمر محمد سيد -24

 مجند                            أحمد عادل عمر منيور -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 :     قسم نظم المعلوماتثانيا 
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 )أجازة دراسية( مدرس مساعد                        أحمد عبد الحميد محمد إبراهيم  -1

 )اجازة رعاية طفل( مدرس مساعد                      نرمين عبد الحكيم عثمان قاسم  - 2

   )أجازة رعاية طفل( مدرس مساعد                         محمدليلي محمد عبد الحميد  - 3

 )أجازة رعاية طفل(مدرس مساعد              مروه أحمد ميطفي محمد عبد القادر  - 4

 )أجازة رعاية طفل( مدرس مساعد                       مى محمود محمود الدفراوى – 5

 مدرس مساعد )أجازة دراسية(                              نور ميطفى عبد الحميد -6

 مدرس مساعد                                      عقوب يمحمود أحمد السيد -7

 مدرس مساعد                                يفاء مجدى سعد أبو العزايم – 8

 )أجازة دراسية( مدرس مساعد                            اريي مسعد عبد الفتاح محمد -9

  ةمعيد                                      إيناس محمد فتحي حسين  -10

 معيد                                       هالل أحمد سليمان محمد -11

  مدرس مساعد                                      أحمد مجدى يوسي محمد -12

  طفل( ة ) اجازة رعايةمعيد                         مروة محمد السعيد حسن – 13

 معيد                                      هيثم على محمد غالب – 14

 معيد                                      أحمد عبد المالق فهمى -15

 معيده                                      هند سيد أنور عبد العال -16

 معيد                                      احمد محمد عبد اللطيي -17

 معيد                                     محمد احمد ابو المكارم – 18
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 معامل الكلية

لإللكترونيااات وأحااد هااذه باإلضااافة إلااى معماال يوجد بالكلية أحدث معاماال حاساابات  

المعامل متيل باإلنترنت وتقوم الكلية مالل هذا العااام بتوياايل عاادد أماار ماان المعاماال علااي 

 الابكة.

 
 

 المكتبة

يمكن االستفادة من الماادمات التااي تقاادمها مكتبااة الكليااة فااور حيااول  علااي كارنيااه  

 رسم المكتبة.الكلية، الذي يثبت تسجيل  بها وتسديد  للميروفات التي تامل 

علي الكتب المتميية في مجال الحاساابات والمعلومااات كااذل   تحتوي مكتبة الكلية 

 توجد دواةر معاري وقواميس عامة.

  
للطالب حق في استعارة كتاب أو كتابين لمدة أسبوعين ويمكاان تجديااد االسااتعارة فااي 

 حالة توافر الكتب.

ان الكتااب ومدمااة اسااتمراج يقاادم العاااملون بمكتبااة الكليااة مدمااة اإلرااااد عاان مكاا 

 المعلومات من دواةر المعاري والمراجو.

وسيتم حالياً ربط مكتبااة الكليااة بااابكة اإلنترناات لتقااديم ماادمات االتيااال بالمكتبااات 

 المحلية والعالمية.
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 رعاية الشباب

يوجد بالكلية جهاز لألناطة الطالبية ياااري علااي تمطاايط وتنفيااذ ومتابعااة اثناااطة  

والفنيااة والمعسااكرات  الطالبية الممتلفااة فااي كافااة المجاااالت االجتماعيااة والرياضااية والثقافيااة

ورياضااية وتقااديم جااواةز  ثقافيااةوالرحالت وإتاحة المعسكرات لمدمااة البيةااة وإقامااة مسااابقات 

 للفاةزين.

كما تبذل الكلية قيارى جهدها لتنمية مواهااب الطااالب ومهاااراتهم وقاادراتهم وااا ل  

فراغهم بطريقة سليمة وتنمية العالقااات االجتماعيااة بااين الطااالب فااي ممتلااي الساانوات أوقات 

 الدراسية بالجامعة.

 الخدمات التى يقدمها القسم البنائه الطالب خالل العام الدراسى:           
 -النشاط االجتماعى : -1

اسااتقبال حمااالت التباارم  –دورات تثقيفية فى االسعافات االولية ومكافحة االدمان  –الرحالت 

 مسابقات فى الموضوعات االجتماعية. –مسابقات اطرنج  –بالدم 

 -النشاط الثقافى : -2

 –القاااء  –زجل  -عامى( -اعر )فيحى -إنااد دينى -احاديث نبوية –مسابقات القران الكريم 

ليااوم ومهرجااان ا –مسااابقات المااط العربااى  –مسابقات ثقافية ودينيااة   -قية قييرة  -مطابة

 مجالت مطبوعة . –يحي حاةط  -ومسابقات المعلومات العامة –الثقافى 

 -النشاط الفنى : -3

 –الفنون االسرية  -مسابقات ال ناء والموسيقى –معرض الفنون التاكيلية  –مسرح المنوعات 

 تمثيل.  -عزي 

 -النشاط العلمى والتكنولوجى: -4

تثقيي وتنمبااة كااوادر  –ة والتكنولوجيا لدى الطالب تنمية الملكات العلمي –مسابقة نادى العلوم 

 طالبية علميا.

 الجوالة والخدمة العامة  -5

تهدي إلى تنمية روح المسةولية لدى الاااباب واالعتماااد علااى الاانفس وتنميااة روح القيااادة ماان 

 –مااالل المعسااكرات  واالجتماعااات واناااطة حياااة المااالء ) معسااكرات  تدريبيااة كااافية 

 معارض ( –اناطة المدمة العامة  –مسابقات دينيه وثقافية  –عسكرات قومية م –مهرجانات 
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 النشاط الرياضى   -6

 -وهو عبارة عن :              

 -نشاط داخلى : -1

 –يتمثاال فااى البطااوالت والمسااابقات التااى تقااام داماال الكليااة مثاال ) تاانس الطاولااة  -

 كونغ فو ( -كاراتيه -كرة السرعة –ميارعة الذراعين 

 نشاط خارجى: -2

 –كرة السلة  -كرة الطاةرة  –كرة اليد  –ويتمثل فى االلعاب الجماعية )  كرة القدم - -

 سباحة ... الخ (

 نشاط االسر الطالبية -7

هو مجموعة من الطالب الراغبين فى االاترا  فى اسرة يلتقااون حااول راةاادهم فااى       

 اطار ارعى يكون ال رض منها ممارسة االناطة الممتلفة .

 صندوق التكافل االجتماعى-8

يهاادي إلااى  تااوفير الرعايااة االجتماعيااة لطااالب الكليااة ال ياار قااادرين عاان طريااق        

يااعوبات التااى تااواجههم عاان طريااق تااوفير كافااة انااوام مساعدتهم علااى الت لااب علااى ال

 شراء ادوات دراسية -2       تسديد الرسوم  -1        المساعدة العينية

 شروط االستفادة من صندق التكافل:

 ان يكون الطالب مصرى الجنسية -1

 يكون الطالب مقيد بالكلية ان -2

 -ان يقدم الطالب المستندات االتية :  -3

 .من وحدة الضمان االجتماعىبحث اجتماعى حديث  •

 المعاش مفردات مراتب الوالد والوالدة أومفردات المعاش فى حالة  وفاة الوالد او بلوغه •
 صورة شهادة الوفاة فى حالة وفاة ولى االمر .  •

 شهادة من الجمعية الزراعية بالحيازة.  •
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 الوحدة العالجية

( ممرضااات 2متمييااين وياايدلي وعاادد )يوجد بالكلية وحدة عالجية تضم أطباء  

يوجااد بالجامعااة  وييدلية لعااالج الحاااالت المرضااية التااي تحتاااج إلااى إسااعاي فااوري وكااذل 

سيارات إسعاي مجهزه لنقل الحاالت التي تستدعي نقلهم إلااى مستااافي الجامعااة بحلااوان حيااث 

 تتوافر االمكانيات واثجهزة الطبية.
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 نظام الدراسة   

العام الدراسي إلي فيلين  ، ويقسم لكلية على نظام الساعات المعتمدةالدراسة باتعتمد  •

 .  سية لتحديد وزن المقرر   الدراسي، وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة قياس درادراسيين

وأربعون ساعة  وأربعةماةة أن يجتاز الطالب بنجاح يتطلب الحيول على البكالوريوس  •

، مقسمة إلي أربعة مستويات فيول دراسية على اثقل دي ثمانيةمعتمدة وذل  على م

   دراسية.

ماتركة لجميو التمييات ، ويبدأ التميص فى   المستوى اثول والثانيالدراسة فى  •

  به بعد إقرارها من مجلس  . ولكل قسم أن يضو الاروط الماهلة لاللتحاالمستوى الثالث

 .  الكلية

 لغة التدريس   

بالل تين العربية واإلنجليزيااة وفقااا لمتطلبااات  الحاسبات والمعلوماتالدراسة فى كلية 

 كل مقرر دراسي .

 اإلرشاد األكاديمي

تحدد الكلية لكل مجموعة من الطالب مراداً أكاديمياً من أعضاء هيةة التدريس يقااوم 

يهااا بمهام اإلرااد اثكاديمي للطالب ومساعدته على امتيار المقررات التى يدرسها والتسجيل ف

وتوجيهه طوال فترة دراسته بالكلية . ويقوم مجلس الكلية بتوزيو الطالب المقيدين بالكلية علااى 

هيةة التدريس والطالب هو المسةول عن المقررات التى يقوم بالتسجيل فيهااا بناااء علااى رغبتااه 

 .وللطالب الحق في ت يير المراد االكاديمى بموافقة وكيل الكلية لاةون التعليم والطالب

 

 التسجيل والحذف واإلضافة 

يقللوم الطالللب بتسللجيل المقللررات الدراسللية التللى  بأسللبوعين بداية كللل فصللل دراسللي قبل  •

 .يختارها، وذلك من خالل نماذج طلب التسجيل التى توفرها الكلية 

 . طالب 10ال يقل عن مقرر  أىلحد اثدني لعدد الطالب للتسجيل فى ا •

، والحد ات( ساع9للساعات المعتمدة للتسجيل فى كل فيل دراسي )يكون الحد اثدني  •

 . فى بعض الحاالت المتطلبة لذل ويجوز التجاوز عن هذين الحدين ( ساعة. 18اثقيي )

يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذي أو يضيي مقرراً أو أكثر وذل   •

ي مالل أربعة أسابيو من بداية أسبوعين من بدء الدراسة في حالة اإلضافة و فمالل 

ويتم ذل  بالتنسيق مو المراد اثكاديمي للطالب ومن مالل  الدراسة في حالة الحذي. 

 محددة.  و اجراءات نماذج

يسم  للطالب بدراسة المقررات الممتلفة والتسجيل فى المستويات اثعلي بناء على قيامه   •

ثعلي. وال يتم تسجيل الطالب فى مقرر للمقررات اكمتطلبات بامتيار المقررات المطلوبة 

ويجوز بناًء على موافقة مجلس القسم المعني التجاوز عن   متطلباته.أعلي إال إذا نج  فى 

هذا الارط إذا كان الطالب سبق له التسجيل في متطلب المقرر ولم يجتازه أو يكون 

 نجاحه فيها. مسجال في المتطلب في نفس الوقت. وال يجوز للطالب أن يسجل مادة سبق
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 االنسحاب من المقرر  

 8يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التى امتارها أن ينسحب ماان مقاارر أو أكثاار مااالل  •

 ى بحيااث ال يقاال عاادد الساااعات المسااجلة للطالااب عاان الحااد اثدناا  أسابيو من بدء الدراسة

وفااى هااذه الحالااة ال يعااد الطالااب ساعات معتمدة(  9) للتسجيل فى الفيل الدراسي الواحد

 راسباً فى المقررات التى انسحب منها  ويحتسب له تقدير "منسحب" فقط. 

إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذل  دون عذر قهري يقبله مجلس  •

المقااررات التااى انسااحب منهااا . أمااا إذا تقاادم قباال  الكلية يحتسااب لااه تقاادير "راسااب" فااى

 مجلس الكلية  فيحتسب له تقدير "منسحب" . يقبله تحان بعذر قهري االم

 

 المواظبة والغياب  

 .الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات نظامية وال يجوز فيها االنتساب  •

% من  75يتطلب دمول الطالب االمتحان النهاةي تحقيق نسبة حضور ال تقل عن  •

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

% يكون لمجلس الكلية حرمانه من دمول االمتحان النهاةي بعد إنذاره. 25المقررات 

 اةى للمقرر. ويعطي درجة "يفر" فى درجة اثمتبار النه

يعطي درجة   –دون عذر مقبول  –الطالب الذي يت يب عن االمتحان النهاةي ثى مقرر  •

 .  يعد راسبا في هذا المقرر"يفر" فى ذل  االمتحان و

 ن عدم حضور االمتحان النهاةي ثيإذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية ع  •

تقدير "غير مكتمل" فى هذا المقرر   مقرر مالل يومين من إجراء االمتحان يحتسب له

 ال يكون قد تم حرمانه من دمول االمتحانات النهاةية .  أبارط 

بعد وفى هذه الحالة يتاح للطالب الحايل على تقدير "غير مكتمل" فرية أداء االمتحان  •

وتحتسب الدرجة النهاةية للطالب على أساس  . التالي الدراسيالفيل  ذل  مو امتحانات 

لحايل عليها فى االمتحان النهاةي إضافة إلى الدرجة السابق الحيول عليها فى  الدرجة ا

 اثعمال الفيلية .  

 

 االنقطاع عن الدراسة  
 

يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل فى فيل دراسي أو انسحب من جميو  •

  مقررات الفيل الدراسي بدون عذر مقبول.

فيول   أربعةفيلين متتاليين أو  –بعذر مقبول  –يجوز للطالب االنقطام عن الدراسة  •

. ويفيل من الكلية إذا انقطو عن   وتحتسب هذه المدة كإيقاي قيد  غير متتالية بحد أقيي

 الدراسة لفترة أطول دون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة. 

يقاي القيد بالكلية حسب الاروط والضوابط التى تضعها يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إل •

 الجامعة .  
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 نظام االمتحانات  

 ( درجة.  100يتم تيحي  امتحان كل مقرر من ) •

 % من الدرجة النهاةية. 50الحد اثدني للنجاح فى المقرر الدراسي هو  •

 توزم درجات االمتحان فى كل مقرر على النحو التالي:   •

 .  %40: اثعمال الفيلية *   

% في حالة وجود  10منها % المتحان نهاية الفيل الدراسي60: اثمتبار النهاةى* 

 . % لالمتحان التحريري50امتحان عملى للمادة و الباقي و هو 

مدى فيلين دراسيين ويكون االمتحان أما مادة الماروم فتكون الدراسة بها ممتدة على  •

%  50% ثعمال السنة، 50فى نهاية الفيل الدراسى الثانى وتوزم الدرجات بنسبة 

  لالمتحان الافوى )مناقاة الماروم(.

التي المقررات  مدة االمتحان التحريري هو ثالث ساعات إال في مقرر "حقو  اإلنسان" و •

 ي في هاتين الحالتين ساعتين فقط. التحريربها امتحانا عمليا فتكون مدة االمتحان 

لم يستطو  إذاويفيل   2إذا ويل معدله التراكمي إلى أقل  من  –أكاديمياً  –ينذر الطالب  •

رفو معدله التراكمي مالل أربو فيول متتالية ويجوز لمجلس الكلية من  الطالب فرية  

لتراكمي طبقا للمادة رقم ااستثناةية لرفو معدله التراكمي بعذر مقبول ويحتسب المعدل  

(13.)  
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 نظام التقويم  

 أ(
تتبو الكلية نظام الساعات المعتمدة والذي يعتمد على أن الوحدة اثساسية هي المقرر   •

الدراسي وليس السنة ويكون نظام التقييم على أساس التقدير فى كل مقرر دراسي بنظام 

 النقاط والذي يحدد طبقاً للجدول التالي :  

 النقاط التقدير النسبة المئوية للدرجة

 A+ 4 % فأكثر90

 A 3.75 % 90أقل من  -% 85

 B + 3.4 % 85أقل من  -% 80

 B 3.1 % 80أقل من  -% 75

 C + 2.8 % 75أقل من  -% 70

 C 2.5 % 70أقل من  -% 65

 D+ 2.25 % 65أقل من  -% 60

 D 2 % 60أقل من  -% 50

 F 1 % 50أقل من 

 

 ب( حساب المعدل التراكمي 

 ( على النحو التالي:  GPAيتم حساب المعدل التراكمي للطالب )

يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي )النقاط الموضحة فى الجدول( فى عدد الساعات   •

 المعتمدة لهذا المقرر لنحيل على عدد النقاط الماية بكل مقرر دراسي.  

 يتم جمو نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فيها الطالب.   •

يتم قسمة مجموم النقاط على إجمالي الساعات المسجلة للطالب لنحيل على المعدل   •

 التراكمي كما يلي: 

 =     GPAالمعدل التراكمي  

  
 

 

 مجموم النقاط
 

 الساعات المسجلة إجمالي 
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 يتم حساب التقدير العام للطالب بناء على المعدل التراكمي طبقاً للجدول التالي: 

 التقدير العام المعدل التراكمي

 ممتاز فأكثر  3.4 

 جيد جداً  3.4أقل من  إلى 2.8

 جيد 2.8أقل من  إلى 2.4

 مقبول 2.4أقل من   إلى 2

 ضعيي 2أقل من   إلى 4.1

 ضعيي جدا 4.1أقل من  
 

 حساب التقدير العام 

يمن  الطالب مرتبة الاري في حالة اجتيازه للوحدات الدراسية التي درسها بكل مستوى  •

 درسه. دراسي بتقدير ال يقل عن جيد جدا وبارط أال يرسب في أي مقرر 

 الرسوب واإلعادة  

إذا رسب الطالب فى مقرر فعليه إعادة دراسته واالمتحان فيه مرة أمري. فإذا نج   

ه  سته تحتسب له الدرجات الفعلية التى حيل عليها ويحسب معدلفى المقرر بعد إعادة درا

 التراكمي على هذا اثساس.  

 
 أحكام تنظيمية  

لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية أو دراسات تنايطية فااى الموضااوعات التااى تاادمل  •

 ضمن امتياص اثقسام الممتلفة . 

)فياال ياايفي( لماادة ثمانيااة  ياايفية مكثفااة دراسةيجوز لمجلس الكلية الموافقة على عقد  •

فى بعض المقررات بناء على اقتراح اثقسام العلمية . ووفقاً لما تسم  به إمكانيااات  أسابيو

 . على أال يسجل الطالب في أكثر من ست ساعات معتمدةوظروي الكلية 

 ح مجلس الكلية تحييل مقابل مدمات تعليمية من         يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقترا •

 الطالب الدارسين فى الفيل الييفى . كما يجوز أيضاً لمجلس الجامعة يري مكافأت             

 ماية بناء على اقتراح مجلس الكلية ثعضاء هيةة التدريس و معاونيهم من القاةمين       

 بالتدريس فى هذا الفيل.      

 المقررات الدراسية  

ت فى أحد تمييات  ياترط للحيول على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلوما

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:   144الكلية دراسة 

 :  ( ساعة معتمدة 12المتطلبات العامة )  -1

 ( ساعة إجبارية  6) -

 ( ساعة يمتارها الطالب من بين المقررات االمتيارية. 6) -       
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 ( ساعة معتمدة :  72متطلبات الكلية ) -2

 ( ساعة إجبارية  63) -

 ( ساعة يمتارها الطالب من بين المقررات االمتيارية .9) -       

 
 :  ( ساعة معتمدة 45التميص الرةيسي ) متطلبات  -3

 ( ساعة إجبارية  30) -

 ( ساعة يمتارها الطالب من بين المقررات االمتيارية .  15) -       

 
 ( ساعة معتمدة  15)متطلبات التميص الفرعي  -4

الذي يمتاره الطالب كتميص (  )أو اثقسامبالقسم  الماية تمتار من بين المقررات 

 فرعي .  

 قواعد النظام الكودى ألرقام المقررات 

 أرقااام، يلااى ذلاا  عاادد مكااون ماان ثالثااة للقسااميتكون كود أى مقاارر ماان الرمااز الكااودي  •

 تفييلها كاآلتي: 

 رقم المةات )أقيى اليسار( يمثل المستوى الدراسي.   •

 الرقم فى مانة العارات يمثل التميص الدقيق للمقرر دامل التميص العام للقسم   •
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رقم اآلحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتى تدرس لنفس  

 المستوى الدراسي.  

 النظام الرمزي لألقسام العلمية. 

 

 مسلسل

 

 القسم

 الرمز

 باللغة اإلنجليزية العربيةباللغة 

1  

2 

3 

 علوم الحاسب 

 نظم المعلومات

 تكنولوجيا المعلومات

 حسب

 نال

 تقن

CS 

IS 

IT 

 

 النظام الرمزي لمقررات الرياضيات واإلحصاء و الفيزياء والعلوم اإلنسانية 

 MA  ريض  رياضيات 

 ST  احص    إحياء  

 PH  فيز   فيزياء 

 HU           إنس         علوم إنسانية           

 أكواد المستويات الدراسية  

 الكود المستوى الدراسي

 اثول 

 الثانى 

 الثالث

 الرابو 

1 

2 

3 

4 

وتامل مواد الالةحة التالية علي قواةم المقررات الدراسية الممتلفة موضحا عدد  

الساعات المعتمدة لكل مقرر وما يناظرها من الساعات الفعلية من المحاضرات وكذا من  

 المعامل والتمارين إن وجد. 
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 اختياري(   6إجباري +   6ساعة معتمدة ) 12المتطلبات العامة 
 

 اسم المقرر المقرررقم 
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
تمارين / 
 عملي

المتطلب 
 السابق

     مقرر( 3ساعات  6مواد إجبارية ) 

 111أنس 
HU 111 

 1-ل ة إنجليزية 
English I 

2 2 - /- - 

 112أنس 
HU 112 

 2-ل ة إنجليزية 
English II 

2 2 - /- - 

 313أنس 
HU 313 

 حقو  اإلنسان
Human Rights 

2 2 - /-  

     مقرر( 2ساعات  6مواد امتيارية )  

 121أنس 
HU 121 

 مبادئ االقتياد
Fundamentals of 

Economics 

3 3 - /- - 

 213أنس 
HU 213 

 3ل ة إنجليزية 
English 111 

2 2 -/- 
ل ة  
 انجليزية

1 ،2 

 323أنس 
HU 323 

 مبادئ المحاسبة
Fundamentals of 

Accounting 

3 3 - /- - 

 331أنس 
HU 331 

 مهارات التفاوض واالتيال
Communication & 

Negotiation Skills 

3 3 - /- - 

 332أنس 
HU 332 

 التفكير اإلبداعي
Creative Thinking 

3 3 - /- - 

 333أنس 
HU 333 

 اإلعالم
Mass Communication 

3 3 - /- - 

 334أنس 
HU 334 

 المهنةأمالقيات 
Professional Ethics 

3 3 - /- - 
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 ساعة اختياري(   9ساعة إجباري +  63ساعة معتمدة )  72)  متطلبات الكلية 
 ساعة معتمدة 36)أ( المتطلبات اإلجبارية 

 اسم المقرر  رقم المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 محاضرة 
تمارين/ 
 عملي

 المتطلب السابق 

 111ريض
MA 111 

 1 –رياضيات 
Mathematics – 1 

3 2  2  /- - 

 112ريض
MA 112 

 تراكيب محددة
Discrete Mathematics  

3 2 2  /-  

 113ريض
MA 113 

 2 –رياضيات 
Mathematics – 2 

3 2 2  /- 
 1 –رياضيات 
 111ريض  

 121احص
ST 121 

 1 –واحتماالت  إحياء
Probability and Statistics  

3 2 2  /- - 

 111تقن 
IT 111 

 1 –الكترونيات 
Electronics  

3 2 -  /2 - 

 111فيز 
PH 111 

 فيزياء
Physics 

3 2 -  /2 - 

 111حسب
CS 111 

 مقدمة فى الحاسبات
Introduction to Computers  

3 2 -  /2 - 

 112حسب
CS 112 

 1 –برمجة الحاسبات 
Programming – 1  

3 2 -  /2 
 مقدمة فى الحاسبات

 111حسب 

 221حسب
CS 221 

 تيميم منطقي
Logic Design  

3 2 2  /-  

 214سب
CS 214 

 هياكل البيانات

Data Structures 
 1-برمجةالحاسبات 2/  - 2 3

 112 -حسب

 316حسب
CS 316 

 موارزميات
Algorithms 

3 2 2  /- 
 1-برمجة الحاسبات

 112حسب 

 221تقن 
IT 221 

 تراسل البيانات
Data Communication  

3 2 2  /- 
 2 –رياضيات 
 113ريض  

 240نال 

IS 240 
 بحوث العمليات

Operations Research 

3 2 2  /- - 

 122أنس 
HU 122 

 مبادئ اإلدارة
Fundamentals of Management  

3 3 - /- - 

 231نال 
IS 231 

 أساسيات نظم المعلومات

Fundamentals of Information 

Systems  
3 2 -  /2 - 

 211نال 
IS 211 

 1 –نظم قواعد البيانات 
Database System – 1  

3 2 -  /2 - 

 222تقن 
IT 222 

 1 –ابكات الحاسبات 
Computer Networks – 1 

3 2 -  /2 
 تراسل البيانات

 221تقن 

 223تقن 
IT 223 

 تكنولوجيا اإلنترنت 
Internet Technology  

3 2 -  /2 - 

  241حسب
CS 241 

 1 –نظم التا يل 
Operating Systems – 1  

3 2 -  /2 
  1-برمجةالحاسبات

 112حسب 

 251حسب
CS 251  

 1 –هندسة البرمجيات 
Software Engineering – 1  

3 2 2  /- 
 مقدمة حاسبات 

 111حسب 

 213حسب
CS 213 

   2 –برمجة الحاسبات 
Programming – 2  

3 2 -  /2 
 1-برمجةالحاسبات

 112حسب 
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 ساعات معتمدة 9)ب( المتطلبات االختيارية 

 

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
 تمارين/
 عملي

 المتطلب السابق

 122احص 
ST 122 

 2 –واحتماالت إحياء 

Probability and Statistics – 2  
 1–إحياء واحتماالت -/  2 2 3

 121احص             

 315نال 
IS 351 

 1 -تحليل و تيميم نظم المعلومات 
System Analysis and Design - 1 

3 2 2  /- 
 

 

 214ريض 
MA 214 

 3 –رياضيات 
Mathematics – 3  

3 2 2  /- 
 2  -رياضيات
 113ريض  

 321نال 
IS 321 

 إدارة الماروعات

Projects Management  
3 2 2  /- - 

 241تقن 
IT 241 

 إاارات ونظم
Signals and Systems  

3 2 2  /- 
  2 –رياضيات 
113 

 342نال 
IS342 

 المحاكاة ل ات 
Simulation Languages 

 نمذجة و المحاكاة 2/  - 2 3

 241نال  

 313حسب 
CS 313 

 3 –برمجة الحاسبات 
Programming –  3 

3 2 -  /2 
  2-برمجة الحاسبات

 213حسب 

 211تقن 
IT 211 

 ييانة الحاسب 
Computer Maintenance  

3 2 -/2 -  

 241نال 
IS 241 

 النمذجة والمحاكاة
Modeling and Simulation 

3 2 2  /- - 
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 متطلبات األقسام  
 

    ) أ ( قسم علوم الحاسب 

 
 المقررات اإلجبارية

 ساعة معتمدة ( 30) 

 

 اسم المقـــرر  رقم المقرر 
الساعات  
 المعتمدة  

 محاضرة 
تمارين /  
 عملي 

 المتطلب السابق  

317حسب   
CS 317 

 مفاهيم ل ات الحاسب  
Concepts of Programming 

Languages  
3 2 2  /-  

   2 –برمجة 
 cs 213 حسب 

322حسب   
CS 322 

الحاسبات تنظيم   
Computer Organization  

3 2 2  /-  
تيميم منطقى  -  

221حسب   

331تقن   
IT 331 

–نظم الرسم بالحاسب    1  
Computer Graphics – 1  

3 2 -   /2  
1–برمجة الحاسبات   

112حسب            
 

   342حسب 
CS 342 

–نظم التا يل    2  
Operating Systems – 2  

3 2 -   /2  
–نظم التا يل    1  

241حسب            

352حسب   
CS 352 

–هندسة البرمجيات    2  
Software Engineering – 2  

3 2 -   /2  
–هندسة البرمجيات    1  

   251 -حسب 

433تقن   
IT 433 

 الوساةط المتعددة
Multimedia  

3 2 -   /2  
–برمجة الحاسبات    1   

112حسب   

613حسب   
CS 361 

االيطناعيالذكاء   
Artificial Intelligence  

3 2 -   /2  
–برمجة الحاسبات    1   

112حسب   

941حسب   
CS 419 

 المترجمات 
Compilers 

3 2 2  /-  هياكل بيانات 

214حسب   

498حسب   
CS 498 

 ماروم 
Project  

6 3 -   /6  
–هندسة البرمجيات    1  

251 -حسب   
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    قسم علوم الحاسب تابع  ) أ ( 

 المقررات االختيارية  
 ساعة معتمدة ( 15) 

 اسم المقااارر  رقم المقرر  
الساعات  
 المعتمدة 

 محاضرة 
تمارين /  
 عملي

 المتطلب السابق  

حسب  
423 

CS 423 

 تنظيم حاسبات متقدم  
Advanced Computer 

Organization  
3 2 2  /-  

 التيميم المنطقي

221حسب     

313تقن   
IT 313 

الحاسبات مواجهات   
Computer Interfaces  

3 2 2  /-  
 المعالجات الدقيقة 

   312تقن 

322تقن   
IT 322 

–ابكات الحاسبات    2  
Computers Networks – 2  

3 2 -   /2    1 –ابكات الحاسبات  

222تقن                    

342تقن   
IT 342 

 التعري على اثنماط 
Pattern recognition  

3 2 2  /-   

345نال   
IS 345 

 تطبيقات اإلنترنت
Internet Applications  

3 2 -   /2  تكنولوجيا اإلنترنت 

223 

حسب  
462 

CS  462 

 معالجة الل ات الطبيعية
Natural Languages Processing  

3 2 2  /-  الذكاء اثيطناعى 

361حسب   

حسب  
471 

CS 471 

 المعالجة على التوازي 
Parallel Processing 

3 2 -   /2  
 تنظيم الحاسبات 

322حسب     

حسب  
318 

CS 318 

 ل ة التجميو  
Assembly Language  

3 2 -   /2  
 المعالجات الدقيقة 

   312تقن 

   444تقن 
IT 444 

 الراية بالحاسب 
Computer Vision  

3 2 -   /2  
 موارزميات 

316حسب     

441تقن   
IT 441 

 1–معالجة اليور 
Image Processing – 1  

3 2 -   /2  
 موارزميات 

316حسب   
 

312نال   
IS 312 

–نظم قواعد البيانات   2  
Database Systems – 2 

3 2 -   /2  

–نظم قواعد البيانات     1   

211نال   

 

حسب  
953  

CS 395 

1-موضوعات ممتارة فى علوم الحاسب  

Selected Topics in Computer 

Science - 1 
3 2 2  /-  المستوى الثالث  

حسب  
693  

CS 396 

2-موضوعات ممتارة فى علوم الحاسب  

Selected Topics in Computer 

Science – 2 
3 2 2  /-  المستوى الثالث  

حسب  
495 

CS 495 

3-موضوعات ممتارة فى علوم الحاسب  

Selected Topics in Computer 

Science-3 
3 2 2  /-  

 
 المستوى الرابو

حسب  
496 

CS 496 

4-موضوعات ممتارة فى علوم الحاسب  
Selected Topics in Computer 

Science-4 
3 2 2  /-  المستوى الرابو 

312تقن   
IT 312 

 المعالجات الدقيقة 
Microproccesor 

3 2 -   /2  التيميم المنطقي 

221حسب     
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 )ب( قسم تكنولوجيا المعلومات

 المقررات اإلجبارية
 ساعة معتمدة ( 30) 

 اسم المقـــرر  رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
تمارين / 
 عملي

 المتطلب السابق

311تقن   
IT 311 

 عمارة الحاسبات 
Computer Architecture  

 التيميم المنطقى -/  2 2 3

 221حسب 

321تقن   
IT 321 

 تكنولوجيا االتياالت 
Communication Technology  

3 2 -   /2 
 البيانات تراسل 

   221تقن 

322تقن   
IT 322 

–ابكات الحاسبات    2  
Computers Network –2  

3 2 -   /2 –ابكات الحاسبات     1  

222تقن    

331تقن   
IT 331 

–نظم الرسم بالحاسب    1  
Computer Graphics – 1 

3 2 -   /2 –برمجة الحاسبات     1   

112حسب   

341تقن   
IT 341 

الرقمية معالجة اإلاارات   
Digital Signal Processing  

3 2 2  /- 
 ااارات ونظم 

 241تقن  
 

342تقن   
IT 342 

 التعري على اثنماط 
Pattern Recognitions  

3 2 2  /- -   

433تقن   
IT 433 

 الوساةط المتعددة
Multimedia  

3 2 -   /2 
   1  –برمجة الحاسبات 

 112حسب 
 

441تقن   
IT 441 

1-معالجة اليور   
Image Processing – 1  

3 2 -   /2  
 موارزميات 

316حسب     

498تقن   
IT 498 

 ماروم 
Project  

 1 –ابكات الحاسبات   6/   - 3 6

 222تقن  
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 )ب( قسم تكنولوجيا المعلومات

 المقررات االمتيارية  
 ساعة معتمدة (  15) 

 اسم المقـــرر  رقم المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 محاضرة 
تمارين /  
 عملي 

 المتطلب السابق 

411تقن   
IT 411 

 نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية
Distributed and Parallel computer systems  

3 2 2  /- عمارة الحاسبات 311تقن    

412تقن   
IT 412 

 نظم الزمن الحقيقي 
Real Time Systems  

3 2 2  /- عمارة الحاسبات 311تقن    

345نال   
IS 345 

 تطبيقات اإلنترنت 
Internet Applications  

3 2 -  /2 تكنولوجيا اإلنترنت 223تقن    

431تقن   
IT 431 

 الواقو االفتراضي 
Virtual Reality  

3 2 2  /- -نظم الرسم بالحاسب331تقن  
1 

332تقن   
IT 332 

–نظم الرسم بالحاسب   2  
Computer Graphics – 2  

3 2 -  /2 -الرسم بالحاسبنظم 331تقن  
1 

414تقن   
IT 414 

 النظم المدمجة 
Embedded Systems  

3 2 2  /- المعالجات الدقيقة  312تقن    

444تقن   
IT 444 

 الراية بالحاسب 
Computer Vision  

3 2 -  /2 موارزميات 316حسب    

361حسب   
CS 361 

 الذكاء االيطناعي 
Artificial Intelligence  

3 2 -  /2  - 

312نال   
IS 312 

2 -نظم قواعد البيانات   

Database Systems – 2  

3 2 -  /2   1نظم قواعد البيانات211نال  

352حسب   
CS 352 

–هندسة البرمجيات   2  
Software Engineering – 2  

3 2 -  /2 -هندسة البرمجيات251حسب  
1 

443تقن   
IT 443 

 معالجة الكالم 
Speech Processing  

3 2 -  /2 ااارات ونظم   241تقن    

312تقن   
IT 312 

 المعالجات الدقيقة 
Microprocessors  

3 2 -  /2 التيميم المنطقي 221حسب   

313تقن   
IT 313 

 مواجهات الحاسبات 
Computer Interfaces  

3 2 2  /- عمارة الحاسبات 311تقن    

422تقن   
IT 422 

 الابكات الالسلكية والمتحركة 
Wireless and Mobile Networks  

3 2 2  /- 2ابكات الحاسبات322تقن    

423تقن   
IT 423 

 تأمين ابكات الحاسبات والمعلومات 
Information and Computer Networks 

Security  
3 2 2  /-    1ابكات الحاسبات222تقن  

442تقن   
IT 442 

–معالجة اليور   2  
Image Processing – 2  

3 2 -  /2   441تقن  معالجة اليور 

415تقن   
IT 415 

 الروبوت 

Robotics 
3 2 -  /2    المعالجات الدقيقة312تقن  

953تقن   
IT395 

1-موضوعات ممتارة فى تكنولوجيا المعلومات  
Selected Topics in Information 

Technology1 

3 2 2  /-  المستوى الثالث 

693تقن   
IT396 

-موضوعات ممتارة فى تكنولوجيا المعلومات 2 
Selected Topics in Information 

Technology-2 
3 2 2  /-  المستوى الثالث 

495تقن   
IT 495 

-موضوعات ممتارة فى تكنولوجيا المعلومات 3 
Selected Topics in Information 

Technology-3 
3 2 2  /-  المستوى الرابو  

496تقن   
IT 496 

-موضوعات ممتارة فى تكنولوجيا المعلومات 4 
Selected Topics in Information 

Technology-4  
3 2 2  /-  المستوى الرابو  
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 )جـ( قسم نظم المعلومات   

 
 المقررات اإلجبارية 

 ساعة معتمدة (  30) 
 

رقم 
 المقرر

 اسم المقـــرر 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة
تمارين / 
 عملي

 المتطلب السابق

345نال   
IS 345 

 تطبيقات اإلنترنت
Internet Applications  

3 2 -   /2  تكنولوجيا اإلنترنت 

223تقن   

312نال   
IS 312 

–نظم قواعد البيانات   2  
Database Systems – 2  

3 2 -   /2 –نظم قواعد البيانات    1   

211نال    

313نال   
IS 313 

البياناتتمزين واسترجام   
Inf.Storage and Retrieval  

3 2 2  /-  
–نظم قواعد البيانات   1  

211نال   
 

351نال   
IS 351 

–تحليل وتيميم نظم المعلومات   1  
Analysis and Design of 

Information Systems –1  
3 2 2  /-  - 

352نال   
IS 352 

–تحليل وتيميم نظم المعلومات   2  
Analysis and Design of 

Information Systems-2 
3 2 -   /2  

 تحليل وتيميم نظم  

–المعلومات   1   

351نال   

414نال   
IS 414 

 تأمين نظم المعلومات 
Information Systems Security  

3 2 2  /- –نظم قواعد البيانات    1   

 112نال 

   نال
IS 451 

 نظم دعم اتماذ القرار 
Decision Support Systems 

3 2 -   /2  
 أساسيات نظم المعلومات 

نال 231  

333نال   
IS 333 

 نظم المعلومات اإلدارية 
Management Information Systems  

3 2 2  /-  

 أساسيات نظم المعلومات 

نال 231  

498نال   
IS 498 

 ماروم 
Project  

6 3 -   /6  

 تحليل وتيميم نظم  

–المعلومات   1   

351نال   
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 )جـ( قسم نظم المعلومات  
 المقررات االمتيارية    

 ساعة معتمدة (  15)                    

 اسم المقـــرر  رقم المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 محاضرة 
تمارين /  
 عملي 

 المتطلب السابق 

124نال   
IS 421 

 التنقيب فى البيانات
Data Mining  

3 2 -   /2 1نظم قواعد البيانات  -112نال    

415نال   
IS 415 

 قواعد البيانات الايةية
Object Oriented Database  

3 2 -   /2 1نظم قواعد البيانات -112نال    

453 نال  
IS 453 

 منهجيات تطوير نظم المعلومات 
Information Systems Development 

Methodologies  
3 2 -   /2  

تحليل وتيميم نظم  -352نال   

2المعلومات   

613حسب   
CS 361 

 الذكاء االيطناعي
Artificial Intelligence  

3 2 -   /2  - 

441 نال  
IS 441 

 نظم المعلومات الذكية 
Intelligent Information Systems  

3 2 2  /- الذكاء االيطناعي 361حسب    

442 نال  
IS 442 

 التجارة اإللكترونية 
E-Commerce  

3 2 -   /2    1-تطبيقات االنترنت 345نال   

434نال   
IS 434 

 تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات
Quality Assurance of Information 

Systems and Programming  
3 2 2  /-  

تحليل وتيميم نظم   -352نال   
2المعلومات   

352حسب   
CS 352 

–هندسة البرمجيات    2  
Software Engineering – 2  

3 2 -   /2    1-هندسة البرمجيات  251حسب  

435نال   
IS 435 

 إدارة مراكز المعلومات 
Information Centers Management  

3 2 2  /-  - 

334نال   
IS 334 

 نظم المعلومات المحاسبية 
Accounting Information Systems 

3 2 2  /-  
أساسيات نظم   231نال  

   المعلومات

422نال   
IS 422 

 مستودعات البيانات 
Data Warehousing  

3 2 2  /- 1نظم قواعد البيانات  -112نال    

416نال   
IS 416 

 قواعد البيانات الموزعة 
Distributed Database  

3 2 2  /- 1نظم قواعد البيانات  -112نال    

443نال   
IS 443 

 نظم المعلومات الج رافية 
Geographical Information Systems 

3 2 -   /2 1نظم قواعد البيانات  -112نال    

444نال   
IS 444 

 نظم معلومات الوساةط المتعددة
Multimedia Information Systems 

3 2 -   /2 1نظم قواعد البيانات  -112نال    

423تقن   
IT 423 

 تأمين ابكات الحاسبات والمعلومات 
Information and Computer Networks 

Security  
3 2 2  /- 222تقن   1-ابكات الحاسبات   

953نال   
IS 395 

1-موضوعات ممتارة فى نظم المعلومات  
Selected Topics in Information Systems-

1 
3 2 2  /-  المستوى الثالث  

693نال   
IS 396 

-موضوعات ممتارة فى نظم المعلومات 2 
Selected Topics in Information Systems-

2 
3 2 2  /-  المستوى الثالث  

495نال   
IS 495 

3-المعلوماتموضوعات ممتارة فى نظم   
Selected Topics in Information Systems-

3  
3 2 2  /-  المستوى الرابو 

496نال   
IS 496 

4-موضوعات ممتارة فى نظم المعلومات  
Selected Topics in Information Systems-

4  
3 2 2  /-   المستوى الرابو 
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 متطلبات التخصص الفرعي   

 ثالثااةتميياً فرعياً من بااين التمييااات الرةيسااية اليتعين على الطالب أن يمتار 

للكلية وال يجوز أن يكون التمييان الرةيسي والفرعي فى ذات المجال حيث يدرس الطالااب 

ساااعة معتماادة فااى التميااص  15إلي جانااب المقااررات المحااددة لااه فااى تمييااه الرةيسااي 

 الفرعي وذل  من بين المقررات التى لم يسبق له دراستها وذل  على النحو التالي : 

 
 تخصص فرعي علوم الحاسب  

 ساعة معتمدة من بين المقررات التالية :   15يدرس الطالب 

 اسم المقـــرر  رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة 

 محاضرة
تمارين / 
 عملي

 المتطلب السابق 

حسب 
317 

CS 317 

 مفاهيم ل ات الحاسب 
3 3 2  /-  

1-برمجة الحاسبات   
112حسب   Concepts of Programming 

Languages  

حسب 
322 

CS 322 

 تنظيم الحاسبات

3 3 2  /- يالتيميم المنطق   

221حسب   
Computer Organization  

331تقن   
IT 331 

–نظم الرسم بالحاسب   1  
3 3 -  /2  

1-برمجة الحاسبات   
112حسب   Computer Graphics – 1  

حسب 
342  

CS 342 

–نظم التا يل   2  

3 3 -  /2 –نظم التا يل    1  

241حسب   
Operating Systems – 2  

حسب 
352 

CS 352 

–هندسة البرمجيات   2  
3 3 -  /2  

–هندسة البرمجيات   1  
251حسب   Software Engineering – 2  

433تقن   
IT 433 

 الوساةط المتعددة
3 3 -  /2  

–برمجة الحاسبات   1   
112حسب   Multimedia  

حسب 
613  

CS 361 

 الذكاء االيطناعي 
3 3 -  /2  - 

Artificial Intelligence  

حسب 
471 

CS 471 

 المعالجة على التوازي

3 3 -  /2  تنظيم الحاسبات 

322حسب   
Parallel Processing  
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 المعلومات تخصص فرعي تكنولوجيا 

 ساعة معتمدة من بين المقررات التالية :  15يدرس الطالب  
 

 اسم المقـــرر  رقم المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 محاضرة 
تمارين /  
 عملي 

 المتطلب السابق 

 311تقن 

IT 311 

 عمارة الحاسبات 

3 3 2  /- 
 يالتيميم المنطق

 Computer Architecture 221حسب 

 321تقن 

IT 321 

 تكنولوجيا االتياالت 

3 3 -   /2 
 تراسل البيانات 

 Communication Technology 221تقن 

 322تقن 

IT 322 

 2 –ابكات الحاسبات 

3 3 -   /2 
 1 –ابكات الحاسبات  

 Computers Network –2 222تقن 

 331تقن 

IT 331 

 1 –نظم الرسم بالحاسب  

3 3 -   /2 
 1  –برمجة الحاسبات 

 Computer Graphics – 1 112حسب 

 341تقن 

IT 341 

 معالجة اإلاارات الرقمية 

3 3 2  /- 
 ااارات ونظم 

 Digital Signal Processing 241تقن 

 342تقن 

IT 342 

 التعري على اثنماط 

3 3 2  /- - 

Pattern Recognitions 

 433تقن 

IT 433 

 الوساةط المتعددة

3 3 -   /2 
 1  –برمجة الحاسبات 

 Multimedia 112حسب 

 441تقن 

IT 441 

 1-معالجة اليور 
3 3 -   /2 

 موارزميات 

 Image Processing – 1 316حسب 
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 تخصص فرعي نظم المعلومات  

 ساعة معتمدة من بين المقررات التالية :  15يدرس الطالب  
 

 اسم المقـــرر  المقرر رقم 
الساعات  
 المعتمدة  

 محاضرة  
تمارين /  
 عملي   

 المتطلب السابق  

 345نال 

IS 345 

 تطبيقات اإلنترنت

3 3 -   /2 
 تكنولوجيا اإلنترنت

  Internet Applications 223تقن 

 312نال 

IS 312 

 2 –نظم قواعد البيانات 

3 3 -   /2 
 1 –نظم قواعد البيانات 

  Database Systems – 2 211نال 

 313نال 

IS 313 

 تمزين واسترجام البيانات

3 3 2  /- 
 1 –نظم قواعد البيانات 

  Inf . Storage and Retrieval 211نال 

 351نال 

IS 351 

 1 –تحليل وتيميم نظم المعلومات 

3 3 2  /- -   
Analysis and Design of 

Information Systems –1  

 352 نال

IS 352 

 2 –تحليل وتيميم نظم المعلومات 

3 3 -   /2 

 تحليل وتيميم نظم 

 1 –المعلومات 

 351نال 

Analysis and Design of 

Information Systems-2 

 433تقن 

IT 433 

 الوساةط المتعددة

3 3 -   /2 
 1-الحاسبات برمجة 

  Multimedia 112حسب 

 333نال 

IS 333 

 نظم المعلومات اإلدارية 

Management Information Systems  
3 3 2  /- 

 أساسيات نظم المعلومات 

   نال231

   نال

IS 451 

 نظم دعم اتماذ القرار 

Decision Support Systems 
3 3 -   /2 

 أساسيات نظم المعلومات 

 نال 231

 435نال 

IS 435 

 إدارة مراكز المعلومات 

Information Centers Management 
3 3 2  /- 

 أساسيات نظم المعلومات 

 نال 231
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