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 /  الدكتـــور األستــاذ كلمــة
 الكلية عميد                                   

 .... والطالبات الطلبه وبناتى أبنائـى

 ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة وأعضاء الكلٌة ادارة بؤسم ٌسعدنً
 العام بدء بمناسبة التهنئة بخالص لكم أتقدم أن بها والعاملٌن
 . مثمر جامعً عام لكم وأتمنً م،2020/2021 الجدٌد الجامعً

 . مووقاًا  دراسٌاًا  عاماًا  للجمٌع متمنٌاًا  والقدامً الجدد بالطالب أرحب كما

 منكم كل وعلى بالتحدٌات ملئ أمامكم الطرٌق أن وبناتى أبنائى
 من تملكوا بما مستقبلكم وى وثقة وأمانة بإصرار واجبه ٌإدى أن

 االهتمام لكم ونصٌحتى .سامٌــة ومبادىء وقٌــم واعٌة عقول
 والتمارٌن المحاضرات حضور خالل من وذلك العلمً بالتحصٌل

  علً الحرص وكذلك الكلٌة مكتبة من واالستفاده العملٌة
 رعاٌة مكتب خالل من الطالبٌة األنشطة وى الفعالة المشاركة

 الطالبٌة األسر وكذلك الثقاوٌة والندوات الطالب وإتحاد الطالب
 الرحالت وى والمشاركة رأٌهم عن التعبٌر للطالب تتٌح التى

 وجود إلً الطالب اوجه كما  .الدراسى العام مدار على واالنشطة

 الحصول خالله من ٌمكن المعلومات وتكنولوجٌا البرمجٌات مركز
  المعلومات ونظم الحاسب علوم وً متخصصه تعلٌمٌة برامج علً

 تحٌات لكم أنقل أن ٌشرونً وختاماًا                      

 الرحمن عبد النبً عبد مصطفً / الدكتور االستاذ السٌد        

                                                                                                                                                                    الجامعه رئٌس                                  

 الكلية عميد                                                  
 علي أمين المجيد عبد. د.أ                                        

  Dean.cit@mu.edu.eg                      
 

mailto:Dean.cit@mu.edu.eg
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 /  الدكتـــور األستــاذ كلمــة
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل                 

 

إن تقدم الدول ٌقاس بمدي تقدم جامعاتها وتطورها ، 
وأن أهمٌة الجامعات لٌس وقط وً تقدٌم الخرٌج وً مختلف 

العلوم والمجاالت وانما ٌتمثل بوضوح كامل وٌما تقدمه لمجتمعها 
المدنً من خدمات ومساعدات وً حل مشاكله والتغلب علٌها 

وهذا هو الدور المهم لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 
وقد قامت كلٌة الحاسبات و نظم المعلومات ممثلة وً عمٌدها 

ووكالئها بالقٌام بهذا الدور علً اكمل وجه من خالل مشاركتها 
الفعالة وً المإتمر األول لمتحدي االعاقة ونجاحه مضاواًا إلً ذلك 

أسبوع تحدي اإلعاقة والذي كانت جامعة المنٌا سباقة بالقٌام به 
علً الصورة المشروة التً ظهر بها ومشاركتها وً تطوٌر 
القرٌة المصرٌة والفاعلٌات التً قامت بها الكلٌة من حصر 

واحصائٌات لمشاكل هذا المجتمع القروي وتحدٌد مشاكله وكٌفٌة 
المساعدة وً حلها وقام طالب الكلٌة بآداء دورات الحاسب لطالب 

وإذا كانت كلٌة الحاسبات ونظم . المدارس واالستفادة منها 
المعلومات لها الدور البارز وً خدمة المجتمع من خالل استخدام 
ادواتها العلمٌة والحاسب وتكنولوجٌا المعلومات نعد بؤننا ما زال 
أمامنا الكثٌر وٌما نستطٌع تقدٌمه لخدمة مجتمعنا المدنً والرقً 

بمستوي اآلداء داخل جامعتنا وخارجها وغاٌة ما نتمناه هو 
الخرٌج القادر علً وهم التكنولوجٌا المتطورة ونجاحه وً سوق 
العمل الخارجً ووهمه لعلمه ودراسته من خالل اآلداء المتمٌز 

.  علمٌاًا وسلوكٌاًا محباًا لوطنه ومجتمعه 
 

  الكلية وكيل                                
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون                                 
 شحاتة محمد الرحمن عبد. د.أ                            
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 /  الدكتـــور األستــاذ كلمــة
 والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل         

 
 : الباحثٌن وطالب الدراسات العلٌا  
 

        نحن حرٌصون دائماًا علً التواجد بٌنكم والتواصل معكم 
من خالل القنوات المختلفة نناقش ارائكم ومشاكلكم ونمد لكم 

اٌدٌنا بكل الحب لنوجه خطواتكم لما وٌه خٌر لكم ونزودكم بكل ما 
لدٌنا من خبرات علمٌة وذلك من خالل السادة أعضاء هٌئة 

التدرٌس بالكلٌة بما ٌمتلكون من خبرات علمٌة متمٌزة وتجارب 
 .عملٌة عدٌدة 

 
تحرص الكلٌة علً تطوٌر وتحدٌث المناهج التعلٌمٌة 

لمواكبة التطورات العالمٌة المستمرة وً مجال الحاسبات 
والمعلومات من اجل خلق اجٌال جدٌدة قادرة علً التفكٌر الجٌد 
واألبداع واالبتكار من خالل البحث والتحلٌل علً مواجهة ثورة 

.  المعلوماتٌة وتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت
 

. وً األخٌر أتمنً لكم النجاح والتووٌق وً ظل مصرنا الغالٌة 
 

 الكلية وكيل                          
 والبحوث العليا الدراسات لشئون                            

 حسين حليم عصام. د.أ                                
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 22 في 2003 لسنو (47 ) رقم الجميوري القرار صدر -
 .المنيا بجامعة والمعمومات الحاسبات كمية بإنشاء 2003 فبراير

 من محولون وطالبة طالباً  خمسون بقبول الدراسة بدأت  -
.. درجة 376 أدنى بحد األخرى الكميات
 والمعمومات الحاسبات لكمية المؤقت بالمقر الدراسة بدأت  -
. والفنادق السياحة كميةب
 كمية خمف بمبناىا ليا الدائم المقر إلى الكمية انتقمت -

 .الصيدلة
 .وطالبة طالب 150 منيا كل يسع طالبي مدرج 12 -

 جياز 22 عمى منيا كل يحتوي آلي حاسب معامل 11 -
. االنترنت بشبكة متصمة
. وطالبة طالب 100 منيا كل سعة مجيزة درس قاعات 3 -
 العالمية  المراجع احدث بيا االدارى المبنى ومقرىا مكتبة  -

. االنترنت بشبكة ومتصمة
 .معمومات تكنولوجيا قاعة  -

 الطالبية األنشطة لممارسة أنشطة قاعة تخصيص تم -
 .ورياضية وفنية ثقافية من المختمفة

لخدمة العممية البحثية بالكمية  لمسيمنار قاعة تخصيص تم -
ويمكن استخداميا في ورش العمل والسيمنارات لطالب الدراسات 

 .العميا بالجامعة 
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  تسعى الكمية إلى تحقيق التميز في مجاالت الحاسبات والمعمومات بما

 .المستوى المحمى واإلقميمي يجعل الكمية تتبوأ مكانة متميزة عمى

 
 

  تعمل الكمية عمي اعداد خريج متميز قادر عمي المنافسة في سوق
العمل في مجاالت الحاسبات والمعمومات من خالل تعميم متطور يسيم 

 .في اثراء البحث العممي وخدمة المجتمع

 

 عمى مستوى التعميم والطالب 

إعداد طالب ذو قدرة عاليو لممنافسة في مجاالت الحاسبات  .1
 .والمعمومات

 .اعداد الطالب لمعمل الجماعي واإلبتكاري والتعمم الذاتى واإللكتروني .2

 .بناء طالب لسوق العمل ميني ومتميز .3

 . تطوير وتحسين طرق ونظم التقييم المستمر لمفاعمية التعميمية .4

 عمى مستوى البحث العممي 

 .رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الكمية بأىمية البحث العممي .1

تدعيم وتوفير وسائل داعمة لمنشر العممي في المجالت والدوريات   .2
 .العالمية

تحفيز أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عمى تواجد الكمية   .3
 .بالمحافل العممية الدولية المتميزة والمصنفة دوالياً 

تييئة بيئة عممية جاذبة لمباحثين المتميزين لممشاركة في الرسائل   .4
 .واألبحاث والمشروعات التطبيقية والمشتركة
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 عمى مستوى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .المشاركة في دراسة مشاكل المجتمع وتقديم حمول ليا .1

تفعيل دور الكمية لتقديم االستشارات والخبرات المتكاممة في مجال الحاسبات   .2
 .والمعمومات

 .نشر الوعي بثقافة تكنولوجيا الحاسبات والمعمومات بيدف دعم المجتمع .3

 .نيدف لموصول الي مجتمع الكتروني يثق ويعتمد عمي الحاسبات والمعمومات .4

 
 
 

                   الكمية أمين 

 مقمد حسن الدين كمال أحمد/ دكتور               
 مينى أنور ياسر / الطبيب           الصحية الرعاية قسم 
 ىالل سيد خمف محمد / السيد             الطالب رعاية قسم 
 حسين الدين كمال امل / السيده         العاممين شئون قسم 
 ديب سالم مصطفى / السيد          العامة الشئون قسم 

 عصام اهلل منو / السيده             العميد مكتب مدير 
 السيد محمد شرين / اآلنسة           الطالب شئون قسم 
  الدين صفى التواب عبد  مصطفى / السيد         المالية الشئون قسم 
 محمد مختار وفاء / السيده                الخرجين وحدة 
 رزق محمد أحمد/ السيد                  الكمية معامل 
 جمال ىبو/ السيده                         المكتبة 

 الرحمن عبد الرازق عبد جييان / السيده                      الخزينة 

 محمود محمد عادل/ السيد       والمخازن التصوير وحدة 
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 سيد خمف محمد/األستاذ
           ىالل

 الطالب رعاية مكتب رئيس

 

                      خميل محمود مشيرة/السيده
 رياضية أخصائية

                                          
 محمد زينب/ السيده
                منتصر

 االنشطة مسئولة

                
 عمرومصطفى/السيد
 شبيب
 رياضي أخصائي  
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 طاولة تنس ـ سباحة ـ طائرة كرة ـ يد كرة ـ سمة كرة ـ قدم كرة :الرياضي النشاط
 - والطالبات لمطمبة وذلك بدنية لياقة -  قوى ألعاب ـ اسكواش- ممعب تنس ـ

 .أثقال رفع

 ـ عامة خدمة ـ ثقافي نشاط ـ كشفي نشاط  :العامة والخدمة الجوالة نشاط
 . والروح العام السموك تقييم ـ دينية مسابقات ـ فنية مسابقات
 طالب ـ اجتماعية أيام ـ رحالت ـ ندوات ـ أبحاث :والرحالت االجتماعي النشاط
سعافات طوارئ دورة ـ شطرنج ـ مثالية وطالبة   .أولية وا 
 مسابقات ـ فنية معارض ـ ثقافية مسابقات ـ الكمية اسر تشكيل :األسر نشاط

 . رياضية
 ـ غناء ـ كورال ـ موسيقى ـ بوستر ـ فوتوغرافي تصوير ـ نحت :الفني النشاط
  .ابتكارات ـ يدوية أشغال ـ صامت - تمثيل ـ مسرح
 ـ بحث ـ زجل ـ شعر ـ عامة معمومات ـ الكريم القرآن حفظ :الثقافي النشاط
  .عمميو أبحاث ـ عمميو تمقاال ـ قصة

 الدوري ـ الكمبيوتر ـ االبتكارات ـ حائط مجالت  :العموم نادى أو العممي النشاط
  .العممي

  الخارجية التغذية وجبات
 غير لمطالب تغذية بونات بصرف الطالب رعاية مكتب يقوم

 الطالب رعاية من وتصرف أسبوعيأ الجامعية بالمدينة المقيمين
 . الجامعية بالمدينة مقيمين والغير المغتربين لمطالب
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  الطالب تحاد
 والذي الكمية أسوار داخل لمطالب الرسمي الممثل ىو الطالب اتحاد
 عمى والعمل الكمية لطالب الطالبية األنشطة تنسيق شأنو من

 إثراء إلى وييدف ليا الحل سبل وبحث الطالب مشكالت حصر
 . لمطالب والمشاركة االنتماء روح وتعميق الكمية داخل الطالبية الحياة

 :الطالب اتحاد لعضوية لمترشيح التقدم شروط

 . العربية مصر جميورية بجنسية متمتعاً  الطالب يكون أن- 
 . الحسنة والسمعة القويم بالخمق متمتعاً  الطالب يكون أن- 
 فييا لإلعادة باق غير فرقتو في مستجدأ الطالب يكون أن- 
 . سبب ألي
 الرسوم في والمتضمنة االتحاد لرسوم مسددأ الطالب يكون أن- 

  .الدراسية

 عمل مجال في الممحوظ النشاط ذوي من الطالب يكون أن- 
  .فييا نفسو يرشح التي المجنة

 تقرر أو لمحرية مقيدة بعقوبة عميو الحكم سبق قد يكون أال- 
 الطالبية االتحادات بأحد عضويتو وقفا أو عضويتو إسقاط
 . ولجانيا

 بجداول مقيدأ كان إذا بصوتو اإلدالء طالب ألي ويحق- 
  الدراسية الرسوم بسداد يفيد وما شخصية إثبات ويحمل الناخبين

 االجتماعي التكافـل صندوق
 بعد المحتاجين لمطالب وعينية مالية إعانات بصرف الصندوق يقوم 

 المطموبة المستندات بيا ويرفق لذلك المخصصة االستمارة تقديم
 . الطالب شعور عمى حفاظاً  تامة سرية في اإلعانة ىذه وتصرف
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 والشاده الكلًة عمًد الدكتىر الشًداالستاذ عمداب الكلًة ادارة تتشرف

 والتكدير الشكر بتكديم وأعضاءه الطالب رعاية ومكتب بالكلًة الىكالء

 بطىلة فى الثانى املركز على حلصىهلم اخلماسى الكدم كرة فريل لطالب

 املغطاه صالة فى الطالبًة االنشطة فعالًات ضمن اقًمت التى الشهًد

 2019/2020 اجلامعى الدارسى للعام باجلامعة

 :اسماءىم االتى وىم
 الفرقة االسم م
 الثانية سعداوى احمد محمود 1
 الثانية فيمى محمد كريم 2
 الثانية صابر خمف حسن 3
 الثانية كامل العاطى عبد حمزة 4
 الثانية صبحى احمد خالد 5
 الثانية محمد ناصر عمرو 6
 الرابعة محمود محمد محمود 7
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 المعدل التقدٌر الفرقة االسم        م

 التراكمى

 3,41 جداً  جيد عام األولى صفوت محمد حاتم ريم 1

 3,35 جداً  جيد عام  األولى بولس نقوال ىانى جوى 2

 3,6 جدا جيد الحيوية والمعموماتية الحوسبة قسم األولى شعبان احمد الزىراء 3

 3,6 جدا جيد الحيوية والمعموماتية الحوسبة قسم األولى ابراىيم احمد محمد ندا 4

 3,33 جداً  جيد عام  الثانية حنس عدلى ادور ماركو 5

 3,13 جداً  جيد عام  الثانية عبدالغنى محمد ثروت احمد 6

 3,88 ممتاز الحيوية والمعموماتية الحوسبة قسم الثانية حسانين احمد اشرف بسنت 7

 3,77 ممتاز الحيوية والمعموماتية الحوسبة قسم الثانية جرجس ابراىيم ميالد ماركو 8

 3.74 ممتاز حاسب عموم قسم عام  الثالثة ىاشم احمد مصطفى امير 9

 3.34 جدا جيد الحاسب عموم قسم عام  الثالثة محمد محمود محمد خالد 10

 3.62 جدا جيد المعمومات نظم قسم الثالثة احمد محمد جمال نجوى 11

 3.28 جدا جيد معمومات نظم قسم الثالثة  فولى جمال خالد محمود 12

 3.88 ممتاز الحيوية والمعموماتية الحوسبة قسم  الثالثة يعقوب كرم عصام مينا 13

 3.77 ممتاز الحيوية والمعموماتية الحوسبة قسم  الثالثة احمد شحاتو وحيد نورىان 14

% 90,6 ممتاز حاسب عموم قسم عام  الرابعة العظيم عبد الكريم عبد ندا 15
% 85,43 ممتاز الحاسب عموم قسم عام  الرابعة الحميد عبد راضى صالح أحمد 16
% 87,63 ممتاز المعمومات نظم قسم عام  الرابعة أحمد محمد حسام محمد 17

% 83,73 ممتاز معمومات نظم قسم  عام الرابعة زكى اليادى عبد زكى نوال 18
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 :- التالى النحو عمى وذلك 2020/2021 الجامعى لمعام الزمنية الخريطة

 االول الدراسى الفصل

 االول الدراسى بالفصل الدراسة فترة 17/10/2020 السبت الدراسة بداية 1
 اسبوعا عشر اربعة

 21/1/2021 الخميس االول الدراسى بالفصل الدراسة نياية 2

 23/1/2021 السبت من االول الدراسى الفصل امتحانات 3

 4/2/2021 الخميس الى

 كمية كل حسب االمتحانات فترة

 

 الثانى الدراسى الفصل

 الدراسى بالفصل الدراسة فترة 20/2/2021 الدراسة بداية 1
 اسبوعا عشر ستة الثانى

 10/6/2021 الخميس الثانى الدراسى بالفصل الدراسة نياية 2

 كمية كل حسب االمتحانات فترة 2021 ويوليو يونيو شير خالل الثانى الدراسى الفصل امتحانات 3
 

 
 
 
 
 
 

 
 طالب عمى الطبي الكشف بتوقيع الطبية لمخدمات العامة اإلارة تقوم- 

 .الطالبية لمخدمات العامة اإلدارة بمعروة يوضع زمني لجدول ووقاً  الجدد الجامعة

 الطالب كارينة عمى مسجل كود طريق عن الدراسية الرسوم دوع يتم- 
 ماكينو أقرب الى الطالب يتوجو ثم الطالب شئون مكتب من عميو الحاصل
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 استالم يتم االولى الفرقة طالب أما. منو المطموبو الرسوم تسدسيد ويتم وورى
ID خاللو من يتم الذى الكود رقم عميو مسجل الطالب شئون مكتب من من 

 ويتم وورى ماكينو أقرب الى الطالب يتوجو ثم منو المطموبو الرسوم تسديد
. منو المطموبو الرسوم تسديد
 لتحرير الكمية لحرس يتوجو الجامعية لمبطاقة الطالب وقد حالة ووي- 

 شنون من واقد بدل بطاقة الستخراج المحددة الرسوم ويسدد بالفقد محضر
 . الكمية طالب

 التفوق ومكاوآت التشجٌعٌة المكاوآت

 يصرف العامة الثانوية وي% 80 عمى الحاصل الطالب- 
 الحصول حالة وي تستمر أقساط جنييأعمى ثمانون (80)مبمغ
 120 إلى وتزداد األولى الفرقة وي جدأ جيد عام تقدير عمى
 عام تقدير عمى الحصول حالة وي جنييأ وعشرون مائة

. ممتاز
 وي الجميورية مستوى عمى األوانل الثالثون الطالب- 

 أقساط عمى جنييأ 120 قدرىا مكاوأة يمنحون العامة الثانوية
 العام وي جدأ جيد عام تقدير عمى الحاصمون والطالب شيرية
 . أقساط عمى جنييأ60 قدرىا مكاوأة يمنحون التالي
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 ذات وحدة المعمومات وتكنولوجيا البرمجيات مركز يعتبر
 الحاسبات بكمية) المنيا جامعة تتبع (استشارية)خاص طابع

 المادة في عمييا المنصوص الوحدات من (والمعمومات
  الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من (307)

  :-الي الوحدة تيدف
 في بالكمية  ومعاونييم التدريس ىيئة أعضاء خبرة وضع 

:-اآلتية األىداف بتحقيق  وذلك والمجتمع الجامعة خدمة  

.البيانات قواعد وتصميم البرامج إعداد-   
 الحاسبات تقنيات استخدام في تدريبية دورات عقد- 

.والبرامج األجيزة صيانة في وكذلك والمعمومات  
 أو بالجامعة العاممين بين من سواء لمراغبين الدورات تقديم- 
 التطبيقية والميارات المعرفة إكسابيم أجل من خارجيا من

.والعممية  
 مجال في والعممية الفنية والمساعدات االستشارات تقديم- 

.اآللية الحاسبات  

 المحمية االحتياجات تمبي التي المتقدمة البرمجيات تطوير- 
.والدولية واإلقميمية  

 شيادات عمى لمحصول المختمفة لمجيات الفني الدعم تقديم- 
.والمعمومات الحاسبات نظم مجاالت في الجودة  
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: فى ومعمومات حاسبات بكالوريوس تمنح عممية أقسام ثالثة الكمية تضم

 .العممية الحسابات- 3             .المعمومات نظم- 2.          الحاسب عموم- 1
 

 

 :فى ومعمومات حاسبات بكالوريوس تمنح عممية أقسام ثالثة الكمية تضم

 .ويشرف عمى برنامج عموم الحاسب :-الحاسب عموم قسم- 1

 .ويشرف عمى برنامج نظم المعمومات  :-المعمومات نظم قسم- 2

 . ويشرف عمى برنامج تكنولوجيا المعمومات  :-المعمومات تكنولوجيا قسم- 3

ويجوز أن تنشأ بالكمية أقسام أخري مستقباًل ووقًا ألحكام قانون تنظيم 
 .الجامعات

 الحاسب عموم قسم
 برمجة الحاسبات ومفاىيم لغات الحاسب :-ويتضمن المجاالت العممية التالية

– نظم تشغيل الحاسبات– تحميل وتصميم الخوارزميات– ىياكل البيانات-ومترجماتيا
ىندسة – ضغط البيانات– تشفير البيانات وأمن الحاسب – بنية وتنظيم الحاسبات

– معالجة الصور– النظم الخبيرة – النظم الذكية – الذكاء االصطناعى– البرمجيات
المعالجة –نظم قواعد المعروة– نظم الوكالء المتعددة– معالجة المغات الطبيعية
تعميم –نظم التعميم الذكية– الحوسبة الشبكية والسحابية – المتوازيو والنظم الموزعة 

الرؤية بالحاسب – اإلنسان بالحاسبطرق تفاعل – التعرف عمى األنماط – اآللة 
. اختبار وتوكيد جودة البرمجيات– نظم الرسم بالحاسب– 
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 المعمومات نظم قسم
منيجيات –  تحميل وتصميم نظم المعمومات:-ويتضمن المجاالت العممية التالية

نظم تخزين واسترجاع - معماريات نظم المعمومات– تطويرنظم المعمومات
نظم – نظم المعمومات اإلدارية – نظم المعمومات–نظم قواعد البيانات–المعمومات

–نظم المعمومات الموزعة– نظم معمومات الوسائط المتعددة– المعمومات الجغراوية 
اكتشاف المعروة وى نظم قواعد – ىندسة المعمومات– نظم المعمومات الذكية

التنقيب وي – اقتصاديات نظم المعمومات- قواعد البيانات الشيئية – البيانات
نظم المعمومات المتكاممة – إدارة مراكز المعمومات– مستودعات البيانات – البيانات

– تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعمومات– منيجيات تطوير نظم المعمومات– 
التجارة - نظم المعمومات الشبكية – تطبيقات نظم المعمومات وى المجاالت المختمفة

 .اإللكترونية

 المعمومات تكنولوجيا قسم
شبكات – شبكات الحاسبات بأنواعيا المختمفة :-ويتضمن المجاالت العممية التالية

تأمين وسرية – تكنولوجيا اإلنترنت–تكنولوجيا االتصاالت–المعمومات وتطبيقاتيا
– النظم الرقمية– معالجة اإلشارات الرقمية نظم الزمن الحقيقي– المعمومات والشبكات

الحاسبات الذكية – النظم المدمجة– المعالجات الدقيقة وتطبيقاتيا– عمارة الحاسبات
التعمم – النظم الديناميكية واإلنسان اآللي– نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية– والكمية

 .األعمال اإللكترونية – اإللكتروني والمكتبات الرقمية

 "الحيوية والمعلوماتية الحوسبة "فى البكالوريوس برنامج الى باالضافة 

                                            (COMPUDING  AND BIO IN FORMATICS )    

. بمصروفات خاص برنامج وهو

 يحتاجو البيولوجيين لتخريج طالب قادرين عمى تصميم وتنفيذما وييدف ىذا البرنامج
 لموصول بيولوجية بيانات من متاح ماىو تحميل تستطيع حوسبة برامج من واألطباء
 .بسيطة وموارد تكنولوجية مقبولة زمنية وترات وي مذىمة عممية لنتائج
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 100و درجة 50لكل مقرر يتكون من ساعة نظرية واحدة ىي  الدرجة العظمى -أ
: درجة لممقررات التي تتكون من ساعتين نظريتين وتوزع عمى النحو التالي

بالنسبة لممقرر النظري  . 1
 60 % تخصص المتحان نياية الفصل الدراسي عمى ان يحصل الطالب عمى

 .عمي األقل شرط نجاحو بالمقرر (التحريرى)من درجة االمتحان النيائى % 30

 20 %المتحان منتصف الفصل الدراسي . 

 10 %لالختبارات الدوريةالتي يجرييا أستاذ المادة بصفة دورية. 

 10 %لالختبارات الشفوية . 

 :بالنسبة لممقرر الذي يحتو ي عمى تطبيقات عممية يحتسب كاالتى. 2
 60 % عمى تخصص المتحان نياية الفصل الدراسي عمى ان يحصل الطالب
 .عمي األقل شرط نجاحو بالمقرر (التحريرى)من درجة االمتحان النيائى % 30

 10 %المتحان منتصف الفصل الدراسي . 

 10 %لالختبارات الدوريةالتي يجرييا أستاذ المادة بصفة دورية. 

 10 %لمتطبيقات العممية . 

 10 %لالختبارات الشفوية. 

. من الدرجة النيائية لممقرر% 50الحد األدني لمنجاح وى المقرر الدراسي ىو  -ب
 يحدد مجمس الكمية مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، واالمتحانات -ج

عالنيا لمطالب وي وقت مناسب  . النيائية وا 
أما مادة المشروع وتكون الدراسة بيا ممتدة عمى مدى وصمين دراسيين ويكون  -د

ألعمال السنة، % 50االمتحان وى نياية الفصل الدراسى الثانى وتوزع الدرجات بنسبة 
 .(مناقشة المشروع)لالمتحان الشفوى % 50
 زمن امتحان نياية الفصمألي مقرر دراسي يساوي عدد الساعات المعتمدة لممقرر -ىـ

 .الدراسي طبقًا لالئحة
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إذا وصل معدلو التراكمي وى اى وصل دراسى إلى أقل – أكاديميًا –  ينذر الطالب -و
.   وإذا لم يستطع روع معدلو التراكمي وى الفصمين التاليين يوجو لو إنذار ثان2.0من 

. ويجوز لمجمس الكمية منح الطالب ورصة استثنائية وأخيرة لروع معدلو التراكمي
.  ويحتسب المعدل التراكمي طبقًا لمتقييم

 
 

تتبع الكمية نظام الساعات المعتمدة والذي يعتمد عمى أن الوحدة األساسية ىي المقرر 
الدراسي وليس السنة الدراسية ويكون نظام التقييم عمى أساس التقدير وى كل مقرر بنظام 

:  النقاط والذي يحدد طبقًا لمجدول التالي

التقدير الوصفى النقاط التقدير النسبة المئوية لمدرجة 
 A 4وأكثر % ٩٠

ممتاز 
 A- 3.7% ٩٠أقل من % -٨٥
 B+ 3.3% ٨٥أقل من % -٨٠

 جيد جدا
 B 3% ٨٠أقل من % -٧٥
 B- 2.7% ٧٥أقل من % -٧٠

 جيد
 C+ 2.3% ٧٠أقل من % -٦٥
 مقبول C 2.0% ٦٥أقل من % -٦٠
 C- 1.7% ٦٠أقل من % -٥٥

 D+ 1.3% ٥٥أقل من % -٥٢.٥ مقبول مشروط
 D 1.0% ٥٢.٥أقل من % -٥٠

راسب صفر  F% ٥٠أقل من 
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 (1.0متوسط ) Dويعتبر الطالب ناجحا وى المقرر إذا حصل عمى تقدير  -أ
عمي األقل % 30عمى األقل، وبشرط حصولو وى االمتحان النيائى عمى 

ووي حالة حصول الطالب عمى تقدير مقبول . مندرجة االمتحان النيائي
ال 2.0مشروط وإنو يجب عميو الحصول عمى معدل تراكمي أكثر من   وا 

 .سيتم وضعو تحت المالحظة األكاديمية  ويكون معرضًا لمفصل من الكمية

، يعيده مرتين، D المقرر الذى يحصل ويو الطالب عمى تقدير أقل من -ب
 . Cحتى ينجح ويو وأى مقرر يعيده الطالب يحسب تقديره ويو بحد أقصى 

: حساب المعدل التراكمي
:  عمى النحو التالي (GPA)يتم حساب المعدل التراكمي لمطالب 

  (النقاط الموضحة وى الجدول السابق)يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي 
عدد الساعات المعتمدة ليذا المقرر لنحصل عمى عدد النقاط الخاصة بكل مقرر وى 

. دراسي 
 يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل وييا الطالب  .
  يتم قسمة مجموع النقاط عمى إجمالي الساعات المسجمة لمطالب لنحصل عمى

 : المعدل التراكمي كما يمي

 إجمالي الساعات المسجمة /مجموع النقاط = GPAالمعدل التراكمي الفصمي 

 إجمالي الساعات التي درسيا /مجموع النقاط = CGPAالمعدل التراكمي العام 
   في جميع الفصول

 .ويقرب الناتج إلى رقمين عشريين وقط
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 يتم حساب التقدير العام لمطالب بناء عمى المعدل التراكمي طبقًا :حساب التقدير العام
: لمجدول التالي

التقدير الوصفي التقدير  المعدل التراكمي
4.0 A 

ممتاز 

ت 
ديرا
تق

جاح
 ن

 −A 4.0 إلى أقل من 3.7من  
 +B 3.7 إلى أقل من 3.3من 

جيد جدًا 
 B 3.3 إلى أقل من 3.0من 
 −B 3.0 إلى أقل من 2.7من 

جيد 
 +C 2.7 إلى أقل من 2.3من 
مقبول  C 2.3 إلى أقل من 2.0من 
 −C 2.0 إلى أقل من 1.7من 

ت ضعيف 
ديرا
تق

ب 
سو
 ر

 +D 1.7 إلى أقل من 1.3من 
 D 1.3 إلى أقل من 1.0من 
ضعيف جدًا  F 1.0 إلى أقل من 0.0من 

 

 يمنح الطالب مرتبة الشرف وي حالة اجتيازه لجميع الوحدات الدراسية التي درسيا -ج
بشرط أال تزيد وترة الدراسة عن أربع سنوات أكاديمية وأن 3.0بمعدل تراكمي اليقل عن 

 .اليكون قد رسب وي أي مقرر

 عمى 2.0 معدل تراكمي C يعتبر الطالب ناجحًا وي التقديرالعام إذا حصل عمى تقدير -د
 .األقل

 . عمى األقل2يحصل الطالب عمى البكالوريوس، إال إذا حقق متوسط نقاط قدره  ال -ه
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   (086)                                                      المنيا محافظة كود* 

                    (268) ربط ، ( 2362858 )مباشر              والمعلومات الحاسبات كلٌة عمٌد* 

        (419) ربط                            والمعلومات الحاسبات كلٌة أمٌن* 

                         (387) ،ربط(2347797) مباشر                               االلى الحاسب مركز* 

 ( 2348003 ، 2366203) مباشر             الحرم خارج طلبة الجامعٌة المدٌنة* 

                ( 2370485 ، 2366258) مباشر           الحرم داخل طالبات الجامعٌة المدٌنة* 

 ( 226 ، 238 ، 227 ) ربط                             المركزٌة الطالب شئون* 

                                 ( 169 ) ربط                                      الطالب رعاٌة عام مدٌر*

                                ( 321 ) ربط                                    الجامعٌة المدن مدٌرعام* 

                      ( 309 ) ربط                           الجامعٌة للمدن المركزى المطعم* 

 ( 2366743 ، 2342505 ) مباشر                                الجامعة مستشفى* 

                                 ( 2364099 ) مباشر                              االمٌرى المنٌا مستشفى* 

                                          ( 345 ) ربط                                                 الطبٌة االدارة* 

 ( 2372261 ، 2342609)  مباشر                             االدارة عام سوٌتش* 

                                 

الطالبة عزٌزتى – الطالب عزٌزى  

 

 التوجه نرجو شكوى اى او اقتراح او مشكلة لدٌكم كان اذا

 استعداد على والمكتب بالكلٌة الطالب رعاٌة مكتب الى وورا

 االدارة مع بالتعاون نوعها كان اٌاًا  شكوى او مشكلة اى لحل

 صندوق وى ووضعه االقتراح أو الشكوى كتابة ٌمكنكم كذلك

 االستجابة ٌتم وسوف الجودة بوحدة والمقترحات الشكاوى

  .ممكن وقت اسرع وى والرد

 


