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لكمة ا ألس تاذ ادلكتور عبادة رسحان
معيد اللكية و رئيس جامعة املس تقبل
تعترب الثقافة واملعرفة الركزية ا ألساس ية ألي حضارة
أأو حلدوث طفرات متتالية للتقدم اجملمتعي اس تجابة
لالحتياجات القومية والرضورات اجملمتعية،
و أأصبح تطویر املنظومة التعلميية يف عرص
تكنولوجيا املعرفة املعمتدة عىل البداع والبتاكر ل
يأأيت ال بتغري فلسفة وسلوك القامئني عىل العملية
التعلميية.
و ألن لكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات يف جامعة حتمل امس املس تقبل فنحن نعمل جبد
لبقائھا متفردة بني مثيالهتا من لكيات احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات ومس تقبال للتعلمی
والبحث العلمي وخدمة اجملمتع يف مرص واملنطقة احمليطة ،وتسعى اللكية لتقدمي معلية تعلميية
ممتزية ومتطورة لعداد خرجی قادر عىل املنافسة والبتاكر ومساھمة فعاةل يف البحث العلمي
وخدمة اجملمتع.

4|Page

البيانات األساسية للكلية
 امس املؤسسة :لكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات.
 نوع املؤسسة :مؤسسة تعلمی عايل (لكية).
 امس اجلامعة :جامعة املس تقبل.
 نوع اجلامعة :خاصة.
 عنوان املؤسسة :شارع التسعني – التجمع اخلامس – القاھرة اجلديدة .
 اترخي التأأسيس2006/7/15 :م ابلقرار امجلهورى رمق 254
 اترخي بدء ادلراسة 2006 /9/9 :ابلقرار الوزاري رمق 2299
 جامعة املس تقبل جامعة مرصية خاصة تأأسست عام  2006بوصفھا جامعة معادةلمن اجمللس ا ألعىل للجامعات وتضم س تة لكيات مهنا لكية احلاس بات وتكنولوجيا
املعلومات  ،وبد أأت ادلراسة بلكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات مع بدابة
انشاء اجلامعة يف عام 2006م ومت خترج ( )8دفعات (من دفعة 2009م -
2010م) حىت العام اجلامعى (2016م2017-م).
 مدة ادلراسة :أأربعة س نوات
مدة ادلراسة ابللكية أأربعة ( )4س نوات بنظام الساعات املعمتدة موزعة عيل مثان فصول دراس ية،
ويقسم العام ادلرايس ايل فصلني دراس يني ابلضافة لفصل درايس صيفي ميكن خالهل دراسة
( )7ساعات معمتدة ول يدخل يف عدد الفصول ادلراس ية املطلوب قضائھا ابلربانمج .يتطلب
التخرج اجتياز الطالب عدد ( )132ساعة معمتدة يف الالحئة القدمية ،ومت اختاذ اجراءات لتعديل
الالحئة حبيث تتضمن عدد  133ساعة معمتدة يف الالحئة اجلديدة اعتبار ًا من العام اجلامعي2017
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م 2018-م وعىل ان یكون التدريب امليداين مقرر معمتد مبقدار  4ساعات معمتدة يقوم هبا الطالب
يف الفصل اادلرايس الصيفي بعد املس توى الثالث ،وبعدھا مينح جملس اجلامعة بنا ًء عيل طلب
جملس اللكية الباكلوريوس يف احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات
 الھدف من انشاء اللكية :
-

تھدف اللكية اىل خترجی طالب ممل بلك متطلبات املھنة وتطورھا ومزود بأأحدث
فروع علوم احلاسب وتكنولوجيا املعلومات ولك التقنيات احلديثة الالزمة ىف
اجملال واملامرسة اجليدة يف جمالت احلوس بة و املعلوماتية اليت جتعل منه طالب ُا
ممتزي يف جماهل وتؤھهل للعمل يف جمالت ختصصه.

 لغة ادلراسة :اللغة الجنلزيية.
 الربامج اليت تقدهما اللكية:
-

برانمج علوم احلاسب.

-

برانمج نظم املعلومات.

-

برانمج تكنولوجيا الوسائط الرمقية.
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 القيادات الأاكدميية ابللكية
اجلدول ا أليت يوحض القيادات الأاكدميية ابللكية:
الوظيفة

الامس

ادلرجة العلمية

أأ.د /عبادة رسحان معيد اللكية

أأس تاذ

أأ.د /رمضان معوض وكيل اللكية لش ئون التعلمی والطالب

أأس تاذ

أأ.د /نيفني غايل

وكيل اللكية لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة

أأس تاذ

أأ.م.د /أأمين خرض قامئ بأأعامل وكيل اللكية لش ئون ادلراسات العليا أأس تاذ مساعد
والبحوث
د.محمود سايم
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مدیر وحدة ضامن اجلودة

مدرس
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الهيكل التنظيمي لكلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات

النظام الداخلي لضمان جودة التعليم

مت أأنشاء وحدة ضامن اجلودة بلكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات جامعة املس تقبل
بقرار من رئيس جملس أأمناء اجلامعة رمق  92لس نة  2012و قرار رئيس اجلامعة رمق
 8لس نة  2012مضن قرار انشاء وحدات اجلودة بلكيات اجلامعة ،ومت تغري مسمى
الوحدة من "وحدة ضامن جودة التعلمی والاعامتد" اىل "وحدة ضامن اجلودة" واعادة
تشكيل جملس ادارة الوحدة واعامتد املسمى والتشكيل يف جملس اللكية رمق ()33
بتارخي ( ، )2016/6/22ومقرها ادلور الثاين يف الغرفة  B2.4وللوحدة ماكن
وجتهزيات مناس بة ویلكف للعمل هبا كوادر مدربة ،ولها لحئة داخلية وهيلك تنظميي
اتبع لعميد اللكية وخطط س نوية للتقومي اذلايت .وجتمتع بصفة دورية وتعد تقاریر دورية

عن أأنشطهتا اخملتلفة كام ترتبط بعالقة فاعةل مع مركز ضامن اجلودة ابجلامعة.
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رؤية ورسالة الكلية وقيمها الجوهرية
رؤية الكلية
"السعي اىل حتقيق ماكنة ممتزية يف جمال احلوس بة و املعلوماتية حملي ًا و دولي ًا"

رسالة الكلية
" تلزتم لكية احلاس بات و تكنولوجيا املعلومات -جامعة املس تقبل بتوفري
بيئة مالمئة لعداد خرجی ممتزي يواكب التطور التكنولويج و متطلبات
سوق العمل  ,و لالبداع يف انتاج أأحباث علمية حتقق متزي ًا للجامعة يف
التصنيفات احمللية و القلميية و العاملية  ,و ملشاركة فعاةل يف التمنية اجملمتعية
املس تدامة مع اللزتام ابلقمی اجلوهرية و الاخالقيات املهنية "

القيم الجوهرية






الشفافية و املصداقية.
الحرتام املتبادل.
تقدیر البداع.
اللزتام و املساءةل.
الامانة العلمية.
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املس ئولية جتاه اجملمتع.
العمل امجلاعي.
العداةل و عدم المتيزي.
التطویر و التمنية املس مترة.

األهداف االستراتيجية لكلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات
تسعى اللكية اىل حتقيق الأهداف الآتية :
 .1تطویر الربامج القامئة واس تحداث برامج ممتزية وفق مس تجدات ومتطلبات سوق العمل.
 .2نظم تعلمی وتقومي فعاةل تدمع القدرات الابداعية والتمنية املهنية املس تدامة دلى الطالب
واخلرجيني.
 .3ضامن كفاية وكفاءة النتاج البحىث لللكية.
 .4دمع المتزي والابتاكر يف الأنشطة البحثيه.
 .5تقدمي خدمات ممتزية للمجمتع تسامه بفاعلية يف التمنية املس تدامة.
 .6حتقيق رشاكة ممتزية مع املؤسسات احمللية وا ألجنبية لتطویر أأنشطة اللكية اخملتلفة.
 .7ضامن كفاية وكفاءة املوارد املادية مبا حيقق القياسات املرجعية.
 .8ضامن جودة أأداء املوارد البرشية.
 .9جذب أأفضل الطالب عىل املس توى احمليل والاقلميي لدلراسة ابللكية.
 .10ترس يخ القمی وا ألخالقيات دلى جممتع اللكية.
المعايير القومية األكاديمية لمرجعية NARS

قامت اللكية بتبين املعايري القومية الأاكدميية املرجعية لقطاع احلاس بات واملعلومات
“ ”NARSلتكون املعايري املرجعية لربانجمها ادلرايس و عىل اساسها مت توصيف
الربانمج و مقرراته و تطویر طرق و أأساليب التدريس و التعمل و التقيمی هل.
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سياسات التدريس و التعلم على مستوى الجامعة
تبنت اللكية س ياسات جامعة املس تقبل الاسرتاتيجية للتدريس و التعمل التالية:
 .1س ياسات التدريس والتعمل:
 توجيه الربامج التعلميية بفرص التوظف. أأمناط غري تقليدية وحمدثة يف التعلمی. الربامج املشرتكة مع جامعات أأخري. حضاانت الطالب للتطویر والابتاكر. توهجات اجلامعة لللكيات فامي يتعلق بقياس اخملرجات التعلميية. رضا ذوي املصلحة عن مس توي اخلرجيني .2س ياسات ادلراسات العليا والبحث العلمي:
 اعداد الربامج احلديثة املرتبطة ابحتياجات خاصة لسوق العمل. اعداد الربامج املشرتكة مع جامعات أأخري. اس تخدام تكنولوجيا املعلومات ىف جمال ادلراسات العليا و البحث العلمي. قواعد موضوعية لختيار أأعضاء هيئة التدريس. قواعد موضوعية يف الارشاف العلمى. تشجيع البحث والنرش العلمي والبحوث املشرتكة بني اجلامعة واجلامعاتا ألجنبية.
 انشاء ودمع مراكز المتزي البحيث. انشاء ودمع املعامل البحثية. البعثات واملنح ادلاخلية واخلارجية طبقا لالحتياجات الفعلية للتخصصات. انشاء جمالت علمية ممتزية12 | P a g e

إستراتيجية التدريس و التعلم للبرامج التعليمية

تبنت لكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات جبامعة املس تقبل مجموعة من
السرتاتيجيات جبانب الاسرتاتيجية التقليدية وىه:
التعمل
املبين
عىل الناجت
التعمل املبين
عىل حل
املشالكت

التعمل
امجلاعي و
التعاوين
التعمل
اذلايت

-1

التعمل
النشط

التعمل املبين
عىل خدمة
اجملمتع

التعمل املبين عىل الناجت

ىه أأسلوب خاص ابلتعمل املمتركز حول الطالب والىت تركز عىل حتديد نواجت
تعلمی مس هتدفة تتضمن  4مس توايت و مه املعرفة و الفهم و املهارات اذلهنية
و املهارات املهنية و العملية و املهارات العامة و املنقوةل ذلا توجد أأساليب
تدريس معينة لتسهيل الفرص لىك يس تطيع الطالب حتقيق النتاجئ املرجوة
واحملددة.
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-2

التعمل النشط

هو طريقة تدريس و تعمل حيث يشارك الطلبة يف الانشطة و الامترین و
املشاريع بفاعلية كبرية من خالل بيئة تعلميية تسمح ابلصغاء الاجيايب واحلوار
البناء و املناقشة الرثية و العصف اذلهين و التفكري الواعي والتحليل السلمی
والتأأمل العميق للك ما تمت قراءته وكتابته.

-3

التعمل املبين عىل حل املشالكت

تعمتد هذه الاسرتاتيجيه عىل طرح قضااي حياتيه ليمت حفصها من الطالب
لتشجيع مس توايت من التفكري الناقد حيث يقوم الطالب ابس تخدام
املعلومات و املعارف اليت س بق هل تعلمها و املهارات اليت اكتس هبا يف التغلب
عىل املشلكة بشلك جيد و الوصول ايل حل لها .وغالبا ماتتضمن مكوانت
هذا النوع من التعمل عىل الآيت:
 حتديداملشلكة :يقوم عضو هيئة التدريس ىف هذه اخلطوة بتصممیموقف يتضمن مشلكة ما ويفضل أأن یكون مرتبط ببعض املشألك
الىت ترتبط ابلواقع العمىل.
 حتليل املشلكة :وتمتثل ىف تعرف الطالب عىل العنارصا ألساس يةىف املشلكة واستبعاد العنارص الىت لتتضمهنا املشلكة.
 مجع وحتليل البياانت :وتمتثل ىف حتديد الطالب ألفضل املصادراملتاحة مجلع البياانت عن املشلكة وعنارصها اخملتلفة مث القيام
بتحليل هذه البياانت.
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 اقرتاح احللول :حيث يقوم الطالب بتحديد عدد من احللولاملقرتحة حلل املشلكة.
 دراسة احللول املقرتحة :ىف حاةل اذا ما اكن احلل واحضا يمتاعامتده كحل للمشلكة ،اما اذا اكن هناك احامتل لعدة بدائل ممكنة
فيمت املفاضةل بيهنم بناء ًا عىل معايري حمددة من قبل عضو هيئة
التدريس وابرشاك الطالب.
 احللول البداعية :ىف حاةل عدم توافر حلول مأألوفة أأو رمبا لتكوناحللول املطروحة غري مالمئة حلل املشلكة ،فيقوم عضو هيئة
التدريس ابس تخدام مهنجية مثل العصف اذلهىن للوصول اىل حل
جديد خيرج عن املأألوف.
وتساعد هذه الاسرتاتيجية من خالل الربانمج عىل تبادل ا ألفاكر
ومناقشة النتاجئ ،واماكنية تطبيق النتاجئ عىل جتارب ومشالكت
مشاهبة .وتكتسب هذه السرتاتيجية همارات ذهنية وهمارات معلية
خصوصا اذا مت اقرتاح مشالكت تتصل ابحلياة العملية فىمجال
العمل.

 -4التعمل امجلاعي و التعاوين
تساعد هذه السرتاتيجية عىل التعمل الفعال وتمنى همارات معلية وهمنية و
همارات عامة و منقوةل ىف العمل الفريقى دلى طالب اللكية
مثل الصغاء اىل الآخرین ،وهمارة توزيع العمل ،وهمارة ادارة ا ألفراد،
وهمارات النقاش ،وكذكل همارات القيادة ،ويقوم عضوهيئة التدريس بدور
همم ىف تطبيق تكل السرتاتيجية من حيث:
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حتديد النتاجئ التعلميية املس هتدفة من خالل تطبيق تكل
السرتاتيجية.
توضيح اخلطوات العريضة والهناايت الزمنية لفعاليات اجملموعة.
مساعدة الطالب عىل اكتساب السلوك الجياىب للعمل امجلاعى.
توزيع الطالب فىمجموعات حبيث يضمن التنويع ىف قدرات اجملموعة
الواحدة.
تقومي تعمل الطالب من خالل املالحظة املس مترة للتأأكد من حتقق
النتاجئ التعلميية املس هتدفة.
اختاذ الجراءات التصحيحية ىف حاةل عدم تطبيق السرتاتيجية
بشلك حصيح.

 -5التعمل اذلايت
حيث يقوم الطالب بتحصيل املعارف و املهارات معمتدا عىل قدراته اذلاتيه
يف التحصيل من مصادر التعلمی اخملتلفة مما حيقق تمنية خشصيته و القدرة
عىل مواصةل التطور اذلي حيدث يف جمال ختصصه.

 -6التعمل املبين عىل خدمة اجملمتع
وىه اسرتاتيجية التعمل الىت تربط الطالب ابجملمتع احمليط به ومبشالكته
والرتكزي عىل اكسابه املهارات بتوجية من عضو هيئة التدريس و الهيئة
املعاونة العملية الىت تتصل بتخصصه العمىل .وتبد أأ هذه الاسرتاتيجية من
وقت تصممی الربانمج حيث يمت ربطه مع اجملمتع احمليط ویراعى فيه التاكمل
بني املقررات.
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طرق التدريس و التعلم للمقررات

تتبع لكية احلاس بات و تكنولوجيا املعلومات العديد من طرق التدريس و التعمل و
اليت تتالمئ مع اخملرجات املس هتدفه من التعمل ،الامر اذلي يساعد يف الهناية عيل
تطبيق اسرتاتيجية التدريس و التعمل اخلاصة ابللكية و من مث حتقيق رؤية و رساةل
اللكية .و الطرق املتبعة ىه:
احملارضات التفاعلية النقاش ية
التدريبات النظرية
التطبيقات العملية
التعمل اذلايت

احلالت ادلراس ية والعلمية
الندوات التثقيفية
حل املشالكت

 -1احملارضات التفاعلية النقاش ية
حيث يقوم فهيا عضو هيئة التدريس ابعداد املواد العلمية مس بقا مث يقدم
للطالب رشح ًا واحض ًا ووافي ًا للموضوع  ،مع ا ألخذ يف العتبارالفروق الفردية
للطالب ويمت بعده تبادل الآراء اخملتلفة واحلوار و النقاش بني الطالب وبني
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عضو هيئة التدريس بأأسلوب منظم مس تخدم ًا وسائل التعلمی املناس بة مع
توجيه ا ألس ئةل و التحقق من مدى اكتساب الطالب للمعلومات.

 -2التدريبات النظرية
يمت تعميق فهم املوضوعات النظرية الىت يمت تدريسها ىف احملارضات عن طريق
حل الامترین اخلاصة بلك موضوع.

 -3التطبيقات العملية
يمت دراسةالتطبيقات العمليه للموضوعات الىت مت تدريسها ىف احملارضات
ابس تخدام حزم من الربامج املتخصصه يف جمالت التدريس و تلكيف الطالب
حبل بعض املوضوعات املقرتحه ابس تخدام هذه احلزم.

 -4التعمل اذلاىت
يمت تلكيف الطالب ابلبحث وكتابة تقاریر عن موضوعات حديثة ومتنوعة ىف
جمال احلاس بات من خالل الوصول اىل قواعدالبياانت واملراجع العلمية املتاحة
الكرتوني ًا ،أأو بتحضريموضوع من موضوعات املقرر من خالل مراجع و أأحباث
يمت توفريها عن طريق عضو هيئة التدريس مث يقوم الطالب بعرض هذه
املوضوعات من خالل اس تخدام أأهجزة العرض املتاحة ابللكية ،و دفع الطالب
اىل تطبيق ا ألساليب و النظرايت التابعة ملواده العلمية ىف تكل ا ألحباث من
خالل املشاريع.
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 -5احلالت ادلراس ية والعلمية
يمت دراسة بعض احلالت املأأخوذة من الواقع الفعىل ومناقش هتا ،ويمت تنفيذ هذه
احلالت وفق ًا لطبيعة حمتوايت املقرر.

 -6الندوات التثقيفية
حيث تقوم بعض اجلهات املتخصصة ىف جمال احلاس بات ابلقاء ندوات تثقيفية
ىف املوضوعات ذات الصةل ابملقررات ادلراس ية ومتطلبات سوق العمل.

 -7حل املشالكت
حيث يقوم الطالب حبل بعض املشالكت الواقعية املتعلقة ابملقررات ادلراس ية
وسوق العمل حتت ارشاف عضو هيئة التدريس.
نظم تقويم الطالب

طرق تقومي الطالب
 -1التقيمی املس متر عىل مدار العام ادلرايس من خالل التلكيفات اخلتلفة مثل
التلكيفات املزنلية و املشاريع الصغرية يف خالل املقرارت ادلراس ية لتقيمی
اجلانب التطبيقى و ا ألحباث و التقاریر ،و أأيضا من خالل الختبارات املوجزة
أأثناء فرتات احملارضات.
 -2التقيمی ادلوري من خالل المتحاانت الفصلية ( أأ ألول و الثاين)
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 -3التقيمی الهنايئ من خالل المتحاانت النظرية و العملية يف هناية لك فصل
درايس.
 -4مرشوع التخرج یكون يف الس نة الهنائية عىل فصليني دراس يني.

اّلية عداةل التقومي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

يمت تشكيل جلان وضع المتحاانت النظرية مكونة من عضوى هيئة تدريس
عىل ا ألقل للمقرر الواحد لوضع المتحان.
يقوم أأعضاء هيئة التدريس املس ئولون عن املقرر بوضع المتحاانت النظرية
وفق ًا ملعايري الورقة الامتحانية.
يمت تصحيح مجموعة ا ألس ئةل من نفس عضو هيئة التدريس وحيتفظ بامنذج من
اجاابت الطالب للك امتحان ىف ملف املقرر.
يقوم أأعضاء هيئة التدريس بوضع المتحاانت العملية مبساعدة أأعضاء الهيئة
املعاونة.
يقوم أأعضاء الهيئة املعاونة حتت ارشاف أأعضاء هيئة التدريس بتصحيح
المتحاانت العملية.
يقوم أأعضاء هيئة التدريس املس ئولون عن املقرر برصد درجات الطالب
عىل نظام قواعد البياانت اللكرتوىن للجامعة بعد مراجعهتا مع جلنة الكنرتول.
يمت حتليل نتاجئ التقومي وتعيني املنحىن العتبارى للنتاجئ ودراسة أأس باب أأى
خلل ابملنحىن وعقد جلنة ممتحنيني ىف حال وجود ما يس تدعى التعديل.
حيق للطالب التقدم بتظمل لدارة اللكية يف أأي مقرر خالل أأس بوع من اعالن
النتيجة مث يمت عرض التظمل عىل أأس تاذ املقرر للنظر يف أأوراق الجابة ورصد
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ادلرجات و التوصية بتغيري النتيجة يف حاةل اس تحقاق الطالب أأو عدم
تغيريها.
 -9اذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبهل جملس اللكية لعدم متكنه من اجراء
المتحان الهنايئ فيحتسب التقدیر غري مكمتل ) )Incomplete Iىف هذا
املقرر رشط أأل یكون قد مت حرمانه من دخول الامتحان الهناىئ لهذا املقرر.
الطالب اذلي حيصل عىل تقدیر غري مكمتل هل فرصة أأداء الامتحان الهناىئ
لهذا املقرر حبد أأقىص أأس بوع من بداية الفصل ادلراىس التاىل.

ادلرجات العظمى والصغرى
الهناية العظمى دلرجات لك مقرر ( )100مئة درجة والهناية الصغرى للنجاح ىف أأى
مقرر ( )50مخسون درجة.

طبيعة المتحاانت
یكون امتحان هناية الفصل ادلراىس للك مقرر حتریر ًاي فامي عدا مقرر مرشوع التخرج،
وتكون مدة المتحان التحریرى للك مقرر ساعتني.

تقيمی الطالب
يمت تقيمی أأداء الطالب بصفة مس مترة خالل الفصل ادلراىس (من خالل تقيمی
مشاركهتم والامتحاانت التحریرية النصف فصلية) ابلضافة اىل الامتحان التحریرى
ىف أآخر الفصل ادلراىس (العادى والصيفى) ومتثل ا ألعامل الفصلية  %60من ادلرجة
الهنائية للمقرر ،أأما الامتحان التحریرى ىف هناية لك فصل دراىس فانه ميثل %40
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من ادلرجة الهنائية و يس تثىن من ذكل املقررات ذات الطبيعة اخلاصة مثل مرشوع
التخرج و التدريب الصيفي و يه اك أليت -:
التدريب الصيفي  -:التدريب العميل أأو امليداين ميثل  % 70و التقيمی الهنايئ .% 30
مرشوع التخرج  -:ا ألعامل الفصلية  %60و  % 40لتقيمی جلنة املناقشة.
ويمت تقيمی أأداء الطالب للك مقرر ىف هناية لك فصل دراىس طبقا للمس توايت التالية:
التقدیر املقابل

التقدیر الرمقى

ادلرجة الىت حصل علهيا الطالب
 %90فأأكرث

A
AB+
B
BC+
C
C-

4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7

من  %53اىل أأقل من %55

D+

1.3

من  %50اىل أأقل من %53
أأقل من %50

D
F

1.0
راسب

من  %85اىل أأقل من %90
من  %80اىل أأقل من %85
من  %75اىل أأقل من %80
من  %70اىل أأقل من %75
من  %65اىل أأقل من %70
من  %60اىل أأقل من %65
من  %55اىل أأقل من %60
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ومينح الطالب التقدیرات التالية ىف حالت أأخرى ،وىه:
W
I

 Withdrawالطالب املنسحب من املقرر أأثناء
الفصل ادلراىس
 Incompleteالطالب احلارض طوال الفصل
ادلراىس ومل حيرض الامتحان الهناىئ للمقرر بعذر
مقبول من اللكية.

المتحان التحریري
يعترب حضور الامتحان التحریرى الهناىئ ىف أأى مقرر واحلصول عىل  %30من
درجة هذا الامتحان رشط ُا رضور ًاي للنجاح ىف هذا املقرر.

املعدل الفصيل واملعدل الرتامكي
حيسب املعدل الفصىل للطالب  GPAعىل أأساس مجموع النقاط الىت حصل علهيا
الطالب ىف مجيع املقررات الىت جسل فهيا ىف الفصل ادلراىس مقسوما عىل مجموع
الساعات املعمتدة لهذه املقررات وحيسب املعدل الرتامكى  CGPAللطالب عىل
أأساس مجموع النقاط الىت حصل علهيا الطالب ىف مجيع املقررات الىت درسها مقسوما
عىل مجموع الساعات املعمتدة لهذه املقررات وترصد تقدیرات الطالب ىف جسهل
ادلراىس ىف لك فصل دراىس اىل جانب معدهل الفصىل والرتامكى.
أأى أأن املعدل الفصىل أأو الرتامكى يمت حسابه كام يىل :
 .1يمت حساب الساعات املعمتدة والتقدیر للك مقرر من مقررات الفصل الىت
جسلها الطالب.
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.2
.3
.4

.5

يمت حتديد ادلرجة (القمية العددية) للك تقدیر حصل عليه الطالب ىف لك مقرر.
يمت رضب ادلرجة (القمية العددية) للك تقدیر ىف عدد الساعات املعمتدة للك
مقرر وذكل للوصول اىل نقاط التقدیر.
يمت قسمة نقاط التقدیر للمقررات عىل الساعات املعمتدة احملتس بة وذكل
للوصول اىل معدل نقاط التقدیر
املعدل الرتامكى = مجموع نقاط التقدیر ÷ مجموع الساعات املعمتدة احملتس بة
يمت حساب املعدل ألقرب رمقني عرشيني.

التقدیر العام للطالب
حيتسب التقدیر العام للطالب يف درجة الباكلوريوس طبق ًا للجدول ا أليت -:
املعدل الرتامكي CGPA

التقدیر

CGPA>=3.7

ممتاز

3<=CGPA<3.7

جيد جدا

2.3<=CGPA<3

جيد

2<=CGPA<2.3

مقبول
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قواعد المتحاانت
 جيب احضار الـ IDاخلاص ابجلامعة اىل قاعة الامتحان ول يسمح ابدلخول
بدونه.
 غريمسموح ابصطحاب الهاتف احملمول اىل قاعة الامتحان و وجوده مفتوح
داخل القاعة يؤدى اىل حتریرحمرض غش و الغاء الامتحان ىف الامتحاانت
الفصلية والغاء املقرر ىف الامتحان الهناىئ واحلصول عىل" ."F
 ترك الامتعه الشخصية و الاوارق خارج القاعة.
 ل يسمح ابخلروج من قاعة الامتحان اىل دوارت املياه طوال فرتة انعقاد
الامتحان ال يف حاةل ا ألعذار املرضية.
 ل يسمح بدخول اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان ولن يمت
اعطاء بديل عهنا.
 للتأأكد من هوية الطالبات املنتقبات .تقوم رئيسة اللجنة ابلتحقق من هویهتا أأو
یُلكف رئيس اللجنة أأحد امل ارقبات.
 يمت حتریر حمرض غش للطالب يف حاةل:
 ضبط موابيل مفتوح.
 ضبط أأوارق هبا مادة علمية لها عالقة ابملقرر.
 ضبط طالب قام ابلكتابة عىل يده أأو أأي من متعلقاته الشخصية.
 قيام الطالب ابلتحدث أأو النظر اىل ورقة زميهل.
 ل يسمح ابخلروج من اللجنة ال ابنقضاء نصف الوقت.
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موارد التدريس والتعلم

 القاعات ادلراس يةتتوافر قاعات مكيفة
وخمتلفة السعات ومھجزة
تھجزي اتم بنظام صوت
متاكمل

(Sound

) ،Systemشاشات عرض ذكية ) (Smart boardتتناسب مع زايدة
القبال عىل اللكية.
 معامل الطالبيتوافر س تة معامل
حاسب ايل مهنا أأربعة
ىف لكية احلاس بات
وتكنولوجيا املعلومات
ومعملني ىف لكية الهندسة والتكنولوجيا خلدمة خمتلف التخصصات ابللكية
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ويمت تطویرھا وتھجزيھا بأأحدث ا ألھجزة بصفة مس مترة للتدريب العميل
للطالب .ومزودة بش بكة أأنرتنت وهجاز . data show
 املكتبة املركزيةمكتبة جامعة املس تقبل تقدم خدمات ممتزية ألعضاء ھيئة التدريس والهيئة
املعاونة والطالب من داخل اجلامعة
وخارھجا وتشغل املكتبة املركزية
للجامعة ادلورین الثالث والرابع
من مبىن الدارة الرئيىس وتبلغ
املساحة الجاملية للمكتبة حوايل  1211م  2تقريبا .وخمصص هبا جزء للكية
احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات ،وتضم مراجع متنوعة ىف خمتلف
التخصصات ،و يوجد هبا  35هجاز حاسب الالكرتوىن ويوجد خدمات
التصویر والطباعة من خالل ماكينة تصویر تش متل عىل ساكنر وطباعة
وتصویر ،كام يوجد ش بكة  ، Wi Fiيوجد غرفتني  Study roomلعمل
حلقات النقاش ومناقشة املشاريع والاحباث للطلبة واعضاء هيئة التدريس
ومزودة بأأهجزة احلاسب الالزمة .وتتوافر ابملكتبة احلاس بات املتصةل ابلش بكة
ادلولية للبحث عن خمتلف الكتب واملوضوعات .كام يوجد ابملكتبة أأيض ًا العديد
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من املواد العلمية عىل  CDsأأو رشائط والىت ميكن اس تعارتھا لفرتات حمددة
وذكل من خالل املكتبة الرمقية.
اماكن وتجهيزات األنشطة الطالبية

 ا ألنشطة الطالبية املتنوعة
يشارك طالب لكية احلاس بات وتكنولوجيا املعلومات يف ا ألنشطة الطالبية
املتنوعة واملمتزية اليت توفرھا ادارة رعاية الش باب ابجلامعة وتشمل:
 ا ألنشطة الرايضية :كرة القدم والطائرة والتنس واملالمكة ا ألنشطة الاجامتعية :وفق لك مناس بة وتشمل احتفالية يوم اليتمی ،الحتفال اب ألعياد الجامتعية  ،محالت توعية وغريها،
 ا ألنشطة اخلاصة ابحتاد الطالب:أأنشطة الارس واجلواةل والرحالت وغريها

28 | P a g e

 ا ألنشطة الفنية والثقافية:حيث يقوم متخصصون
بتدريب الطالب عيل
النحت والتصویر الزيىت
و فن اجلرافيك و فن
التطریز والفنون اليدوية و فن اخلزفيات و التصویر الفوتوغراىف
والاكریاكتري و فن
اجلدارايت ابلضافة اىل
النشاط

املرسيح

والكورال وفن امليداي
أأيضا.
كام يقام املھرجان الثقايف والفين الس نوي بدار ا ألوبرا املرصية ،وتس متر
فعالياته لعدة أأايم حبضور
العديد من املتخصصني
يف اجملالت اخملتلفة ويمت
يف املھرجان عرض
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مرسحية العام وحفل كورال اجلامعة كام يتضمن معرض ألعامل الطالب
الفنية من نتاج خمتلف الورش الفنية اليت أأقميت مبقر اجلامعة خالل العام
ادلرايس وكذكل املنتدي الشعري و أأداء فريق كورال اجلامعة واليت مت
الارشاف عليھا من قبل أأبرز الشخصيات الفنية.

 املنشأآت الرايضية
توفر اجلامعة املنشأآت الرايضية املتنوعة حيث يوجد صاةل مجنزييوم مغطاة مھجزة
جبميع ا ألدوات الرايضية ومزودة جبميع اخلدمات املطلوبة من دش ودورات مياه
وغرفة خللع املالبس ودواليب وخالفه ملامرسة ا ألنشطة الطالبية والرايضية ،كام
يوجد اتفاقية مع اندى الزھور اجملاور للجامعة و ذكل ملامرسة الطالب ل ألنشطة
الرايضية اخملتلفة وعقد املسابقات به.
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 مرسح اجلامعة
مساحة املرسح اللكية 450
م ،2ادلور ا ألريض 300م2
وادلور ا ألول 150م 2وعدد
الكرايس 400

كريس،

وميارس الطالب ا ألنشطة الثقافية والفنية وا ألدبية ابملرسح .ومت جتهزي جحرتني
للنشاط الطاليب وتقام خمية كبرية للملتقى التوظيفي واخري أأثناء التدريب وعرض
أأنشطة الطالب خالل املهرجان الثقايف الفين.

 الاكفيرتاي
يوجد اكفترياي مكيفة معدة بواسطة اجلامعة خلدمة الطالب وتوفري أأماكن للراحة
والسرتخاء يف أأوقات
الفراغ وتناول الوجبات
واملرشوابت اخملتلفة.
ويوجد هبا ما یزيد عن
 10منافذ لتوفري ا ألغذية
واملرشوابت.
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قواعد القبول والتحويل

 رشوط القبول ابللكية
تقبل اللكية خرجيي الثانوية العامة ختصص رايضيات أأو علوم أأو ما يعادلها من
الشهادات املعمتدة.
 رشوط التحويل لللكية
جيوز حتويل الطالب اىل اللكية من لكيات جامعية أأو معاهد مماثةل أأو غري مماثةل
برشط احلصول عىل احلد ا ألدىن جملموع ادلرجات املقررة لاللتحاق ابللكية مبا ل
يتعارض مع القواعد والضوابط الىت يقررها اجمللس ا ألعىل للجامعات و جملس
اجلامعات اخلاصة و ا ألهلية .ىف حاةل قبول حتويل الطالب من اللكيات املناظرة
يمت معل مقاصة ملعادةل املقررات الىت درسها مع املقررات الىت يقدهما القسم
احملول اليه ويشرتط اعامتد معيد اللكية ورئيس اجلامعة لها .وجيوز التحويل من
ختصص ل آخر داخل اللكية برشط توافر رشوط القبول ابلتخصص اجلديد
احملول اليه .ويشرتط ملعادةل أأى مقرر أأل يقل تقدیر الطالب ىف هذا املقرر
عن.% 65
قواعد المواظبة على الحضور

 يتطلب دخول الطالب الامتحان الهناىئ ألى مقرر مت تسجيهل حتقيق نس بة
حضور ل تقل عن  %75من احملارضات والتطبيقات احملددة هل .وىف حاةل
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جتاوز الطالب نس بة الغياب أ(أكرب من  )%25ىف أأى من املقررات الىت جسلها
حيق جمللس اللكية حرمانه من دخول الامتحان الهناىئ بعد انذاره كتاب ًة.
 اذا تغيب الطالب عن الامتحان الهناىئ ألى مقرر دون عذر مقبول يعطى
تقدیر راسب ( )Fىف هذا املقرر .أأما اذا تقدم الطالب املتغيب خالل يومني
من اجراء الامتحان بعذر قهرى يقبهل جملس اللكية فيحتسب هل تقدیر غري
مكمتل ) Incomplete (Iىف هذا املقرر برشط حصول الطالب عىل % 60
عىل ا ألقل من درجات ا ألعامل الفصلية.
 الطالب اذلى حيصل عىل تقدیر غري مكمتل هل فرصة أأداء الامتحان الهناىئ لهذا
املقرر حبد أأقىص أأس بوع من بداية الفصل ادلراىس التاىل.
 حتتسب ادلرجة للطالب ىف املقرر اذلى ميتحنه ىف حاةل تقدیر غري مكمتل عىل
أأساس ادلرجة الىت حيصل علهيا ىف الامتحان الهناىئ اضافة اىل ادلرجة السابق
حصوهل علهيا ىف ا ألعامل الفصلية.
متطلـبات التخــرج
تنقسم متطلبات التخرج من املقرات ادلراس ية للحصول عىل درجة الباكلوريوس اىل:

 -1متطلبات جامعية
 -2متطلبات لكـية
 -3متطلبات قـسم
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ويوحض اجلدول التايل عدد الساعات املقررة الالزمة للتخرج من ا ألقسام اخملتلفة ابللكية موزعة وفقا للمتطلبات.

املتطلب

متطلبات جامعية

متطلبات اللكـية

م

1

2

قسم
علوم احلاسب
12
63

3

قسم
تكنولوجيا الوسائط الرمقية
12
63

متطلبات القـسم

قسم
نظم املعلومات
12
63

54
4

54

4
133

133

133

54

التدريب الصيفي

اجملموع
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اإلرشاد األكاديمى

يتوىل وكيل اللكية لش ئون التعلمی و الطالب ابلتنس يق مع رؤساء ا ألقسام العلمية
حتديد مرشد أأاكدميى للك طالب ملساعدته وارشاده أأاكدميي ًا خالل فرتة ادلراسة فامي
يتعلق ابختيار املقررات ادلراس ية الجبارية والختيارية ومتطلباهتا السابقة الىت ميكن
هل تسجيلها ىف أأى فصل من الفصول ادلراس ية سواء العادية أأو الصيفية.

احلذف والضافة والانسحاب
 احلذف والضافة Drop & Add
بعد الانهتاء من معلية التسجيل وبدء ادلراسة ميكن للطالب حذف مقرر أأو
أأكرث من املقررات الىت س بق هل تسجيلها أأو اضافة مقرر أأو أأكرث لس تكامل
الساعات املعمتدة املرصح هل بدراس هتا ىف الفصل ادلراىس بعد موافقة املرشد
الأاكدميى ومع مراعاة املواعيد الىت حيددها جملس اجلامعة لعمليات احلذف
والضافة.
 النسحاب Withdrawal
جيوز للطالب أأن ينسحب من التسجيل ىف مقرر أأو أأكرث بعد موافقة املرشد
الأاكدميى خالل الفرتة الىت حيددها جملس اجلامعة مع مراعاة احلد ا ألدىن لعدد
الساعات املعمتدة
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اعادة املقررات
يف حاةل اعادة املقرر ترصد للطالب ادلرجة ا ألعىل وفقا ملا حيدده اجمللس ا ألعىل
للجامعات و جملس اجلامعات اخلاصة و ا ألهلية وجملس اجلامعه ويسمح للطالب
ابعادة املقرر يف احلالت التية:
 العادة يف حاةل حصول الطالب عىل ( )D+, D , D-, C-
 يســمح للطالب ابعادة املقرر احلاصــل فيه عىل درجة أأقل من ( )Cو أأكرثمن ( ( )Fأأى  D-أأو  D+أأو .)Dوىف حاةل اعادة هذا املقرر.
 وىف حاةل رغبة الطالب ىف اعادة املقرر للمرة الثانية  ،يتعني علية أأن يتقدمبطلب جمللس ش ـ ئون الطالب  ،مشــفوعا بر أأى املرشــد الأاكدميى وجملس
اللكية.
 العادة يف حاةل حصول الطالب عىل ( ) F
 يســـــمح للطالب ابعادة املقرر اذلى رســـــب فيه  ،وىف حاةل اعادة املقرروالنجاح فيه ترفع درجة الرســــوب من جسل الطالب  ،ول حتتســــب ىف
معدهل الرتامكى.
 العادة يف حاةل التخرج
 حيق للطالب بعد اكامتل عدد ساعات التخرج التحسني يف أأي مادة وذكللرفع املعدل الرتامكي اذا اكن أأقل من  2وذكل بعد موافقة املرشف الأاكدميي
وجملس اللكية.
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النذار الأاكدميي
يوضع الطالب عىل قامئة النذار أالاكدميى اذا قل معدهل الرتامكى عن اثنني من أأربعة
( 2.0من  )4.0ويمت اخطار الطالب ووىل أأمره كتابة حباةل النذار وما يرتتب علهيا،
وىف خالل فرتة النذار ل يسمح للطالب ابلتسجيل ىف أأكرث من ( )12اثنىت عرشة
ساعة معمتدة .ویزول أأثر النذار أالاكدميى اذا ما متكن الطالب ىف الفصل ادلراىس
التاىل حلصوهل عىل النذار من رفع معدهل الرتامكى اىل ( )2.0عىل ا ألقل.

التظلامت الطالبية
 حيق ألى طالب التقدم بطلب اىل وكيل اللكية لش ئون التعلمی و الطالب
يتظمل فيه من نتيجة امتحانه ىف مقرر أأو أأكرث ىف موعد غايته أأس بوع من
اترخي اعالن النتاجئ.
 يمت ابالغ الطالب كتاب ًة بنتيجة حفص التظمل املقدم منه.

وقف القيد والعتذارعن فصل دراىس أأو اكرث
 يعترب الطالب منقطع ًا عن ادلراسة اذا مل يسجل ىف فصل دراىس أأو انسحب
منه بدون عذر أأو بعذر مقبول.
 جيوز للطالب أأن ينقطع عن ادلراسة بعذر مقبول ملدة فصلني متتاليني أأو
ثالثة فصول غري متتالية حبد أأقىص .ويفصل من اللكية اذا انقطع عن ادلراسة
لفرتة أأطول دون عذر تقبهل اللكية ،وتوافق عليه اجلامعة.
 جيوز للطالب أأن يطلب وقف قيده ابللكية حسب الرشوط والضوابط الىت
تضعها اجلامعة.
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حتديد املس توى ادلرايس و قواعد التخصص
 ينتقل الطالب من املس توى ا ألول للمس توى الثاين عند اجتياز  28ساعة
معمتدة عىل ا ألقل و ينتقل من املس توى الثاين اىل الثالث عند اجتياز 54
ساعة عىل ا ألقل و من املس توى الثالث اىل املس توى الرابع عند اجتياز 88
عىل ا ألقل.
 حيق ألي طالب التقدم للتخصص يف قسم من الثالث أأقسام بعد اكامتل عدد
ساعاته  54ساعه معمتدة ویكون التخصص بناء عىل الاليات التية:
 .1رغبة الطالب
 .2حتديد حد أأقىص لعدد الطالب بلك قسم وفق املوارد املادية والبرشية.
 .3يف حاةل زايدة عدد الراغبني لاللتحاق بربانمج معني يمت الرجوع ايل املعدل
الرتامكي ويف حاةل تساوي املعدل الرتامكي يمت الرجوع ملواد التخصص اليت
حيددها القسم.
المقررات اإلختيارية

يعمتد جملس اللكية قبل بداية لك فصل دراىس املقررات الاختيارية الىت سوف يمت
عرضها فيه وذكل بناء عىل اقرتاحات جمالس ا ألقسام العلمية اخملتصة.
مشروع التخرج

يقرتح لك قسم علمى املوضوعات الىت ميكن أأن يمت ىف ضوهئا اعداد مرشوعات
التخرج واملرتبطة ابلتخصص اخلاص به ،مث يمت اعامتدها واعامتد القواعد املنظمة لها
من جملس اللكية واعالهنا للطالب .ويمت حساب مرشوع التخرج  6ساعات معمتدة
عىل فصلني دراس يني  .وحيدد جملس اللكية قواعد تسجيل مرشوع التخرج.
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التدريب الصيفي

يلزتم طالب الفرقة الثالثة بتدريب ميداين اجباري يف الفصل ادلرايس الصيفي ويمت
حساب التدريب  4ساعات معمتدة ویكون التدريب خارج اللكية أأو داخل اللكية
وحيدد جملس اللكية القواعد املنظمة ذلكل.
إعتماد النتيجة

يعمتد جملس اللكية نتاجئ امتحاانت الفصول ادلراس ية ،ويعمتد جملس اجلامعة نتاجئ
الامتحاانت الهنائية للحصول عىل درجة الباكلوريوس بناء عىل اقرتاح جملس اللكية.
اللوائح والتقـاليد الجامعية وعقوبة مخالفتها

 يعترب لك اخالل ابلقوانني واللواحئ والتقاليد اجلامعية خمالفة تأأديبية وعىل
ا ألخص:
 ا ألعامل اخملةل بنظام اللكية أأو املنشأآت اجلامعية . التحريض عىل الامتناع عن حضـــــور ادلروس والامتحاانت وا ألعاملاجلامعية ا ألخرى .
 لك فعل يتناىف مع حسن السري والسلوك داخل اجلامعة أأو خارهجا . لك اخالل بنظام الامتحان ولك غش ىف الامتحان أأو الرشوع فيه . لك طالب یرتكب غشا ىف امتحان أأو رشوعا فيه ويضبط ىف حاةل تلبس
خيرجه العميد أأو رئيس جلنة الامتحان وحيرم من دخول الامتحان .
 العقوابت التأأديبية ىه :
 التنبيه شفاهه أأو كتابة . النذار .39 | P a g e

 احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية . احلرمان من حضور دروس أأحد املقررات ملدة ل تتجاوز شهر ًا . الفصل من اللكية ملدة ل تتجاوز شهرا . احلرمان من الامتحان ىف مقرر أأو أأكرث . الفصل من اللكية ملدة ل تتجاوز فصال دراس ي ًا . الفصل الهناىئ من اجلامعة . معيد اللكية هل توقيع العقوابت الست ا ألوىل بعد اعامتدها من رئيس اجلامعة.
 جملس التأأديب هل توقيع مجيع العقوابت ويصدر قرار احاةل الطالب اىل جملس
التأأديب من رئيس اجلامعة بناء عىل طلب العميد .
 يشلك جملس تأأديب الطالب عىل النحو التاىل :
 معيد اللكية. وكيل اللكية. -أأحد أأعضاء هيئة التدريس ابللكية خيتاره جملس اللكية س نو ًاي .
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المقررات المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس
المتطلبات الجامعية ( 12ساعة معتمدة)
)University Requirements (12 Credit Hours

Prerequisite Code

-

42 | P a g e

-

-

-

2

2

Practical

) ساعة معمتدة8( متطلبات اجبارية
Course Name

C.H.

2

2

Tutorial

Compulsory (8 Credit Hours)
Course Code

كود املتطلب السابق

OR

ENG KET

-

امس املقرر

English(2)
(2) لغة اجنلزيية

English (1)
(1) لغة اجنلزيية

كود املقرر
ENG KET /
ENG KET A
ENG PET /
ENG PET A

ENG KET A

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

2

C.H.

-

2

كود املتطلب السابق

Human Rights
حقوق الانسان

-

امس املقرر

PSC110

Introduction to Computers
مقدمة احلاسب

كود املقرر

CSC101

2

-

-
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-

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Electives (4 Credit Hours)
Prerequisite Code

2

-

-

-
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-

-

2

2

-

Practical

2

Tutorial

) ساعات معمتدة4( متطلبات اختيارية

Course Name

-

2

C.H.

Psychology
عمل النفس

-

2

كود املتطلب السابق

PSY101

Sociology
عمل الجامتع

-

امس املقرر

SOC101

Environmental Sciences
علوم بيئية

كود املقرر

ENV101

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

-

2

2

C.H.

Introduction to Management
مبادئ ادارة

ENG KET OR
ENG KET A

2

كود املتطلب السابق

MGT103

Communication and Presentation Skills
همارات التواصل والعرض

-

امس املقرر

CPS101

Scientific Thinking
التفكري العلمى

كود املقرر

SCT101

2

-

-

2

-
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-

-

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

) ساعة معتمدة63( متطلبات الكلية
Faculty Requirements (63 Credit Hours)

) ساعة معمتدة57( متطلبات اجبارية
Compulsory (57 Credit Hours)
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Course Code

Course Name

Prerequisite Code

MT101
Mathematics -2
2- رايضيات

Mathematics -1
1- رايضيات

MT102

MT101

-

3

3

3

3

C.H.

MT102

Mathematics-3
3-رايضيات

-

3

كود املتطلب السابق

MT103

Discrete Mathematics
تراكيب حمددة

-

امس املقرر

MT111

Physics
فزيايء

كود املقرر

PH101

2

2

-

2

2

2

2

2

-
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2

-

-

-

Practical

2

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

EL101
Probability and Statistics
احصاء و احامتلت

Electronics
الكرتونيات

CS 101

c

MT101

PH101

3

3

3

3

C.H.

ST103

Computer Programming-1
1-برجمه احلاسب

CS112

3

كود املتطلب السابق

CS112

Computer Programming-2
2-برجمه احلاسب

CS213

امس املقرر

CS213

Advanced Programming
برجمة متقدمه

كود املقرر

CS224

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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2

2

2

-

Practical

2

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

CS222
Operating systems -1
1- نظم تشغيل

Data Structures
هيألك البياانت

CS213

CS213

CS213

3

3

3

3

C.H.

CS231

Software Engineering -1
1- هندسة الربجميات

EL101

3

كود املتطلب السابق

CS251

Logic Design
التصممی املنطقي

CS213

امس املقرر

CS111

Computer Networks-1
1- ش باكت احلاسب

كود املقرر

DM222

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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2

2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Introduction to Information Systems
مقدمة يف نظم املعلومات

IS262

-

3

3

3

C.H.

IS262
Database System-1
1- نظم قواعد البياانت

ST103

كود املتطلب السابق

IS211

Modeling and Simulation
المنذجة واحملأاكة

3

امس املقرر

IS251

CS112
and
CS111

كود املقرر

CS223

Computer Organization and Assembly Language
تنظمی احلاس بات و لغة التجميع

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

) ساعة معمتدة6( متطلبات اختيارية

3

-

2

-
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2

-

2

2

2

Practical
2

Tutorial

Electives (6 Credit Hours)
Prerequisite Code

-

3

C.H.

E-Learning
التعلمی اللأكرتوىن

-

3

كود املتطلب السابق

DM261

Computer and Society
احلاسب و اجملمتع

EL101

امس املقرر

CS466

Data Communication
تراسل البياانت

كود املقرر

CS221

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

3

C.H.

CS112

3

كود املتطلب السابق

Internet Technology
تكنولوجيا النرتنت

ENG KET OR ENG KET A

امس املقرر

DM324
Report Writing
كتابة التقاریر

كود املقرر

RW104

2

-

2
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-

Practical

2

Tutorial
2

Theoretical

) ساعة معتمدة58( متطلبات القسم
Faculty Requirements (58 Credit Hours)

Computer Science Department
قسم علوم احلاسب
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Course Code

) ساعة معمتدة37( متطلبات اجبارية
Prerequisite Code

3

-

2

-
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2

2

2

2

-

Practical

2

Tutorial

Compulsory (37 Credit Hours)
Course Name

CS111

3

C.H.

Computer Architecture
عامرة احلاسب

CS213

3

كود املتطلب السابق

CS312

Fundamentals of Programming Languages
أأساس يات لغات الربجمة

CS251

امس املقرر

CS314

Software Engineering-2
2-هندسة الربجميات

كود املقرر

CS352

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

CS341
Operating Systems-2
2-نظم التشغيل

Artificial Intelligence
اذلاكء الصطناعي

MT111

CS231

CS213

3

3

3

3

C.H.

CS432

Theory of Computations
نظرية احلساابت

CS312

3

كود املتطلب السابق

CS416

Parallel Processing
املعاجلة عيل التوازي

CS222

امس املقرر

CS418

Algorithms
خوارزميات

كود املقرر

CS313

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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2

2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

3

C.H.

CS213
and
IS211

3

كود املتطلب السابق

Design of Web-Based Applications
تصممی تطبيقات الانرتنت

CS251

امس املقرر

CS495
Project-1
1-مرشوع

3

كود املقرر

PR498

PR498

4

Project-2
2-مرشوع
Summer Training

--

PR499

TR333
التدريب الصيفي

2

-

2

1

2

-

-
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4

4

4

Practical

-

Tutorial

1

Theoretical

Course Code

Electives (21 Credit Hours)
Prerequisite Code

3

-

2

-
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2

2

2

2

-

Practical

2

Tutorial

) ساعة معمتدة21( متطلبات اختيارية
Course Name

MT102

3

C.H.
Computer Graphics
الرمس ابحلاسب

CS112

3

كود املتطلب السابق

DM341

Multimedia
الوسائط املتعددة

CS224

امس املقرر

DM442

Mobile Applications
تطبيقات احملمول

كود املقرر

DM461

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

DM318
Computer Networks-2
2 - ش باكت احلاسب

Human Computer Interaction
تتفاعل النسان مع احلاسب

DM231

DM222

CS251

3

3

3

3

C.H.

DM323

Digital Signals Processing
معاجلة الشارات الرمقية

MT102
and CS112

3

كود املتطلب السابق

DM331

Pattern Recognition
التعرف عيل المناط

MT102
and CS112

امس املقرر

DM351

Image Processing
معاجلة الصور

كود املقرر

DM432

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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2

2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Natural Language Processing
معاجلة اللغات الطبيعية

CS341

CS341

3

3

3

C.H.

CS443
Knowledge Based Systems
نظم قواعد املعرفة

CS251

3

كود املتطلب السابق

CS442

Software Project Management
ادارة مشاريع الربجمة

CS312

امس املقرر

CS453

Embedded Systems
النظم املدجمة

كود املقرر

CS420

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Game Programming
برجمة ا أللعاب

DM222

DM341
and
CS224

3

3

3

C.H.

DM436

Computers and Information Security
تأأمني احلاس بات واملعلومات

-

3

كود املتطلب السابق

DM426

Selected Topics in Computer Science-1
1-موضوعات خمتاره يف علوم احلاسب

-

امس املقرر

CS467

Selected Topics in Computer Science-2
2-موضوعات خمتاره يف علوم احلاسب

كود املقرر

CS468

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

2

قسم تكنولوجيا الوسائط الرقمية

) ساعة معمتدة37( متطلبات اجبارية
Prerequisite Code

Compulsory (37 Credit Hours)
Course Name

-
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2

2

-

Practical
2

Tutorial

Digital Media Technology Department

Course Code

3

C.H.

MT102

كود املتطلب السابق

Signals and Systems
الشارات والنظم

3

امس املقرر

DM231

MT102
and
CS112

كود املقرر

DM432

Image Processing
معاجلة الصور

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Virtual Reality
الواقع ا ألفرتاىض

DM222

DM341

3

3

3

C.H.

DM443
Computer Networks-2
2 - ش باكت احلاسب

DM231

3

كود املتطلب السابق

DM323

Digital Signals Processing
معاجلة الشارات الرمقية

MT102

امس املقرر

DM331

Computer Graphics
الرمس ابحلاسب

كود املقرر

DM341

2

-

2

2
2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial
2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Computers and Information
Security
تأأمني احلاس بات واملعلومات

CS112

DM222

3

3

3

C.H.

DM426
Multimedia
الوسائط املتعددة

DM341

3

كود املتطلب السابق

DM442

Computer Creative Art
الفن البداعى ابحلاسب

CS251

امس املقرر

DM427

Project-1
1-مرشوع

كود املقرر

PR498

2

-

2

2
1

-

-
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4

2

2

Practical

-

Tutorial
2

Theoretical

Course Code
كود املقرر
PR499

TR333

Course Name
امس املقرر
Project-2
2-مرشوع
Summer Training
التدريب الصيفي

Prerequisite Code

3

C.H.

PR498

4

كود املتطلب السابق

--

1

-

4
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4

Practical

-

Tutorial
2

Theoretical

Course Code

Electives (21 Credit Hours)
Prerequisite Code

3

-

2

-
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2

2

2

2

-

Practical

2

Tutorial

) ساعة معمتدة21( متطلبات اختيارية
Course Name

CS251

3

C.H.

Human Computer Interaction
تفاعل النسان مع احلاسب

CS312

3

كود املتطلب السابق

DM318

Embedded Systems
النظم املدجمة

CS223

امس املقرر

CS420

Real Time Systems
نظم الزمن احلقيقي

كود املقرر

DM419

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Robotics
النسان الاىل

CS251

DM331

3

3

3

C.H.

DM456

Software Projects Management
ادارة مشاريع الربجمة

DM331

كود املتطلب السابق

CS453

Speech Processing
معاجلة الالكم

3

امس املقرر

DM433

MT102
and
CS112

كود املقرر

DM351

Pattern Recognition
التعرف عيل ا ألمناط

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Computer Vision
الرؤية ابحلاسب

CS224

CS213

3

3

3

C.H.

DM428
Mobile Applications
تطبيقات احملمول

DM331

كود املتطلب السابق

DM461

Video and Audio Technology
تكنولوجيا الصوت و الصورة

3

امس املقرر

DM429

DM341
and
CS224

كود املقرر

DM436

Game Programming
برجمة ا أللعاب

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Selected Topics in Digital Media
Technology -1
1-موضوعات خمتاره يف تكنولوجيا الوسائط الرمقية

-

-

3

3

3

C.H.

DM467

Selected Topics in Digital Media
Technology -2
2-موضوعات خمتاره يف تكنولوجيا الوسائط الرمقية

CS111

3

كود املتطلب السابق

DM468

Computer Architecture
عامرة احلاسب

CS251

امس املقرر

CS312

Software Engineering-2
2-هندسة الربجميات

كود املقرر

CS352

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

3

C.H.

CS213
and
IS211

3

كود املتطلب السابق

Design of Web-Based Applications
تصممی تطبيقات الانرتنت

DM341

امس املقرر

CS495

Computer Animation
الرسوم املتحركة

كود املقرر

DM444

2

-

2
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2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Prerequisite Code

Compulsory (37 Credit Hours)

) ساعة معمتدة37( متطلبات اجبارية

Course Name

2

قسم نظم المعلومات

-
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2

2

-

Practical

2

Tutorial

Information Systems Department

Course Code

3

C.H.

IS211

3

كود املتطلب السابق

Database System-2
2 - نظم قواعد البياانت

IS211

امس املقرر

IS312

Systems Analysis and Design
حتليل و تصممی النظم

كود املقرر

IS321

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

IS433
Business Intelligence
ذاكء ا ألعامل

Decisions Support Systems
نظم دمع القرار

IS211

IS321

IS321

3

3

3

3

C.H.

IS465

Information Storage and Retrieval
ختزین واسرتجاع املعلومات

IS321

3

كود املتطلب السابق

IS341

Management Information Systems
نظم املعلومات الأدارية

IS321

امس املقرر

IS323

Geographical Information Systems
نظم املعلومات اجلغرافية

كود املقرر

IS424

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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2

2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code
كود املقرر
IS442
IS443
PR498
PR499
TR333

Course Name
امس املقرر
Data Warehousing
مس تودعات البياانت
Data Mining
تنقيب البياانت
Project-1
1-مرشوع
Project-2
2-مرشوع
Summer Training
التدريب الصيفي

Prerequisite Code

CS251

IS312

IS312

3

3

3

3

C.H.

PR498

4

كود املتطلب السابق

--

2

-

2

1

1

2

-

-

-
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4

4

4

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Electives (21 Credit Hours)
Prerequisite Code

3

-

2

-
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2

2

2

2

-

Practical

2

Tutorial

) ساعة معمتدة21( متطلبات اختيارية
Course Name

IS321

3

C.H.

E-business and Digital Firms
ا ألعامل اللكرتونيه واملؤسسات الرمقية

CS251

3

كود املتطلب السابق

IS463

Software Project Management
ادارة مشاريع الربجمة

CS251

امس املقرر

CS453

Software Engineering-2
2-هندسة الربجميات

كود املقرر

CS352

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

IS464
Operations Research
حبوث العمليات

Health Care Information Systems
نظم املعلومات الصحية

CS341

MT102

IS321

3

3

3

3

C.H.

IS333
Expert Systems
نظم خبرية

CS224

3

كود املتطلب السابق

IS426

Mobile Applications
تطبيقات احملمول

-

امس املقرر

DM461

Selected Topics in Information Systems-1
1-موضوعات خمتاره يف نظم املعلومات

كود املقرر

IS467

2

-

2

2

2

2

-

-

-
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2

2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

Course Code

Course Name

Prerequisite Code

Selected Topics in Information Systems-2
2-موضوعات خمتاره يف نظم املعلومات

DM222

-

3

3

3

C.H.

IS468
Computers and Information Security
تأأمني احلاس بات واملعلومات

CS213
and
IS211

3

كود املتطلب السابق

DM426

Design of Web-Based Applications
تصممی تطبيقات الانرتنت

CS213

امس املقرر

CS495

Artificial Intelligence
اذلاكء الصطناعي

كود املقرر

CS341

2

-

2

2

2

-

-
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2

2

2

Practical

-

Tutorial

2

Theoretical

فامي ييل برانمج منوذيج لتحقيق متطلبات التخرج دلرجة الباكلوريوس يف أأقسام اللكية اخملتلفة حيث مت توزيع
املتطلبات اخملتلفة للحصول عيل درجة الباكلوريوس ايل مثانية فصول دراس ية.
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Course Code
رمق املقرر
MT101
MT111
PH101
IS262
CS101

 قسم علوم الحاسب:أوال

الفصل ادلرايس الأول
Course Name
امس املقرر
University Requirement 1
1 متطلب جامعي
Mathematics -1
1- رايضيات
Discrete Mathematics
تراكيب حمددة
Physics
الفزيايء
Introduction to Information Systems
مقدمة نظم املعلومات
University Requirement 2
2 متطلب جامعي
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
MT102
MT112
EL101
ST103
-

الفصل ادلرايس الثاين
Course Name
امس املقرر
University Requirement 3
3 متطلب جامعي
Mathematics -2
2- رايضيات
Computer Programming -1
1-برجمة احلاسب
Electronics
الكرتونيات
Probability and Statistics
احصاء واحامتلت
University Requirement 4
متطلب جامعي4
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16

78 | P a g e

Course Code
رمق املقرر
CS213
CS111
MT103
-

الفصل ادلرايس الثالث
Course Name
امس املقرر
University Requirement 5
 متطلب جامعي5
Faculty Elective1
1اختياري لكية
Computer Programming -2
-برجمة احلاسب2
Logic Design
التصممی املنطقي
Mathematics-3
3-رايضيات
University Requirement 6
 متطلب جامعي6
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
CS222
CS251
CS224
IS211

الفصل ادلرايس الرابع
Course Name
امس املقرر
Faculty Elective2
اختياري قسم2
Data Structures
هيألك البياانت
Software Engineering-1
1-هندسة الربجميات
Advanced Programming
برجمة متقدمة
Database Systems -1
1-نظم قواعد البياانت
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
IS251
CS341
DM222
CS223
CS231
CS352

الفصل ادلرايس اخلامس
Course Name
امس املقرر
Modeling and Simulation
المنذجة واحملأاكه
Artificial Intelligence
اذلاكء الصطناعي
Computer Networks-1
1-ش باكت احلاسب
Computer Organization and Assembly Language
تنظمی احلاسب ولغة التجميع
Operating Systems -1
1- نظم التشغيل
Software Engineering -2
2 - هندسة الربجميات
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

3

18
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Course Code
رمق املقرر
CS313
CS314
CS312
CS495

الفصل ادلرايس السادس
Course Name
امس املقرر
Algorithms
اخلوارزميات
Fundamentals of Programming Languages
أأساس يات لغات الربجمة
Department Elective1
1اختياري قسم
Department Elective2
2اختياري قسم
Computer Architecture
عامرة احلاسب
Design of Web-based Applications
تصممی تطبيقات النرتنت
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

3

18
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Course Name

Credit Hours

الساعات املعمتدة

التدريب الصيفي
Course Code

امس املقرر

Summer Training
التدريب الصيفي

TR333

رمق املقرر

4
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Course Code
رمق املقرر
PR498
CS418
CS432
CS416
-

الفصل ادلرايس السابع
Course Name
امس املقرر
Project-1
1- مرشوع
Parallel Processing
املعاجلة عيل التوازي
Operating Systems-2
2- نظم التشغيل
Theory of Computations
نظرية احلساابت
Department Elective3
3اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
PR499
-

الفصل ادلرايس الثامن
Course Name
امس املقرر
Project-2
2- مرشوع
Department Elective4
4اختياري قسم
Department Elective5
5اختياري قسم
Department Elective6
6اختياري قسم
Department Elective7
7اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
MT101
MT111
PH101
IS262
CS101

 قسم تكنولوجيا الوسائط الرقمية:ثانيا

الفصل ادلرايس ا ألول
Course Name
امس املقرر
University Requirement 1
1 متطلب جامعي
Mathematics -1
1- رايضيات
Discrete Mathematics
تراكيب حمددة
Physics
الفزيايء
Introduction to Information Systems
مقدمة نظم املعلومات
University Requirement 2
2 متطلب جامعي
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
MT102
MT112
EL101
ST103
-

الفصل ادلرايس الثاين
Course Name
امس املقرر
University Requirement 3
3 متطلب جامعي
Mathematics -2
2- رايضيات
Computer Programming -1
1-برجمة احلاسب
Electronics
الكرتونيات
Probability and Statistics
احصاء واحامتلت
University Requirement 4
متطلب جامعي4
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
CS213
CS111
MT103
-

الفصل ادلرايس الثالث
Course Name
امس املقرر
University Requirement 5
 متطلب جامعي5
Faculty Elective1
1اختياري لكية
Computer Programming -2
-برجمة احلاسب2
Logic Design
التصممی املنطقي
Mathematics-3
3-رايضيات
University Requirement 6
 متطلب جامعي6
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
CS222
CS251
CS224
IS211

الفصل ادلرايس الرابع
Course Name
امس املقرر
Faculty Elective2
2اختياري لكية
Data Structures
هيألك البياانت
Software Engineering-1
1-هندسة الربجميات
Advanced Programming
برجمة متقدمة
Database Systems -1
1-نظم قواعد البياانت
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
IS251
DM231
DM222
CS223
CS231
-

الفصل ادلرايس اخلامس
Course Name
امس املقرر
Modeling and Simulation
المنذجة واحملأاكه
Signals and Systems
الشارات والنظم
Computer Networks-1
1-ش باكت احلاسب
Computer Organization and Assembly Language
تنظمی احلاسب ولغة التجميع
Operating Systems -1
1- نظم التشغيل
Department Elective2
1اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

3

18
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Course Code
رمق املقرر
DM331
DM323
DM341
DM442
-

الفصل ادلرايس السادس
Course Name
امس املقرر
Digital Signals Processing
معاجلة الشارات الرمقية
Computer Networks-2
2 - ش باكت احلاسب
Computer Graphics
الرمس ابحلاسب
Multimedia
الوسائط املتعددة
Department Elective 2
2اختياري قسم
Department Elective 3
3اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

3

18
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Course Name

Credit Hours

الساعات املعمتدة

التدريب الصيفي
Course Code

امس املقرر

Summer Training
التدريب الصيفي

TR333

رمق املقرر

4
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Course Code
رمق املقرر
PR498
DM432
DM426
DM427
-

الفصل ادلرايس السابع
Course Name
امس املقرر
Project-1
1- مرشوع
Image Processing
معاجلة الصور
Computers and Information Security
تأأمني احلاس بات واملعلومات
Computer Creative Art
الفن البداعى ابحلاسب
Department Elective5
4اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
PR499
DM443
-

الفصل ادلرايس الثامن
Course Name
امس املقرر
Project-2
2- مرشوع
Virtual Reality
الواقع ا ألفرتاىض
Department Elective5
5اختياري قسم
Department Elective6
6اختياري قسم
Department Elective7
7اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
MT101
MT111
PH101
IS262
CS101

 قسم نظم المعلومات:ثالثا

الفصل ادلرايس ا ألول
Course Name
امس املقرر
University Requirement 1
1 متطلب جامعي
Mathematics -1
1- رايضيات
Discrete Mathematics
تراكيب حمددة
Physics
الفزيايء
Introduction to Information Systems
مقدمة نظم املعلومات
University Requirement 2
2 متطلب جامعي
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16

95 | P a g e

Course Code
رمق املقرر
MT102
MT112
EL101
ST103
-

الفصل ادلرايس الثاين
Course Name
امس املقرر
University Requirement 3
3 متطلب جامعي
Mathematics -2
2- رايضيات
Computer Programming -1
1-برجمة احلاسب
Electronics
الكرتونيات
Probability and Statistics
احصاء واحامتلت
University Requirement 4
متطلب جامعي4
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
CS213
CS111
MT103
-

الفصل ادلرايس الثالث
Course Name
امس املقرر
University Requirement 5
 متطلب جامعي5
Faculty Elective1
1اختياري لكية
Computer Programming -2
-برجمة احلاسب2
Logic Design
التصممی املنطقي
Mathematics-3
3-رايضيات
University Requirement 6
 متطلب جامعي6
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

2

3

3

3

3

2

16
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Course Code
رمق املقرر
CS222
CS251
CS224
IS211

الفصل ادلرايس الرابع
Course Name
امس املقرر
Faculty Elective2
2اختياري لكية
Data Structures
هيألك البياانت
Software Engineering-1
1-هندسة الربجميات
Advanced Programming
برجمة متقدمة
Database Systems -1
1-نظم قواعد البياانت
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
IS251
IS321
DM222
CS223
CS231
-

الفصل ادلرايس اخلامس
Course Name
امس املقرر
Modeling and Simulation
المنذجة واحملأاكه
System Analysis and Design
حتليل وتصممی النظم
Computer Networks-1
1-ش باكت احلاسب
Computer Organization and Assembly Language
تنظمی احلاسب ولغة التجميع
Operating Systems -1
1- نظم التشغيل
Department Elective1
1اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

3

18
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Course Code
رمق املقرر
IS465
IS312
IS323
IS341
-

الفصل ادلرايس السادس
Course Name
امس املقرر
Business Intelligence
ذاكء ا ألعامل
Database 2
2 قواعد البياانت
Management Information Systems
نظم املعلومات الدارية
Information Storage and Retrieval
ختزین واسرتجاع املعلومات
Department Elective 2
2اختياري قسم
Department Elective 3
3اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

3

18
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Course Name

Credit Hours

الساعات املعمتدة

التدريب الصيفي
Course Code

امس املقرر

Summer Training
التدريب الصيفي

TR333

رمق املقرر

3
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Course Code
رمق املقرر
PR498
IS424
IS433
IS442
-

الفصل ادلرايس السابع
Course Name
امس املقرر
Project-1
1- مرشوع
Geographical Information Systems
نظم املعلومات اجلغرافية
Decision Support Systems
نظم دمع القرار
Data Warehousing
مس تودعات البياانت
Department Elective4
4اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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Course Code
رمق املقرر
PR499
IS443
-

الفصل ادلرايس الثامن
Course Name
امس املقرر
Project-2
2- مرشوع
Data Mining
تنقيب البياانت
Department Elective5
5اختياري قسم
Department Elective6
6اختياري قسم
Department Elective7
7اختياري قسم
Total
اجملمــوع

Credit Hours
الساعات املعمتدة

3

3

3

3

3

15
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النظام االلكترونى بالجامعه

يقوم الطالب بتفعيل حسابه الشخىص وكذكل الربيد الالكرتوىن اخلاص به
ابس تخدام امس املس تخدم ولكمة املرور .ويس تطيع الطالب من خالل النظام
الالكرتوىن متابعه الآىت :
• اجلدول الزمىن لدل ارسة
• املناس بات اخلاصة ابجلامعة
• اعالانت اجلامعه واللكيه
• ا ألنشطه الطالبية ابجلامعة
• املكتبه الالكرتونية
• التواصل مع اعضاء هيئه التدريس والهيئه املعاونة والطالب
• اس تخدام ال MOODLE
 هو نظام الكرتوىن یربط الطالب ابدارة اللكية و أأعضاء هيئه
التدريس والهيئه املعاونه .
 لالس تفادة الاكمةل من هذا النظام برجاء الالزتام حبضور ادلوارت
التدريبيه لكيفيه اس تخدام ال MOODLEىف اول العام
ادلارىس .
 يعمل نظام ال  MOODLEعىل مساعده الطالب ىف العمليه
التعلمييه وذكل بتويف الآىت :
 متابعه اعالانت احملارضات واملعامل والامتحاانت . اجلداول ادلراس يه وجداول الامتحاانت والساعات املكتبيةلساتذه املقرارت واملعيدین .
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 متابعه املواد العلمية والروابط واملواد الفيلميه التعلمييه املرتبطهابملاده واملضافه بواسطه اس تاذ املقرر او الهيئه املعاونه .
 درجات ونتاجئ الفصل ادل ارىس . تقيمی املقرر ادل ارىس واساتذة املادة واملعيدین ىف هنايه لك فصلد ارىس مع اماكنيه اضافه تعليقات ومقرتحات لتحسني املقرر .
 كام ميكن تقدمي اى اعامل فصلية قد يطلهبا اس تاذ املاده للمقررادلارىس .
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أمثلة على األنشطة الطالبية وأنشطة خدمة المجتمع التي تقدمها
الجامعة
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2017-2016 أوائل الخريجين

ID: 20132627
Name: Youssif Samir Saad Zaghloul
CGPA: 3.77
Order: 1st

ID: 20130314
Name: Gehad Asem Alsayed Ali
CGPA: 3.46
Order: 2nd

ID: 20130947
Name: Rahma tallah Hossam Farouk
CGPA: 3.36
Order: 3rd

ID: 20132187
Name: Mohab Tarek Ali
CGPA: 3.23
Order: 4th

ID: 20132915
Name: Mohamed Ahmed Gawish
CGPA: 3.11
Order: 5th
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