
  
  جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماتعن

. وتكنولوجیا المعلومات شھد العالم فى السنوات األخیرة تطورات ھائلة وغیر مسبوقة فى مجال االتصاالت
والمعلومات فى إعداد وتأھیل الدارسین فیھا وقد ضاعفت تلك التطورات من مسئولیة كلیات الحاسبات

   .مع تقنیات ثورة االتصاالت والمعلوماتالقادرین على التعامللتخریج المتخصصین 
للوصول إلى نموذج جامعة المستقبل من خالل تطویر وتحدیث وفى إطار فلسفة جامعة القاھرة الرامیة

للوصول إلى معاییر االعتماد األكادیمیة الدولیة، تأتي محاوالت كلیة الحاسباتبرامجھا التعلیمیة سعیاً 
دراستھا ، واألخذ بأحدث ات لتطویر نظام الدراسة فیھا ، وإعادة تقییم المناھج والمقررات التى یتموالمعلوم

، وتفتح مجاالت االختیار أمام الطالب فى دراسة النظم التعلیمیة التى تسمح بقدر أكبر من المشاركة الطالبیة
 .ورغباتھمالمقررات وفقاً لقدراتھم وإمكانیاتھم

المعمول بھ فى العدید من الجامعات العالمیة ر تسعي الكلیة إلى تطبیق نظام الساعات المعتمدةوفى ھذا اإلطا
الكبیرة
  

  : و تضم كلیة الحاسبات والمعلومات األقسام التالیة 

قسم تكنولوجیا المعلومات-2    قسم علوم الحاسب-1
  قسم دعم القرار-4    قسم نظم المعلومات-3
  

و كذلك من الممكن أن ینشأ بالكلیة تخصصات أخرى مستقبال وفقا ألحكام قانون تنظیم الجامعات ، وتمنح 
ثم یختار الفرقة  الثالثة الكلیة الطالب  الحق فى أن یختار تخصصاً رئیساً  من التخصصات السابقة في بدایة 

وال یجوز أن یكون فرقة الرابعة الربعة السابقة في بدایة ألتخصصھ الفرعي من بین نفس التخصصات ا
.  التخصصان الرئیسي والفرعي في نفس المجال 

  
  :الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة

درجة البكالوریوس-1

دبلوم الدراسات العلیا   -2

  درجة الماجستیر-3

  درجة دكتوراه الفلسفة-4
  



جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماتنبذة تاریخیة

  
الذین أتموا بنجاح دراسة تقبل الكلیة خریجي الثانویة العامة1997–1996أنشئت الكلیة في العام الجامعي 

  .مادتي الریاضیــات والفیزیـاء



جامعة القاھرة, معلوماتالحاسبات والرسالة كلیة 

إلى تقدیم تعلیم معلوماتي ذو جودة عالیة لطالب مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا إلفادة الكلیةتھدف 
وھذا یتحقق من خالل التطویر المستمر للوائح الدراسیة وتوكید الجودة والربط مابین . الطالب والمجتمع

: أنشطة البحث العلمي والتدریب والتعلم، ومحاور التطویر الرئیسیة

التعلیمیة والبحثیة والمجتمعیة، وتسعى ةتطویر البنیة التحتیة للكلیة والجھاز اإلداري لدعم األنشط: اإلدارة
.والخاصةةالكلیة لجذب التمویل من الجھات الحكومی

تأھیل الطالب في مجال التطبیقات اإلحترافیة بزیادة إمكانیة حصولھم على فرص عمل والمنافسة : الطالب
واألقلیمي والعالمي، ویتحقق ھذا من خالل إكتسابھم للمعرفة في مجاالت المعلوماتیة على المستویات المحلي

واالتصاالت ودعم القرار، كما یمكن الوصول لمستوى المنافسة عن طریق التدریبات األساسیة والمتخصصة 
. للطالبةوتطویر تنمیة المھارات المرن

ي مجاالت متمیزة ولھا أھمیة تكنولوجیة وتحقق متطلبات عمل أبحاث مرتبطة بالتعلیم ف: الھیئة األكادیمیة
المجتمع وذلك بالتعامل مع الصناعة والتجارة والمؤسسات األكادیمیة إلبراز إمكاناتھم البحثیة والتطویریة مع 

.ةوالمجتمعیةإعطاء األولویة األولى لألبحاث التي تغطي اإلحتیاجات األقتصادی



  جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماترؤیة

أن تكون كلیة الحاسبات والمعلومات بجامعة القاھرة بالنسبة لمصر والمنطقة األقلیمیة ھي المصدر األول 
.واألفضل للتعلیم األكادیمي والتطبیقات البحثیة في جمیع علوم المعرفة المعلوماتیة



  

جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماتأھداف

التطبیق بما إعداد المتخصصین فى الحاسبات والمعلومات المؤھلین باألسس النظریة ومنھجیات-1
 .وتطبیقاتھایؤھلھم للمنافسة العالمیة فى تطویر تكنولوجیا الحاسبات والمعلومات

والمعلومات وفى مقدمتھا التى لھا مجال الحاسباتإجراء الدراسات والبحوث العلمیة والتطبیقیة فى-2
وانشاء وحدات ابحاث متخصصة فى الفروع المختلفة أثر مباشر على التنمیة المتكاملة فى المجتمع

 .للحاسبات والمعلومات
الحاسبات االستشارات والمساعدات العلمیة والفنیة للھیئات والجھات التى تستخدم تكنولوجیاتقدیم-3

ومات وتھتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمھوالمعل
.الفنیة فى قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجیا الحاسبات والمعلوماتتدریب الكوادر-4
الوعي وتعمیقھ فى المجتمع بھدف استخدام تكنولوجیا الحاسبات والمعلومات فى قطاعاتنشر-5

 .ومؤسسات الدولة المختلفة ، ورفع كفاءة استخدامھا
االجتماعات العلمیة بھدف االرتقاء بالمستوي التعلیمي وتعمیق المفھوم نظیم المؤتمرات وعقدت-6

 .الكوادر المتخصصةالعلمي بین
على المستوي المحلي واإلقلیمي والعالمي عقد االتفاقیات العلمیة مع الھیئات والمؤسسات المناظرة-7

 .الحاسبات والمعلوماتبتخصصاتبھدف تبادل اآلراء وإجراء البحوث المتعلقة
  .شتي مجاالت التخصصتوفیر وتدعیم وسائل النشر والبحث العلمي فى-8



جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماتلالھیكل األدارى
  
  
  

  عمید الكلیة    ریم محمد رضا بھجت/ ذ الدكتور األستا
    

  ـالبلشئون التعلیم والطـوكیل الكلیة   إیمان على ثروت إسماعیل / كتور األستاذ الد
  

  علیا والبحـــوثوكیل الكلیة لشئون الدراسات ال    ھدى محمد أنسي على / األستاذ الدكتور 
  

  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  فاطمة عبد الستار عمارة/ دكتور األستاذ ال
  

  رئیس قسم تكنولوجیا المعلومات  محمود إسماعیل شومان / الدكتور األستاذ 
  

  رئیس قسم دعم القرار  عاصم عبد الفتاح ثروت / لدكتور األستاذ ا
  

  رئیس قسم علوم الحاسب    دـــھشام أحمد حسـن محم/ السید الدكتور 
  

رئیس قسم نظم المعلومات    محمد عز الدین الشرقاوى/ السید الدكتور 

  أمین عام الكلیــــــــــــــــة     زھور محمود حمــــــــــــــــــودة/ السیدة 
  
  
  
  
  



جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماتكلمة

  
ـام ي الھ رح التعلیم ذا الص ى رأس ھ ـون عل ـزازى أن أك رى واعت رورى وفخ ى س راه أنھ لمن دواع ذى ن ال

المشرفــة نتیجة جھود مثمرة بُذلت ینھض عامـا بعد عام، وبعد مــرورعقد من الزمان نجده فى ھذة الصورة
الكلیة السابقین وعلى ید نخبة ممتازة من السادة رؤساء الماضیة على یِد عمداء ووكالءخالل السنوات العشر 

اھج األقسام والسادة أعضاء ھیئة دیث المن ویر وتح ى تط رص عل ل الح ة ك ة حریص التدریس بالكلیة ، فالكلی
ة ةالتعلیمی ر العولم ات عص ات وآلی ا المعلوم ال تكنولوجی ى مج ة ف ورات العالمی ة التط ىلمواكب بح حت نص

ى ث العلم الیب البح ة وأس اتیح المعرف تالك مف ر وأم دیات العص ة تح ى قادرین على مواجھ ل إل ة لنص الحدیث
   .المستوى المتمیز لخریجى الكلیة

ى أبنائى وبناتى أن الطریق ة ف ة وثق رار وأمان ھ بإص ؤدى واجب نكم أن ی ل م ى ك دیات وعل ئ بالتح أمامكم مل
أتیح لكم من علم واعیة وقیــم ومبادىء سامیــة ونصیحتى لكم أن ال تقنعوا بمابما تملكوا من عقولمستقبلكم

ة وان المعرف ن أل د م زودوا بمزی ب أن تت ل یج ع ب ر أو یتس ا یكث ن مھم ركم مم ارب غی وا بتج ة لتنتفع والثقاف
لھـمسبقوكم وأخذوا من العلم والثقافة معا منھجا

لتنفعوا أنفسكم وتنفعوا غیركم متغلبین على ما جادین فیھا مبتسمین لھاأبنائى وبناتى أتمنى أن تستقبلوا الحیاة
عد یعترضكم من المصاعب والعقبات بالصبر تقبل أس ل ومس ة هللا ,والجھد لبناء غٍد أفض ى برك یروا عل ، فس

ذا ود لھ ر جن وا خی ابرة وكون ة والمث ى بالثق النھوض والتحل البون ب ة ومط ارة عظیم اد حض أنتم أحف وطن ف ال
الوطنفى الدرب وتنالوا الصدارة بین أمم ھذة الحضارات الحدیثة وفقكم هللا من أجل رفعة ھذالتسیروا



جامعة القاھرة, كلیة الحاسبات والمعلوماتعنوان
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عن كلية الحاسبات والمعلومات, جامعة القاهرة



شهد العالم فى السنوات الأخيرة تطورات هائلة وغير مسبوقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وقد ضاعفت تلك التطورات من مسئولية كليات الحاسبات والمعلومات فى إعداد وتأهيل الدارسين فيها لتخريج المتخصصين القادرين على التعامل مع تقنيات ثورة الاتصالات والمعلومات . 

وفى إطار فلسفة جامعة القاهرة الرامية للوصول إلى نموذج جامعة المستقبل من خلال تطوير وتحديث برامجها التعليمية سعياً للوصول إلى معايير الاعتماد الأكاديمية الدولية، تأتي محاولات كلية الحاسبات والمعلومات لتطوير نظام الدراسة فيها ، وإعادة تقييم المناهج والمقررات التى يتم دراستها ، والأخذ بأحدث النظم التعليمية التى تسمح بقدر أكبر من المشاركة الطلابية ، وتفتح مجالات الاختيار أمام الطلاب فى دراسة المقررات وفقاً لقدراتهم وإمكانياتهم ورغباتهم . 
وفى هذا الإطار تسعي الكلية إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة المعمول به فى العديد من الجامعات العالمية الكبيرة

 

 و تضم كلية الحاسبات والمعلومات الأقسام التالية : 

1- قسم علوم الحاسب		2- قسم تكنولوجيا المعلومات

3- قسم نظم المعلومات		4- قسم دعم القرار



و كذلك من الممكن أن ينشأ بالكلية تخصصات أخرى مستقبلا وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ، وتمنح الكلية الطالب  الحق فى أن يختار تخصصاً رئيساً  من التخصصات السابقة في بداية الفرقة  الثالثة  ثم يختار تخصصه الفرعي من بين نفس التخصصات الأربعة السابقة في بداية الفرقة الرابعة ولا يجوز أن يكون التخصصان الرئيسي والفرعي في نفس المجال .  



الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:

1. درجة البكالوريوس

1. دبلوم الدراسات العليا   

1. درجة الماجستير

1. درجة دكتوراه الفلسفة






نبذة تاريخية كلية الحاسبات والمعلومات, جامعة القاهرة



أنشئت الكلية في العام الجامعي 1996 – 1997 تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة الذين أتموا بنجاح دراسة مادتي الرياضيــات والفيزيـاء .




رسالة كلية الحاسبات والمعلومات, جامعة القاهرة



تهدف الكلية إلى تقديم تعليم معلوماتي ذو جودة عالية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لإفادة الطلاب والمجتمع. وهذا يتحقق من خلال التطوير المستمر للوائح الدراسية وتوكيد الجودة والربط مابين أنشطة البحث العلمي والتدريب والتعلم، ومحاور التطوير الرئيسية: 

الإدارة: تطوير البنية التحتية للكلية والجهاز الإداري لدعم الأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتسعى الكلية لجذب التمويل من الجهات الحكومية والخاصة.

الطلاب: تأهيل الطلاب في مجال التطبيقات الإحترافية بزيادة إمكانية حصولهم على فرص عمل والمنافسة على المستويات المحلي والأقليمي والعالمي، ويتحقق هذا من خلال إكتسابهم للمعرفة في مجالات المعلوماتية والاتصالات ودعم القرار، كما يمكن الوصول لمستوى المنافسة عن طريق التدريبات الأساسية والمتخصصة وتطوير تنمية المهارات المرنة للطالب. 

الهيئة الأكاديمية: عمل أبحاث مرتبطة بالتعليم في مجالات متميزة ولها أهمية تكنولوجية وتحقق متطلبات المجتمع وذلك بالتعامل مع الصناعة والتجارة والمؤسسات الأكاديمية لإبراز إمكاناتهم البحثية والتطويرية مع إعطاء الأولوية الأولى للأبحاث التي تغطي الإحتياجات الأقتصادية والمجتمعية. 




رؤية كلية الحاسبات والمعلومات, جامعة القاهرة

أن تكون كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة بالنسبة لمصر والمنطقة الأقليمية هي المصدر الأول والأفضل للتعليم الأكاديمي والتطبيقات البحثية في جميع علوم المعرفة المعلوماتية. 






		أهداف كلية الحاسبات والمعلومات, جامعة القاهرة





		1- إعداد المتخصصين فى الحاسبات والمعلومات المؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها . 

2- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجال الحاسبات والمعلومات وفى مقدمتها التى لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة فى المجتمع وانشاء وحدات ابحاث متخصصة فى الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات . 

3-  تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التى تستخدم تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار ودعمه

4-  تدريب الكوادر الفنية فى قطاعات الدولة المختلفة على تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات.

5-  نشر الوعي وتعميقه فى المجتمع بهدف استخدام تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة ، ورفع كفاءة استخدامها . 

6-  تنظيم المؤتمرات وعقد الاجتماعات العلمية بهدف الارتقاء بالمستوي التعليمي وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة . 

7- عقد الاتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي بهدف تبادل الآراء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات والمعلومات. 

8-  توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي فى شتي مجالات التخصص. 








الهيكل الأدارى لكلية الحاسبات والمعلومات, جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور / ريم محمد رضا بهجت

عميد الكلية

الأستاذ الدكتور / إيمان على ثروت إسماعيل 
وكيل الكلية لشئون التعليم والطــلاب


الأستاذ الدكتور / هدى محمد أنسي على 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحـــوث


الأستاذ الدكتور / فاطمة عبد الستار عمارة
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة


الأستاذ الدكتور / محمود إسماعيل شومان 
رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات


الأستاذ الدكتور / عاصم عبد الفتاح ثروت 
رئيس قسم دعم القرار


السيد الدكتور / هشام أحمد حسـن محمـــد

رئيس قسم علوم الحاسب


السيد الدكتور / محمد عز الدين الشرقاوى

رئيس قسم نظم المعلومات

السيدة / زهور محمود حمــــــــــــــــــودة

أمين عام الكليــــــــــــــــة 
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أنه لمن دواعى سرورى وفخرى واعتـزازى أن أكـون على رأس هذا الصرح التعليمي الهـام الذى نراه ينهض عامـا بعد عام، وبعد مــرورعقد من الزمان نجده فى هذة الصورة المشرفــة نتيجة جهود مثمرة بُذلت خلال السنوات العشر الماضية على يدِ عمداء ووكلاء الكلية السابقين وعلى يد نخبة ممتازة من السادة رؤساء الأقسام والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، فالكلية حريصة كل الحرص على تطوير وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات عصر العولمة حتى نصبح قادرين على مواجهة تحديات العصر وأمتلاك مفاتيح المعرفة وأساليب البحث العلمى الحديثة لنصل إلى المستوى المتميز لخريجى الكلية. 


أبنائى وبناتى أن الطريق أمامكم ملئ بالتحديات وعلى كل منكم أن يؤدى واجبه بإصرار وأمانة وثقة فى مستقبلكم بما تملكوا من عقول واعية وقيــم ومبادىء ساميــة ونصيحتى لكم أن لا تقنعوا بما أتيح لكم من علم مهما يكثر أو يتسع بل يجب أن تتزودوا بمزيد من ألوان المعرفة والثقافة لتنتفعوا بتجارب غيركم ممن سبقوكم وأخذوا من العلم والثقافة معا منهجا لهـم 


أبنائى وبناتى أتمنى أن تستقبلوا الحياة جادين فيها مبتسمين لها لتنفعوا أنفسكم وتنفعوا غيركم متغلبين على ما يعترضكم من المصاعب والعقبات بالصبر والجهد لبناء غدٍ أفضل ومستقبل أسعد ,، فسيروا على بركة الله وكونوا خير جنود لهذا الوطن فأنتم أحفاد حضارة عظيمة ومطالبون بالنهوض والتحلى بالثقة والمثابرة لتسيروا فى الدرب وتنالوا الصدارة بين أمم هذة الحضارات الحديثة وفقكم الله من أجل رفعة هذا الوطن
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