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  سطـــور فيجامعـــة أسیـــوط  
  

  

  
  

  

  

ن  داً ع أت بعی ى أنش ة الت ات اإلقلیمی ل الجامع ن أوائ یوط م ة أس ر جامع تعتب
  .القاھرة واإلسكندریة على مستوى الجمھوریة

م  ى رق وم الملك دور المرس ة بص اریخ الجامع دأ ت ام  156ب اء  1949لع إلنش
یوط  ة أس ى(جامع د عل ع ت) محم یوط م ة أس ن بمدین یر م رة تحض یص فت خص

  .أربعة إلى سبع سنوات إلعداد اإلمكانیات الالزمة الفتتاح الدراسة
 1950مارس  14تم وضع حجر األساس للجامعة، وفى  1949نوفمبر  23فى 

تاذ  ن أس راھیم حس ن إب دكتور حس تاذ ال ین األس ى بتعی وم الملك در المرس ص
   )محمد على(التاریخ اإلسالمي مدیراً لجامعة أسیوط  

ن  ة م م الجامع ر اس ى ( فى بدایة عھد الثورة تغی د عل ة ) محم ى جامع إل
ى   یوط وف بتمبر  28أس تاذ  1955س ین األس ورى بتعی رار الجمھ در الق ص

  .سلیمان أحمد حزین  أستاذ الجغرافیا مدیراً لجامعة أسیوط / الدكتور
وم 1957وقد بدأت الدراسة بالجامعة عام  ة العل ا كلی  فى كلیتین فقط  ھم

كلیة  18وكلیة الھندسة ثم توالى إنشاء الكلیات والمعاھد حتى بلغ عددھا اآلن 
  .ومعھد

  

ى أسوان إذ  ا حت ن المنی عید م ة الص وتعتبر جامعة أسیوط الجامعة األم بمنطق
وادي  وب ال ة جن ا وجامع ة المنی م جامع ة ھ ات حدیث الث جامع ا ث ت منھ انبثق

  .وجامعة سوھاج 
  

ارج  وینتشر خریجى جامعة أسیوط ا خ ة وأیض اء الجمھوری ة أنح اآلن فى كاف
  . الجمھوریة وھم یمثلون عالمة بارزة فى مجتمعاتھم

تى  ى ش اء ف رین والعلم ن المفك د م ین ھؤالء الخریجین العدی ن ب كما انبثق م
اتھم ى تخصص ة ف وز المرموق ن الرم بحوا م االت وأص ة . المج رأس جامع وی

  .ى محمد كمال مصطف/ أسیوط اآلن السید األستاذ الدكتور 
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  رؤیـــة الكلیـــة
تسعى كلیة الحاسبات والمعلومات بجامعة أسیوط لتحقیق التمیز 
واالبتكار فى مجاالت التعلیم والبحث العلمى وخدمة المجتمع على 

 . المستوى المحلى واإلقلیمي 
  رسالة الكلیـــة

  

  :تتمثل رسالة كلیة الحاسبات والمعلومات فى 
المعرفة والبحث العلمى فى مجاالت علوم  إمداد الطالب بأصول

الحاسب ونظم تكنولوجیا المعلومات وتنمیة شخصیة الطالب لجعلھ 
  .قادرا على االبتكار والعمل الجماعي والمنافسة المحلیة والعالمیة 

تطویر المناھج الدراسیة وتحدیثھا بصورة مستمرة بما یتماشى مع 
 .ت سوق العملالتقدم العلمي ومتطلبات العصر واحتیاجا

تنمیة الوعى بضرورة التعلیم المستمر والتعلم الذاتى واستخدام 
 .األسالیب الحدیثة فى ھذا المجال 

استخدام البحث العلمى لتحقیق االبتكار عن طریق دراسة األھمیة 
 .االقتصادیة والتجاریة واالجتماعیة لمردود البحث العلمى 

 .لكلیة تقدیم خدمة مجتمعیة متمیزة فى مجاالت ا
  .   تعزیز مبادئ المصداقیة واألخالقیات

  الغایات واألھداف اإلستراتیجیة 
  

  : تسعى الكلیة إلى تحقیق األھداف اآلتیـة
إعداد المتخصصین فى الحاسبات والمعلومات المؤھلین 
باألسس النظریة ومنھجیات التطبیق بما یؤھلھم للمنافسة 

المستمر للبرمجیات التطویر الدائم وفى  المحلیة واإلقلیمیة
  . ونظم وتكنولوجیا المعلومات

إجراء الدراسات والبحوث العلمیة والتطبیقیة فى مجال 
التى لھا أثر مباشر  تلك الحاسبات والمعلومات وفى مقدمتھا

على التنمیة المتكاملة فى المجتمع وانشاء وحدات ابحاث 
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  . متخصصة فى الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات 
م االستشارات والمساعدات العلمیة والفنیة للھیئات تقدی

والجھات التى تستخدم تكنولوجیا الحاسبات والمعلومات وتھتم 
  . بصناعة واتخاذ القرار ودعمھ 

تدریب الكوادر الفنیة فى قطاعات الدولة المختلفة على 
  . تكنولوجیا الحاسبات والمعلومات

دام تكنولوجیا نشر الوعي وتعمیقھ فى المجتمع بھدف  استخ
الحاسبات والمعلومات فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة 

  . ، ورفع كفاءة استخدامھا 
تنظیم المؤتمرات وعقد االجتماعات العلمیة بھدف االرتقاء 
بالمستوي التعلیمي وتعمیق المفھوم العلمي بین الكوادر 

  . المتخصصة 
المناظرة على عقد االتفاقیات العلمیة مع الھیئات والمؤسسات 

المستوي المحلي واإلقلیمي والعالمي بھدف تبادل اآلراء 
  . وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات والمعلومات

توفیر وتدعیم وسائل النشر والبحث العلمي فى شتي مجاالت 
 . التخصص 

لعلوم  المختلفةمتقدمھ فى الفروع  متخصصةإنشاء وحدات 
 .الحاسبات والمعلومات

شتراك مع الجھات المتخصصة لتطویر وتعریب برمجیات اال
  .النظم والتطبیقات المختلفة
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  نـشــــأة الكلیـــة
  

  

أنشئت كلیة الحاسبات والمعلومات جامعة أسیوط بالقرار     
وبدأت الدراسة بھا فى  2001لسنة 292 رقم  الجمھوري

وفى فترة رئاسة األستاذ الدكتور  2001/2002العام الجامعى 
 وقد تم أنشاء مبنىفى مبنى كلیة العلوم محمد رأفت محمود / 

كلیة الحاسبات و المعلومات داخل الحرم الجامعى عام ل جدید
لألقسام ومبنى  إداريمن مبنى المبنى تكون یو 2006

متر  5568على مساحة المعامل و أعضاء ھیئة التدریس و
  .مربع 

والمعلومات یوم  المبنى الجدید لكلیة الحاسبات أفتتاحوقد تم   
ً  6/4/2006الخمیس الموافق  والذى تشرف بحضوره كال

  :من
  

  وتكنولوجیا المعلومات االتصاالتوزیر     املـارق كـط/ د.أ 

  وزیر التعلیم العالى والدولة للبحث العلمى      اللــــانى ھـــھ/ د.أ 

  محافظ أسیوط        زبىـــــنبیل الع/ السید اللواء 

 سبقاألرئیس جامعة أسیوط       عبد القادر اھیمإبرمحمد / د.أ 
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  :مرحلة البكالوریوس 

یین  لین دراس ى فص النظام الدراسى المتبع ھو النظام الفصلى الذى یقسم فیھ العام ال
یة مقس نوات دراس ع س الوریوس أرب مة متتالین وتكون مدة الدراسة لنیل درجة البك

على ثمانیة فصول دراسیة باإلضافة الى التدریب الصیفى العملى الذى یحدده مجلس 
 .الكلیة

دده   یین وتح لین الدراس ى الفص د عل یقوم طالب الفرقة النھائیة بإعداد مشروع ممت
 . مجالس األقسام المختصة

  
 : مرحلة الدراسات العلیا  

  2007والمعلومات عام  وقد أنشئت إدارة الدراسات العلیا بكلیة الحاسبات
 
 : دبلوم الدراسات العلیا -1

ات  بات والمعلوم ى الحاس ا ف ات العلی وم الدراس تمنح كلیة الحاسبات والمعلومات دبل
دي  ن اح في مجال التخصص لخریجى الحاسبات والمعلومات من جامعة أسیوط أو م

لتخصص الجامعات المصریة أو حصول الطالب على درجة معادلة للبكالوریوس فى ا
نظم  -علوم الحاسب(وتكون مدة الدراسة لنیل دبلوم الدراسات العلیا فى التخصص . 

ات ات -المعلوم ا المعلوم ن ) تكنولوجی ل الدراسة ع ث ال تق ان بحی ان جامعی  10عام
 .أسبوع فى العام 28ساعات أسبوعیا لمدة 

  


 

نظم  –علوم حاسب (تیر في الحاسبات والمعلومات یشترط لنیل الطالب درجة الماجس
ات ات-المعلوم ا المعلوم ي ) تكنولوجی الوریوس ف ة البك ي درج الً عل ون حاص أن یك

ص  ال التخص ي مج ات ف بات والمعلوم ب (الحاس وم حاس ات –عل م المعلوم -نظ
ال ) تكنولوجیا المعلومات ي مج ات ف أودبلوم الدراسات العلیا في الحاسبات والمعلوم

صص من إحدي الجامعات المصریة أو علي درجة معادلة لبكالوریوس الحاسبات التخ
  .والمعلومات
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ة  یة المطلوب ررات الدراس ب المق ا الطال درس فیھ ة ی تنقسم الدراسة الى سنة تمھیدی
ى  تیر ف الة الماجس داد رس نوات إلع یتبعھا فترة ال تقل عن سنة وال تزید عن أربع س

  ...التخصص 
  ).تكنولوجیا المعلومات-المعلوماتنظم  –علوم حاسب (
  

  :دكتوراة الفلسفة في الحاسبات والمعلومات
ون  ات أن یك بات والمعلوم ي الحاس فة ف وراة الفلس ة دكت ب درج ل الطال ترط لنی یش

ص  وم (حاصالً علي درجة الماجستیر في الحاسبات والمعلومات في مجال التخص عل
ات -نظم المعلومات –حاسب  ا المعلوم ات المصریة أو ) تكنولوجی دي الجامع ن اح م

  .علي درجة معادلة لدرجة الماجستیر فى التخصص
  
  

ة  یة المطلوب ررات الدراس ب المق ا الطال درس فیھ ة ی تنقسم الدراسة الى سنة تمھیدی
دكتوراه  الة ال داد رس نوات إلع ع س ن أرب د ع نة وال تزی ن س ل ع رة ال تق ا فت یتبعھ

  .خصصالفلسفة فى الحاسبات والمعلومات فى الت
  )تكنولوجیا المعلومات -نظم المعلومات -علوم حاسب (
  


د عى جاھ ة تس ة وإدارة الجامع اء الكلی ذ إنش ى همن ى  إل دید ف نقص الش د ال س

  :اآلتیةأعضاء ھیئة التدریس فى مجاالت 
  .بـــــاسـوم الحــــلـع -1
  .اتــــــومـلـم معــــظـن -2
  .اتـا المعلومـتكنولوجی -3

ات  ن البعث دد م وفیر ع رر ت د تق ة وق توى الدول ى مس دید عل نقص الش ذا ال و ھ
دكتورا ة ال ى درج ول عل دین للحص اعدین والمعی ین المس ة للمدرس  هالخارجی

 .والماجستیر فى التخصصات الدقیقة ألقسام الكلیة
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:
 قسم علوم الحاسب -1
 م المعلوماتقسم نظ -2
 قسم تكنولوجیا المعلومات -3
 قسم الوسائط المتعددة -4
  

  :نظام الدراسھ بالكلیھ 
دة ھي وحدة  اعة المعتم ون الس دة ، وتك اعات المعتم ام الس ى نظ تعتمد الدراسة بالكلیة عل

د  لقیاس دراسیة لتحدی ون  ثق رر الدراسي وتك ا أن المق اعة واحدة وإم ا س محاضرة زمنھ
  .أربع ساعات تمارین أو تدریبات عملیة و ثالث أون أاساعتتكون 

ى -2 ول عل ب الحص ة یتطل الوریوس  درج ات  البك ن التخصص ي أي م ب ف از الطال أن یجت
ي  144بنجاح  ل، مقسمة إل ى األق ة فصول دراسیة عل ساعة معتمدة وذلك على مدي ثمانی

افة فى حالة إختیار الطالب لتخصص فرعى. أربعة مستویات دراسیة ص  باالض ى التخص إل
اح  الرئیسي ویكون از بنج ص  15علیة أن یجت ات التخص افیة من متطلب دة إض اعة معتم  س

  . الفرعى
ص الرئیسى و -3 ذلك على الطالب أن یحدد التخص ص الفرعىك ھ التخص ب فی د  إذا رغ بع

  .والیجوز تغییر ذلك إال بموافقة مجلس الكلیة ساعة معتمدة 72 اجتیازه بنجاح ما مجموعھ
رر تت -4 ى أن الوحدة األساسیة ھي المق د عل بع الكلیة نظام الساعات المعتمدة والذي یعتم

ام الدراسیة الدراسي ولیس السنة  رر بنظ ویكون نظام التقییم على أساس التقدیر فى كل مق
  النقاط

  :مستویات الدراسة بالكلیة أربعة ویشار إلى الطالب بھذه مستویات بالمسمیات التالیة
توى ا -1 ب : ألولالمس مى الطال دئ"یس ھ   )Freshman" (مبت ل إتمام اعة  36قب س

  .معتمدة
اني  -2 ب : المستوى الث ھ   )Sophomore" (مستجد" یسمى الطال د إتمام اعة  36بع س

  .معتمدة
  .ساعة معتمدة  72بعد إتمامھ   )Junior" (حدیث"یسمى الطالب : المستوى الثالث -3
  .ساعة معتمدة 108بعد إتمامھ   )Senior" (دیمق"یسمى الطالب : المستوى الرابع  -4
  

 التسجیل والحذف واإلضافة
  
ا ،  -1 ى یختارھ یة الت ررات الدراس جیل المق ب بتس وم الطال ي یق ل دراس ل فص ة ك ع بدای م

ذي ذج طلب التسجیل ووذلك من خالل نم ى تحددھا إدارة وال ات الت ى األوق ة وف وفره الكلی ت
 الكلیة قبل بدء انتظام الدراسة

  
اع 12یكون الحد األدني للساعات المعتمدة للتسجیل فى كل فصل دراسي  -2 دةس ،  ة معتم

  معتمدة ساعة 18والحد األقصي 
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راءات التسجیل أن   -3 ال إج د إكم ب بع ذفیجوز للطال وم بح افةأو  یق ر  إض ً أو أكث ررا مق

  وذلك خالل فترة تحددھا الكلیة للحذف واإلضافة
  
ى یسمح للطالب بدراسة ا  -4 اء عل ي بن ى المستویات األعل لمقررات المختلفة والتسجیل ف

ى . قیامھ باختیار المقررات المطلوبة كمتطلبات للمقررات األعلي  ب ف تم تسجیل الطال وال ی
  . مقرر أعلي إال إذا نجح فى متطلباتھ

  
ر خالل   -5 رر أو أكث ا أن ینسحب من مق ى اختارھ ررات الت یجوز للطالب بعد تسجیل المق

ة محددة تعلنھا إدارة الكلیة بحیث ال یقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد األدني فتر
  . ) ساعات معتمدة 12(   للتسجیل فى الفصل الدراسي الواحد

ن  -6 ل ع ور ال تق بة حض ق نس ائي تحقی ان النھ ب االمتح ول الطال ب دخ وإذا   %75یتطل
ررات فى  –دون عذر مقبول  –تجاوزت نسبة غیاب الطالب  یكون لمجلس % 25أحد المق

  الكلیة حرمانھ من دخول االمتحان النھائي
    

  الرسوب واالعادة
 

رة أخري ھ م ان فی ادة دراستھ واالمتح ھ إع رر فعلی ى مق ى . إذا رسب الطالب ف إذا نجح ف ف
ب معدل ا ویحس ى حصل علیھ ة الت درجات الفعلی ھ ال ب ل ادة دراستھ تحتس د إع رر بع  ھالمق

 . األساس التراكمي على ھذا
ل من  ة  2.0إذ كان المعدل التراكمي للطالب أق د عن أربع ا الیزی ادة فیم ھ اإلع ھ یجوز ل فإن

ھ التراكمي ، و" مقبول مشروط"مقررات قد نجح فیھا بتقدیر   ب وذلك لتحسین معدل تحتس
التراكمي  ھویحسب معدل في حالة نجاحھ بتقدیر أعلى لھ الدرجات الفعلیة التى حصل علیھا

  .ذا األساسعلى ھ
 : نظام التقییم

رر  ي المق یة ھ دة األساس ى أن الوح د عل ذي یعتم دة وال اعات المعتم ام الس ة نظ ع الكلی تتب
ام الدراسیة الدراسي ولیس السنة  رر بنظ ویكون نظام التقییم على أساس التقدیر فى كل مق

 النقاط والذي یحدد طبقاً للجدول 
ل 1.0متوسط على ویعتبر الطالب ناجحا فى المقرر إذا حصل  ة حصول . على األق ي حال وف

ر من  دل تراكمي أكث ى مع ھ الحصول عل ب علی ھ یج ول مشروط فإن دیر مقب الطالب على تق
ة  2.0 ادة (وإال سیتم وضعھ تحت المالحظة األكادیمی اً للفصل ) 17انظر الم ویكون معرض

 .من الكلیة
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دیر   النقاط  التقدیر النسبة المئویة للدرجة  التق

  يالوصف
  A−  3.7  % 90أقل من  -% 85  ممتاز A  4.0  فأكثر % 90
  B  3.0  % 80أقل من  -% 75  جید جداً   B+  3.3  % 85أقل من  -% 80
  C+  2.3  %70أقل من  -% 65  جید B− 2.7  %75أقل من  -% 70
  مقبول  C  2.0 %65أقل من  -% 60
ول   C− 1.7  %60أقل من  -% 55 مقب

  D+ 1.3  %55أقل من  -% 50  مشروط
  D  1.0 %50أقل من  -% 45

  راسب  صفر  F  % 45أقل من 
  
 : على النحو التالي) GPA(یتم حساب المعدل التراكمي للطالب  -2

                     

   =)GPA(المعدل التراكمي 
  مجموع النقاط

اعات  الي الس إجم
  المسجلة

  
  : وضع الطالب تحت المالحظة األكادیمیة وفصلھ من الكلیة

ة  -إذا حصل الطالب فى أى فصل دراسي -1 ھ بالكلی ي إلتحاق ذى یل عدا الفصل الدراسي ال
ن ل م ي أق دل تراكم ى مع ل ) 2.00( عل ة خالل الفص ت المالحظة األكادیمی ھ یوضع تح فإن

 .الدراسي الذى یلیھ
ى یكون  -2 ھ التراكمي إل ع معدل ة أن یرف ت المالحظة األكادیمی ب الموضوع تح ى الطال عل

ى  2.0 لعل اھا  األق دة أقص ى م ك ف ةوذل ذار  ثالث ھ إن ل إلی ة، ویرس یة متتالی ول دراس فص
دل  ى المع ول إل یین دون الوص لین دراس ل فص ر إذا أكم ي األخی ل الدراس ذكیره بالفص لت

  .المطلوب
ى  -3 ا عل ً من العام الدراسي التالي العتمادھ ة تطبق أحكام ھذه الالئحة اعتبارا طالب الفرق

ن یھم م ن ف ى بم ادة األول اقین لإلع الب الب ري . الط ى أن تج ؤالءعل الب  لھ ة الط المقاص
ررات  دات المق من وح ا ض وا فیھ ى نجح ررات الت دات المق اب وح ة باحتس ة الالزم العلمی
ة  ة المطلوب ررات االختیاری دات المق من وح ب ض اة فتحتس ررات الملغ ا المق ة ، أم اإلجباری

 .منھم من خارج التخصص
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  نبذة عن الكلیة
  اإلداري ومبنى األقسامالمبنى 

  .المبنى اإلداري -  
مدرجات دراسیة سعة المدرج ) 9(یضم المبنى اإلداري عدد 

د  ة  250الواح ائل التعلیمی دث الوس زة بأح ة ومجھ ب وطالب طال

رات  رض ومكب ات ع ور وشاش وتر وبروجیكت زة كمبی ن أجھ م

  . صوت

دكتور تاذ ال ید األس ب الس ى اإلداري مكت م المبن ا یض د /كم عمی

ة،  ام الكلی ین ع ید أم ب الس وكالء ومكت ادة ال ب الس ة ومكات الكلی

ة  ب إدارات الكلی ة ومكات ة الكلی ى اإلداري مكتب م المبن ا یض كم

الب  ة لط یة المختلف طة الریاض ة األنش ة لممارس ة وقاع المختلف

  .الكلیة
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   :مبنى األقسام والمعامل -   
  :األرضيالدور * 

  :لمعامل حدیثة اإلنشاء یتكون من مجموعة من الوحدات وا
  :معمل الوسائط المتعددة و یشمل  -1

  وحدة التسجیل الصوتي. 
 وحدة التصویر والعرض. 
 وحدة إنتاج الوسائط المتعددة. 
 وحدة إبحاث الوسائط المتعددة 

 

 :معمل الحسابات عالیة األداء و یشمل  -2
  وحدة الحوسبة الكیفیة. 
 وحدة المعالجة المتوازیة. 
 كیة وحدة الحوسبة الشب. 
 

 .وحدة التحكم والمراقبة -3
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  ):قسم علوم الحاسب(علوى الدور األول  * 

دكتور تاذ ال ید األس ب الس ن مكت ون م ب / یتك م ومكات یس القس رئ

س  ة مجل كرتاریة وقاع ة الالس اء ھیئ ادة أعض ب الس م ومكات قس

  .التدریس بالقسم

  معامل مكیف الھواء سعة كل معمل) 3(قاعة للندوات وعدد   -

وتر حدیث وشاشات عرض 25 از كمبی ا ) Data Show( جھ كم

دور فصل دراسى عة  یضم حجرة خاصة بالسرفر ویوجد بال  30س

ة و ب وطالب درج طال ھ م د ب ة ویوج ائل التعلیمی ة الوس زة بكاف مجھ

عتھ  ى س ة  100دراس ب وطالب افةطال دد  باإلض ى ع رة ) 2(ال حج

ة للسید وغر أدواتلتخزین وتوزیع الكتاب الجامعى وكذلك غرفة  ف

  وغرفة للفنیین وغرفة للصیانة معاون الكلیة

 

 

 

 

  
  

  

  
                  

  قاعة الندوات
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  :الدور الثانى قسم نظم المعلومات* 

دكتور كرتاریة / یتكون من مكتب السید األستاذ ال یس القسم والس رئ

دریس  ة الت اء ھیئ ادة أعض ب الس م ومكات س القس ة مجل وقاع

  .والمعیدین بالقسم

ا - ة  كم زات العلمی ة التجھی مل كاف ى یش درج دراس م م م القس یض

عتھ  د  100وس ة ویوج ب وطالب اطال دد  أیض ل) 4(ع ف  معم مكی

وتر حدیث وشاشات عرض  25الھواء سعة كل معمل  از كمبی جھ

)Data Show (طالب وطالبة  30سعة فصل دراسى  أیضایوجد و

تو رة الس دور حج د بال ة ویوج ائل التعلیمی ة الوس ز بكاف راحة مجھ

  .مخازن  )3(الطالبات وعدد 
 

 

  

  



 

 

15

  : قسم تكنولوجیا المعلومات :  الدور الثالث* 

دكتور كرتاریة / یتكون من مكتب السید األستاذ ال یس القسم والس رئ

  .ومكاتب السادة أعضاء ھیئة التدریس والمعیدین بالقسم 

طالب وطالبة والمدرج مجھز  100كما یضم مدرج دراسى سعة   -

ائ م بالوس ة ویض ة الحدیث ال التعلیمی دد  أیض ف ) 5(ع ل مكی معام

وتر حدیث وشاشات عرض  25 الھواء سعة كل معمل از كمبی جھ

)Data Show (افة ذلك  باإلض ونفرنس وك دیو ك ل للفی ى معم ال

ومعمل والوسائط المتعددة ) بشبكات الحاسب(یوجد بھ معمل خاص 

عة وكذلك فصل دراسى   Hpالـ  ة  30س ب وطالب د عدد ویوجطال

ینومصلى للطالب  إلىمخزن باالضافة )  2(  غرف مھندسین وفنی

.  
  

  

  

  

 

  

  

 
  

  معمل المكونات المادیة Hp  Hpمعمل الـ  
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  إدارات خاصة بالطالب
 :شئون الطالبأدارة *  

  )بالكلیة اإلداريمقرھا  بالدور االرضى  فى المبنى (
  :وتقوم إدارة شئون الطالب باالختصاصات التالیة

 

حین للك*  تجدین المرش الب المس ات الط ى ملف ب تلق ن مكت ة م لی

ذلك استخراج اذون تحصیل الرسوم لطالب  التنسیق ومراجعتھا ك

سجالت  وإعدادالكلیة واستخراج البطاقات الجامعیة لھم مع السداد 

  .القید لكل فرقة على حده

المتعلقة بالتعلیم والدراسة من  واإلحصاءاتجمیع البیانات  إعداد* 

ى جمی رد عل ذلك ال ات وك داول امتحان ائج  وج ارات نت ع االستفس

  .المتعلقة بشئون التعلیم وحفظ السجالت الخاصة بالطالب ونتائجھا
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ة * ة الكلی ى ( :مكتب ى المبن ى  ف دور االرض ا  بال مقرھ

 )بالكلیة اإلداري
  

  

  

  

  

  
  

  

  :الدراسات العلیا* 

   )مقرھا بالدور الرابع في المبني اإلداري بالكلیة(
  :التالیة صاتباالختصاوتقوم إدارة الدراسات العلیا 

  .تلقي ملفات الطالب الراغبین في الحصول علي الدراسات العلیا* 

ة *  ا البحثی متابعة مجالس األقسام العلمیة بالكلیة وذلك بوضع خطتھ

  . لخمس سنوات متزامنة مع خطة البعثات

تكمال *  زم الس ا یل د م ك بتحدی ة وذل ام العلمی الس األقس ة مج متابع

  .علمي وما یلزمھالبنیة األساسیة للبحث ال

دكتورا*  ً ) الفلسفة( همتابعة موضوعات رسائل الماجستیر وال ا طبق

  .لخطة األقسام المقترحة
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ة *  ناعة وخط دم الص ا یخ ك بم ة وذل ة للكلی ة البحثی ة الخط متابع

  .التنمیة
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  :إدارة رعایة الشباب * 

 اإلداريمقرھا  بالدور االرضى  فى المبنى (

  )بالكلیة

  نية بكلية الحاسبات والمعلوماتصالة اللياقة البد
  :مكان الصالة 

دور االرضى صالة  ات بال توجد بجامعة أسیوط بكلیة الحاسبات والمعلوم

ا  ة أسیوط ذات الطابع الخاص وتكون لھ دات جامع اللیاقة البدنیة وتعتبر من وح

ة  ة إجمالی الي واإلداري بتكلف ي والم تقاللھا الفن ة 47250اس ن . جنی ول م وتم

  .   التطویر المستمر والتأھیل لالعتمادمشروع 

  
  

  :أھداف الصالة واستخداماتھا 
  

ة  اء ھیئ ادة أعض الب والس ة الط یة خدم الة الریاض تھدف الص تس
ي  ة ف رى الحكومی ات األخ ن الجھ راد م املین واألف التدریس ومعاونیھم والع

  :المجاالت اآلتیة
  

  .النھوض بالتربیة الریاضیة والعنایة بھا - 1

 .ج الطبیعي والتخسیسالعال - 2

 .عالج السمنة بالتمرینات الریاضیة واللیاقة البدنیة - 3

برنامج تنشیطي وصحي للرجال والسیدات وذلك بأحدث أنواع األجھزة الریاضیة   - 4

 .والطبیة

  .تأھیل الفرق الریاضیة للكلیة من الناحیة البدنیة والنفسیة  - 5
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  :مساحتھا 
  . تقریبامتر مربعا  3.50×  12.50تبلغ مساحة الصالة 

  
  محتویات الصالة

  
  تكییف  2تتكون من عدد * 
  :جھاز للیاقة البدنیة وھى كالتالى  14وتوجد بھا * 

  

  جھاز كابل كروس متعدد االغراض -1
  جھاز سحبل من أعلى -2
  جھاز العضلة األمامیة و والخلفیة -3
  جھاز السمانة من الوقوف -4
  )بسلم ( جھاز البطن  -5
  تویتر واقف جالس جھاز -6
  جھاز تدریب عضالت الصدر -7
  جھاز سحب من أسفل -8
  سم 160بور استانلس  2عدد  -9

  محطة 1جھاز متعدد اإلغراض  -10
  حصان 2جھاز جرى كھربائى  2عدد  -11
  عجلة ثابتة 2عدد  -12
  كریزى ماشیین -13
  جھاز تدریب عضالت األكتاف -14
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  :الجـدد مطبوعات وممارسات إرشاد الطالب 
  :وذلك خالل الفصل الدراسى األول والثانى عن طریق 

  إقامة معسكر الستقبال الطالب الجدد وإرشادھم بأماكن المدرجات
  .والمعامل بالكلیة 

 توزیع الجدول الدراسى على الطالب مجانا  
  مرفق صورة ( توزیع كروكى لخریطة منشآت الجامعة(  
 تنظیم حفل استقبال الطالب الجدد.  
  :رعایة الطالب المتمیزین والمتعثرین  آلیھ
  - :من الناحیة العلمیة   الطالب المتمیزین : أوال
ق إدارة  -1 ن طری ك ع ً وذل ا زین علمی الب الممی أة الط تم مكاف ی

  .الجامعة 
ق إدارة  -2 ن طری ك ع ً وذل ا زین علمی الب الممی أة الط تم مكاف ی

  .الكلیة بتوزیع شھادات تفوق علمى وتكریم االوائل  
  

 ً   - :من ناحیة النشاط الریاضى   الطالب المتمیزین :  ثانیا
ى  -1 ة عل طة المختلف ى األنش زین ف الب المتمی أة الط تم مكاف ی

  .مستوى الكلیة او على مستوى ادارة الجامعة 
 یتم توزیع شھادات تكریم -2
  -:من الناحیة العلمیة  الطالب المتعثرین : ثالثاً 
ة  -1 ى كلی ا ف رین علمی الب المتعث دریب الط تم ت بات ی الحاس

  .والمعلومات نظام مجموعات 
 .تحلیل امتحانات اعمال السنة  -2
 وضع كورسات ومحاضرات على االنترنت على موقع الكلیة  -3
 .تسجیل محاضرات الكونفرنس  -4

  

  -:من ناحیة الطالب المعوقین 
الب  -1 ئون الط ع إدارة ش اون م تم التع ى ی ام الدراس ة الع ى بدای ف

ة اإل اق ونوعی ب المع ة الطال ام لمعرف اء الع ھ أثن ة ومتابعت عاق
  .الدراسى 
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ف األول  -2 ة بالص تجھیز المدرجات ومعامل الكلیة بأماكن مخصص
 .للطالب المعاقین 

 .سانسیر لنقل الطالب داخل المعاملتجھیز مبنى المعامل با -3
او  تخصیص عامل وعاملھ للتحرك  مع الطالب او الطالبة لمدرج  -4

 .المعمل داخل الكلیة 
ام التل -5 دیم أرق د تق اعدة عن دیم المس باب لتق ة الش ات برعای یفون

 .الوصول للكلیة 
ق  -6 ن طری ادى ع واء م الب س ؤالء الط اعى لھ دعم اإلجتم دیم ال تق

دورى  ف ال ق الكش ى عن طری اعي أو طب صنادیق التكافل االجتم
 .علیھم بمستشفى الطلبھ وتقدیم العالج الخاص لھم 

  : آلیھ تفعیل األنشطة الطالبیة ومكافأة الموھوبین
  

  : آلیة تفعیل األنشطة الطالبیة: أوال 
   

  .اإلعالن عن تكون الفرق الریاضیة بالكلیة -1
  .تسجیل أسماء الطالب والفرق -2
 .اإلعالن عن المسابقات المختلفة وأقامھ الدورات الریاضیة -3
 .المالحظھ المستمر للطالب   -4
  محاكات الطالب لمعرفة من یستحق الخدمة -5
 .نمیتھا وتدریبھا بمتخصصین اكتشاف المواھب والعمل على ت -6

  
  : مكافأة الموھوبین: ثانیا 

  

ق لوحات  -1 ة عن طری ابقات المختلف ى المس اإلعالن عن الفائزین ف
 .اإلعالنات او الموقع الخاص بالكلیة 

دیر  -2 ھادات تق ة وش دایا مادی ق ھ ائزین عن طری الب الف ز الط تحفی
 .مختلفة 

ى المھرجان -3 ائزین للمشاركة  ف ى إرسال الطالب الف ة عل ات العام
  .مستوى جامعة أسیوط والجامعات األخرى 
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  :تقریر آلیات الدعم األجتماعى والصحى 
  

  : آلیة الدعم األجتماعى: أوال 
   

  .اإلعالن عن تقدیم الخدمة  -1
  .المالحظھ المستمرة للطالب  -2
  االشتراك فى المعارض الخیریة المختلفة -3
  محاكات الطالب لمعرفة من یستحق الخدمة -4

  

  :ن طریق وذلك ع
تقدم الطالب لمكتب األبحاث االجتماعیة ألخذ جواب لمخاطبة الشئون  -1

  . االجتماعیة او اقرب وحدة اجتماعیة إلقامة اسرتھ 
ة  -2 ة حكومی إحضار بیان بمفردات مرتب ولى األمر إذا كان یعمل بجھ

اش  ان بمع ً او بی ا او بیان حیازة من الجمعیة الزراعیة إذا كان مزارع
  .ولى االمر

  .ضار صورة البطاقة الشخصیة والجامعیة مع االطالع على األصل إح
  

  :اإلعالن عن آلیات تقدیم الدعم األجتماعى والصحى
  

  

  :من ناحیة الدعم االجتماعي 
ة  -1 واب لمخاطب ذ ج ة ألخ اث االجتماعی ب األبح ب لمكت دم الطال یتق

 . الشئون االجتماعیة او اقرب وحدة اجتماعیة إلقامة اسرتھ 
ة إحضار بیا -2 ة حكومی ن بمفردات مرتب ولى األمر إذا كان یعمل بجھ

اش  ان بمع ً او بی ا او بیان حیازة من الجمعیة الزراعیة إذا كان مزارع
 .ولى االمر

 احضار صورة البطاقة الشخصیة والجامعیة مع االطالع على األصل -3
  :من ناحیة الدعم الصحى 

  .ضى للطالب العاقیتم تقدیم الدعم الصحى لعمل نظارة او شراء جھاز تعوی
  .احضار الكشف الطبى  -1
  .احضار عروض األسعار الخاصة بالنظارة او الجھاز التعویضى -2
ى  -3 الع عل ع االط ة م یة والجامعی ة الشخص ورة البطاق ار ص احض

 .األصل
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  اإلسھامات فى مجال خدمة المجتمع والبیئة 
  قاعة الفیدیو كونفرنس بكلیة الحاسبات والمعلومات -1

  

  والمعلومات االتصاالتطارق كامل وزیر / ستاذ الدكتور قام السید األ

  ھانى ھالل وزیر التعلیم العالى  وبحضور/ والسید األستاذ الدكتور 

  ة األسبق محمد إبراھیم عبد القادر رئیس الجامع/ السید األستاذ الدكتور 

  حسنى محمد إبراھیم/ والسید األستاذ الدكتور 

  6/4/2006یو كونفرنس فى عمید الكلیة بافتتاح قاعة الفید

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

طة *  ة بواس ة الداخلی بكة الجامع ونفرس بش دیو ك ة الفی ط قاع م رب ت

دث   Giga bitكابل ألیاف ضوئیة فائق السرعة  وتجھیز القاعة بأح

ال  یح االتص ى تت زة الت أياألجھ بكة  ب الل ش ن خ الم م ى الع ان ف مك

 .2006ر مارس وعمل التجارب الالزمة للتشغیل حتى شھ االنترنت
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   )التعلیم اآلنى(أھداف الفیدیو كونفرنس    
  

ك  االنترنت على شبكة یقوم *  یح ذل ث یت وقعین حی ین الم ربط ب فى ال

دون  بأي األنصالالتفاعل و  رى ب ة أخ الم أو مؤسس ى الع ى اجامعة ف

  . تكلفة مادیة

ین *  یة ب تویات الدراس ع المس ى جمی ة ف دوات العلمی د الن تخدم لعق یس

  .والمراكز البحثیة فى العالم الجامعاتتلف مخ

رات*  ف  یتیح تبادل الخب ى مختل مح للمتخصصین ف ث یس ة حی العلمی

ة  ى كاف رائھم ف ة نظ راتھم و مناقش اء محاض الم بإلق اء الع أنح

  .الموضوعات

یمكن من خالل شبكة االنترنت بث المحاضرات الملقاة بصورة حیة * 

  .بھا باالستفادةالطالب وغیرھم  وبالتالى تسمح للقاعدة العریضة من

ك *  رة وذل ة الكبی داد الطالبی كلة األع ل مش تقبالیح رات  باس المحاض

  .كما یمكن متابعھا من منزلك االنترنتوبثھا عبر شبكة 

بكة *  ر ش ا عب ادة بثھ رات و إع جیل المحاض ن تس تیمك  االنترن

ة  نظم الحالی ب ال ة تناس رعات مختلف تبس وط  باالنترن الل خط ن خ م

ADSL  زى  اشتراكالمنزلیة المتاحة للجمھور حالیا  وذلك مقابل رم

 .للطالب

ة اآلداب  *  ین كلی رات ب ة   -كذلك تقدیم محاض ى كلی وق ال ة الحق كلی

  .التربیة بالوادى الجدید
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م  ررات نظ ى مق رات ف ن المحاض د م د العدی م عق ة ت اح القاع ذ افتت من

رار لط اذ الق م اتخ ة المعلومات الجغرافیة ونظم دع ة الرابع الب الفرق

  .بواسطة أساتذة من جامعة القاھرة من خالل ھذا النظام بالكلیة
  

ة *  دریس بجامع ة الت اء ھیئ ع أعض ة م اءات تجریبی دة لق ل ع م عم ت

  .كونكوردیا بكندا وجامعة كیوتو بالیابان
  

ادل *  ة لتب ات العالمی ض الجامع ع بع ات م ل اتفاقی ة لعم ط الكلی تخط

  .لدراسیة من خالل ھذا النظامالمحاضرات والبرامج ا

  

  :االستخداممجاالت  
  

  للطالب فى أماكن مختلفة  اآلنيالتدریس * 
On line Teaching  

  
  التعلیم والتعلم عن بعد* 

Distance Teaching and Learning 
  

  
ی*  ات نقاش ة وحلق دوات علمی ل ن ة  ةعم ى كاف ة ف ات المختلف ین الجھ ب

والطبیة ونقل العملیات الجراحیة عن الصحیة  االستشارات أنحاء العالم
  بعد

Health Care Medical Consultation and Operation 
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  مادــودة واالعتــالج وحــدة ضمان -2
Quality Assurance & Accreditation    (QAA) 

 
  

ودة *  مان الج دة ض وم وح ادتق ذ  واالعتم من

  :ة من أھمھااألنشطمن  بالعدید 2003إنشائھا 

  .رسالة الكلیة اعتماد* 

ل *  تبیاناتعم ررات  اس الب للمق یم الط لتقی

  .الدراسیة

ع *  رات األداء لجمی اس مؤش الل قی ن خ ة م ة التعلیمی ویم العملی تق

  .مدخالت ومخرجات العملیة التعلیمیة

الب *  دریس والط ة الت ین أعضاء ھیئ ویم ب العمل على نشر ثقافة التق

ل  م عم تبیاناتحیث ت الب للم اس یم الط یة لتقی ررات الدراس ةق  المختلف

داد م إع ع ت ق موق ن طری ات  هع بكة معلوم رتبط بش ب وم ى الحاس عل

  .جامعة لالجامعة ویمكن تعمیم ھذا البرنامج على كافة كلیات ا

یة *  رامج الدراس ع الب ة لجمی ات متكامل ات وملف دة معلوم اء قاع إنش

ا ت والمقررات الدراسیة مع تحدید جوانب القوة والضعف فى اإلمكانی

ا  ب علیھ والبرامج الدراسیة وتقدیم المقترحات والوسائل المناسبة للتغل

ویر أنشطة  ب تط ى جان وث والدراسات ال ة للبح ومتابعة تطویر الكلی

  .الكلیة فى مجال خدمة المجتمع  وتنمیة البیئة

  .تم توصیف المقررات الدراسیة بالكلیة* 

 .تم توصیف البرامج الدراسیة بالكلیة* 
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  لحاسباتل االستشاري زالمرك -3
  

  

ة  بات بكلی ارات الحاس ز استش اء مرك م إنش ت
  الحاسبات والمعلومات

  
اریخ *  ى  8/7/2007بت س األعل ن المجل رار م بق

ن ) 134(للجامعات  رقم  د م ز معتم كوحدة ذات طابع خاص والمرك
 – CCNAللتدریب على  Cisco Academyشركة سیسكو العالمیة 

CCNP.  
  

زة وتم  تجھیزه بأح*  زة الحاسبات وأجھ دث الوسائل المتاحة من أجھ
ات   رض البیان ك   Data Showع ر ذل دربین وغی ین وم ومھندس

ة  دورات المتقدم ة ال اء كاف ن دورات ال(إلعط دورات  - ICDL م
لخدمة ) الدورات المتقدمة فى مجال الحاسبات والمعلومات –البرمجة 

  .العملیة التعلیمیة
  

  :أھداف مركز االستشارات

ذلك  * رجین وك الب الخ ل الط ي تأھی ارات إل ز االستش دف مرك یھ
وق  ة س ة حرك ل ومواكب رص العم ي ف ول عل الدارسین لسھولة الحص

 .العمل
وتر ودورات *   ة دورات الكمبی اء كاف دورات    ICDL(أعط وال

 ).المتقدمة فى مجاالت البرمجة وشبكات الحاسب
  
  :من خالل مركز االستشارات یمكن عمل االتى  

  

  .األجھزةصیانة  *
 .البرامج المختلفة لكافة الشركات والھیئات * 

ة  دم القطاعات  باألبحاثحل جمیع المشاكل المتعلق ى تخ ة والت العلمی
ة  ة، الزراعی ة ، العلمی واحى الطبی   ........المختلفة فى المجتمع من الن

 .ذلك من المجاالت آخرالى 
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  :البرمجیات
 

 یق الخاصھ بتوكید الجودهنظام برمجي لمیكنھ عملیھ التوث 

 میكنھ نظام لقیاس آداء العاملین و القیادات 

 ھ ع إلكترونی میم مواق بكھ   تص ى ش الن عل ھ واإلع ام التنوی لنظ
 اإلنترنت

 روع ع مش ھ م ي عمل ل ف ون متكام ات اإلداري یك   نظام المعلوم
MIS 

 نظم التسجیل األكادیمي و ادارة الموارد التعلیمیة إنشاء 

 د الدراسیةبنك أسئلة للموا 

  االختبارات االلكترونیة إدارةنظام 
 

  تم تزوید الكلیة من خالل ھذا المشروح بالمعامل اآلتیة 
  الوسائط المتعددة معمل  

 معمل نظم المعلومات الجغرافیة   

  الحسابات عالیة الجودةمعمل  
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  الوسائط المتعددة معمل 
  

  
  

  :الرؤیة
  داد ددة بناء المعرفھ والبحث العلمى وإم ع بخدمات الوسائط المتع المجتم

ب  م بالحاس ب و الرس ة بالحاس ى الحرك ارات ف ى االستش افة إل باإلض
  والصوت )  ثنائي وثالثي األبعاد(والتعامل مع الفیدیو 

  :الرسالة
  ي داع ف ز واإلب ق التمی ددة لتحقی ل الوسائط المتع ق إدارة معم عى فری یس

ة  ة المجاالت التعامل مع الصوت والصورة ثنائی اد والحرك ة األبع وثالثی
 والرسم بالحاسب 

  :األھــداف
  توفیر البنیة التحتیة لتوسیع استخدام نظم الوسائط المتعددة 

  ع الوسائط ل م ي التعام الب الجامعیین ف تعزیز مھارات الخریجین والط
 المتعددة 

  م دیو والرس ورة والفی وت والص ة الص ي معالج ي ف ث العلم ز البح تعزی
 والحركة بالحاسب 

  تدریس مقررات الرسم والحركة والرؤیة بالحاسب والوسائط المتعددة 

  فتح معمل األبحاث للباحثین داخل وخارج كلیھ الحاسبات والمعلومات 

  ن ركاء م ن الش ا م تطویر البحوث المشتركة بین كلیة الحاسبات و غیرھ
 مختلف الكلیات وكذالك الشركات المتخصصة
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  الغرض من المعمل
 دیم ات و تق ث منتج یم وبح دمات وتعل القخ ر خ ال  ومبتك ى مج ائط ف الوس

  .بصعید مصر المتعددة

  دعم التعلیم العالى المصرى بإنشاء معمل وسائط متعددة فرید من نوعھ فى
  .صعید مصر

  وحدات المعمل
 وحدة إنتاج فیلم رسومات حاسب ثالثیة األبعاد. 

 وحدة إنتاج الفیدیو. 

 وحدة بحوث الوسائط المتعددة. 

 جیل الصوت والفیدیووحدة تس. 

  :ویتكون المعمل من األجھزة التالیة
1. Digital mixer  
2. Electronic music digital keyboard  
3. Professional microphones  
4. 3D viewing system  
5. Body motion capture system  
6. Face motion capture system  
7. Portable 3D viewing system  
8. High resolution projector  
9. A3 color scanner  

10. A3 color printer  
11. HD TVs  
12. Digital  3D cameras  
13. Digital cameras  
14. Camcorders  
15. PAN\TILT\Zoom color video camera  
16. HD PAN\TILT\Zoom color video camera  
17. Professional camcorders  
18. Workstation and PC3 with professional graphic card and 3Dmonitor  
19. CD and DVD Duplicator  
20. Video capture devices  
21. PC  Input\ output Devices  
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  خدمات المعمل

  ع ل م تعزیز مھارات الخریجین والطالب الجامعیین في التعام
 .أنظمة الوسائط المتعددة

 إعداد أفالم رسومات حاسب قصیر. 

 إعداد رسومات متحركة لمواقع الویب. 

 خدمات إعالنیة. 

 یھیةخدمات ترف. 

 إعداد فیدیو تعلیمى. 

 إعداد ألعاب تعلیمیة للحاسب والمحمول. 

 إعداد فیدیو للعروض التقدیمیة. 

 إعداد فیدیو لألحداث الھامة. 

 األقراص المدمجة(وسائل اإلعالم الرقمیة  مالنشر باستخدا.( 
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  )GIS(  معمل نظم المعلومات الجغرافیة
  

ة  ات الجغرافی م المعلوم ل نظ أ معم ى انش ف

انى 2010أكتوبر سنة  دور الث ى ال م، ویقع ف

ة  ل بالكلی ى المعام ات بمبن بقسم نظم المعلوم

ین الب : حیث یتكون من عدد معمل ل ط معم

. الكلیة ومعمل البحوث ملتحق بغرفة سرفیر

ة  ن خمس ة م الب الكلی ة لط ات الجغرافی م المعلوم ل نظ ون معم ویتك

راز  د ) Dell Optiplex 380(عشر جھاز كبیوتر من ط دد واح وع

راز  ن ط ة م وئي وطابع ح ض ). HP LaserJet P2055dn(ماس

راز  ن ط زة م س أجھ دد خم ن ع وث م ل البح ون معم  Dell(ویتك

Optiplex 380 ( دد راز  3و ع ن ط ) Dell Optiplex 980(م

راز  نظام ).HP Designjet T1200 42( وعدد واحد طابعة من ط

م  ة رس ة ولوح ة نشطة 3648تحدید المواقع لنظام المالح ، ذات منطق

36 x 48  ى ین  x 1.219.2mm 914.4 .ف ال المعمل ل ك یتص

  ).T610 server(طراز  Dellبموصل كھربائى ماركة 

ل  ى المعم ا ف ة كم الخرائط الرقمی دعم ب ذلك م ك

دن     ا الم ا فیھ   الرقمى بمحافظة أسیوط ، بم

  .والقرى  
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  الرؤیة

داد  ات اإم م المعلوم دمات نظ ع بخ ى  المجتم افة إل ة باإلض لجغرافی

ث  ة والبح اء المعرف ذلك بن ات وك ف التخصص ي مختل ارات ف االستش

  .العلمي في نظم المعلومات الجغرافیة

  الرسالة

 یسعي فریق إدارة معمل نظم المعلومات الجغرافیة لـ:  

  ة ات الجغرافی م المعلوم االت نظ ي مج داع ف ز واإلب ق التمی تحقی

ف ال ي مختل ة ف دمات المجتمعی ة والخ حة والزراع االت، كالص مج

  .والبیئة

  ات م المعلوم ي مجال نظ تحقیق التقدم في التعلیم والبحث العلمي ف

  .الجغرافیة

  ى ى أعل ول عل احثین للحص الب والب درات الط ویر ق ز وتط تعزی

ة  درجة من التمیز من خالل استغالل كافة الموارد المتاحة ومواكب

  .التقدم
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  األھداف

  :و تشمل  فى كلیة الحاسبات والمعلومات GISأھداف إنشاء معمل  -

 توفیر البنیة التحتیة لتوسیع استخدام نظم المعلومات الجغرافیة.  

  ي ة ف ات الجغرافی م المعلوم الل استخدام نظ ع من خ خدمة المجتم

  .مختلف المجاالت كالصحة والزراعة والبیئة

 وفیر ة  ت ة التعلیمی اء الخط ة لبن ة متكامل ات جغرافی م معلوم / نظ

كان  هھذ. انیة للجمھوریةالسك ة للس ات البیانی ل المعلوم ة تكم الخط

فیات،  ة والمستش دمات الطبی وافر الخ دالت ت ع مع ا م وتربطھ

دم  ي تخ ق والمنشآت الت ن المراف ا م والخدمات االقتصادیة وغیرھ

 .الدراسة الجغرافیة في أي منطقة أو محافظة

 :المعمل الطالبى

 فیةتدریس مقررات نظم المعلومات الجغرا. 

  ات نظم المعلوم ة ب رج الخاص اریع التخ ى مش راف عل اإلش

 .الجغرافیة

 :معمل األبحاث

  بات ة الحاس ارج كلی ل وخ احثین داخ اث للب ل األبح تح معم ف

 .والمعلومات

  ركاء تطویر البحوث المشتركة بین كلیة الحاسبات وغیرھا من الش

ة الھند ة اآلداب، كلی وم، كلی ة العل ل كلی ة، من مختلف الكلیات مث س

 .وكلیة الطب وكذلك الشركات المتخصصة
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  األداءمعمل الحسابات عالیة 
  

  :من ثالثة وحدات األداءیتكون معمل الحسابات عالیة  

  معمل الحوسبة الشبكیة)Grid Computing Lab( 

  معمل الحسابات المتوازیة)Parallel Computing Lab( 

  معمل البرمجة التكییفیة)Configurable Computing Lab( 

  معمل الحوسبة الشبكیة

    

 الغرض

  ي الستخدام نتعلیم الطالب المفھوم األساس ة م الحاسبات  مجموع

 .أفضل ، والحصول على سرعةكحاسب واحد عمالق

  دریب احثینت ا والب ات العلی الب الدراس بكیة  ط بة الش ى الحوس عل

 .دقیقة للحصول على نتائج سریعة ووتطبیقھا في مجاالت أبحاثھم 

 رى االست زة األخ دى األجھ ي ل فادةَ من قدرات المعالجة والحفظ الت

 .على الشبكة، ومشاركتھا في بیاناتھا وبرمجیاتھا
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  المحتویات

  1(عدد( Master Servers  . 

  1(عدد( Login Servers  . 

  8(عدد (Computing Servers .  

 . Cisco Gigabit Switch 

 Uninterrupted Power Supply.  

  21(عدد (Workstations.  
  معمل الحسابات المتوازیة

    
  

  الغرض

  وازى ى الت ة عل ي الستخدام البرمج تعلیم الطالب  المفھوم األساس

 .لتصمیم البرامج الموازیة ونظم التشغیل المتوازیة

   المحتویات

  1(عدد (Server with 4 processors تعمل كآلة موازیة.   

  7(عدد  (Workstations للوصول عن بعد.  
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  معمل البرمجة التكیفیة

    

 الغرض

  تعلیم الطالب المفھوم األساسي الستخدام نظام 
(Field Programmable Gate Array “FPGA”, 

Microprocessor and Microcontroller). 

  ة لطالب الدراسات العلیا والباحثین استخدام أنظمة البرمجة التكیفی

 .وتطبیقھا في المجالت البحثیة

  

  المحتویات

  6(عدد(Workstations للبرمجة وتھیئة األجھزة. 

  جاري شراء عدد من

Field Programmable Gate Array “FPGA”, 

Microprocessor and Microcontroller. 
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  مدیر إدارة رعایة الشباب
  

 سید فرحان محمد/ أ 

  وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
  

 مرغنى حسن محمد/ د . أ

 
 

  قائم بعمل عمید الكلیة
  

 تیسیر حسن عبد الحمید/ د . أ 

 
 


