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عزيزي الطالب
 .1شارك في األنشطة الطالبية.
 .0كن إيجابيا وشارك برأيك في استمارات تقييم البرنامج والمقررات الدراسية.
 .3إلتزم بالحضور في الموعد المحدد للمحاضرات والدروس العملية.
 .4حافظ دائما ً على أن تكون مثاليا ً في تصرفاتك وسلوكك.
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الفهــــرس
رقم الصفحة

المحتوى
معايير اختير المرشد األكاديمي


اجراءات االختيار



معايير االختيار



واجبات المرشد االكاديمي

() 5 :4

() 6

نظام القبول بكلية نظم المعلومات و علوم الحاسب


شروط القبول



مواد االلتحاق بالكليه



مستندات االلتحاق بالكليه



اإلجرائات المتبعه لنظام القيد و سداد الرسوم الدراسيه بالكليه



االقسام العلميه و الدرجات التي تمنحها الكليه

() 7



خطوات التسجيل للطالب المستجدين

() 8



المقررات االجباريه و االختياريه



قواعد توزيع الطالب على التخصصات بأقسام الكلية

() 21



جداول الدراسه و االمتحانات لجميع المستويات االقسام

() 12 : 24



قواعد االمتحانات

() 11



برامج و خدمات رعاية الشباب و الخدمات الطالبيه
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خطوات التسجيل للطالب المستجدين
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() 21 : 9
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مفهوم اإلرشاد األكاديمى
يلعب اإلرشاد األكاديمى دورا هاما فى تحقيق متطلبات الجودة فى التعليم بالكلية حيث انه يهدف الى مساعدة
الطالب للتغلب على ماقد يصادفهم من مشكالت تعجزهم عن تحقيق اهدافهم التعليمية ويعتبر ايضاعملية منظمة
تهدف إلى مساعدة وتوجيه الطالب في جميع النواحي الدراسيةو النفسية واالجتماعية واألخالقية والتربوية والمهنية
لكي يفهم شخصيته ويعرف قدراته ويحل مشاكله ليصل إلى تحقيق أهدافه ولكي يصبح عضواً فاعالً في المجتمع
الجامعي.ويرتكز اإلرشاد الطالبي على محوري العملية اإلرشادية :المؤسسة التعليمية والطالب ،ويعزز هذا الدور
المرشد المختص الذي يعمل من خالل وحدة اإلرشاد الطالبي طيلة السنة الدراسية وتتكامل عملية اإلرشاد بوعي
وتفهم جميع أطراف العملية اإلرشادية؛ بهدف توجيه الطالب إلى انسب الطرق الختيار أفضل السبل بهدف تحقيق
النجاحالمنشود والتكيف مع البيئة الجامعية.

اهداف اإلرشاد األكاديمى
ويتحقق هذا الهدف عن طريق االتى:
 -1تزويد الطالب بالمهارات المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم العلمية ،كما يتضمن
أيضا ً توعية الطلبة بلوائح وقوانين الجامعة ،كل ذلك من خالل خدمات إرشادية متنوعة كاإلرشاد الفردى
والبرامج اإلرشادية واالستشارات المختلفة
 -2تبصير الطالب بنظام الكلية والجامعة ومساعدتهم قدر المستطاع لالستفادة القصوى من البرامج المتاحة لهم
وإرشادهم إلى افضل الطرق للدراسة والمذاكرة.
 -3مساعدة الطالب على اختيار التخصص وربطه بالمهنة التي تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم وميولهم واحتياجات
المجتمع وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتوفرة وتزويدهم بالمعلومات وشروط القبول الخاصة
بها حتى يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم آخذين بعين االعتبار اشتراك أولياء أمورهم في اتخاذ مثل هذا
القرار.
 -3العمل على توعية المجتمع الجامعي ( الطالب واألستاذ واإلدارة) بشكل عام بأهداف ومهام اإلرشاد الطالبي
ودوره في العملية التعليمية.
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تفعيل اإلرشاد األكاديمى
يتم تفعيل اإلرشاد األاكاديى ىن خالل الساعات الىاكتبية والت ىن خاللها يتم حل ىشاكالت الىقرر ىن
خالل الىناقشات وتوجيه النصح للطالب اكىا يقوم عضو هيئة التدريس اكىرشد طالب لىجىوعة ىن الطالب يتم
تحديدهم ىن قبل الاكلية ويتم إنشاء ىلف خاص لاكل طالب يحتوى الىلف عل :
 -1ىعلوىات شخصية
 -2ىعلوىات سلواكية نفسية
 -3هوايات وأنشطة
 -4بيانات عن تحصيله الدراس
 -5انتظاىه بالحضور
 -6خدىات للطالب الىتفوق دراسيا
 -7خدىات للطالب الىتعثر دراسيا
 -8بيانات عن عدد االجتىاعات ىع الطالب سواء الفردية أو الجىاعية
 -9استبيان تقييم ألداء الىرشد الطالب ىن الطالب.

مجاالت اإلرشاد األكاديمى
اوال:اإلرشاداألكاديمى
وهو الراكيزة األساسية لإلرشاد ويهدف إل ىساعدة الطالب لتحقيق هدفه ىن دخول الجاىعة بأيسر الطرق
وذلك ىن خالل ىساعدته عل التاكيف ىع النظام األاكاديىي وإزالة األسباب التي تؤدي إل تعثره وتؤخر وصوله
إل هدفه إذا اكانت هذه األسباب أسبابا أاكاديىية وفي استطاعة الجاىعة حلها.
ثانيا :اإلرشاد النفسي
ويهدف إل توجيه شخصية الطالب توجيها سليىا وتغيير نظرته لنفسه إل األفضل وإدراك العالقة بينه وبين
اآلخرين وتحسينها ،اكىا يهدف إل تنىية الطاقات والقدرات الىوجودة داخل الطالب لالستفادة ىنها في تحسين
ىستواه العلىي وتىاكنه ىن حل ىشااكله بنفسه واتخاذ قراراته باكفاءة وغير ذلك ىن الجوانب.
ثالثا :اإلرشاد االجتماعي :
ويهدف إل تهيئة الطالب للتعاىل ىع ىجتىعه بها فيه ىن قيم وسلواكيات وتنوع والتاكيف ىع ذلك وتعزيز
دور الطالب في الىساهىة في خدىة الىجتىع وتنىيته.
رابعا :اإلرشاد التوعوي والوقائي
ويهدف إل استباق الىشااكل قبل وقوعها عن طريق التوعية بالقيم الفاضلة وحل بعض الىشااكل التي تىر
بالطالب والناتجة ىن عدم التوافق بين القيم اإلسالىية النبيلة التي يؤىن بها الطالب وبين نوازع نفسه في هذا
السن باإلضافة إل الواقع الذي قد ال يتىاش ىع هذه القيم ،لذا فإن إعطاء الطالب جرعات إيىانية بأساليب
ىناسبة تساهم في حل اكثير ىن الىشااكل التي قد تواجهه وتعيق تقدىه الدراسي بل والنفسي واالجتىاعي ،حيث
تىاكنه هذه الجرعات ىن إحسان التعاىل ىع نفسه وىحيطه وأداء ىهاىه اكطالب باكفاءة ،اكىا تزرع لدى الطالب
القيم واألخالق الفاضلة اكأخالقيات الطالب وأخالقيات العىل والبعد عن الىظاهر السيئة اكالغش والتدخين وغير
ذلك ىن سلواكيات رديئة ،اكىا يهدف هذا اإلرشاد إل ىنع وقوع الىشااكل النفسية للطالب وذلك عن طريق تعزيز
الجوانب اإليجاب ية لديه بتدريبه عل بعض الىهارات اكالتطوع وخدىة الىجتىع وطرق التفاكير الجيدة واالبتاكار
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وإيجاد الحلول للىشااكل وذلك ليتىاكن ىن الىساهىة في التنىية اكعضو فاعل وىؤثر ويحسن ىن نظرته لنفسه
وىجتىعه.
خامسا :اإلرشاد الوظيفي
ويهدف اإلرشاد الوظيفي إلى تهيئة الطالب للدخول في عالم الوظائف والمهن باقتدار بد ًء من اختيارالتخصص
المناسب وذلك عن طريق القياس العلمي الدقيق ،ودراسة سوق العمل لمعرفة المهارات المطلوبة له ومن ثم تهيئة
الطالب وتدريبه على هذه المهارات باإلضافة إلى مساعدة الطالب على مهارات البحث عن الوظائف ككتابة
السيرةالذاتية ومهارات المقابالت الشخصية واحترام العمل وااللتزام بأخالقياته وايضا حث الطالب على حضور
ورش العمل التى تقيمها الكلية بخصوص تهيئة الطالب لسوق العمل.

رسالة اإلرشاد األكاديمى
ان رسالة اإلرشاد األكاديمى هى تقديم المشورة والمساعدة العلمية والتوجيه اإلجتماعى والسلوكى لجميع
طالب الكلية لتنميه شخصياتهم واهتماماتهم المهنية ويبحث فيما لديهم من قدرات ويعمل على تنميتها وتطويرها
ويشجعهم على التميز واإلبداع والتفوق ،ويساعدهم على التعامل مع الصعوبات المختلفة التى تعوق تقدمهم
العلمى،ذلك بزيادة وعيهم بطرق التغلب على المشكالت التعليمية والشخصية والعمل على رفع امكانيتهم العلمية
والفكرية التى تتحقق لهم النجاح فى مشوارهم التعليمى واإلجتماعى،فاإلرشاد الطالبى يعتبر واحد من اهم وسائل
مساعدة الطالب لإلندماج فى البيئة الدراسية بالكلية وبيئة العمل فيما بعد لتحقيق اعلى معدالت النجاح وذلك من خالل
متابعة مستوى الطالب العلمى فى مختلف المقررات الدراسية على مدار سنوات دراستهم بالكلية.

المرشد األكاديمى
الىرشد األاكاديى هو عضو هيئة تدريس يتم تحديده ىن الاكلية أو القسم العلى لىجىوعة ىن الطالب ف بداية اكل
عام جاىع ليىدلهم يد العون لحل ىشاكالتهم العلىية واإلجتىاعية حت يتحقق لهم النجاح.

المهارات الت ىينبغى توافرها فى المرشد األكاديمى
الىرشد الناجح هوالقادر عل التواصل الفعال ىع طالبه ،ويستطيع أن يحدد حاجاتهم ،ويجيد االستىاع إليهم
ويفهىهم ويهتم بهم واليهاجىهم أويسخر ىنهم إنىا يعىل ىعهم ويشراكهم في التخطيط لدراستهم
ويستثىرخبراتهم ويثق بقدراتهم عندئ ٍذ ياكون قادراً عل األخذ بأيديهم وىعالجة ىايعترض طريقهم ىن عقبات
خالل دراستهم ،وىن هنا نستطيع أن نحدد بعض الىهارات الت يينبغي أن تتوفرللىرشدالطالب لاكي يسهم في
تحقيق األهداف الىرسوىة له،وىن هذه الىهارات:
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مهارة القيادة:
ونقصد بهذه الىهارة تاكوين عالقة إيجابية ىع الطالب للتأثير عليهم وىساعدتهم في السير نحو تحقيق األهداف
الىرسوىة.
مهارة التعاطف:
ونقصد بهذه الىهارة ىشاراكة الطالب ىشاعرهم وانفعاالتهم لفهىهم وتاكوين عالقة جيدة ىعهم تساعد عل تقبلهم
لإلرشاد والنصح والتوجيه .
مهارة التخطيط:
ونقصد بهذه الىهارة قدرة الىرشد الطالب الىتىثلة في ىساعدة الطالب عل تحديد األهداف وتحويلها إل
إجراءات قابلة للتحقيق  ،وىثال ذلك ىساعدة الطالب عل اختيار التخصص الىالئم لتحقيق أهداف بعيدة
تتعلق بىستقبله الدراسي والوظيفي  ،أو ىساعدته في إعداد خطة لرفع ىعدله الترااكىي.
مهارة التنظيم:
ويقصد بها قدرة الىرشد الطالب عل تنظيم أعىال اإلرشاد وترتيبها بصورة تحقق االستفادة القصوى ىنها،
وينطبق ذلك عل تنظيم ىلفات الطالب.
مهارة االستماع:
ىن الىهم أن ياكون الىرشد الطالب ىستىعا ً جيداً لطالبه ،يتعرف عل آرائهم  ،وأفاكارهم  ،وىقترحاتهم ،
والىشاكالت التي يواجهونها  ،األىر الذي يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوي العالقة بين الىرشد وبينهم ويىاكنه
بالتالي ىن ىد يد العون لهم .
مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت:
وهذه الىهارة يحتاجها الىرشد الطالب عند استىاعه لوجهات نظر الطالب وىحاورتهم للتعرف عل
الىشاكالت التي يواجهونها فيتعلىون ىنه اكيفية تحديد الىشاكلة ووضع الفروض لحلها وىن ثم ىساعدتهم
التخاذ القرارات الصحيحة الالزىة لحل الىشاكلة.
مهارة اإلرشاد الجماعي:
وهذه الىهارة تختص بالتعاىل ىع ىجىوعة ىن الطالب يشتراكون في ىسألة ىا ىثل الجهل بالنظام  ،التأخر
الدراسـي ،الغياب ،تدني ىستواهم الدراس  ..ونريد التعاىل ىع ذلك بشاكل جىاع اختصارً ا للوقت وتحقي ًقا
ألهداف أخرى ىنها إشراك الطالب في حل ىشاكالتهم والوصول للنتائج واتخاذ القرارات الصحيحة والىناسبة ،
وطريقة ذلك هو جىعهم وتقسيىهم إل ىجىوعات بحيث يتعرفون عل الىشاكلة ويتحاورون في أسبابها وىا
يترتب عليها ثم يضعون الحلول للتعاىل ىعها ويتخذون القرارات الىناسبة لعالجها.

مهام المرشد األكاديمى
 يقوم الىرشد األاكاديى بتخصيص زىن ىحدد يدرج ضىن جدوله (الساعات الىاكتبية) االسبوع ويعلن للطالب.
يتابع الىرشد الطالب ىنذ بداية تحديده له حت تخرج الطالب.

يعد الىرشد ىع الطالب ىلف يحتوى عل اكل بيانات الطالب الشخصية والتحصيلية ونتائج اىتحاناته واالجتىاعات

الفردية والجىاعية .
تهيئة الطالب الىستجدين لىعرفة الحياة الجاىعية ونظام الدراسة بالاكلية.

نشر الوع بالئحة الاكلية بين الطالب وتعريف ىابها.

ىتابعة الطالب دراسيا وإرشادهم وتزويدهم بالنصائح لتحسين تحصيلهم العلى ورفع تقاريرهم لرئيس ىجلس القسم

ثم لواكيل الاكلية لشئون التعليم والطالب.
ىساعدة الطالب ف التغلب عل ىشاكالتهم الدراسية واإلدارية ىع الاكلية.

دراسة أسباب التأخر الدراس للطالب واقتراح حلول ىناسبة لها.
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حث الطالب عل التحل بالسلواكيات الحضارية واألخالق الحىيدة بين زىالئهم وبينهم وبين أساتذتهم.

رعاية الطالب الىتفوقين وااكتشاف قدراتهم وتنىية إىاكاناتهم وىعاونتهم عل التفوق.

توجيه الطالب الىتعثرين دراسيا وىعاونتهم واالهتىام بهم لرفع ىستوى تحصيلهم العلى .

ىساعدة الطالب ذوى االحتياجات الخاصة للتحصيل العلى والتاكيف ىع الىجتىع الجاىع .

ىساعدة طالب الفرقة الرابعة وتهيئتهم للحياة العىلية بىا يىاكنهم ىن النجاح ف الوظائف الىختلفة

ىناقشة القرارات الىتعلقة بالوظائف الىحتىلة والىتوفرة لخريج الاكلية والىساعدة ف

التنسيق ىع الجهات ذات العالقة وتشجيع الطالب الىتفوقين عل إاكىال دراستهم العليا بعد ذلك.
القدرة عل حسن االستىاع الجيد والنقد البناء والتشجيع وتحليل الىشاكالت واإلقناع وحسن إدارة الوقت ليتىاكن ىن

أداء الدور الىنوط به.

مهام المرشد الطالبى
 الحفاظ على سرية المعلومات.
 تزويد المختصين بمعلومات عن حالة الطالب التى تساهم فى حل مشكالتهم.
 معرفة الئحة الجامعة والكلية.

دور الطالب فى عملية اإلرشاد األكاديمى








اإلستعداد لإلستماع الى النصح المقدم له والسعى للعمل به.
معرفة المرشد الطالبى الخاص بمتابعته ووسائل اإلتصال به.
معرفة الساعات المكتبية للمرشد الطالبى.
تحديد موعد مسبق مع المرشد الطالب وفى حالة وجود مشكلة يمكن ان تصبح كبيرة.
قراءة واستيعاب التعليمات واللوائح واإلستفسار عن ما غفل عنه.
ان يكون على ثقة ان كافة الخطوات واإلجراءات التى تتعلق بالعملية التعليمية لتزوده بالعلم والمهارة
الالزمة للمهنة المتوقعة.
تجهيز كافة التساؤالت واإلستتفسارات مكتوبة واإلتصال بالمرشد مباشرة (خالل الساعات المكتبية)او عن
طريق اإلتصاالإللكترونى .
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آليات تنفيذ اإلرشاد األكاديمى
 -1اإلعداد الىسبق للىرشدين األاكاديىين لعىلية اإلرشاد ىن خالل ىجىوعة ىن الدورات وورش العىل في
بداية العام الدراسي للتعريف باإلرشاد األاكاديى بجىيع أنواعه ودور الىرشد ،واكذلك ىن خالل التوجيه
الدائم لجىيع أعضاء هيئة التدريس فيىا يتعلق باكيفية التعاىل ىع الطالب ىن الناحية االجتىاعية والنفسية
وتعريف جىيع األعضاء بآليات اإلرشاد األاكاديى والنفسي واالجتىاعي للطالب.
 -2حصر الطالب الىتأخرين دراسياً ،وتوجيههم بواسطة الىرشدين األاكاديىين لرفع ىستواهم الدراسي.
 -3تفعيل دور الىرشد األاكاديى ىن خالل تحقيق اللقاء واالجتىاع الىباشر ىع الطالب لبحث وتشخيص الحالة
اإلرشادية وىعرفة ىشااكل الطالب األاكاديىية واالجتىاعية والنفسية وىحاولة العىل عل حل العقبات التي
تعترض طريق تفوقهم وىواصلتهم للدراسة سوا ًء ىن خالل توجيه أعضاء هيئة التدريس بىساعدة الطالب
أ و ىن خالل توجيه الطالب للطريق األىثل لىواصلة دراسة ،ولاكيفية اتخاذ القرار فيىا يخص اختيار الىواد
الدراسية وىواد الحذف واإلضافة ،وغير ذلك ىن :أساليب الىذااكرة السليىة ،وتحديد التطلعات الىستقبلية في
ىجال التعليم والىهنة ،تطوير القدرات الذاتية.
 -4االهتىام بصفة خاصة وىسبقة (في بداية الفصل الدراسي وعقب االختبار الفصلي األول) بإرشاد الطالب
الىتعثرين دراسيا (الباق لإلعادة – طالب التخلفات-الطالب ىن الخارج)  ،وذلك لىساعدتهم في رفع
ىستواهم العلىي وتخطي العقبات الدراسية.
 -5االهتىام بصفة خاصة وىسبقة (في بداية الفصل الدراسي وعقب اختبارالترم األول) بإرشاد الطالب الذين
عل وشك التخرج ،وذلك لىساعدتهم للحصول عل ىجىوع ترااكى ىرتفع يسىح لهم بالحصول عل
فرصة عىل ىناسبة بعد تخرجهم.
 -6الرفع ببعض التوصيات فيىا يخص عىلية اإلرشاد األاكاديى ألصحاب الصالحية في اتخاذ القرار لىساعدة
الطالب أو عرضه عل الجهات الىختصة ،خاصة إذا أحتاج الطالب إل إرشاد نفسي أو اجتىاعي.
 -7إعداد وتصىيم ىجىوعة ىن النىاذج الخاصة باإلرشاد الطالبي تتوافق ىع جىيع ىتطلبات توثيق عىلية
اإلرشاد الطالبي ،حيث تحتوى هذه النىاذج عل جىيع البيانات الىتعلقة بعىلية اإلرشاد  :اكبيانات الطالب،
والىوضوع الذي تىت ىناقشته ىع الطالب ،ونتائج الىناقشة ،وتوصية الىرشد الطالب  ،واكذلك تحديد
ىستوى الطالب ىن حيث التىيز أو تدني ىستواه العل

اآلليات المستخدمة فى اإلرشاد األكاديمى بالكلية
 آليات دعم وتحفيز للطالب المتفوقين
 -1تحديد الطالب الىتفوقين دراسيا (ىن هم حاصلين عل جيد جدا فااكثر ف نهاية العام الجاىع ).
 -2تحديد الطالب الىتفوقين رياضيا واجتىاعيا اضافة ال تفوقهم العلى
 -4اتاحة التواصل الىستىر ىع ادارة الاكلية وىع اساتذة الىقررات العلىية للتشجيع النفس والىعنوى.
 -5عقد ورش عىل لاكيفية تعاىل عضو هيئة التدريس ىع الطالب الىتفوق دراسيا لتشجيعه عل التفوق
وتشجيع زىالئه عل ذلك
 -6االعالن الدائم والىستىر عن تفوق الطالب عل ىوقع الاكلية االلاكترون .
 -6ىنح الطالب الىتفوقين شهادات تقدير ف لقاءات جىاعية لتحفيزهم وتحفيز زىالئهم.
 -7تاكليف الطالب الىتفوقين باعىال للاكلية بوحدة الجودة ويىاكن تشجيعهم بىاكافأت عل اعىالهم.
 -8االعالن عن اسىاء الطالب الىتفوقين اللذين يتم صرف حافز التفوق السنوى لهم.
 -9تخفيض سعر الاكتب الجاىعية أو الىذاكرات للطالب الىتفوقين ويتم االعالن عن هذا الحافز.
 -11اعفاء الطالب الىتفوقين ىن رسوم الرحالت العلىية أو تخفيضها لهم.
 -11تاكليف الطالب الىتفوقين بىساعدة زىالئهم عل حسن التحصيل.
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 -12اقاىة دورات بين الطالب الىتفوقين وزىالئهم للتعريف باسلوب اكل ىنهم عل التفوق.
 -13تشجيع الطالب الىتفوقين عل االشتراك ف الىؤتىر العلى الخاص بهم بىقاالت ف ىجاالت
تخصصهم.
 -14تقديم شهادات تقدير الحسن الىقاالت الىقدىة.
-15الحث عل تطوير ىهاراتهم العلىية والحياتية ىن خالل برناىج التدريب الىيدان (التدريب الصيف ).
اليات دعم ورعاية الطالب المتعثرين
 -1تحديد الطالب الىتعثرين دراسيا (ىن رسبوا او تاكرر رسوبهم ف ىواد ىعينة).
 -2اتاحة التواصل ىع اساتذة الىقررات العلىية لحل ىشاكالت تلك الىقررات بالنسبة للطالب والوقوف
عل االسباب الىتعلقة.
 -3عقد ورش عىل لاكيفية تعاىل عضو هيئة التدريس ىع الطالب الىتعثر دراسيا وحل ىشاكالته
وحثه عل التفوق الدراس .
 -7االعالن الدائم والىستىر عن تفوق هؤالء الطالب عل ىوقع الاكلية االلاكترون .
 -8ىنح هؤالء الطالب اللذين تفوقوا شهادات تقدير ف لقاءات جىاعية لتحفيزهم وتحفيز زىالئهم.
 -9تاكليف الطالب الىتفوقين باعىال لىساعدة زىالئهم الىتعثرين تحت اشراف استاذ الىادة .
 -8االتصال باسر الطالب الىتعثرين للىساعدة عل فهم اسباب تعثرهم .
 -9ىتابعة الطالب الىتعثرين ف نتائج اىتحاناتهم .
 -11تقوية الثقة بالنفس.
 -11الحث النفس عل اهىية الدراسة.
 -12اللقاءات الفردية ىع الىرشد األاكاديى حل ىشاكالت الطالب.

الخدمات اإلرشادية لطالب الكلية
-

بيانات الطالب
بيانات الطالب الشخصية
بيانات الطالب الصحية
بيانات الطالب السلوكية الوجدانية
بيانات أنشطة الطالب
بيانات التحصيل الدراسى
بيانات االنتظام فى الدراسة.

الخدمات اإلرشادية
 الخدمات االرشادية لرعاية الطالب المتفوق دراسيا. الخدمات االرشادية لرعاية الطالب المتعثر دراسيا. تقرير المرشد الطالبى النصف سنوى. -تقييم المرشد األكاديمى
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نـــظــام الــقــبــول بـكـلـيـة نــظــم الــمــعـلــومــات و عــلــوم الــحــاســب
 -1شــــروط القبــــول
تقبل الكليه خريجي الثانويه العامه شعبة علمي رياضه و ما يعادلها طبقا لشروط المجلس االعلى للجامعات.

 -2مواد االلتحاق بالكلية
رياضة  – 0الفيزياء – الكيمياء  +مادة علمية  +مادة أدبية.

 -3مستندات االلتحاق بالكلية
الطلبة المصريون






صورة تحقيق شخصية.
أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
أصل شهادة الميالد.
(  ) 6صور شخصية حديثة.
نموذج (  ) 0خدمة عسكرية.






صورة جواز السفر.
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها موثقة من السفارة المصرية.
أصل شهادة الميالد.
(  ) 6صور شخصية حديثة

الطلبة األجانب:

 -4اإلجراءات المتبعة لنظام القيد وسداد الرسوم الدراسية بالكلية
أوال :يتقدم الطالب إلى إدارة شئون التعليم والطالب بالكلية أو مكتب القبول بالجامعة بأوراقه المذكورة أعاله.
ثانيا :على الطالب عمل إجراءات الكشف الطبى بمستشفى الجامعة حسب المواعيد المحددة.
ثالثا :يتقدم الطالب إلى الموظف المختص بإدارة شئون التعليم والطالب بالكلية الستخراج إذن سداد الرسوم الدراسية
وذلك بعد مراجعة ملفات الطالب ونتيجة الكشف الطبى اآلتى:
أ -يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة بخزينة الجامعة واستالم اإليصاالت الدالة على سداد الرسوم الدراسية.
ب -يتم تسليم صورة من إيصال السداد إلى-:
 الموظف المختص بإدارة شئون التعليم والطالب لتسجيل رقم اإليصال وتاريخ السداد. وصورة من نفس اإليصال إلى مركز استخراج الكارنيهات بالجامعة الستخراج كارنيه الجامعة مع التصويرللحصول على الصورة الشخصية للطالب.
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األقـــــــســــــــام الـــعـــــلـــــمـــــيـــــــــة

 -1قسم علوم الحاسب:
ينصب االهتمام الرئيسى لقسم علوم الحاسب على متابعة واستيعاب وتطوير المفاهيم العلمية وراء ما
تنجزه الحاسبات وكيف تنجز ،كما يهتم القسم نوعا بالبرمجيات ،الذكاء اإلصطناعي ،أمن الحواسب
وإدارة الشبكات ،والوسائط المتعددة ويدرس الطلبة الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه العلوم علما ً إن
الجانب العلمي يعد جز ًء مهما ً من متطلبات الدراسة.
 المقررات الدراسية للقسم:الخوارزميات -الذكاء االصطناعى  -الشبكات العصبية  -تعليم اآللة  -مفاهيم لغات البرمجة -
معالجة الصور -الرسم بالحاسب  -نظم التشغيل  -هندسة البرمجيات – نظم الحاسبات الموزعة.
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قسم نظم المعلومات:
ينصب االه تمام الرئيسى لقسم نظم المعلومات على دراسة جميع القضايا الفنية وقضايا اإلدارة العليا
والسياسات التخطيطية المقترنة بتوظيف الحاسبات فى إنشاء نظم المعلومات للهيئات والمؤسسات،
فيتطرق القسم بشكل متوازن للنواحى النظرية والعلمية المتعلقة بتوصيف وتحليل وتصميم وتنفيذ وإدارة
نظم المعلومات مع تعظيم االستفادة من البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،ويدخل فى إطار اهتمام
قسم نظم المعلومات تدريس وإجراء البحوث المتعلقة بالمقررات التالية:
 المقررات الدراسية للقسم:معالجة العمليات -1نمذجة ومحاكاة  -التنقيب في البيانات  -نظم إدارة قواعد بيانات متقدمة -نظم دعم
إتخاذ القرار -نظم المعلومات الجغرافية  -قواعد البيانات الموزعة -بحوث العمليات  -0ادارة
مشروعات – تصميم النظم

 -3قسم العلوم األساسية:
ينصب االهتمام الرئيسى للقسم على تدريس المفاهيم األساسية للمقررات العامة والمساعدة على إرساء
الخلفية العلمية الرياضية والفيزيائية والمقررات االنسانية التى يتم االستعانة فى تدريسها بأعضاءهيئة
التدريس من األقسام المناظرة من الكليات األخرى وطبقا للمقرارات التالية:
 المقررات الدراسية للقسم:الرياضيات -رياضة المتفردات  -الفيزياء -اإللكترونيات -اإلحصاء -بحوث العمليات -لغة إنجليزية  -مهارات
االتصال -أسس االدارة  -مبادئ االقتصاد -دراسات الجدوى -المحاسبة وحساب التكاليف -أسس االقتصاد.

تمنح جامعة  6أكتوبر بناء على طلب مجلس الكلية
أوال :درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب.
ثانيا :درجة البكالوريوس فى نظم المعلومات.
ثالثا :فى مجال الدراسات العليا.
يسمح للطالب التسجيل في جميع التخصصات العلمية وذلك بناء على اتفاقية التعاون مع جامعة
بنها وطبقا لشروط التقدم.
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خطوات التسجيل للطالب المستجدين
 -1قم بالدخول على موقع التسجيالت الخاص بكلية نظم المعلومات و علوم الحاسب و المبين
بالعنوان التالي . www.csis-o6u.com
 -2في صفحة ال  Homeاختر " " Create New Account
و قم بادخال ال " " Member IDالخاص بك و المبين على البطاقه الجامعيه ,باالضافه الى
ال"  " Activation Codeو الذي ستتسلمه من مكتب التسجيالت بغرفه رقم " ." 1331
 -3اضغط " ." Sign Up
 -4اذا نسيت كلمة السر الخاصه بك اضغط "  " Forgot Passwordو اتبع التعليمات.
 -5لتسجيل مقرر اضغط على " "Academicثم على " "Course Registrationو قم
بتسجيل ال" "6مقررات الذي يبدء كودها ب " "1من جهة الشمال.
 -6لتصفح ال " "Academic Recordالخاص بك ,اضغط على " "Academicثم
"."Academic Record
 -7لتصفح النتيجه الخاصه بك في نهاية كل فصل دراسي اضغط على " "Academicثم
"."Results
 -8لتصفح بياناتك الشخصيه و بيانات االتصال الخاصه بك او لتغيير كلمة السر الخاصه بك ,كل ذلك
من خالل "."Account
 -9في حالة وجود اي خطأ في بياناتك الشخصيه التاليه ( Arabic Name, English Name,
 ,)Gender, Birth dateارسل الينا بريد على .Support@csis-o6u.com
 -11في حالة وجود اي مشاكل فنيه في وظائف الموقع االلكتروني ,قم بأرسال رقمك التعريفي ID
و اسمك ,باالضافه الى وصف المشكله ,الى العنوان التاليsupport@csis-o6u.com

الرسوم الدراسيه
الرسوم الدراسيه الخاصه بالطالب المستجدين للعام الجامعي " 16111 "  2117 -2116
ج.م
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بالنسبه للطالب الغير مستجدين ,الرجوع لالداره الماليه.

المقررات االجباريه و المقررات االختياريه
اوال المقررات االجباريه:
السنه الدراسيه :االولى

الفصل الدراسي :االول

لـغـة إنـجـليزية ()1
English Language I
فـيـزيـاء ()1
Physics I
ريــاضـيــات ()1
Mathematics I
مـقـدمـة عن علوم الـحـاسب
Introduction to Computer Science
مـقـدمـة عن الـبـرمــجــة
Introduction to Programming
أســـس اإلدارة
Fundamentals of Management
السنه الدراسيه :االولى

التخصص :عام

مواد االختياري لعلوم الحاسب
مواد االختياري لنظم المعلومات

الفصل الدراسي :الثاني

التخصص :عام

لـغـة إنـجـليزية ()0
English Language II
فـيـزيـاء ()0
Physics II
ريــاضـيــات ()0
Mathematics II
نـظـم رقــمــيــة
Digital Systems
الـبـرمــجــة الـهـيـكـلـيـة
Structured Programming
ريــاضـة الـمـتـفـردات
Discrete Mathematics

السنه الدراسيه :الثانيه

الفصل الدراسي :االول

لـغـة إنـجـليزية ()3
English Language III
إلـكـتـرونـيـات ()1
Electronics I
ريــاضـيــات ()3
Mathematics III
الـمـعالجات الدقيقة
Microprocessors
هـيـاكل الـبـيـانـات
Data Structures
أسـس االقـتـصـاد
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التخصص :عام

Fundamentals of Economics

السنه الدراسيه :الثانيه

الفصل الدراسي :الثاني

التخصص :عام

لـغـة إنـجـليزية ()4
English Language IV
إلـكـتـرونـيـات ()0
Electronics II
ريــاضـيــات ()4
Mathematics IV
لـغـة الـتجمـيـع
Assembly Language
نـظـم إدارة قـواعـد الـبـيـانـات
Database Management Systems
سـلـوكـيـات الـتـنـظـيم
Organizational Behavior

السنه الدراسيه :الثالثه

الفصل الدراسي :االول

التخصص :علوم حاسب

إحـتـمـالت وإحـصـاء
Probability and Statistics
بـنـــاء الـحــاسب
Computer Architecture
شـبـكـات االتـصــاالت
Communication Networks
هـنـدسـة الـبـرمـجـيــات
Software Engineering
إخـتـيـارى عـلـوم حـاسـب ()1
Computer Science Elective I
الـمـحـاسبة وحسابات التكاليف
Accounting and Cost Accounting

السنه الدراسيه :الثالثه

الفصل الدراسي :الثاني

بـحـوث عـمـلـيـات ()1
Operations Research I
نـظـم الـتـشـغـيـل
Operating Systems
الـخــــوارزمـيــات
Algorithms
الـرسـم بالـحـاسب
Computer Graphics
إخـتـيـارى عـلـوم حـاسـب ()2
Computer Science Elective II
دراســات الـجـدوى
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التخصص :علىم حاسب

Feasibility Studies

السنه الدراسيه :الرابعه

الفصل الدراسي :االول

التخصص :علوم حاسب

نـظـم الـحـاسـبـات الـمـوزعة
Distributed Computer Systems
هـنـدسـة بـرمـجـيـات مـتـقـدمة
Advanced Software Engineering
ذكــاء اصـطـنـاعى
Artificial Intelligence
إخـتـيـارى عـلـوم حـاسـب ()3
Computer Science Elective III
الـمـشروع
Project
مـهـارات االتـصـــال
Communication Skills

السنه الدراسيه :الرابعه

الفصل الدراسي :الثاني

التخصص:علوم حاسب

أمــان الـحـاسـبـات
Computer Security
نـظم األوساط الـمـتـعددة
Multimedia Systems
نـظم قواعد بيانات مـتـقـدمة
Advanced Database Systems
إخـتـيـارى عـلـوم حـاسـب ()4
Computer Science Elective IV
الـمـشروع
Project
التسويق والبيع
Marketing and Selling

السنه الدراسيه :الثالثه

الفصل الدراسي :االول

إحـتـمـالت وإحـصـاء
Probability and Statistics
بـنـــاء الـحــاسب
Computer Architecture
شـبـكـات االتـصــاالت
Communication Networks
تـحـــلــيــل الــنــظـم
System Analysis
إخـتـيـارى نظم معلومات ()1
Information Systems Elective I
الـمـحـاسبة وحسابات التكاليف
Accounting and Cost Accounting
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التخصص :نظم معلومات

السنه الدراسيه :الثالثه

الفصل الدراسي :الثاني

التخصص :نظم معلومات

بـحـوث عـمـلـيـات ()1
Operations Research I
نـظـم الـتـشـغـيـل
Operating Systems
تـصـمـيـم الـنـظـم
System Design
نـظم المـعـلومات
Information Systems
إخـتـيـارى نـظـم مـعـلومات ()2
Information Systems Elective II
دراســات الـجـدوى
Feasibility Studies

السنه الدراسيه :الرابعه

الفصل الدراسي :االول

التخصص :نظم معلومات

نـظـم الـحـاسـبـات الـمـوزعة
Distributed Computer Systems
نـمـذجــة ومـحـــاكــاة
Modeling and Simulation
بـحـوث عـمـلـيـات ()0
Operations Research II
إخـتـيـارى نـظـم مـعـلومات ()3
Information Systems Elective III
الـمـشروع
Project
مـهـارات االتـصـــال
Communication Skills

السنه الدراسيه :الرابعه

الفصل الدراسي :الثاني

أمــان الـحـاسـبـات
Computer Security
نـظم األوساط الـمـتـعددة
Multimedia Systems
نـظـم دعم الــقـــرار
Decision Support Systems
إخـتـيـارى نـظـم مـعـلومات ()4
Information Systems Elective IV
الـمـشروع
Project
التسويق والبيع
Marketing and Selling
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التخصص :نظم معلومات

قواعد توزيع الطالب على التخصصات بأقسام الكلية

********
قواعد توزيع الطالب على التخصصات :
2ـ اختيارى للطالب
1ـ يتم المفاضلة بالتقديرات فى برنامج نظم المعلومات بين الطالب فى حالة الزيادة عن الطاقة اإلستعابية للطالب
1ـ يتم المفاضلة بالتقديرات فى برنامج علوم الحاسب بين الطالب فى حالة الزيادة عن الطاقة اإلستعابية للطالب
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الجداول
التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 2117/2116
يبدأ الفصل الدراسي االول يوم االحد الموفق 2116/9/25
االسابيع التدريسيه بهذا الفصل الدراسي هي كاألتي
التقويم الدراسى للفصل الدراسى االول 2117 -2116
االسبوع
االول
الثانى
الثالث
الرابع
الخامس

ينتهى
يبدأ
11/29
2116/9/25
11/5
11/3
2116/11/13 2116/11/9
11/21
11/16
11/27
11/23

مالحظات

 2116/11/1ندوة عن " Health care
"Information System HIS

السادس

11/31

11/3

السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادى عشر
الثانى عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

11/6
11/13
11/21
11/27
12/4
12/11
12/18
12/25

11/11
11/17
11/24
12/1
12/8
12/15
12/22
12/29

MID TERM

العملى
أيام ال يعقد بها امتحانات
2117/1/7
بدء امتحانات الفصل الدراسى االول السبت
2117/1/19
2116/12/31
2117/1/25
بدء عطلة نصف العام السبت 2117/1/28
استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى االحد 2117/2/12
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يبدأ الفصل الدراسي االول يوم االحد الموفق 2117/2/12
االسابيع التدريسيه بهذا الفصل الدراسي هي كاألتي
التقويم الدراسي للفصل الدراسى الثانى 2117/2116

االسبوع

يبدأ

ينتهى

مالحظات

االول

0212/0/10

0212/0/16

بدء الدراسة

الثاني

0/11

0/03

نهاية التسجيل يوم الخميس 2117/2/23

الثالث

0212/0/06

0212/3/0

الرابع

3/5

3/1

الخامس

3/10

3/16

السادس

3/11

3/03

السابع

3/06

3/32

الثامن

4/0

4/6

التاسع

4/1

4/13

العاشر

4/16

4/02

شم النسيم يوم االثنين 2117/4/17

الحادي عشر

4/03

4/02

عيد تحرير سيناء يوم الثالثاء 2117/4/25

الثاني عشر

4/32

5/4

عيد العمال يوم االثنين 2117/5/1

الثالث عشر

5/2

5/11

الرابع عشر

5/14

5/11

الخامس عشر

5/01

5/05

نهاية التسجيل مع الغرامة يوم الخميس 2117/3/9

امتحان منتصف الفصل الدراسى ()Mid-Term

االمتحان العملي

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى السبت
0212/5/02

بداية شهر رمضان يوم السبت 2117/5/27

بدء عطلة عيد الفطر المبارك يوم االحد 2117/6/25
استئناف الدراسه للفصل الدراسي الصيفى االربعاء 2117/6/28
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الــــــجــــــداول الــــــــــدراســــــــــــيــــــــــــــــــة
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October 6 University
Faculty of Information Systems
& Computer Sciences

Lectures & Sections Schedule for the Second term 2016/2017
First Year
Period
Days

Sections

9:00
9:45
1

9:45
10:30
2

10:30
11:15
3

11:30
12:15
4

12:15
1:00
5

1:00
1:45
6

1:45
2:30
7

2:30
3:15
8

A

B

Sunday

C

Student Activity
And Library

D

E

F

G

Monday

H

A

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

English II
1107
Miss Laila Mohamed + Mr. Ahmed Abdel Fattah

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Mahmoud Abdel Hamid

B

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Mahmoud Abdel Hamid

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

English II
1107
Miss Laila Mohamed + Mr. Ahmed Abdel Fattah

C

English II
1107
Miss. Salma Mohamed + Miss Laila Mohamed

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Mahmoud Abdel Hamid

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

D

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

English II
1107
Miss. Salma Mohamed + Miss Laila Mohamed

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Mahmoud Abdel Hamid

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

E

Digital Systems
1344 / 1320
Eng. Omar Hedaya + Eng. Mostafa El-Bahaar

Structured Programming
1241
Eng. Wesam Samy + Eng. Ahmed Nagieeb

F

Digital Systems
1345 / 1320
Eng. Mohammed Rashad + Eng. Hitham Rizk

Structured Programming
1240
Eng.Ahmed Abdel Aziz Jafaar + Eng. Abdel Ghany Salah

G

Structured Programming
1241
Eng. Wesam Samy + Eng. Ahmed Nagieeb

Digital Systems
1344 / 1320
Eng. Omar Hedaya + Eng. Mostafa El-Bahaar

H

Structured Programming
1240
Eng.Ahmed Abdel Aziz Jafaar + Eng. Abdel Ghany Salah

Digital Systems
1345 / 1320
Eng. Mohammed Rashad + Eng. Hitham Rizk

A

Digital Systems
1344 / 1320
Eng. Omar Hedaya + Eng. Mostafa El-Bahaar

Structured Programming
1241
Dr. Abdel Aziz Ahmed + Eng. Ahmed Nagieeb

B

Digital Systems
1345 / 1320
Eng. Amr Hefny + Eng. Hitham Rizk

Structured Programming
1240
Eng.Ahmed Abdel Aziz Jafaar+ Eng. Ahmed Abdel Aziz Mahamed

Structured Programming
1241
Dr. Abdel Aziz Ahmed + Eng. Ahmed Nagieeb
Structured Programming
1240
Eng.Ahmed Abdel Aziz Jafaar+ Eng. Ahmed Abdel Aziz Mahamed

Digital Systems
1344 / 1320
Eng. Omar Hedaya + Eng. Mostafa El-Bahaar

Tuesday

C

D

Digital Systems
1345 / 1320
Eng. Amr Hefny + Eng. Hitham Rizk

E

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

English II
1107
Miss Laila Mohamed + Mr. Ahmed Abdel Fattah

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Nehal Basiouny

F

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Nehal Basiouny

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

English II
1107
Miss Laila Mohamed + Mr. Ahmed Abdel Fattah

G

English II
1107
Miss Laila Mohamed + Mr. Ahmed Abdel Fattah

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Nehal Basiouny

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

H

Math II
1303
Eng. Lina Abdel Azeem + Eng. Nermin Anwar

English II
1107
Miss Laila Mohamed + Mr. Ahmed Abdel Fattah

Discrete Math
1316
Eng. Sherif Ezzat + Eng. Nehal Basiouny

Physics II
1114
Eng. Nada Mohamed + Eng. Zeinab Ali

A

B

Wednesday

C

D

E

English II
1101
Dr. Rasha Moussa

Digital Systems
1101
Dr. Kamel Abdel Fattah

Mathematics II
1101
Dr. Mohamed Abdel Sattar

F

G

H

A

B

Thursday

C

D

E

Physics II
1101
Dr. Halaa Mostafa

Discrete Math
1101
Dr. Amira El-Desouky

Structured Programming
1101
Assoc.Prof. Mohammed khafagy

F

G

H

Dean
Prof. Moussa Ibrahim
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October 6 University
Faculty of Information Systems
& Computer Sciences

Lectures & Sections Schedule for the Second term 2016/2017
Second Year
Period
Days

Sections

A

B

Sunday

C

D

E

F

G

9:00
9:45
1

9:45
10:30
2

10:30
11:15
3

11:30
12:15
4

12:15
1:00
5

DBMS
1344
Eng. Ahmed El-Dooh + Eng. Mina Samir
Assembly language
1241
Eng. Albeer Shawky + Eng. Mostafa El-Bahar
DBMS
1345
Eng. Omar Hedaya + Eng. Hagaar Ali
Assembly language
1240
Eng. Shreif Ezzat + Eng. Nelly Reda
Electronics II
1139
Eng. Haitham Rezk + Eng. Ahmed Refaat
English IV
1107
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah
Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed

1:45
2:30
7

2:30
3:15
8

Assembly language
1240
Eng. Shreif Ezzat + Eng. Nelly Reda
DBMS
1345
Eng. Omar Hedaya + Eng. Hagaar Ali
Assembly language
1241
Eng. Albeer Shawky + Eng. Mostafa El-Bahar
DBMS
1344
Eng. Ahmed El-Dooh + Eng. Mina Samir

English IV
1107
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah
Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed

Electronics II
1139
Eng. Haitham Rezk + Eng. Ahmed Refaat

H

1:00
1:45
6

Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed
Electronics II
1139
Eng. Haitham Rezk + Eng. Ahmed Refaat
English IV
1107
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah
Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed

Electronics II
1139
Eng. Haitham Rezk + Eng. Ahmed Refaat
English IV
1107
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah

A

B

Monday

C

D

E

English (IV)
1125
Dr. Rasha Moussa

Assembly Language
1125
Dr. Mamdouh Fathallah

Mathematics (IV)
1125
Dr. Mohamed Abdel Sattar

F

G

H

A

B

Tuesday

C

D

Student Activity
And Library

E

F

G

H

A

B

Wednesday

C

Electronics II
1139
Eng. Hitham Rizk + Eng. Ahmed Refaat
English IV
1107
Miss. Salma Mohamed Helal + Miss. Laila Mohamed
Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed

Electronics II
1139
Eng. Hitham Rizk + Eng. Ahmed Refaat

D

E

F

G

H

English IV
1107
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah
Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed

DBMS
1344
Eng. Mina Samir + Eng. Hagar Ali
Assembly language
1241
Eng. Albeer Shawky + Eng. Mostafa El-Bahar
DBMS
1345
Eng. Yassmine Abdel Rehim + Eng. Mohamed Abdel Basset
Assembly language
1240
Eng. Shreif Ezzat + Eng. Nelly Reda

Math IV
1316
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed
Electronics II
1139
Eng. Hitham Rizk + Eng. Ahmed Refaat
English IV
Electronics II
1107
1139
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah
Eng. Hitham Rizk + Eng. Ahmed Refaat
Math IV
English IV
1316
1107
Eng. Sarah Mokhtar + Eng. Nada Mohamed
Miss. Salma Mohamed Helal + Mr. Ahmed Abdel Fattah
Assembly language
1240
Eng. Shreif Ezzat + Eng. Nelly Reda
DBMS
1345
Eng. Yassmine Abdel Rehim + Eng. Mohamed Abdel Basset
Assembly language
1241
Eng. Albeer Shawky + Eng. Mostafa El-Bahar
DBMS
1344
Eng. Mina Samir + Eng. Hagar Ali

A

B

Thursday

C

D

E

Organizational Behavior
1125
Dr. Vivian Ahmed

DBMS
1125
Assoc.Prof. Mohamed Khafagy

Electronics II
1125
Dr. Samy El Mokadem

F

G

H

Dean
Prof. Moussa Ibrahim
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October 6 University
Faculty of Information Systems
& Computer Sciences
Lectures & Sections Schedule for the Second term 2016/2017
Third Year (Computer Sciences)
Period
Days

Sections

9:00
9:45
1

9:45
10:30
2

10:30
11:15
3

11:30
12:15
4

12:15
1:00
5

1:00
1:45
6

1:45
2:30
7

2:30
3:15
8

A

Sunday

B

C

Operation Research I
1125
Dr. Waleed Abdel Aleem

CS Elective II
"Computer Interface"
1125
Prof. Mohamed Mostafa

Operating System
1125
Dr. Aya Sedky

D

A

Monday

B

Student Activity
And Library
C

D
Computer Graphics
1138
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yassmine Abdel Rehim

A

Tuesday

B

ORI
1101
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky

Computer Graphics
1138
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yassmine Abdel Rehim
ORI
1101
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky

C

D

ORI
1101
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky

Computer Graphics
1138
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yassmine Abdel Rehim

Computer Graphics
1138
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yassmine Abdel Rehim
ORI
1101
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky

Wednesday

A

B

C

Computer Graphics
1125
Dr. Mahmoud Abdel Monaem

Algorithms
1125
Dr. Salah Ahmed

Feasibility Study
1125
Dr. Rabaab Hamdy

D
CS Elective II "Interface"
1345
Eng. Saied Mohsen
Eng. Marwa El-Sherif

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy

B

Algorithms
1138
Eng. Lina Abdel Azeem
Eng. Ahmed Emad

CS Elective II "Interface"
1345
Eng. Saied Mohsen
Eng. Marwa El-Sherif

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy

Algorithms
1138
Eng. Lina Abdel Azeem
Eng. Ahmed Emad

CS Elective II "Interface"
1345
Eng. Saied Mohsen
Eng. Marwa El-Sherif

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy

Algorithms
1138
Eng. Lina Abdel Azeem
Eng. Ahmed Emad

CS Elective II "Interface"
1345
Eng. Saied Mohsen
Eng. Marwa El-Sherif

Thursday

A

C

D

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy

Algorithms
1138
Eng. Lina Abdel Azeem
Eng. Ahmed Emad

Dean
Prof.Moussa Ibrahim
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October 6 University
Faculty of Information Systems
& Computer Sciences

Lectures & Sections Schedule for the Second term 2016/2017
Third Year (Information Systems)
Period
Days

Sections

9:00
9:45
1

9:45
10:30
2

10:30
11:15
3

11:30
12:15
4

12:15
1:00
5

1:00
1:45
6

1:45
2:30
7

2:30
3:15
8

A

B
Sunday

Operation Research I
1125
Dr. Waleed Abdel Aleem

System Design
1303
Dr. Mahmoud Wahdan

Operating System
1125
Dr. Aya Sedky

C

D

A

Monday

B

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy
System Design
1101
Eng. Asmaa Saad
Eng. Mohamed Hegazy

System Design
1101
Eng. Asmaa Saad
Eng. Mohamed Hegazy
O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy
System Design
1101
Eng. Asmaa Saad
Eng. Mohamed Hegazy

C

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy
System Design
1101
Eng. Asmaa Saad
Eng. Mohamed Hegazy

D

O.S
1014
Eng. Hadeer Mahmoud
Eng.Omar Khafagy

A

B
Tuesday

Student Activity
And Library
C

D

Wednesday

A

B

C

IS Elective II
"Computer Graphics"
1125
Dr. Mahmoud Abdel Monaem

Information Systems
1303
Dr. Khaled El Manshawy

Feasibility Study
1125
Dr. Rabaab Hamdy

D

A

Thursday

B

C

D

ORI
1303
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky
Information Systems
1241
Eng.Haitham Rezk
Eng. Ahmed Ezzat
IS Elective II "Computer Graphics"
1139
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yasmine Abdel Rehim

IS Elective II "Computer Graphics"
1139
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yasmine Abdel Rehim
ORI
1303
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky
Information Systems
1241
Eng.Haitham Rezk
Eng. Ahmed Ezzat
IS Elective II "Computer Graphics"
1139
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yasmine Abdel Rehim

ORI
1303
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky
Information Systems
1241
Eng.Haitham Rezk
Eng. Ahmed Ezzat

Information Systems
1241
Eng.Haitham Rezk
Eng. Ahmed Ezzat
IS Elective II "Computer Graphics"
1139
Eng.Mohamed Gamal
Eng. Yasmine Abdel Rehim

ORI
1303
Eng.Ayman Sanosy
Eng. Mahmoud Sedky

Dean
Prof. Moussa Ibrahim
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October 6 University
Faculty of Information Systems
& Computer Sciences

Lectures & Sections Schedule for the Second term 2016/2017
Fourth Year (Computer Sciences)
Period
Days

Sections

9:00
9:45
1

9:45
10:30
2

10:30
11:15
3

11:30
12:15
4

12:15
1:00
5

1:00
1:45
6

1:45
2:30
7

2:30
3:15
8

A
Sunday

Multimedia Systems
1101
Prof. Mohamed Hisham

Advanced Data Base
1101
Dr. Abdel Aziz Ahmed

Marketing & Selling
1101
Dr. Naglaa Farid

CS Elective (IV)
"Neural Networks"
1125
Prof. Ali Abou Zaid

CS Elective (IV)
"Compilers"
1125
Prof. Ismaeel Amr

B

Computer Security
1139
Eng. Ahmed Emad
Eng. Nada Ahmed

B

Computer Security
1139
Eng. Ahmed Emad
Eng. Nada Ahmed

Multimedia
1138
Eng. Ahmed Ezzat
Eng. Ahmed Samir

Monday

A

Multimedia
1138
Eng. Ahmed Ezzat
Eng. Ahmed Samir

A
Tuesday

Computer Security
1125
Dr. Abdel Latif El- Kouny
B

Wednesday

A

B

CS Elective IV
(Compilers)
1014
Eng. Rawaa Alaa
Eng. Ahmed samir

Advavced DataBase
1014
Eng. Asmaa Saad
Eng. Marwa Hussien

CS Elective IV
(Neural Network)
1138
Eng. Mohamed Rashad
Eng. Ahmed Samir

CS Elective IV
(Compilers)
1138
Eng. Rawaa Alaa
Eng. Ahmed samir

Advavced DataBase
1014
Eng. Asmaa Saad
Eng. Marwa Hussien

Thursday

A

Projects
Library
B

Dean
Prof. Moussa Ibrahim
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October 6 University
Faculty of Information Systems
& Computer Sciences

Lectures & Sections Schedule for the Second term 2016/2017
Fourth Year (Information Systems)
Period
Days

Sections

9:00
9:45
1

9:45
10:30
2

10:30
11:15
3

A

12:15
1:00
5

1:00
1:45
6

IS Elective IV
"Advanced Database"
1101
Dr. Abdel Aziz Ahmed

Multimedia Systems
1101
Prof. Mohamed Hisham

Sunday

11:30
12:15
4

1:45
2:30
7

2:30
3:15
8

Marketing & Selling
1101
Dr. Naglaa Farid

B

Multimedia
1138
Eng. Ahmed Ezzat
Eng. Ahmed Samir

Computer Security
1139
Eng. Ahmed Emad
Eng. Nada Ahmed

B

Computer Security
1139
Eng. Ahmed Emad
Eng. Nada Ahmed

Multimedia
1138
Eng. Ahmed Ezzat
Eng. Ahmed Samir

Monday

A

DSS
1139
Eng. Marwa Hussien
Eng. Mohamed Abdel Baset

A
Tuesday

Computer Security
1125
Dr. Abdel Latif El- Kouny

A

IS Elective IV "MIS"
1138
Eng. Abdullah Kamal
Eng. Ahmed Ezzat

Wednesday

B

DSS
1139
Eng. Marwa Hussien
Eng. Mohamed Abdel Baset

DSS
1303
Dr. Aref Rashad

IS Elective IV
"Adv. DBMS"
1014
Eng. Asmaa Saad
Eng. Marwa Hussien

B

IS Elective IV
"Management Information
Systems"
1303
Dr. Hanaa Mohammed

Thursday

A

Projects
Library
B

Dean
Prof. Moussa Ibrahim
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القواعد الخاصة بلجان االمتحان
العام الجامعى 2117/2116

 -1اعتبارا من أول يوم يف امتحانات الفصل الدراسي األول  0217/0216لن يسمح
بالدخول إىل

جلان االمتحانات إال للطالب الذين حيملون البطاقة اجلامعية ولن يعتد

بأى اوراق ثبوتية

أخرى (مثل البطاقة

الشخصية أو رخصة القيادة أو جواز

السفر) مهما كانت األسباب .
 -0عدم اصطحاب أجهزة التليفون احملمول املفتوحة واحلاسبات اللوحية داخل
اللجان وكذلك حيظر متاما استخدام السماعات العادية ومساعات البلوتوث .وتعترب وجود
التليفونات

احملمولة املفتوحة أو مجيع أنواع السماعات من أدوات الغش ويطبق

فى شأنها ما هو وارد

بالقانون فى هذا اخلصوص.

 -3عدم التأخر عن مواعيد بداية االمتحان ألكثر من نصف ساعة و مينع املخالف من
دخول

االمتحان مهما كانت األسباب.

 -4ال يسمح باخلروج من مقار جلان االمتحان قبل مضى نصف الوقت على األقل وكذلك
ال يسمح باخلروج خالل اخلمس عشرة دقيقة األخرية من زمن االمتحان.
 -5على مجيع الطالب إحضار كل األدوات الالزمة ألداء االمتحان معهم ومينع منعا باتا
استعارة أو تبادل األدوات فى جلان االمتحانات .

-28 -

 -6حتذر ادارة اجلامعة الطالب من ان حماولة االخالل بنظام االمتحان او اهلدوء الالزم
له او

الغش او الشروع فيه سوف يقابل بكل حزم وسيتم تطبيق اقصى عقوبة واردة فى

الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات رقم  44لسنة . 1470
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خطة االنشطة الطالبية للعام الجامعى 2117/2116

الشهر

النشاط الرياضى
*اقامة اليوم الرياضى

اكتوبر

نوفمبر

النشاط االجتماعى

النشاط الثقافى

*االعداد النتخابات إتحاد
الطالب

*تكوين فريق العالقات
العامة

*االعالن عن تكوين الفرق
الفنية (الموسيقى-الغناء-
المسرح)
*مسابقة الكاريكتير

المسابقة الثقافية (شعر /
قصة قصير )

*اختيار الطلبة المشاركين
فى الموسيقى والعزف
والغناء

*إقامة مباريات ودية فى الرياضات المختلفة
للتعرف على العناصرالطالبية الجديدة)
*المشاركة فى الدورى الداخلى لكرة القدم
*اقامة مباريات ودية فى كرة القدم

*إقامة انتاخابات اتحاد
الطالب

*المشاركة فى االسبوع الرياضى المقام بين
الكليات فى مختلف الرياضات

مارس

*المشاركة فى الدورى الخماسى لكرة القدم
للكليات

إبريل

*استكمال الدورى الداخلى بين الكليات

مايو

* استقبال الطلبة الجدد
وتكوين االسر الطالبية

*المتابعة واالشراف على
انشطة األسر

* المشاركة فى مسابقة
دورى المعلومات

*متابعة التدريبات

ديسمبر
فبراير

النشاط الفنى

نشاط االسر الطالبية

المشاركة فى دورى
الشطرنج على مستوى
الجامعة
* المشاركة فى مسابقة
الطالب المثالى والطالبة
المثالية على مستوى الكليات
* المشاركة فى مسابقة
الطالب المثالى والطالبة
المثالية على مستوى الجامعة

*إجتماع رواد األسر
*المشاركة فى الندوة الثقافية

* زيارة مستشفى 75375

*المشاركة فى مسابقة حفظ
القران الكريم(كله-نصفه-
ربعه)
*المشاركة فى الحفل
الختامى لألنشطة

المسابقة الفنية بين االسر
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*اختيار أفضل أسرة

