
 

 

  

ــد ــا بع ــان تماًم ــاة ا�نس ــرت حي ــرين، تغي ــرن العش ــة الق ــي نهاي  ف
تكنولوجيــا ثــورة  قــادت  الهائلــة.  التكنولوجيــة   التطــورات 
 المعلومــات واالتصــاالت العالــم ليصبــح قريــة واحــدة. فأصبــح
 العالــم مفتوًنــا بســرعة وتأثيــر هــذه الثــورة فــي جميــع المجــاالت

.الرائدة
 إن تقنيــة الحاســبات والمعلومــات هــي القلــب النابــض لهــذه
ــي ــا الت ــا وأعصابه ــي عروقه ــاالت ه ــا االتص ــورة، وتكنولوجي  الث
 تتدفــق فيهــا النبضــات محملــة بالمعلومــات للتجــول فــي جميــع
الحاســبات والمعلومــات إن كليــة  العالــم فــي لحظــات.   أنحــاء 
العلمــاء ثــم   بجامعــة أســيوط هــي حلــم تحقــق، بفضــل ا¥ 
 وا»ســاتذة الذيــن قــادوا هــذه الجامعــة بــكل إخــالص لنتمكــن مــن
ــدة ــات جدي ــي الدفع ــا ف ــار مجهوداتن ــرى ثم ــا. ن ــق أحالمن  تتحقي
ــع  التــي تخرجــت مــن الكليــة ونجحــت فــي عمــل شــركات ومصان

.مختلفة

  

   

 

 أ.د. تيسير حسن عبد الحميد سليمان
عميد كلية الحاسبات والمعلومات

كلمة عميد الكلية

نبذة تاريخية عن الكلية
أســيوط بجامعــة  والمعلومــات  الحاســبات  كليــة   تتأسســت 
 بموجــب القــرار الجمهــوري رقــم 292/2001. مــدة الدراســية بالكلية 4
 ســنوات مقســمة إلــى ثمانيــة فصــول با�ضافــة إلــى التدريــب
ــالث ــنوات الث ــالل الس ــدورات خ ــس ال ــالب نف ــدرس الط ــي. ي  الصيف
 ا»ولــى. ثــم يختــارون تخصصهــم فــي الســنة الرابعــة. تهــدف
 هــذه الكليــة إلــى إعــداد عــدد كبيــر مــن المتخصصيــن فــي
 علــوم الكمبيوتــر، ونظــم المعلومــات، والشــبكات والوســائط

 .المتعددة

أســيوط بجامعــة  والمعلومــات  الحاســبات  كليــة   تأسســت 
 بموجــب القرار الجمهوري رقم 292/2001. مدة الدراســية بالكلية 4
ــب ــى التدري ــة إل ــول با�ضاف ــة فص ــى ثماني ــمة إل ــنوات مقس  س
 الصيفــي. يــدرس الطــالب نفــس الــدورات خــالل الســنوات الثــالث
ــدف ــة. ته ــنة الرابع ــي الس ــم ف ــارون تخصصه ــم يخت ــى. ث  ا»ول
ــي ــن ف ــن المتخصصي ــر م ــدد كبي ــداد ع ــى إع ــة إل ــذه الكلي  ه
ــائط ــبكات والوس ــات، والش ــم المعلوم ــر، ونظ ــوم الكمبيوت  عل

.المتعددة

              مرحبا بكم في كلية
الحاسبات والمعلومات                   
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هل تعلم أن؟
 تطمح كلية الحاسبات والمعلومات إلى أن 
 تكون مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الحوسبة وتنمية

المجتمع في ضوء معايير الجودة العالمية

 تتمثل مهمة الكلية في خدمة الطالب 
 والمجتمع من خالل توفير التعليم المتميز والبحوث

 المبتكرة، في مجاالت علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات
والتكنولوجيا

تطبق الكلية نظام الساعات المعتمدة 

كلية الحاسبات
والمعلومات 

صحيفة الحقائق
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• HadoopTrajectory: a Hadoop 
spatiotemporal data processing extension
• Two Illuminant Estimation and User 
Correction Preference
• Can We See Photosynthesis? Magnifying 
the Tiny Color Changes of Plant Green 
Leaves Using Eulerian Video Magnification
• A Proposed Lightweight Cloud Security 
Framework to Secure Communications 
between Internet of Things Devices

قسم نظم المعلومات 
 البريد ا�لكتروني ا»كاديمي

 بدأ قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط
 منذ إنشاء الكلية بموجب القرار الجمهوري رقم 292/2001. يهدف القسم

 إلى إعداد الخريجين وتزويدهم بأصول المعرفة العلمية المتخصصة في
 مجال نظم المعلومات لمواكبة البرامج المتغيرة للحياة الحديثة. كما

 يستغل القسم جميع التسهيالت المتاحة لحل مشكالت المجتمع. يتم

قسم الوسائط المتعددة
  البريد ا�لكتروني ا»كاديمي

 أنشأ قسم الوسائط المتعددة وفق لوائح الكلية الصادرة بالقرار الوزاري
 رقم (498) بتاريخ 25/2/2012 ويهدف القسم إلى إعداد الخريجين

 وتزويدهم بأصول المعرفة العلمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا
 المعلومات. يسعى القسم بتطوير برامجه لتواكب التغييرات الحديثة.

 كما يستغل القسم أيًضا إمكاناته لحل المشكالت المجتمعية. يتم ذلك

كيفية التقديم في
الجامعة؟ 

 تعرف على ما تقدمه كلية الحاسبات والمعلومات خالل يوم جامعة
 أسيوط المفتوح أو اتصل بالكلية لترتيب الزيارة. يختلف القبول في

 المرحلة الجامعية اعتماًدا على ما إذا كنت طالًبا في المدرسة الثانوية أو
.إذا كنت تريد االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة أسيوط

 نعلم أن االنتقال من المدرسة إلى الجامعة أمر مهم. فكمية العمل ،
 والمواد الدراسية، والمفاهيم التعليمية كلها أكبر مما شهده الطالب

 .في المدرسة
 لكن من واقع خبرتنا، يستطيع العديد من طالب السنة ا»ولى التغلب
 على االنتقال الصعب من المدرسة الثانوية إلى الجامعة من خالل تلقي

 عبء تعليمي مخفض في عامهم ا»ول، والتقسيم الصحيح للمنهج
 على مدى أربع سنوات. قم بزيارة كلية الحاسبات والمعلومات على موقع

 .جامعة أسيوط ا�لكتروني لمعرفة المزيد عن القبول

 للتواصل معنا

فاكس: 088-347678
الهاتف: 088-347678 

ا�قسام

 ذلك من خالل تقديم مناهج ممتازة في مختلف فروع نظم المعلومات
 والبحث العلمي. وتثمر هذه الجهود عن تأثير إيجابي على خدمة البيئة

وتنمية المجتمع

taysirhs@aun.edu.eg

khussain@au.edu.eg

 من خالل تقديم مناهج ممتازة في ستة فروع مختلفة لعلوم الكمبيوتر
 والبحث العلمي. وبالتالي، فإن هذه الجهود لها تأثير إيجابي على خدمة

.البيئة وتنمية المجتمع
 

قسم علوم الحاسب
 البريد ا�لكتروني ا»كاديميأنشأ قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات

.والمعلومات بقانون الكلية الصادر بالقرار الوزاري رقم
 في 22/5/2004. يهدف القسم إلى تخريج الطالب وتزويدهم بأصول (694)
 المعرفة العلمية المتخصصة في مجال علوم الكمبيوتر. يسعى القسم

 بتطوير برامجه لتواكب التغييرات الحديثة. كما يستغل القسم أيًضا
.جميع  إمكاناته لحل المشكالت المجتمعية

                 قسم تكنولوجيا المعلومات
البريد ا�لكتروني ا»كاديمي

 أنشأ قسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بموجب
 الئحة الكلية الصادرة بالمرسوم رقم (694) بتاريخ 22/5/2004. يهدف

 القسم إلى إعداد الخريجين وتزويدهم بأصول المعرفة العلمية
 المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات. يسعى القسم بتطوير

 برامجه لتواكب التغييرات الحديثة يستغل القسم أيًضا جميع  إمكاناته
 لحل المشكالت المجتمعية. يكون ذلك من خالل تقديم مناهج ممتازة في
 ستة فروع مختلفة لعلوم الكمبيوتر والبحث العلمي. وبالتالي، فإن هذه
 الجهود تحمل تأثير إيجابي على خدمة البيئة والمجتمع. جميع  إمكاناته

.لحل المشكالت المجتمعية

 من خالل تقديم مناهج ممتازة في ستة فروع مختلفة لعلوم الكمبيوتر 
 والبحث العلمي. وبالتالي، فإن هذه الجهود لها تأثير إيجابي على خدمة

.البيئة وتنمية المجتمع
 

fci_assiut@fci.au.edu.eg

www.aun.edu.eg/faculty_computer_information


