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املقدمة
لقد سعت الجامعة إلى إنشاء كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي؛ لتحقق
مكانة دولية متميزة في مجال الحوسبة والذكاء االصطناعي ،بداية من تقديم
خدماتها لمجتمعها الصناعي والزراعي الجديد ،ببناء قدرات أجيال جديدة
تتمتع بقدر واسع من المعرفة بمجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والذكاء االصطناعي مواكبة للتطورات العلمية العالمية في هذا المجال ،باحثة
عن أفكار مستقبلية تتعلق بالوظائف واحتياجات سوق العمل ،في ظل اندثار
الوظائف التقليدية خالل األعوام المقبلة.
ونحن في ذلك ال نألوا جهدا في توفير االحتياجات الالزمة لصناعة التميز
من خالل التعاون المثمر بين فرق العمل وطالبنا ،ونحن نضع بين أيديكم كلية
واعدة قادرة على المشاركة في صناعة مستقبل أمتنا ،موفرين لكم كل
اإلمكانيات المتاحة والخدمات الالزمة لتتمكنوا من المضي قدما بأهداف محددة
لتحقيق التميز؛ فلتحملوا أمانتكم وتقوموا بدوركم ،ولتكونوا على قدر مسئولية
المشاركة في صناعة مستقبل أمة.
نسأل هللا التوفيق والسداد
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رؤية الكلية
تحقيق مكانة دولية متميزة في مجال الحوسبة والذكاء
االصطناعي.

رسالة الكلية
تلتزم كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي جامعة مدينة
السادات بإعداد خريج متميز قادرعلي المنافسة واإلبتكار،
وبإنتاج أبحاث علمية وتطبيقية مبتكرة في مجال الحوسبة
والذكاء االصطناعي وبالمشاركة في التطور التكنولوجي
لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته مع اإللتزام بقيم التنمية
المستدامة.
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أهداف الكلية
 .1إ عداد خريجين مؤهلين لسدددددددد احت يا جات ق طا عات المعلو مات ية المختل ة
بالدولة وللمنافسة العالمية في تطوير تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات.
 .2المسددددددداه مة في تحقيق التنم ية المسدددددد تدا مة في المجتمع من خ ل إجراء
الدراسددددددات والبحوث العلمية والتطبيقية وتقديم االسددددددتشددددددارات في مجال
الحوسبة والمعلوماتية الحيوية والذكاء االصطناعي.
 .3نشددددددر الوعي في المجتمع ب د

إدخال اسددددددتخدام تكنولوجيا الحاسددددددبات

والمعلومدات في قطداعدات ومؤسددددددسدددددددات الددولدة المختل دة ،ورفع ك داءة
استخدام ا.
 .4االشددددترا مع الج ات المتخلددددلددددة لتطوير برمجيات النتم والتطبيقات
وخاصة العربية من ا.
 .5عقد االت اقات مع ال يئات والمؤسددددسددددات المناارة على المسددددتو المحلى
واإلقليمي والدولي.
 .6دعم وسائل النشر والبحث العلمي في شتى مجاالت التخلص.
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اهليكل التنظيمي للكلية
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نبذة عن برنامج الذكاء االصطناعي
تمنح جامعة مدينة السدددددددادات بناء على سلك مجلا كلية الحاسددددددبات
والذكاء االصدددطناعي درجة البكالوريو

في الحاسدددبات والذكاء االصدددطناعي

تخصص الذكاء االصطناعي.
لغة التدريس
الدراسددة في الكلية باللغة اإلنجليزية في جميع المقررات ويجوز تدريا
بعض المقررات باللغة العربية بعد موافقة مجلا الكلية.
جماالت العمل املختلفة خلرجيي برنامج الذكاء االصطناعي
يتسدددددددداءل بعض الط ي المقبلين على الدددراسددددددددة ببرنددامج الذذذذكذذذاء
االصطناعي عن مجاالت العمل التي يستطيعون القيام ب ا مستقب ً ،حيث تعتمد
الواي ة المناسبة لك على م اراتك الشخلية وقيمك واهتماماتك.
من مجاالت عمل خريجي البرنامج:
Machine Learning Engineer
Data Scientist
Business Intelligence Developer
Research Scientist
Big Data Engineer/Architect
Mobile Application Developer
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نظام الساعات املعتمدة
 الدراسة لبرنامج الذكاء االصطناعي بنتام الساعات المعتمدة ،وينقسم العام
الدراسي الى فللين دراسين ،ال لل الدراسى األول :الخريف Fall
وال لل الدراسي الثاني :الربيع  ،Springعلى أال يقل كل فلل دراسي
عن  16أسبوع بما ال يتعارض مع المجلا األعلى للجامعات ويجوز لمجلا
الكلية أن يوافق على تنتيم فل ً دراسيا ً صي يا ً (ال لل اللي ى:
 )Summerفي بعض المقررات ولمدة  8أسابيع بناء على اقتراح مجلا
القسم ووفقا لما تسمح به إمكانيات وارو

الكلية وهو اختياري للطالك

والكلية على حد سواء .وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة قيا

دراسية

لتحديد وزن المقرر الدراسي ،وتقدر كل ساعة نترية بساعة معتمدة وكل
ساعة تمرين أو معمل بنلف ساعة معتمدة .ويجك أال يزيد عدد الساعات
المعتمدة التى يتحمل ا الطالك خ ل ال لل الدراسى عن ( )18ثماني عشرة
ساعة معتمدة وأال تقل عن ( )8ثماني ساعات معتمدة .ويجوز فى الحاالت
االستثنائية سبقا للقواعد التى يضع ا مجلا الكلية وبناء على اقتراح المرشد
االكاديمى أن يتحمل الطالك ث ث ساعات معتمدة أكثر من الحد األقلى
بعد موافقة العميد بشرس أال يقل معدله التراكمى ( )CGPAعن  3.5فى
غير حاالت التخرج أو عن  2.0فى حاالت التخرج.
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 يتطلك الحلول على درجة البكالوريو

أن يجتاز الطالك بنجاح  145ساعة

معتمدة وذلك على مد ثمانية فلول دراسية على األقل ،مقسمة الى اربعة
مستويات دراسية.
 ويتولى أستاذ كل مقرر إدارة العملية التعليمية للمقرر الذي يدرسه وفقا ً
للتوصيف المعد بمعرفة القسم العلمى والمعتمد من مجلا الكلية.

اإلرشاد األكادميي
 يتولى وكيل الكلية لشئون التعليم و الط ي بالتنسيق مع رؤساء األقسام العلمية
تحديد مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريا لكل مجموعة من الط ي
يقوم بم ام اإلرشاد األكاديمي للطالك ومساعدته على اختيار المقررات
الدراسية اإلجبارية واإلختيارية ومتطلبات ا السابقة التى يمكن له تسجيل ا فى
أ فلل من ال لول الدراسية سواء العادية أو اللي ية وتوجي ه سوال فترة
دراست ا بالكلية ،ويعتبر رأ

المرشد األكاديمي استشاريا والطالك هو

المسئول عن المقررات التي يقوم بالتسجيل في ا بناء على رغبته بشرس ان
يكون الطالك قد اجتاز بنجاح متطلك التسجيل ل ذا المقرر.


يتم تنتيم لقاء تعري ي سنويا مع الط ي الجدد للتوعية بنتام الساعات
المعتمدة وسبيعة االرشاد األكاديمي.

- 11 -

دليل الطالب

برنامج الذكاء االصطناعي

FCAI

USC

خريطة المقررات الدراسية لبرنامج الذكاء اإلصطناعي
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منوذج اسرتشادي مقرتح للخريطة الدراسية لربنامج الذكاء االصطناعي
املستوى األول

الفصل األول
كود
المقرر
HM101

GN101

GN102

MA101

اسم المقرر
* حقوق إنسان
Human Rights
صياغة التقارير
العلمية والفنية
& Scientific
Technical
Report Writing
مباديء ادارة
Fundamentals
of Management
رياضيات1-
Mathematics-1

الفصل الثانى
ساعات
معتمدة

كود
المقرر

اسم المقرر

ساعات
معتمدة

0

CS104

تصميم منطقي
Logic Design -1

3

3

MA103

رياضيات2-
Mathematics-2

3

3

IS101

3

CS101

مقدمة نظم معلومات
Introduction to
IS
مباديء برمجة
Fundamentals
of Programming
مبادئ االقتصاد
Fundamentals
of Economics

3
3

تراكيب محددة
Discrete
MA102
Mathematics
مقدمة فى الحاسبات
Computer
3
CS102
أخالقيات المهنة
Introduction
Professional
3
GN104
Ethics
أشباه الموصالت
3
CS103
Semiconductors
18
المجموع
18
المجموع
* * مقرر حقوق االنسان متطلب جامعة وال يحسب فى اجمالى ساعات التخرج المطلوبة.
3

GN103
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املستوى الثاني
الفصل االول
كود
المقرر
CS201

CS202

IS202

IS203

ST201

IS205

اسم المقرر
برمجة حاسبات 1 -
Computer
Programming – 1
معمارية وتنظيم
الحاسب
Computer
& Architecture
organization
تحليل وتصميم نظم1-
Systems Analysis
& Design -1
شبكات الحاسبات
Computer
Networks
إحصاء واحتماالت
& Statistics
Probabilities
مقدمة فى بحوث
العمليات ودعم القرار
Introduction to
Operation
& Research
Decision Support
المجموع

الفصل الثانى
ساعات
معتمدة

كود
المقرر

اسم المقرر

ساعات
معتمدة

3

IS201

وسائط متعددة –
Multimedia

3

3

CS206

تصميم وتطوير
الويب
Web Design and
Development

3

3

CS203

برمجه حاسبات – 2
Computer
Programming-2

3

3

CS204

هياكل البيانات
Data Structure

3

3

CS205

نظم تشغيل1-
Operating
Systems-1

3

3

CS209

عرض مرئي للبيانات
Data
Visualization
and Dashboards

3

18
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املستوى الثالث
الفصل الثانى

الفصل االول
كود
المقرر

اسم المقرر

ساعات
معتمدة

كود
المقرر

CS301

هندسة البرمجيات – 1
Software
Engineering-1

3

AI302

CS302

IS301

IS302

AI301

CS305

تحليل وتصميم
الخوارزميات
Analysis and
Design of
Algorithms
نظم قواعد البيانات1-
Database
Systems-1
النمذجه والمحاكاه
& Modeling
Simulation
برمجة الشبكات
واالنترنت
Web and
Network
Programming
الذكاء االصطناعي
Artificial
intelligence
المجموع

3

IS313

3

CS310

3

AI304

3

AI305

3

AI307

18
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اسم المقرر

إدارة مشروعات
البرمجيات
Software Project
Management
تنقيب البيانات
والتحليالت التنبؤية
Data Mining and
Predictive
Analytics
تعلم اآللة
Machine
Learning
الذكاء الحسابي
Computational
Intelligence
الذكاء االصطناعي
متقدم
Advanced
Artificial
Intelligence
عمالء أذكياء
Intelligent
Agents
المجموع

ساعات
معتمدة
3

3

3
3

3

3
18
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املستوى الرابع
الفصل الثانى

الفصل االول
كود
المقرر

اسم المقرر

ساعات
معتمدة

AI402

الخوارزميات الموزعة
والمتزامنة
Distributed and
Concurrent
Algorithms

3

CS404

معالجة اللغات الطبيعية
Natural
Language
processing

3

AI406

3

AI407

AI403
CS412

AI404

AI405

برمجة تحليل البيانات
Data Analytics
Programming
الكائنات اآللية
Robotics
الشبكات العصبية وآالت
التعلم
Neural Networks
and Learning
Machines
المشروع
Project
المجموع

كود
المقرر

AI401

الحوسبة فائقة األداء
High
Performance
Computing

3

معالجة اإلشارات
الذكية
Intelligent
Signal
Processing
تطوير األلعاب
Game
Development

AI408

موضوعات مختارة
في الذكاء
االصطناعي
Selected Topics
in Artificial
Intelligence

AI405

المشروع
Project
المجموع

3

3

3

اسم المقرر

ساعات
معتمدة

18

3

3

3

3
15

 يلتزم طالب المستوي الثالث أوبعد اجتياز  60ساعة معتمدة بتدريب ميداني إجباري
في الفصل الدراسي الصيفي ولمدة شهر ويتم حساب التدريب  4ساعات معتمدة.
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قواعد وإجراءات
 .1التسجيل والحذف واإلضافة
 يقوم الطالك مع بداية كل فلل دراسي بتسجيل المقررات الدراسية التي
يختارها ،وذلك في األوقات التي تحددها إدارة الكلية قبل بدء انتتام
الدراسة ،ويحدد مجلا الكلية الحد األدنى لعدد الط ي للتسجيل في كل
مقرر بناء على اقتراح مجلا القسم.

عدد ساعات التسجيل:
فصلي الخريف والربيع:
 يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة للتسجيل ( )9ساعات ،ويجوز التجاوز
عن الحد األدنى إذا كان عدد الساعات المتبقية للطالك للتخرج أقل من 9
ساعات أو في حالة عدم سرح مقررات باقية للطالك لدراست ا في ذات
ال لل فقط.
 الحد األقلى للساعات المسجلة للط ي  18ساعة معتمدة ،والحد األقلى
للساعات المسجلة للط ي المراقبين علميا (المتعثرين دراسيا والحاصلين
على متوسط نقاس تراكمية  CGPAفي بداية ال لل الدراسي أقل من )2
هو  12ساعة معتمدة .ويمكن زيادة الحد األقلى للساعات المسجلة
للط ي الحاصلين على متوسط نقاس تراكمية CGPAفي بداية ال لل
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الدراسي أعلى من او يساوي  2الى  21ساعة معتمدة وذلك لدواعي تخرج
الطالك.
الفصل الصيفي:
 الحد األقلى للساعات المسجلة للط ي هو  6ساعات معتمدة. يمكن زيادة الحد األقلددددى للسدددداعات المسددددجلة للط ي الى  9سدددداعاتمعتمدة وذلك لدواعي تخرج الطالك.
 يجوز للطالك بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذ

أو يضيف مقررا أو

أكثر وذلك خ ل فترة ال تتجاوز ( )7أيام عمل من ن اية التسجيل ،ويتم
ذلك بالتنسيق مع المرشد األكاديمي للطالك.
 يسمح للطالك بدراسة المقررات المختل ة والتسجيل في مقررات
المستويات األعلى بناء على قيامه باختيار المقررات المطلوبة كمتطلبات
للمقررات األعلى في فلل دراسي سابق ،وال يتم تسجيل الطالك في مقرر
أعلى اال إذا نجح في متطلباته.

 .2االنسحاب من المقرر
 يجوز للطالك بعد تسجيل المقررات التي اختارها ان ينسحك من مقرر أو
أكثر خ ل ال ترة من انت اء التسجيل وحتى االسبوع الثالث عشر من بدء
الدراسة بحيث ال يقل عدد الساعات المسجلة للطالك عن الحد األدنى
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للتسجيل في ال لل الدراسي الواحد وفي هذه الحالة ال يعد الطالك راسبا
في المقررات التي انسحك من ا ويحسك له تقدير "منسحك" فقط مع عدم
استرداد الطالك للملروفات التي دفع ا مقابل هذا المقرر.
 إذا انسحك الطالك من مقرر او أكثر بعد ال ترة المحددة لذلك دون عذر
ق ري يقبله مجلا القسم ومجلا الكلية يحتسك له تقدير "راسك في
المقررات التي انسحك من ا.

 .3قواعد المواظبة والغياب
 الدراسة في البرنامج نتامية وتخضع عملية متابعة حضور الط ي شروس
ولوائح تحددها إدارة الكلية.
 يتطلك دخول الطالك االمتحان الن ائي ألي مقرر تحقيق نسبة حضور ال
تقل عن %75من المحاضرات والتمارين داخل الحرم الجامعي ،وإذا
تجاوزت نسبة غياي الطالك -دون عذر مقبول -في أحد المقررات التي
سجل ا %25يحق لمجلا القسم ومجلا الكلية حرمانه من دخول
االمتحان الن ائي بعد إنذاره ،وفقا للقواعد المنتمة لذلك ،ويعتبر راسك
ويسجل حرمان .أما إذا تقدم الطالك بعذر يقبله مجلا القسم ومجلا الكلية
(وفي ال ترة المحددة) يحتسك له تقدير "المنسحك" في المقرر الذي قدم
عنه العذر ،مع عدم استرداد الطالك للملروفات التي دفع ا مقابل هذا
المقرر.
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 الطالك الذي يغيك عن االمتحان الن ائي ألي مقرر -دون عذر مقبول -
يعتبر راسك  Fويسجل غياي في ذلك المقرر ،ويتعين عليه اعادة دراسة
المقرر مرة أخر .
 إذا تقدم الطالك بعذر ق ري بعد عرضه على مجلا القسم ومجلا الكلية
عن عدم حضور االمتحان الن ائي ألي مقرر خ ل يومين من إجراء
االمتحان يحتسك له تقدير "غير مكتمل" في هذا المقرر بشرس أن يكون
حاص على  %60على األقل من درجات األعمال ال للية ،وأال يكون
قد تم حرمانه من دخول االمتحانات الن ائية .وفي هذه الحالة يتاح للطالك
الحاصل على تقدير "غير مكتمل" فرصة أداء االمتحان الن ائي في أول
مرة يتم عرض هذا المقرر للتسجيل ،وإال اعتبر راسبا في المقرر.
وتحتسك الدرجة الن ائية للطالك على أسا

الدرجة الحاصل علي ا في

االمتحان الن ائي إضافة إلى الدرجة السابق الحلول علي ا في األعمال
ال للية ،مع دفع الطالك ملروفات إعادة االمتحان والتي تعادل ساعة
معتمدة.

 .4االنتقال بين المستويات
يتحدد مستو الطالك في بداية العام الدراسي كالتالي:
 يقيد الطالك بالمستو

األول عند التحاقه بالكلية ويتل الطالك مقيد

بالمستو األول سالما لم يجتاز  28ساعد معتمدة.
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 ينتقل الطالك من المستو األول للمستو الثاني عند اجتيازه  28ساعة
معتمدة على األقل وينتقل من المستو الثاني للمستو الثالث عند اجتيازه
 60ساعة معتمدة على األقل وينتقل من المستو الثالث للمستو الرابع
عند اجتيازه  96ساعة معتمدة على االقل.

 .5االنقطاع عن الدراسة
 يعتبر الطالك منقطع عن الدراسة إذا تغيك عن الحضور في جميع
مقررات ال لل الدراسي بدون عذر مقبول أو لم يسجل المقررات في
فلل دراسي خ ل مواعيد التسجيل المقررة.
 يجوز للطالك أن يتقدم بطلك إليقا
مدة إيقا
المقدم إليقا

القيد بالكلية  5مرات على أال تتجاوز

القيد  8سنوات كما يجوز لمجلا الكلية قبول /رفض العذر
القيد.

 .6الفصل من الكلية
 إذا انخ ض المعدل التراكمي للطالك إلى أقل من  2في أي فلل دراسي
يوجه له انذار أكاديمي ماعدا في المستوي األول ،يقضي بضرورة رفع
الطالك لمعدله التراكمي الى  2على األقل وي لل الطالك المنذر أكاديميا
من الدراسة بالبرنامج وذلك بعد دراسة الحالة وموافقة مجلا الكلية في
الحاالت التالية:
 -إذا تكرر انخ اض معدله التراكمي عن  2في أربعة فلددددول دراسددددية

- 21 -

دليل الطالب

برنامج الذكاء االصطناعي

FCAI

USC

رئيسية متتابعة ماعدا أول فلليين دراسيين.
 إذا انقطع عن الدراسددددددة لمدة اسول من فلددددددلين دراسدددددديين نتاميينمتتاليين او ث ث فلدددول دراسدددية نتامية غير متتالية دون عذر يقبله
مجلا إدارة البرنامج ومجلا الكلية.
 يجوز لمجلا القسم ومجلا الكلية أن ينتر في امكانية منح الطالك
المعرض لل لل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله التراكمي إلى  ، 2فرصة
واحدة مدت ا فلليين نتاميين متتالين لرفع معدله الى  2وتحقيق متطلبات
التخرج إذا كان قد اتم بنجاح دراسة  %70على األقل من الساعات
المعتمدة المطلوبة للتخرج.

 .7التحويل ونقل القيد من الكليات
 يحدد مجلا القسم والكلية الشروس والضوابط ال زمة لتحويل ونقل قيد
الط ي من الكليات االخر الى البرامج األساسية بالكلية.
 ال يجوز التحويل من البرامج الجديدة الي البرامج األساسية بالكلية.

 .8نظام االمتحانات
 الدرجة العتمى لكل مقرر هي  100درجة والحد االدنى للنجاح في المقرر
الدراسي هو  %50من مجموع درجات المقرر ،و %30على األقل من
درجات االمتحان التحريري.
 توزيع درجات االمتحان في كل مقرر على النحو التالي %50 :ل متحان
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التحريري ن اية ال لل الدراسي و %50يتم توزيع ا لتشمل األعمال
ال للية على النحو التالي- :
  %20ل متحانات التي يجري ا األسددددددتاذ بلدددددد ة دورية واالمتحاناتالعملية أو األعمال التي يكلف ب ا الط ي أثناء ال لل الدراسي.
-

 %20المتحان منتلف ال لل الدراسي

-

 %10امتحانات ش وية.

 و يستثنى من ذلك المقررات ذات الطبيعة الخاصة مثل مشروع التخرج و
التدريك اللي ي و هي كاالتي -:التدريك اللي ي  -:التدريك العملي أو
الميداني يمثل  % 70و التقييم الن ائي  % 30ومشروع التخرج  -:األعمال
ال للية  %50و  % 50لتقييم لجنة المناقشة.
 يكون لمجلا القسم ومجلا الكلية تحديد مواعيد امتحانات منتلف ال لل
الدراسي ،االمتحانات الش وية والعملية ،واالمتحانات الن ائية وكذا عدد
ساعات االمتحان سبقا لطبيعة المقرر وسريقة االمتحان واع ن ا للط ي
في وقت مناسك.
 االمتحان الن ائي امتحانا تحريريا في جميع المقررات ويجوز لمجلا
الكلية وبناء على اقتراح األقسام المختلة ،الموافقة على عقد االمتحان
الن ائي بنتام الكتاي الم توح ( )Open Bookأو االمتحان اإللكتروني
(.)Computer - Based Exam
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 .9نظام التقويم
 يكون نتام التقييم على اسا التقدير في كل مقرر دراسي بنتام النقاس
والذي يحدد سبقا للجدول التالي:
التقدير
ممتاز

النسبة المئوية)(%
من %95إلى %100

الرمز
A+

النقاط
 3.8إلى أقل من 4

من %90إلى أقل من %95

A

 3.6إلى أقل من 3.8

من  %85إلى أقل من %90

A-

 3.4إلى أقل من 3.6

من  %80إلى أقل من %85

B+

 3.2إلى أقل من 3.4

من  %75إلى أقل من %80

B

 3إلى أقل من 3.2

جيد
جدا

من %70إلى أقل من %75

C+

 2.8إلى أقل من 3

جيد

من  %65إلى أقل من %70

C

 2.6إلى أقل من 2.8

من  %60إلى أقل من %65

D+

 2.4إلى أقل من 2.6

من  %55إلى أقل من %60

D

 2.2إلى أقل من 2.4

من  %50إلى أقل من %55

D-

 2الى اقل من 2.2

أقل من %50

F

أقل من 2

مقبول

راسب

 ويمنح الطالك التقديرات التالية فى حاالت أخر  ،وهي:
W
I

 Withdrawالطالب المنسحب من المقرر أثناء الفصل الدراسى.
 Incompleteالطالب الحاضر طوال الفصل الدراسى ولم يحضر
االمتحان النهائى للمقرر بعذر مقبول من الكلية.
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 تحسب أوزان تقديرات المقررات على النحو التالي:
 يتم حساي مجموع نقاس المقرر على أسا

حاصل ضري عدد النقاس التي

يحلل علي ا الطالك في عدد الساعات المعتمدة للمقرر وذلك ألقري
رقمين عشريين.
 يتم حساي مجموع نقاس المقرر على أسا

حاصل ضري عدد النقاس التي

يحلل علي ا الطالك في عدد الساعات المعتمدة للمقرر وذلك ألقري
رقمين عشريين.
 المعدل ال للي ( )GPAهو متوسط ما يحلل عليه الطالك من مجموع
نقاس في ال لل الدراسي ،ويحسك على أسا

حاصل قسمة مجموع النقاس

للمقررات المسجلة في ال لل الدراسي على إجمالي عدد الساعات
المعتمدة للمقررات المسجلة في ن ا ال لل وذلك ألقري رقمين عشريين.
 يتم حساب تقدير  /المعدل التراكمي كما يلي:
 يتم حساي متوسط ما يحلل عليه الطالك من مجموع نقاس المقررات التي
درس ا ،ويتم حسابه على أسا

مجموع نقاس جميع المقررات المسجلة

خ ل ال ترات الدراسية السابقة الحساي المعدل مقسومة على مجموع عدد
الساعات المعتمدة المسجلة خ ل ال ترات السابقة وذلك ألقري رقمين
عشريين.
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المعدل التراكمي = ) (CGPAمجموع النقاط  /إجمالي الساعات المسجلة.
 يتم حساي التقدير العام للتخرج سبقا للجدول التالي:
التقدير العام
الرمز
A
B
C
D
F
 تمنح

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
مرتبة الشر

المعدل التراكمى
النقاط
النسبة المئوية
 3.4فأكثر
 85فأكثر
 3إلى أقل من 3.4
 75إلى أقل من 85
 2.6إلى أقل من 3
 65إلى أقل من 75
 2إلى أقل من 2.6
 50إلى أقل من 65
أقل من 2
أقل من 50
للطالك عند تخرجه بشرس أال يقل متوسط نقاس أي

مستو دراسي عن ( )3.00وأال تزيد فترة الدراسة عن أربع سنوات وأال
يكون الطالك قد رسك في أي مقرر خ ل سنوات الدراسة.

 .10الرسوب واإلعادة
 يسمح للطالك الذي يرسك في أحد المقررات (إجباري أو أختياري) أن
يعيد تسجيل ذلك المقرر (دراسة وامتحانا) يحتسك له التقدير بحد أقلى
( )D+وبنسبة  %64كحد اقلى (أعلى درجة للمقبول) وفي حالة المقرر
االختياري يمكن للطالك تسجيل مقرر اخر بديل وفي هذه الحالة يحت ظ
الطالك بالدرجة والتقدير الحاصل علي ا في المقرر االختياري الجديد.
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 الطالك الذي يرسك في مقرر أكثر من مرة يكت ي باحتساي المقرر مرة
واحده في معدله التراكمي م ما تعددت مرات الرسوي وتسجل مرات
الرسوي في سجله األكاديمي.
 يلتزم الطالك بسداد رسوم الساعات المعتمدة بالمقرر المعاد.

 .11متطلبات الحصول على الدرجة
 للحلول على درجة البكالوريو

يجك أن يجتاز الطالك  145ساعة

معتمدة على األقل من المقررات ومتضمنه التدريك العملي والميداني
لبرنامج الذكاء االصطناعي وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( 2.00مقبول).
أوال :المتطلبات العامة ( )12ساعة معتمدة
أ -المقررات االجبارية ( 6ساعات معتمدة اجبارية)
ي -المقررات االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
ثانيا :متطلبات الكلية ( )72ساعة معتمدة
أ -المقررات االجبارية ( 66ساعة معتمدة اجبارية)
ي -المقررات االختيارية ( 6ساعات معتمدة)
ثالثا :متطلبات األقسام العلمية (التخصص) ( )57ساعة معتمدة
أ -المقررات االجبارية ( 42ساعة معتمدة اجبارية)
ي -المقررات االختيارية ( 15ساعة معتمدة)
رابعا :التدريب العملي والميداني ( 4ساعات معتمدة)
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 .12مشروع التخرج
 يقترح برنامج الذكاء االصطناعي الموضوعات التى يمكن أن يتم فى
ضوئ ا إعداد مشروعات التخرج والمرتبطة بالتخلص الخاص به ،ثم
يتم اعتمادها واعتماد القواعد المنتمة ل ا من مجلا الكلية وإع ن ا
للط ي .ويتم حساي مشروع التخرج  6ساعات معتمدة على فللين
دراسيين .ويحدد مجلا الكلية قواعد تسجيل مشروع التخرج ،وذلك بعد
ايجتياز ( )86ساعة أو وفقا لما يراه مجلا الكلية.
 ويجوز تخليص فترة إضافية للمشروع تبدأ عقك االنت اء من امتحان
ال لل الدراسي الثاني ولمدة أربع أسابيع على األكثر وتكون تحت إشرا
أعضاء هيئة التدريا لتنتيم إعداد المشاريع وإخراج ا في صورت ا
الن ائية لمناقشت ا.
 يقدم الطالك تقريرا علميا عن موضوع مشروع التخرج في ن اية ال ترة
المخللة للمشروع ويشكل مجلا القسم لجنة مناقشة وتقييم التقارير
الخاصة بالمشروعات المقدمة من الط ي.

 .13التدريب العملي والميداني
 يلتزم س ي المستوي الثالث أو بعد اجتياز  60ساعة معتمدة بتدريك
ميداني إجباري في ال لل الدراسي اللي ي ولمدة ش ر ،ويتم حساي
التدريك  4ساعات معتمدة ،ويكون التدريك داخل أو خارج الكلية ويحدد

- 28 -

دليل الطالب

برنامج الذكاء االصطناعي

FCAI

USC

مجلا الكلية القواعد المنتمة لذلك ،وذلك تحت إشرا

أعضاء هيئة

التدريا وال يئة المعاونة لمتابعة المشاركين في التدريك ووضع التقييم
الخاص بكل من م سبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلا القسم
ويعتمدها مجلا الكلية.
 يلتزم الطالك بكتابة تقرير عن فترة تدريبه وتسليمه لعضو هيئة التدريا
المسؤول عنه.
 يجوز تدريك الطالك خارج الجم ورية بناء على موافقة مجلا القسم
والكليه ووفقا ألليه المتابعه التي يضع ا مجلا الكلية.
 يشترس نجاح الطالك في التدريك العملي والميداني للحلول على درجة
البكالوريو .

 .14قواعد االنتظام في الكلية
 يلتزم جميع الط ي المسجلين في برامج الكلية ضمن هذه ال ئحة بما يلي:
 سداد رسوم التسجيل (الساعات المعتمدة) عند بداية كل فصل دراسي أوفي فترة يحددها مجلس إدارة البرنامج ويعتمدها مجلس الكلية ،وتسدد
الرسوم المطلوبة طبقا لالئحة المالية المعتمدة من الجامعة.
 ال يسمح للطالب باالنتظام في الدراسة إال بعد سداد رسوم الدراسةكاملة بجميع برامج الكلية األساسية /الجديدة بمصروفات.
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 -على الطالب إخطار الكلية فورا بأي تغيير في عنوان مراسلته.

 .15رسوم الدراسة
 يتم تحديد الرسوم الدراسية ورسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل ساعة
معتمدة بمعرفة الجامعة وبناء على اقتراح مجلا الكلية سنويا ،ويتم زيادة
هذه الرسوم سنويا على الط ي الجدد وذلك سبقا للضوابط التي يضع ا
مجلا الكلية.


يمكن أن يحدد مجلا الكلية رسوما اضافية مقابل الخدمات االضافية التي
تقدم لط ي البرامج الجديده بملروفات.

التقويم اجلامعي
الجدول الزمني للفصل الدراسي األول (الخريف) /الفصل الدراسي الثانى (الربيع)
األسبوع السابق للدراسة

فرتة التسجيل

بدء الدراسة
نهاية فترة الحذف واالضافة
نهاية فترة االنسحاب من المقرر
بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي
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الجدول الزمني للفصل الصيفي
بدء الفصل الصيفي
نهاية الفصل الصيفي

الفصل الصيفي
بعد أسبوعين من نهاية امتحانات فصل الربيع
األسبوع الثامن من بدء الفصل الصيفي

اخلدمات الطالبية
قسم شئون الطالب
 قيد سالك مستجد  -استخراج ش ادة قيد للط ي الملريين  -استخراج
ش ادة قيد للط ي الوافدين  -ش ادة فلل -استخراج بيان الحالة  -سلك
تحويل سالك من كلية لكلية اخر
سلك التما

-االعتذار عن دخول االمتحانات -

 -سلك عذر عن دخول مقرر دراسي أو امتحان  -استخراج

بيان تقديرات عربي وإنجليزي  -استخراج ش ادة تخرج عربي وإنجليزي
 -تحويل لإلدارة الطبية  -سلك عقد لجنة خاصة لطالك بالكلية.

قسم رعاية الشباب
 تنتيم العديد من المسابقات في لجان ا المختل ة وعلى مدار العام الجامعي
مع ما توفره الجامعة من دعم مادي لألنشطة أوما يموله المجلا األعلى
للشباي والرياضة من مشروعات  -توفر للط ي العديد من ال رص
للمشاركة في المعسكرات القومية والمحلية لزيادة االحتكا بين س ي
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الجامعات المختل ة  -ما يستحدث من مشروعات وانشطة تواكك ما يطلبه
وتحتاجه رغبات س ي الجامعة.

المكتبة
 تعتبر المكتبة جزءا ال يتجزأ من النشاس األكاديمي للكلية ف ي توفر ملادر
المعلومات مثل المراجع والكتك والدوريات والمخطوسات والرسائل
العلمية كما توفر المكتبة خدمات البحث عن سريق شبكة االنترنت
واالتلال المباشر بقواعد وبنو المعلومات من اجل الحلول على أحدث
البحوث في مختلف العلوم.

الموقع االلكتروني للكلية  -الجامعة
 التعليم عن بعد  -توفير خدمة البريد االلكتروني الرسمي لكل سالك وعضو
هيئة التدريا  -استخراج جميع انواع البيانات التي يحتاج ا الطالك بشكل
كامل ودقيق.

وحدة تكنولوجيا المعلومات ()IT Unit
 شبكة الكلية  -نتم المعلومات اإلدارية  - MISالتدريك  -المكتبة الرقمية
 -التعليم اإللكتروني  - E-learningالبوابة االلكترونية.

مركز الخدمة العامة


يد

المركز إلى تقديم خدماته للمجتمع الداخلي والخارجي في ضوء
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غايات الجامعة وأهداف ا االستراتيجية من خ ل :تلميم البرامج ،وشبكات
اتلال الحاسبات  -تقديم االستشارات ال نية ودعم الشبكات  -صيانة
وتشغيل نتم المعلومات والحاسبات والذكاء االصطناعي  -تنمية الم ارات
في مجاالت الحاسك اآللي والذكاء االصطناعي وتن يذ الدورات التدريبية
ال زمة للحلول على الش ادات التي تمنح ا المؤسسات الدولية في مجال
نتم المعلومات ،وغيرها  -دعم المشروعات الط بية واالبتكارات.

الخدمات الطبية
 يمكن لط ي جامعة مدينة السادات االست ادة من الخدمات الطبية المقدمة
من اإلدارة الطبية بالجامعة من خ ل قسم األشعة  -قسم األسنان  -الكشف
على الط ي بالعيادات الخارجية لد اإلدارة  -صر الع ج من صيدلية
اإلدارة بالمجان  -معمل التحاليل الطبية  -عيادة الطوارئ تعمل  24ساعة
 سيارة إسعالترو

لنقل الط ي -رد تكاليف الع ج للط ي الذين تم ع ج م

خاصة خارج اإلدارة الطبية .
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معرض صور كلية الحاسبات والذكاء االصطناعي
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