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 بىهـــا بحاسبات مصر في وىعهما مه األول هما جديدان بروامجان حكاية

 عمى القاضي السيد/ الدكتور برئاسة بنهــا جامعة تحرص
 تواكب عالية جودة ذات جديدة أكاديمية برامج ستحداثإ

 وتدمج والعالمي واإلقميمي المحمي العمل سوق متطمبات
 اعتماد هيئة بمتطمبات وتفي المختمفة المعرفة فروع بين

                           .العالي التعميم لمؤسسات الجودة
 وتكنولوجيا الحاسبات كمية قامت المنطمق هذا ومن

عداد األكاديمية برامجها بتطوير بنها جامعة المعمومات  لممواصفات وفقاً  دراسية خطط وا 
 الساعات بنظام تصميمها تم بمصروفات جديدين برنامجين واستحداث والعالمية، المحمية
 الطبية المعموماتية»و «الرقمية الجنائية األدلة واكتشاف المعمومات أمن»هما المعتمدة

 مرة ألول ينضمان جديدين وكتخصصين الكمية برامج ليإ ينضمان جديدين كتخصصين«
                       الجمهورية. ستوىم عمى والمعمومات الحاسبات كميات مستوى عمى
 لمجامعات األعمى بالمجمس والمعموماتية الحاسب عموم قطاع لجنة وافقت جانبها ومن

 بتاريخ بنها بجامعة عقدته التي جتماعهاإ في درويش الدين جمال محمد/ الدكتور برئاسة
 الدراسى العام بداية مع بهما الدراسة تبدأ نأ عمى البرنامجين عمى الحالي ديسمبر 31

                                  بالكمية. ستمتحق التي لمطالب الجديدة الدفعة مع القادم
 أمن» برنامج أن عمي والمعمومات الحاسبات كمية عميد - زايد الدكتورة/ هالة أكدت وقد

 األساسية بالمفاهيم الطالب تزويد إلى يهدف ،«الرقمية الجنائية األدلة واكتشاف المعمومات
 األدلة خبراء يواجها التي المهنية والتحديات اإللكترونية والجرائم المعمومات بأمن المتعمقة
 الحاسوبي الشرعي لمطب األساسية المبادئ مناقشة ليإ باإلضافة الرقمية، الجنائية
 تقويم وكذلك اإللكترونية، الجرائم وكشف ردع في الرقمي الشرعي الطب دور ووصف
 استخدام بجانب المعموماتية، لألنظمة تحدث قد التي والدولية المحمية ختراقاتاإل وتحميل
 وطرق األمنية الثغرات واكتشاف آمنة أنظمة وتطوير تصميم في واألدوات األساليب أحدث
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ظهار عالجها،  وهيكميتها المعمومات تقنية أمن نماذج مختمف بين التفريق عمى القدرة وا 
                                 .وتخزينها ومعالجتها المعمومات بنقل المرتبطة والمخاطر

 عممي طالب يقبل ،«الطبية المعموماتية» برنامج أن عمي بنها حاسبات عميدة أكدت كما
 األحياء مثل طبية لمواد باإلضافة الحاسبات مواد الطالب فيه ويدرس وعموم، رياضيات

 المعموماتية» برنامج عن تماماً  مختمف البرنامج هذا أن ليإ مشيرة واألدوية، التشريح وعمم
 تخريج ليإ ويهدف والمعمومات، الحاسبات كميات بعض في بالفعل الموجود ،«الحيوية

 البرمجيات إنتاج في سواء الصحي المجال في لمعمل المعمومات تقنية في متخصصين
 الهندسة في المتقدمة البحوث وكذلك الصحية، بالمنشآت المعمومات إدارة أو المتخصصة

 المعموماتية تخصصات تشمل متعددة مجاالت البرنامج هذا يغطي كما والجينات، الوراثية
 الصحية، المنظومة أطراف لكافة الصحية والمعموماتية بعد عن والطب القرار دعم ونظم

                       .العالمية الصحية والمعموماتية الدولية، الصحية الرعاية نظم بجانب
 أي المعقدة، الطبية القرارات اتخاذ دعم عمى لمتركيز تصميمه تم البرنامج هذا أن  وقالت
دارة األدلة، عمى القائم الطب دارة األمراض، وا                             .السكان صحة وا 


