
 كلية احلاسبات واملعلومات جامعة بنهـــا
 

 نبذة عن الكلية 

حرصت جامعة بنهـــا على إنشاء كلية متخصصة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  ▪

بالصورة التي تتماشى مع متطلبات العصر الحالي نظرا للتطور السريع في تكنولوجيا 

الحاسبات والتكنولوجيا على وجه العموم األمر الذي يتطلب إقامة هذه الكلية لتخريج الكوادر 

 كبة التطور وخدمة المحافظة واإلقليم القادرة على موا

 بإنشـــــاء الكـليــة. 2006لسـنة  267صــدر القـرار الجمهوري رقـــم  ▪

تقدم خدماتها التعليمية من خالل مقر مؤقت  2013ظلت الكلية منذ انشائها حتى أكتوبر  ▪

في  طابقين عن عبارة هوخصصته لها الجامعة لحين االنتهاء من انشاء المقر الدائم للكلية و

 (سابقا للتكنولوجيا العالي المعهدا )ببنه الهندسة لكلية التابعة المباني أحد

قال اليه منذ أكتوبر االنت تم وقد بنهــــا لجامعة اإلنشائية التوسعات ضمن يقع للكلية الدائم المقر ▪

 متر مربع 8000ويتكون من ثالث طوابق بمساحة  2013

 والمعلومات بالمجلس األعلــــى للجامـعـاتتتبع الكلية قـطاع الحـاسبـات  ▪

 عضو هيئة معاونة  50عضو هيئة تدريس وعدد  30تضم الكلية عدد  ▪

 طالب وطالبة 1400الطالب الملتحقين في المرحلة الجامعية األولى  عددبلغ  ▪

  .طالب وطالبة 161د الطالب الملتحقين بالدراسات العليا عدبلغ  ▪

 طالب وطالبة 56عدد الطالب الوافدين الملتحقين بالدراسات العليا بلغ  ▪

 

  الربامج الدراسية التي تقدمها الكلية لطالب املرحلة اجلامعية األوىل 
 أوال البرامج األساسية بنظام الفصليين الدراسيين لمدة أربع سنوات:  ▪

 Computer) علوم الحاسب تخصصالحاسبات والمعلومات  برنامج بكالوريوس .1

Science) 

 Information)نظم المعلومات  بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصصبرنامج  .2

Systems) 



 Scientific) الحسابات العلميةتخصص الحاسبات والمعلومات  برنامج بكالوريوس .3

Computing) 

 Computer) تخصص نظم الحاسباتالحاسبات والمعلومات  برنامج بكالوريوس .4

Systems) 

 

 بنظام الساعات المعتمدة البرامج الدراسية الجديدة بمصروفاتثانيا  ▪

أمن المعلومات واكتشاف األدلة تخصص الحاسبات والمعلومات  برنامج بكالوريوس .5

 (Information Security and Digital Forensics) الجنائية الرقمية

 Medical) المعلوماتية الطبية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصصبرنامج  .6

Informatics) 

 

  الربامج الدراسية التي تقدمها الكلية لطالب الدراسات العليا 

  Postgraduate Diploma درجة دبلوم الدراسات العليا ▪

  علوم الحاسب .1

 برمجة الويب .2

 تكنولوجيا المعلومات .3

 نظم المعلومات .4

 بات علميةاحس .5

  Master of Science (M.Sc.) درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات ▪

 علوم الحاسب .1

 تكنولوجيا المعلومات .2

 نظم المعلومات .3

 بات علميةاحس .4

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) درجة دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات ▪

 علوم الحاسب .1

 تكنولوجيا المعلومات .2



 نظم المعلومات .3

 بات علميةاحس .4

 

 بيانات االتصال بالكلية 
أول طريق بنهــــا المنصورة الزراعي  -جامعة بنهـــا  -كلية الحاسبات والمعلومات : العنوان ▪

محافظة   –مدينة بنهـــا  –بجوار الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 

 19111الرقم البريدي  -جمهورية مصر العربية  –القليوبية 

 (013) 3188266 :التليفـــــون ▪

 (013) 3188265 الفاكـــــس: ▪

 info@fci.bu.edu.eg (: Mail-Eالبريد اإللكتروني ) ▪

 contactus@fci.bu.edu.eg المقترحات أو الشكاوى: ▪

 www.fci.bu.edu.eg (:Websiteالموقـع اإللكتـروني ) ▪

 Facebook :www.facebook.com/Official.BFCIصفحة الكلية على  ▪
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