
 "برنامج "أمن املعلومات واكتشاف األدلة اجلنائية الرقمية
“Information Security and Digital Forensics” 

 

 نيأكاديمي نيجامنببرحرصت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنهــا على استحداث والتفرد  ▪

الجنائية الرقمية" "أمن المعلومات واكتشاف األدلة هما  بمصروفات لمرحلة البكالوريوس جدد

 و"المعلوماتية الطبية"

ويبدأ  التخصصين الجديدين ينضمان ألول مرة على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات ▪

 2018/2019بهما في الكلية في العام األكاديمي  الدراسة

 

 أهداف الربنامج:
التي إعداد متخصصين بارعين في أمن المعلومات ومجاالتها المختلفة لغرض فهم العمليات  ▪

تؤثر على أمن المعلومات، وحماية أصول المعلومات، وتحليل البيانات، وتحديد وإصالح 

 .الثغرات األمنية

المؤسسات إعداد الخريجين الكتساب المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع  ▪

والشركات التي تواجه أخطاراً متزايدة وجرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون والتي تهدد نظم 

 .المعلومات وشبكات الحاسب لهذه المؤسسات والشركات

تخريج كوادر محترفة في تقنيات أمن المعلومات في كل من المجال األكاديمي أو المهني  ▪

طوير لمختلف المشاريع في مجاالت أمن المعلومات قادرين على القيادة والتصميم والت

 .المختلفة

إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية في جمع واكتشاف وتحليل األدلة الجنائية الرقمية  ▪

بما يخدم البحث الجنائي واألمن القومي ويساعد جهات التحقيق ومؤسسات انفاذ القانون في 

 .تحقيق العدالة

 

 

 



 :معلومات عن الربنامج
الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبة الرياضيات  :متطلبات القبول بالبرنامج ▪

 أو ما يعادلها ويتم قبول طالب الشهادات المعادلة الوافدين.

 ساعة معتمدة 141 :البرنامجعدد الساعات المعتمدة المتطلبة الجتياز  ▪

 اللغة اإلنجليزية :لغة التدريس ▪

 : نظام الدراسة ▪

o  تعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة 

o  يقسم العام الدراسي إلي فصلين دراسيين نظاميين ويجوز عقد فصل صيفي مكثف في

 بعض المقررات

 

 فرص العمل المتاحة لخريجي البرنامج ▪

الشركات العاملة في مجال شبكات  ▪ الشركات العاملة في أمن المعلومات ▪

 الحاسبات

 الدفع بطاقاتصناعة  ▪ االتصاالت وشركات المحمولشركات  ▪

في مجال التجارة  العاملةالشركات  ▪

 اإللكترونية

 الخدمات المالية شركات ▪

 الدوائر الحكومية ▪ المؤسسات األكاديمية ▪

 شركات التجارة اإللكترونية ▪ مزودي خدمة اإلنترنت ▪

 -اإلدارة العامة لتحقيق األدلة الجنائية  ▪

 وزارة الداخلية

وزارة  -لمباحث اإلنترنت  اإلدارة العامة ▪

 الداخلية

قسم أبحاث  –مصلحة الطب الشرعي  ▪

 وزارة العدل –التزييف والتزوير 

العمل كمهندس برمجيات بشركات  ▪

الحاسبات نظرا لدراسته لجميع مقررات 

 علوم الحاسب األساسية.

 

 

 



 المتاحة لخريجي البرنامجالمسميات الوظيفية  ▪

األمن مطور برامج  ▪

 الذكية

 محلل البرمجيات الخبيثة ▪ محلل االختراقات األمنية ▪

مسئول قطاع أمن  ▪ مهندس أمن شبكات ▪

 األنظمة اإللكترونية

 مختبر اختراق التطبيقات ▪

محلل/مدير استعادة  ▪

النظام في حاالت 

استمرارية  الكوارث/

 العمل

في جرائم أمن خبير  ▪

 المعلومات

محلل أدلة جنائية في  ▪

 المعلوماتيةالجرائم 

مختبر اختراقات النظام  ▪

 والشبكة والويب

باحث ثغرات / مطور  ▪

 اقتحامات

 محلل أمني ▪

 

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

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

 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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