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دبلومة المعلوماتية الحيوية األساسية
Basic Bioinformatics Diploma
دبلومة معتمدة من المجلس األعلى للجامعات

هتدف الدبلومة إىل تأهيل املتخصصني ىف جماالت العلوم احليوية كالعلوم الطبية و الزراعية و كذلك بعض العلوم األخرى كالعلوم
اإلحصائية لدراسة املعلوماتية احليوية وذلك بربط خلفياهتم العلمية املتعددة باجملاالت الالزمة لذلك من علوم احلاسب و نظم
املعلومات.
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أهداف الدبلومة
هتدف الدبلومة إىل تأهيل املتخصصني ىف جماالت العلوم احليوية كالعلوم الطبية و الزراعية و كذلك بعض العلوم األخرى كالعلوم
اإلحصائية لدراسة املعلوماتية احليوية وذلك بربط خلفياهتم العلمية املتعددة باجملاالت الالزمة لذلك من علوم احلاسب و نظم
املعلومات و املعلومات احليوية حيث تؤهل الدبلومة جمموعات الدارسني للعمل و البحوث يف جمال تكنولوجيا املعلومات احليوية
لغري املتخصصني ىف جمال احلاسبات و املعلومات حتت إشراف أساتذة الكلية بقسم نظم العلومات  -ليصبح اخلرجيون يف هناية
الدبلومة قادرون علي-:
 سد إحتياجات األعمال التخصصية املرتبطة مبجال املعلوماتية احليوية. تقدمي اإلستشارات جملموعات العمل ىف جماالت التقنية احليوية و نظم املعلومات الطبية و البيئية. -إمتام البحوث املختلفة املرتبطة مبجاالت املعلوماتية احليوية.

مدة الدبلومة:
-

يقسم العام الدراسى إىل ثالثة فصول دراسية (الفصل الدراسى األول –اخلريفى -و الفصل الدراسى الثاىن -
الربيعى -و فصال دراسيا صيفيا).
توزع املواد املطلوبة للتخرج على مدار فصلني دراسيني على األقل .
عدد الساعات املطلوبة للتخرج  12ساعة معتمدة.
يبدأ التسجيل للدبلومة بالفصل الدراسى األول (اخلريف).
على األكثر ،حيتوي كل فصل دراسى على أربعة مقررات إحدى املقررات على األقل إجبارىي ويستثى من
ذلك الفصل الدراسى الصيفى.

شروط لتسجيل الطالب بالدبلومة:
باإلضافة إىل الشروط و األحكام العامة الواردة بالئحة كلية احلاسبات و املعلومات جبامعة عني مشس للدراسات العليا بنظام
الساعات املعتمدة بشأن متطلبات تسجيل الطالب للدبلومات ،تراعى الشروط األتية:
 .2أن يكون الطالب حاصالً على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات األتية (الطب  ،الصيدلة  ،طب األسنان ،
الطب البيطرى  ،العلوم  ،الزراعة ) وكذلك الدرجات املناظرة من الكليات األخرى (مثل كلية البنات جبامعة عني
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مشس) من إحدى اجلامعات املصرية أو على درجة معادلة هلا من معهد علمي آخر معرتف به من اجمللس األعلى
للجامعات وبعد إجرائه للمقابلة الشخصية املنظمة من قسم نظم املعلومات بكلية احلاسبات و املعلومات جبامعة
عني مشس.
 .1احلصول علي شهادة إتقان اللغة االجنليزية مبجموع اليقل عن  044درجة وشرط احلصول عليها من داخل
جامعة عني مشس أو اجلهات املعتمدة أو شهادة ايلتس اليت مينحها املركز الثقايف الربيطاين مبجموع اليقل عن
 0.4نقاط على أن يتم تصديق الشهادات من كلية األلسن جبامعة عني مشس .ميكن منح فرتة مساح للحصول
على شهادة إتقان اللغة االجنليزية خالل الستة شهور األوىل من الدراسة.
 .3بالنسبة للمعاهد اخلاصة ،يقبل الطالب من التخصصات املناظرة ملا ورد سابقا فقط ىف حالة وجود معادلة من
اجمللس االعلي للجامعات الىت تفيد معادلة شهاداهتم بإحدي الكليات املصرية املوضحة سابقا.
 .0بالنسبة ألي مؤهل مت احلصول عليه من خارج مجهورية العربية  ،يقبل الطالب من التخصصات املناظرة فقط ىف
حالة وجود معادلة من اجمللس االعلي للجامعات الىت تفيد معادلة شهاداهتم بإحدي الكليات املصرية املوضحة
سابقا.
 شروط أخرى لقبول الطالب الوافدين بالدبلومة-:باإلضافة إىل الشروط و األحكام العامة الواردة بالئحة كلية احلاسبات و املعلومات جبامعة عني مشس للدراسات العليا
بنظام الساعات املعتمدة بشأن متطلبات تسجيل الطالب للدبلومات و كذلك الشروط املنصوصة بالئحة دبلومة
املعلوماتية احليوية األساسية يراعى إستيفاء النماذج واإلستمارات اآلتيه :ـ
 .2إستمارة استطالع رأي األمن وعددها .3
 .1إستمارة بيانات اإللتحاق وعددها .3
 .3صورة ضوئية جلواز السفر بالكامل.
 .0خطاب سفارة الطالب الوافد يفيد املوافقة.
 .4الشهادة الصحية.
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متطلبات التخرج
بيان الساعات المطلوبة للتخرج

 عدد ساعات المقررات اإلجبارية 21ساعة ( 3ساعات معتمدة للمقرر) وهي كالتالي:
 مقدمة ىف احلاسبات)INFBD112. Fundamentals of Programming (Core
 أساسيات الربجمة)INFBD121. Introduction to Bioinformatics (Core
 مقدمة للمعلوماتية احليوية)INFBD124. Project (Core
 مشروع خترجيتم تكوين فربق عمل من طالب الدبلوم للعمل يف مشروع تطبيقي حتت إشراف عضو من
أعضاء هيئة تدريس الكلية .يتم لقاء دوري بني املشرف وفريق املشروع .يف هناية الفصل
الدراسي ،يقدم فريق العمل عرض املشروع أمام جلنة من أعضاء هيئة تدريس بالكلية أو
حمكمني خارجيني حيث تقوم اللجنة و املشرف جمتمعني بعملية التقييم للمشروع .
يلزم للتسجيل ىف مادة مشروع التخرج  ،إجتياز مادتني إجباريتني ومادتني إختيارتني بنجاح.

) INFBD111. Introduction to Computers (Core




 عدد ساعات المقررات اإلختيارية 9ساعة ( 3ساعات معتمدة للمقرر) من المواد األتية :
– هياكل البيانات وحتليل اخلوارزميات
 هندسة الربجميات الرسم و التبصري باحلاسب نظم إدارة قواعد البيانات– الربجمة النصية للمعلوماتية احليوية
– رياضيات متقطعة
– ذكاء إصطناعى
– موضوعات خمتارة
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 INFBD122. Data Structures and Algorithm Analysis
 INFBD113. Software Engineering
 INFBD123. Computer Graphics & Data Visualization
 INFBD114. Database Management Systems
 INFBD125. Bioinformatics Scripting and Programming
) INFBD126. Mathematics 3 (Discrete Mathematics
 INFBD127. Artificial Intelligence
 INFBD128. Current Issues in Bioinformatics
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جدول بتوزيع ساعات الدراسة و الدرجات للمواد الدراسية اإلجبارية و اإلختيارية الواردة
مسبقا
النهاية العظمى للدرجات

كود المادة
INFBD111
INFBD112
INFBD113
INFBD114
INFBD121
INFBD122
INFBD123
INFBD125
INFBD126
INFBD127
INFBD128

عدد ساعات

أعمال سنة

نظرى

العملية

التمارين

النظرية

عدد الساعات
المعتمدة

عدد أوراق اإلمتحان

25

75

1

1

3

3

1

25

75

1

-

3

3

1

25

75

1

-

3

3

1

25

75

1

-

3

3

1

25

75

2

1

3

3

1

25

75

1

1

3

3

1

25

75

2

-

3

3

1

25

75

1

-

3

3

1

50

50

-

1

3

3

1

25

75

2

-

3

3

1

25

75

1

-

3

3

1

المتطلبات السابقة من المواد
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المتطلب السابق من المواد
-

كود المادة
INFBD111

-

INFBD112

INFBD111, INFBD112

INFBD113

-

INFBD114

-

INFBD121

INFBD111, INFBD112

INFBD122

INFBD122, INFBD126

INFBD123

INFBD112

INFBD125

INFBD111, INFBD112

INFBD126

INFBD111, INFBD112, INFBD121

INFBD127

INFBD111, INFBD112, INFBD121, INFDB122

INFBD128
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التقييم والتقديرات
تقدر الدرجات الىت حيصل عليها الطالب ىف كل مقرر دراسى على الوجه التاىل - :
التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
راسب

الرمز

النسبة

A

اكبر من أو يساوى %09

A-

من  %55إلى %50

B+

من  %59إلى %54

B

من  %75إلى %70

B-

من  %79إلى %74

C+

من  %65إلى %60

C

من  %66إلى %64

C-

من  %69إلى %66

F

اقل من %69

قواعد عامة لإلمتحانات

.2
.1

اإلمتحانات الشفوية و العملية تعقد حتت إشراف جلنة يشكلها قسم نظم املعلومات بكلية احلاسبات و املعلومات جبامعة
عني مشس وذلك على أن يكون عضو هيئة التدريس احملاضر عضوا هبذه اللجنة (إختياريا).

.3

اإلمتحانات النظرية النهائية إمتحانات مكتوبة يقوم عضو هيئة التدريس احملاضر لكل مادة بإعدادها و تصحيحا وتسليم
منوذج منها إىل السيد رئيس قسم نظم املعلومات بكلية احلاسبات و املعلومات جبامعة عني مشس وكذا منوذجا لإلجابة
وتوزيع الدرجات.

.0

زمن اإلمتحان املسموح به للمادة مساوى لوزن ساعاهتا املعتمدة .مثال :لو أن إحدى املواد هلا وزن ثالثة ساعات معتمدة
يكون زمن اإلمتحان النظرى النهائى ثالثة ساعات.

.5

7

تعقد اإلمتحانات النظرية و الشفوية و العملية اخلاصة بالدبلومة بكلية احلاسبات و املعلومات جبامعة عني مشس.

ىف حالة رسوب الطالب ىف إحدى املواد ،يسمح له بعد موافقة جملس قسم نظم املعلومات بكلية احلاسبات و املعلومات
جبامعة عني مشس على إعادة التسجيل ىف مادة الرسوب وحيتسب له تقدير و درجة النجاح ىف حال جناحه.

