
 

 

 

 

 قسم الرياضيات    

 علوم الحاسباإلحصاء الرياضى و برنامج  وأهداف رسالة .1

 

 : علوم الحاسبو اإلحصاء الرياضى  رسالة برنامج 1. 1

يعمل برنامج اإلحصاء الرياضى و علوم الحاسب على إعداد خريج متميز معرفيا و مهاريا فى مجالى  

الربط بينهما ، حيث يكون مؤهال لمواجهة متطلبات سوق العمل بكفاءة اإلحصاء الرياضى و علوم الحاسب و 

ومؤهال إلكتساب القدرة على  التعلم الذاتى  وإستكمال الدراسات العليا وإعداد البحوث العلمية فى كل من 

المجالين و الربط بينهما بما يتواكب مع التطور العلمى و التكنولوجى العالمى و يحقق أهداف المجتمع 

 لتنموية و العلمية. ا

 رسالة كلية العلوم 

تعمل الكلية علي إكساب خريجيها المعارف والمهارات الشخصية العلمية والمهنية التي تؤهلهم لإللتحاق  

، وتشجع الكلية البحث العلمي والنشر الدولي للمساهمة في التقدم في  بالدراسات العليا أوبسوق العمل بكفاءة

. وتقوم الكلية بأداء رسالتها في  وتوظف نتائجه لخدمة المجتمع وحل مشكالته العلوم األساسية وتطبيقاتها،  

 إطار من العدالة والمساواة يضمن عدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب 

 

  15في  التي حصلت علي اإلعتماد المؤسسي جامعة عين شمس و –سالة مع رسالة كلية العلوم وتتفق الر

   م.2016أغسطس 

 وتوضح المصفوفه التاليه علي إتفاق رسالة البرنامج مع رسالة كلية العلوم. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ج رسالة البرنام               

 

 

 

 رسالة الكليه 

يعمل برنامج  

اإلحصاء الرياضى  

الحاسب  و علوم 

على إعداد خريج 

معرفيا و  متميز

مهاريا فى مجالى  

اإلحصاء الرياضى  

علوم الحاسب و   و

 الربط بينهما 

يكون مؤهال 

لمواجهة متطلبات  

سوق العمل  

 بكفاءة

مؤهال إلكتساب  

القدرة على  التعلم 

الذاتى  وإستكمال  

الدراسات العليا  

وإعداد البحوث  

العلمية فى كل من  

 المجالين

يتواكب مع التطور  

العلمى والتكنولوجى  

العالمى و يحقق  

أهداف المجتمع 

 التنموية و العلمية

تعمل الكلية علي إكساب  
خريجيها المعارف  

والمهارات الشخصية العلمية  
والمهنية التي تؤهلهم  

لإللتحاق بالدراسات العليا  
 أوبسوق العمل بكفاءة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   
 

 

البحث العلمي  وتشجع الكلية 
والنشر الدولي للمساهمة في  

التقدم في العلوم األساسية  
 وتطبيقاتها 

  

 

 

 

 

 

  البحث  نتائج  الكليه  توظف 
لخدمة المجتمع وحل  

 مشكالته 

  

 

  

 

 

وتقوم الكلية بأداء رسالتها في  
إطار من العدالة والمساواة  

يضمن عدم التمييز بين  
أعضاء هيئة التدريس  

 والعاملين والطالب 

    

 

 

 

 

 إعتماد ونشر الرسالة:  2. 1

)مرفق محضر مجلس القسم 2020يونيو    22وقد تم إعتماد الرسالة بمجلس قسم الرياضيات بتاريخ  ). 

كما تم إرسال  الرساله ألعضاء هيئة التدريس بتخصصى اإلحصاء الرياضى وعلوم الحاسب وبعض أعضاء 

وتم عمل إستبيان    المعاونة بالقسم.  كما تم عرضها علي بعض الطالب والخريجين.هيئة التدريس والهيئة 

الخريجين عن صياغة   –الطالب  -الهيئة المعاونه -إلكتروني لقياس مدي رضاء أعضاء هيئة التدريس

 الرسالة. 



 

 

 

 :  مراجعة وتحديث الرسالة 3. 1

تم عرض الرساله علي أعضاء هيئة التدريس بتخصصى اإلحصاء الرياضى وعلوم الحاسب في  

 . الرسالة وإقتراح تعديالت إن وجدت لمراجعة  2021شهر سبتمبر 

  أهداف البرنامج: 4. 1

 األهداف الرئيسية لبرنامج اإلحصاء الرياضى و علوم الحاسب هى :  

إكساب الطالب مستوى تعليمى عال فى مجالى اإلحصاء الرياضى و علوم الحاسب بما يتوافق مع   -1

 باإلضافة الى إكسابه دراية تامة بدور العلوم األساسية في تطور المجتمع. المعاييراألكاديمية القياسية 

 إكساب الطالب مهارة التعامل مع مجالى اإلحصاء الرياضى و علوم الحاسب متكاملين   -2

إكساب الطالب المهارات الالزمة فى مجالى اإلحصاء و علوم الحاسب التى تؤهله للمنافسة فى سوق   -3

 العمل و مستجداته. 

إكساب الطالب المهارات التى تؤهله للتعلم الذاتى و إستكمال الدراسات العليا و إعداد البحوث العلمية   -4

 فى كال المجالين. 

 

 علوم الحاسب مع رسالة البرنامج:   و الرياضياإلحصاء  رنامجأهداف ب اتفاق التالية المصفوفةوتوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ج رسالة البرنام               

 

 

 

 أهداف البرنامج 

يعمل برنامج  

اإلحصاء الرياضى و  

علوم الحاسب على  

  إعداد خريج متميز
معرفيا و مهاريا فى  

مجالى اإلحصاء  

علوم   الرياضى و

الحاسب و الربط  

 بينهما 

يكون مؤهال 

لمواجهة  

متطلبات سوق  

 العمل بكفاءة

مؤهال إلكتساب  

القدرة على  التعلم 

الذاتى  وإستكمال  

الدراسات العليا  

وإعداد البحوث  

العلمية فى كل من  

 المجالين

يتواكب مع التطور  

العلمى والتكنولوجى  

العالمى و يحقق  

أهداف المجتمع 

 التنموية و العلمية

إكساب الطالب مستوى    .1

تعليمى عال فى مجالى  

  وعلوماإلحصاء الرياضى 

الحاسب بما يتوافق مع  

المعاييراألكاديمية القياسية  
باإلضافة الى إكسابه دراية تامة  

بدور العلوم األساسية في تطور 

 المجتمع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

إكساب الطالب مهارة التعامل  .2

 الرياضياإلحصاء  مجاليمع 

 .الحاسب متكاملين وعلوم

 

 

  
 

 

 

 

 

 

إكساب الطالب المهارات   .3

الالزمة فى مجالى اإلحصاء 

الحاسب التى تؤهله   وعلوم

للمنافسة فى سوق العمل و  

 مستجداته. 

  

 

 

 

  

 
 

 

 التيإكساب الطالب المهارات   .4

 واستكمال الذاتيتؤهله للتعلم 

الدراسات العليا و إعداد  

البحوث العلمية فى كال 

 المجالين. 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إعتماد ونشر األهداف:   5. 1

الحاسب وبعض   وعلومبتخصصى اإلحصاء الرياضى تم إرسال األهداف ألعضاء هيئة التدريس  

بعض الطالب والخريجين. وتم    علىأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.  كما تم عرضها 

، وتم أعتمادها من الكليه في  2021سبتمبر  20إعتماد االهداف بمجلس قسم الرياضيات بتاريخ  

 .   2021سبتمبر 



 

 

عن طريق   ض الخريجين وبعض الطالب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وبعكما تم قياس رضاء 

 إستبيان )مرفق( 

 السمات المميزة لبرنامج اإلحصاء الرياضى وعلوم الحاسب    6.1

تتمثل أهمية برنامج اإلحصاء الرياضى و علوم الحاسب فى التكامل بين مجالى اإلحصاء  .1

الرياضى و علوم الحاسب، فيعتبراإلحصاء الرياضى العمود الفقرى لكثير من مجاالت 

علوم الحاسب و كذلك ال يمكن اإلستغناء عن علوم الحاسب فى كثير من تطبيقات اإلحصاء 

هذا البرنامج يكون له سمات مميزة تتوافق مع إحتياجات سوق الرياضى و بذلك فإن خريج  

 العمل و التى تتطلب بشدة هذين المجالين معا.  

مع التقدم العلمى و التكنولوجى أصبح ال يوجد مجاال من مجاالت الحياة العملية و العلمية ال   .2

الطالب  يعتمد على علم اإلحصاء أو علوم الحاسب. فنظرا إلهمية هذين المجالين و وعى

بتوافقهما مع إحتياجات سوق العمل و كذلك أهميتهما فى المجاالت العلمية البحثية فإن أعداد  

 الطالب فى إزدياد للطلب للتسجيل فى هذا البرنامج. 

نظرا لندرة تخصص اإلحصاء الرياضى فإن خريج هذا البرنامج يكون مميزا لتخصصه فى  .3

 وم الحاسب أيضا. اإلحصاء الرياضى باإلضافة إلى إلمامه بعل

 وجود تدريب صيفى فى بعض مؤسسات الدولة الحيوية لطلالب هذا البرنامج. .4

بألمانيا يستفيد منها الطالب  Osbsbruckثقافية مع جامعة أوسنابروك    اتفاقيةوجود  .5

 هذا البرنامج.  في المتفوقين

 .  2021أكتوبر  18بتاريخ الرياضيات  قد تم إعتماد السمات المميزه للبرنامج من مجلس قسم  و

في بداية كل عام  توجد آليه لمراجعة وتحديث رسالة و أهداف البرنامج في إجتماع مجلس إدارة البرنامج 

  دراسي.

  

 

 

 


