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This handbook aims at serving non-Saudi faculty members. It gives them the 

necessary information to know their duties and rights. The handbook explains in 

detail all aspects such as, recruitment, promotion, salaries, duties, bonuses 

vacations, sabbatical leave, attending conferences among other important issues. 

In addition, the Deanship welcomes faculty members who are willing or having 

questions regarding explaining or addressing private issues, case by case.  
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خادم الحرمين الشريفين



ولي العهد
األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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أمير الجوف
األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود



وزير التعليم العالي
معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري
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عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

تقديم إن لجهود المخلصين في جامعة الجوف وعلى رأسهم »صاحب المعالي« مدير الجامعة - حفظه اهلل - األثر 
الواضح في تحقيق التنمية المستدامة تمشيا مع متطلبات العصر لتعمل هذه التنمية على رفد ودعم مؤسسات 
المجتمع المحلي وتحقيق تطلعاته،وفي ظل التطور الواسع لكليات الجامعة ومرافقها كان لزاما أن يكون هنالك 
عمادة تُعنى بشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ليتم من خاللها إجراء كافة األعمال اإلدارية التي تتعلق 

بشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ومن أهمها استقطاب أعضاء هيئة تدريس وموظفين 
ذلك  بتحقيق  والكفيلة  المناسبة  اإلجراءات  كافة  واتخاذ  والجودة  الكفاءة  من  عاٍل  مستوى  ذوي 
بمرونة تامة، ومن خالل عملنا في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين نسعى جاهدين 
بإذن اهلل على تحقيق وانجاز أفضل الخدمات بموضوعية وشفافية حرصًا منا على ترجمة سياسة 
والة األمر إلى حقائق ملموسة تنطلق من ثوابتنا وثقافتنا المستوحاة من مبادئ الشريعة اإلسالمية 
وإنني من خالل هذه الكلمة ُأهيب بكافة منسوبي الجامعة أن يكونوا عونًا لنا لنعمل جميعًا بجهود 
متضافرة لخدمة هذه الجامعة التي منحتنا الكثير في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم اهلل ورعاهم 

وأعانهم لقيادة دفة التقدم واالزدهار.
التدريس  لتبصير عضو هيئة  العمادة  الدليل من منطلق حرص  إصدار هذا  وقد جاءت فكرة 
اشتمل  لذا  بالجامعة،  أو  الجوف  بمنطقة  متعلقة  كانت  يحتاجها سواء  قد  التي  األمور  من  بالكثير 
الدليل على تقديم عن تاريخ منطقة الجوف وطبيعتها الجغرافية وبعض العناوين التي تهم المقيم 

بالمنطقة، كما اشتمل على نبذة عن جامعة الجوف باإلضافة إلى اللوائح والتعليمات التي 

تهم عضو هيئة التدريس وتكفل استقراره النفسي. 
والله الموفق..
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أنشئت جامعة الجوف بموجب األمر السامي الكريم رقم )6616/م ب( وتاريخ1426/5/12هـ بأربع كليات وهي:
* كلية العلوم   -  * كلية المجتمع بالقريات  -   * كلية العلوم الطبية التطبيقية  -  *  كلية الهندسة 

وذلك ابتداًء من العام الجامعي 1427/1426هـ، ويجدر بالذكر أن كلية العلوم التابعة لجامعة الملك سعود أنشئت بموجب األمر 
السامي الكريم رقم )7/ب/20579( وتاريخ 1423/6/3هـ، وكلية المجتمع بالقريات أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم)73 
وتاريخ 1422/3/5هـ( قد شكلتا النواة األولى التي قامت عليها جامعة الجوف حيث بدأت الدراسة بكلية العلوم في الفصل الدراسي 
األول في عام 1424/1423هـ وكلية المجتمع بالقريات في الفصل الدراسي األول عام 1426/1425هـ حتى توسعة الجامعة في 
فترة قصيرة تصل إلى 16 كلية إضافة إلى عدد من الكليات التي لم تبدأ بها الدراسة بعد، كما يوجد بالجامعة عدد من العمادات 

المساندة، وهذه الكليات والعماداة موزعة بين سكاكا والقريات ودومة الجندل و طبرجل.
وتخدم جامعة الجوف أربع محافظات ومراكز رئيسية في منطقة الجوف وهي: سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات، وتقع 
المدينة الجامعية بالجوف على الطريق اإلقليمي المؤدي شرقًا إلى مدينة سكاكا بمسافة 25 كيلو متر، وغربًا إلى مدينة دومة الجندل 
بمسافة 20 كيلو متر، تبعدالمدينة الجامعية عن مطار الجوف مسافة )4( كيلو متر، وتبلغ المساحة اإلجمالية لموقع المدينة الجامعية 
اإلقليمي  الطريق  على  متر(   4,350( طوله  ويبلغ  األطوال،  منتظم  غير  رباعي  شكل  هيئة  على  مربع(  متر   7,200,000( حوالي 
وحوالي )3,400 متر( للضلع اآلخر الموازي للطريق الشمالي للموقع، بينما يبلغ طول ضلع الموقع من الجهة الشرقية حوالي )2,200 

متر( ويبلغ طول الضلع المقابل الغربي حوالي ) 1,400متر(. 

نبذة عن جامعة الجوف
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كليات الجامعة
                               و أقسامها الحالية

كلية الطب

كلية العلوم
الطبية التطبيقية

كلية العلوم

الطبية 

لتطبيقية

كلية علوم الحاسبوا�نسانيةا�داريةكلية العلوم

والمعلومات

كلية العلوم

كلية الهندسة

سكاكا

سكاكا

القريات

القريات

سكاكا

العلوم

واداب
العلوم

واداب

كلية

المجتمع

كلية

المجتمع

كلية

الصيدلة

كلية
الصيدلة

كلية

الشريعة والقانون

كلية

المجتمع

كلية
التربية

سكاكا

سكاكا

سكاكا

سكاكاسكاكا

سكاكا

سكاكا

سكاكا

طبرجل

طبرجل

15دليل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين



جامعة الجوف - اإلصدار األول 1434هـ

دليل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين
16

الكلية

كلية الطب
)سكاكا(

كلية العلوم
)سكاكا(

كلية المجتمع
)طبرجل(

كلية الهندسة
)سكاكا(

كلية العلوم الطبية التطبيقية
)سكاكا(

القسم

كليات الجامعة وأقسامها الحالية

األمراض الباطنية     -    الجراحة    -   أمراض النساء والوالدة  -
أمراض العيون   -   أمراض األنف واألذن والحنجرة  -

أمراض األطفال  -  علم األمراض  -  علم األدوية والعالجات  -
علم وظائف األعضاء  -  التشريح  -  طب المجتمع والعائلة

الفيزياء     -    الرياضيات    -   األحياء  -
الكيمياء  -  البيئة المساندة

الهندسة الكهربائية  -  الهندسة الميكانيكية  -
الهندسة المدنية  -  الهندسة الصناعية )المساندة(

إدارة مالية
اللغة اإلنجليزية

علوم المختبرات الطبية  -  العالج الطبيعي والتأهيل الصحي  -
التمريض  -  األشعة والتصوير الطبي  - قسم تقنية األجهزة الطبية

م

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(



الكلية

كلية التربية
)سكاكا(

كلية المجتمع
)سكاكا(

كلية العلوم الطبية التطبيقية
)القريات(

العلوم واآلداب
)طبرجل(

كلية الشريعة والقانون  )سكاكا(

القسم

كليات الجامعة وأقسامها الحالية

المناهج وطرق التدريس )مساند(   -  التربية وعلم النفس )مساند(  -
التربية الفنية )مساند(  -  التربية البدنية )مساند(  -

وسائل وتقنيات التعليم )مساند(  - التربية الخاصة  - رياض األطفال

العلوم الطبيعية التطبيقية    -    العلوم اإلدارية واإلنسانية  -
العلوم الطبية التطبيقية

اللغة اإلنجليزية  -  الرياضيات  -  الفيزياء  -  الكيمياء  -
علوم الحاسب والمعلومات  -  االقتصاد المنزلي  -  اللغة العربية  -

إدارة األعمال

تقنية األجهزة الطبية  -  علوم المختبرات الطبية  -
العالج الطبيعي والتأهيل الصحي  -  األشعة والتصوير الطبي  -

التمريض  -  التغذية اإلكلينيكية

الشريعة والقانون  -  القانون العام  -   القانون الخاص

م

)6(

)7(

)8(

)9(

)10(
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الكلية

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية
)سكاكا(

العلوم واآلداب
)القريات(

كلية علوم الحاسب والمعلومات
)سكاكا(

كلية الصيدلة
)سكاكا(

كلية طب األسنان
)سكاكا(

القسم

كليات الجامعة وأقسامها الحالية

القانون  -  إدارة األعمال  -
اللغة اإلنجليزية  -  اللغة العربية

برنامج التأهيل التربوي  -  الرياضيات    -  الفيزياء     -   الكيمياء  
-  اللغة اإلنجليزية  -  علوم الحاسب والمعلومات  -  إدارة األعمال  -

اللغة العربية - االقتصاد المنزلي -
رياض األطفال - التربية وعلم النفس

العقاقير -  الكيمياء الصيدلية  -
علم األدوية  -  الصيدلة اإلكلينيكية  - الصيدالنيات

علوم الحاسب والمعلومات - نظم الحاسب - تقنية المعلومات -
تقنية الحاسب - هندسة الحاسب اآللي والشبكات

علوم االستعاضة السنية  -  جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص
وقاية األسنان   -   إصالح األسنان

م

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(



دليل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

19

الكلية

كلية المجتمع
)القريات(

القسم

كليات الجامعة وأقسامها الحالية

العلوم الطبيعية والتطبيقية   -  العلوم اإلدارية واإلنسانية -
العلوم الطبية التطبيقية  -  اللغة اإلنجليزية

م

)16(
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نشأة العمادة
أنشئت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الجوف بموجب موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس 
الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – يحفظه اهلل – بالتوجيه البرقي الكريم رقم 9353/م. ب وتاريخ 1430/11/14هـ وذلك بناًء 
على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته )السادسة والخمسين( المعقودة في 1430/7/11هـ وحيث جرى تبليغ ذلك بموجب 
خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 2227/أ وتاريخ 1430/11/23هـ وصدور قرار معالي مدير الجامعة رقم 1701/ص. م . 

م/30 في 1430/12/25هـ القاضي بتنفيذ التوجيه الكريم على أن تكون مرجعية العمادة لمعالي مدير الجامعة.
وقد كانت العمادة قبل ذلك إدارة عامة، ونظرًا ألهمية الدور الذي تختص به لكونها المحرك الرئيسي في العملية اإلدارية ولتأثيرها 
الملموس على جودة األنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية واإلدارية، وفي ظل التطور الكبير والمتسارع والتغير المستمر الذي 
تشهده جامعة الجوف كان البد من إنشاء عمادة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لمواكبة هذه التطورات المتالحقة ولكي 

تعمل على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة من خالل االهتمام بالعنصر البشري.

حسب احصائية نهاية عام 1433 بلغ عدد منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين كالتالي:
* عدد موظفي الجامعة )893(.                                                        * عدد أعضاء هيئة التدريس )1186(.

أعداد موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس

نبذة عن عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
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رؤية العمادة
تحقيق طموحات الجامعة والمجتمع فيما يتعلق باستقطاب 
تمثيل  على  القادرين  والموظفين  التدريس  هيئة  أعضاء 

الجامعة خير تمثيل، وتطوير إمكانياتهم األكاديمية واإلدارية.
رسالة العمادة

واإلداري  األكاديمي  العمل  تطوير  في  العمادة  تسهم  أن 
وتقديم الخدمات المتميزة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين.

قيم العمادة
التدريس  هيئة  أعضاء  شئون  عمادة  قيم  تنطلق 
والموظفين من ثوابتنا وثقافتنا الراسخة المستمدة من تعاليم 

ديننا اإلسالمي والتي تقوم على:
* اإلخالص في العمل.

* الموضوعية والشفافية.
* االلتزام بأخالقيات المهنة.

أهداف العمادة
وتطويرها  وتحفيزها  الكفاءات  أفضل  استقطاب   *

والمحافظة عليها من التسرب.
إلى  والتأهيل  التدريب  بمستوى  واالرتقاء  اإلسهام   *
التدريس  هيئة  ألعضاء  ومتخصصة  عالية  مستويات 
التدريبية  الدورات  تقديم  خالل  من  بالجامعة  والموظفين 

والمؤتمرات والندوات واإلبتعاث.
والموظف،  التدريس،  هيئة  عضو  بين  العالقة  توثيق   *

وإدارة الجامعة.
والخدمية  والمالية  اإلدارية  اإلجراءات  وتحسين  تسهيل   *

لجميع منسوبي الجامعة وتحقيق جودة األداء.
الوضوح  على  مبنية  عادلة  تنظيمية  بيئة  توفير   *

والشفافية.
التدريس  هيئة  أعضاء  لجميع  بيانات  قاعدة  إنشاء   *

والموظفين بالجامعة.
ببعضهم  والموظفين  التدريس  هيئة  عالقات  تقوية 
التدريس  هيئة  أعضاء  بين  التواصل  عملية  وتسهيل  البعض 

والموظفين.



جامعة الجوف - اإلصدار األول 1434هـ

دليل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين
22

يقع المبنى الحالي لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بوسط مدينة سكاكا والخريطة التالية توضح الموقع الدقيق 
للعمادة.

الموقع الجغرافي للعمادة
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بتاريخ  المعقودة  العالي  التعليم  لمجلس  )الرابعة(  الجلسة  في   ) )1417/4/3هـ  رقم  العالي  التعليم  مجلس  بقرار  الصادرة 
1417/2/7هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم )7/ب/16785( 

وتاريخ 1417/11/4هـ. 

نص قرار مجلس التعليم العالي رقم )1417/4/3هـ(

إن مجلس التعليم العالي بناًء على أحكام الفقرة )7( من المادة )الخامسة عشرة ( من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات 
السعوديين  من  الوظيفية  الجامعات  منسوبي  لشؤون  المنظمة  اللوائح  إصدار  العالي  التعليم  مجلس  اختصاصات  من  بأن  تقضي 
والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم، وبدالتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من 

وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية واالقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية.

الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية
 من أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين

Jouf AlNoor
Highlight

Jouf AlNoor
Highlight
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المادة األولى
تعني التعبيرات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة 

أدناه:
السعوديين  غير  من  الجامعات  في  يعمل  من  المتعاقد: 

بموجب عقد وفق هذه الالئحة. 
ويجوز  جنسيتها  المتعاقد  يحمل  التي  الدولة  الموطن: 
زادت  إذا  له  موطنًا  التعاقد  وقت  فيها  يقيم  التي  الدولة  اعتبار 

مدة اإلقامة عن سنتين متتاليتين. 
السنة: اثنا عشر شهرًا هجريًا ما لم يرد نص على خالف 

ذلك. 
الشهر: الشهر ثالثون يومًا ما لم ينص على خالف ذلك. 

أو جهة  معارًا من جامعته  يكون  أال  الشخصي:  التعاقد 
أخرى. 

المادة الثانية 
تسري أحكام اللائحة على الفئات اآلتية:

 1-أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومدرسي اللغات
والمعيدين. 

2- من في حكم أعضاء هيئة التدريس وهم الباحثون ومساعدوهم والفنيون 
من حملة الشهادة الجامعية فما فوق الذين يتم التعاقد معهم على وظائف 

باحث أو مساعد باحث أو فني بالمرتبة السادسة فما فوق ولعملهم علاقة 

.
.

.
.

.
.

.

مباشرة بالتدريس ولمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية التجاوز عن هذا 
الشرط

األطباء والعاملين في التخصصات الصحية  3- 
4- المهندسين      

5-العاملين في المجاالت التخصصية  
المجاالت اإلدارية والكتابية  6- العاملين في 

 7- المساعدين الفنيين والحرفيين 
8-  المدرسين في المدارس والمعاهد دون المستوى الجامعي

التعريفات

Jouf AlNoor
Highlight
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 المادة الثالثة تكون صياغة العقد وفقًا للنموذج الملحق بهذه اللائحة - الملحق رقم (2) - ويجوز للجامعة إضافة ما تراه 
إلى بنود العقد فيما 

يخدم المصلحة العامة وال يتعارض مع هذه الالئحة.

التوظيف

المادة الرابعة
يشترط للتوظيف: 

1- وجود وظيفة شاغرة معتمدة في الميزانية أو توفر اعتماد 
مالي مخصص لغرض التوظيف ضمن بند الرواتب المقطوعة. 

 2- عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة. 
3-  أن يتوفر وصف لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها بما في 

ذلك الحد األدنى للمؤهالت المطلوبة لشغلها. 

المادة الخامسة
  : يشترط في المتعاقد أن يكون

1- قد أكمل من العمر عشرين سنة ولم يتجاوز الستين 

سنة ميالدية ويجوز لمجلس الجامعة تجاوز الحد األعلى للعمر 
في حدود عشر سنوات لألساتذة واألساتذة المشاركين وخمس 
جهة  توصية  على  بناًء  وذلك  المساعدين  لألساتذة  سنوات 

 . عملهم
2-  أن يكون الئقًا صحيًا للخدمة بموجب شهادة صحية حديثة 

صادرة من جهة طبية تعترف بها الجامعة.
 3- أن  يكون  حسن السيرة  والأخلاق.

4-  أن يكون حائزًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
  . 5- أن يكون غير مرتبط بعقد مع جهة أخرى بالمملكة

6- أن يكون متفرغًا للعمل في الجامعة.

Jouf AlNoor
Highlight
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المادة الثامنة
1- تحدد الرواتب وفقًا للجداول الواردة في الملحق رقم )1( 
المرافق لهذه الالئحة بعد تحديد الجدول المناسب للوظيفة التي 
سيتم التعاقد عليها وتعتبر التعليمات الملحقة بكل جدول جزءًا 
متممًا له، ويجوز للجامعة التعاقد براتب يقل عن الموضح في 

الجداول المشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك. 
والتي  التدريس  هيئة  عضو  ترقية  الجامعة  إقرار  بعد   -2

تمت من خارج الجامعة من درجة علمية إلى درجة أعلى يجوز أن 
يعطى عند تجديد عقده بداية راتب الدرجة المرقى إليها، فإذا كان 

راتبه قبل الترقية يزيد أو يتساوى مع بداية راتب الدرجة المرقى 
إليها جاز أن يعطى الراتب الذي يعلو مباشرة الراتب الذي كان 

يتقاضاه في درجتة السابقة، ثم ويمنح العلاوة السنوية من الدرجة 
المرقى إليها عند تجديد عقده.

3 - يجوز نقل المتعاقد من غير أعضاء هيئة التدريس 

المادة السادسة
مثل  للتجديد  قاباًل  أكثر  أو  أقل  أو  سنة  لمدة  العقد  يبرم 

مدته أو للمدة التي تحددها الجامعة.

المادة السابعة
المتعاقد  فيه  يغادر  الذي  اليوم  اعتبارًا من  العقد  تبدأ مدة 

موطنه متوجهًا إلى مقر عمله في المملكة بأقصر طريق على 
أال تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على 
لبداية  الجامعة  قبل  من  المحدد  الموعد  تسبق  وال  أيام  ثالثة 
العمل  لمباشرة  المتعاقد  فيه  يتقدم  الذي  اليوم  من  أو  العقد، 
وفقًا لتعليمات الجامعة إذا كان مقيمًا في البلد الذي توجد فيه 

الوظيفة ووقع فيه العقد.

الرواتب والعالوات
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والمحاضرين والمعيدين عند تجديد عقده من درجة إلى درجة 
أعلى منها داخل الفئة نفسها إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة. 
لنهاية  المتعاقد  وصول  عند  الجامعة  لمجلس  يجوز   - 4
كل  بعد  الدرجة،  عالوة  منحه  عليها،  المعين  الدرجة  مربوط 

سنتين بتوصية من رئيسه. 

المادة التاسعة
وفق  المحددة  الرواتب  زيادة  الجامعة  لمجلس  يجوز   -1
جدول الرواتب بنسبة ال تتجاوز 50% من الراتب المستحق لمن 
بلدان متقدمة في  أية  أو  أمريكا  أو  أوربا  التعاقد معه من  يتم 

مستواها يحددها مجلس الجامعة. 
2 - يجوز لمجلس الجامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة 
أو ذوي السمعة العلمية أو الخبرة أو المهارة العالية أو المؤهالت 
الممتازة المكتسبة بإحدى الجامعات المشهورة من أعضاء هيئة 
التدريس ومن في حكمهم وكذا األطباء بزيادة ال تتجاوز نسبة 
100% من الراتب المستحق، ولرئيس مجلس الجامعة باالتفاق 

هذه  أحكام  تطبيق  المدنية  للخدمة  العام  الديوان  رئيس  مع 
الفقرة على الفئات األخرى. 

3 - يجوز التعاقد مع ذوي الخبرة والسمعة والعلمية المتميزة 
العلمية  الشروط  عن  بالتجاوز  التدريس  هيئة  كأعضاء  للعمل 
على  بناًء  الجامعة  مجلس  بموافقة  التوظيف  بقواعد  المحددة 

توصية من المجلس العلمي. 

المادة العاشرة 
ومدرسي  التدريس  هيئة  أعضاء  من   - المتعاقد  يعطي  - 1 
في  خدمة  له  سبقت  الذي   - والمعيدين  والمحاضرين  اللغات 
العلمي  اللقب  أو  التدريس الجامعي بعد حصوله على المؤهل 
رقم  الملحق  الواردة في  الرواتب  لجداول  عالوات سنوية طبقًا 

 .)1(
2 - يجوز احتساب الخبرات ألعضاء هيئة التدريس ومدرسي 
اللغات والمحاضرين والمعيدين في غير التدريس الجامعي إذا 
كانت في مجال التخصص وبعد الحصول على المؤهل العلمي 
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الذي تم التعاقد معه على أساسه بواقع سنة لكل سنتين وذلك 
ألغراض التوظيف، كما يجوز احتسابها ألغراض الترقية العلمية 
الكلية  مجلس  توصية  على  بناًء  العلمي  المجلس  من  بقرار 

المعنية.
التدريس  أعضاء هيئة  لغير  التعاقد  الخبرة عند  3 - تحتسب 
على  الحصول  بعد  والمعيدين  اللغات  ومدرسي  والمحاضرين 
هذا  بعد  تتم  التي  التخصص  في  الدورة  وتحتسب  مؤهل  آخر 
الخدمة  ومدة  الدورة  مدة  بين  يجمع  وال  مدتها،  بقدر  المؤهل 
في آن واحد ويشترط في الخبرة أو المؤهل أن يصدرا من جهة 

تقتنع بها الجامعة. 

 المادة الحادية عشرة 
تحتسب الخبرة لمن يتم التعاقد معهم من الفئات المحددة 
سنوات  خمس  أقصى  بحد  الالئحة  هذه  من  الثانية  المادة  في 
عند بدء التعاقد ويجوز لمجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية 

التجاوز عن هذا الشرط وبحد أقصى خمس عشرة سنة.

 المادة الثانية عشرة
له  أعلى  مؤهاًل  يحمل  الذي  المتعاقد  يمنح  أن  يجوز 
سنوية  عالوات  عليها  المتعاقد  الوظيفة  عمل  بطبيعة  عالقة 
المتعاقد  للوظيفة  األعلى  المؤهل  عن  الدراسة  سنوات  بعدد 
بين  الدراسة  لفترة  العالوات عن عالوتين  تزيد  ال  بحيث  عليها 
بين  الدراسة  لفترة  عالوات  وثالث  والماجستير،  البكالوريوس 
بين  الدراسة  لفترة  عالوات  وخمس  والدكتوراه،  الماجستير 
بالملحق  المبينة  الرواتب  البكالوريوس والدكتوراه وفق جداول 

رقم )1( للوظيفة المتعاقد عليها. 

 المادة الثالثة عشرة
يجوز منح المتعاقد علاوة سنوية ال تزيد عن 5% من الراتب ولا 
تتجاوز ما هو محدد بجداول الرواتب لكل فئة، ويعد في حكم 

من أكمل سنة لهذا الغرض من أمضى عشرة أشهر ونصف من 
فترة عقده السابق ممن ترتبط مدة عقده بالعام 

الدراسي. 
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 المادة الرابعة عشرة
ال يجوز الحجز على راتب المتعاقد إال بأمر صادر من الجهة المختصة نظامًا، ولمدير الجامعة دون الحاجة إلى أي إجراءات، اقتطاع 
أي مبالغ تكون مستحقة للدولة قبل المتعاقد من أي مبالغ مستحقة له قبل الجامعة، وفيما عدا دين النفقة ال يجوز أن يزيد المقدار 

المحجوز شهريًا عن ثلث الراتب وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة ثم المستحقات الدولة.

المادة الخامسة عشرة
1- يؤدي أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون 

ومدرسو اللغات أربعين ساعة عمل أسبوعيًا يقضونها في 
التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والأعمال الإدارية 

والأكاديمية الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة 
بالجامعة. 

2- يؤدي بقية العاملين بالجامعة ثمان وأربعين (48) ساعة 
عمل أسبوعيًا يقضونها في الواجبات التدريسية والبحثية 

والتدريبية والمهام التي يكلفون بها من الجهات المختصة في 

الجامعة، ومن يعمل منهم بالمستشفيات تكون ساعات عملهم 
بما ال يزيد عن )55( ساعة.

ويجوز للجامعة تمشيًا مع مقتضيات مصلحة العمل تحديد 
بداية ونهاية الدوام اليومي أو تجزئته. 

3- يعامل عضو هيئة التدريس المتعاقد ومن في حكمه فيما 
يتعلق بساعات النصاب التدريسي والقواعد التي تتبع في 

المكافأة عن الساعات التدريسية الإضافية معاملة السعوديين 
من أعضاء هيئة التدريس.

ساعات العمل المطلوبة
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المادة السادسة عشرة 
1- يجوز لمجلس الجامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة 
بحد أعلى 30% من أول مربوط الوظيفة لمن يعمل في مجال 
تخصصه من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، ويحدد 

مجلس الجامعة هذه التخصصات وبدل الندرة لكل تخصص مع 
عدم الجمع بين بدل الندرة وبين ما ورد في الفقرتين (2,1) من 

المادة التاسعة. 
2- يجوز لمجلس الجامعة منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان 

من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ومساعدي 
الباحثين العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات 

للساعات الإضافية المطلوبة نظامًا عند عملهم هذه الساعات 
بحد أقصى 80% من الراتب الأساسي ولا يجوز الجمع بين بدل 

الندرة وبدل العمل بالمستشفى. 
3- يجوز منح اصيادلة والمتخصصين في العلوم الطبية 

التطبيقية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين 
عمل  بدل  بالمستشفيات  العاملين  من  الباحثين  ومساعدي 
بالمستشفيات للساعات اإلضافية المطلوبة نظامًا عند عملهم 
يجوز  وال  األساسي  الراتب  أقصى 50% من  بحد  الساعات  هذه 

الجمع بين بدل الندرة وبدل العمل بالمستشفى. 

 المادة السابعة عشرة
لغرض  إحضارهم  عند  ولعائلته  للمتعاقد  الجامعة  تؤمن 
اإلقامة تذاكر سفر في حدود أربعة أشخاص فقط بما في ذلك 
سافروا  سواء  السفر  تذاكر  وتستحق   ، نفسه  المتعاقد  تذكرة 

بصحبة المتعاقد أم سافروا فرادى وفي اآلتي: 
بداية  في  المملكة  إلى  موطنه  من  القدوم  حين  مرة   -1

التعاقد ما لم يكن مقيمًا بالمملكة عند التعاقد. 
أثناء  وإيابًا مرة كل سنة  إلى موطنه ذهابًا  المملكة  2 - من 

البدالت والتعويضات
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مدة التعاقد عندما يرخص له بإجازة عادية، وكذا تعاقده داخليًا 
ومضى سنتان على تعاقده ما لم يكن مقيمًا في المملكة عند 

التعاقد. 
مغادرته  عند  العقد  نهاية  في  موطنه  إلى  المملكة  من   - 3
نهائيًا، ويستثنى من ذلك من كان مقيمًا بالمملكة عند التعاقد 
وكانت مدة خدمته أقل من سنتين، أو من نقلت كفالته إلى جهة 

أخرى داخل المملكة وفق التعليمات المنظمة لذلك.

 المادة الثامنة عشرة
يقصد بعائلته )المتعاقد(: 

1- الزوجة أو الزوج أو محرم المتعاقدة.
: 2- من يعولهم شرعًا من

أ- البنين ممن لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
 . ب - البنات غير المتزوجات

 . جـ -  الوالدين
د - الأخوة القصر. 

هـ - الأخوات غير المتزوجات. 

 شريطة موافقة الجهات المختصة على االستقدام، طبقًا 
لألنظمة المعمول بها. 

 المادة التاسعة عشرة
1- إذا كان أي من المرأة ومحرمها متعاقدًا مع الجامعة وكان 

الآخر متعاقدًا مع جهة حكومية أخرى تصرف التذاكر من الجهة 
التي تصرف بدل السكن.

 2-يسقط حق المرافق أو المرافقة في تذكرة العودة إلى بلده 
عند تنازل الجامعة عن كفالته إلى جهة غير حكومية. 

 المادة العشرون
يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى الخطوط السعودية 
إذا كانت خدماتها متوافرة، وتقدم الجامعة إلى المتعاقد تذاكر 
السفر المستحقة له، ويجوز لها في الحاالت االستثنائية أن تأذن 
الحصول على  لم يرغب في  وإذا  قيمتها  له  له بشرائها وتدفع 
تذاكر المستحقة فيجوز له يتقاضي من الجامعة نصف قيمتها. 

 المادة الحادية والعشرون 
األفق  أعاله على درجة  إليها  المشار  السفر  تذاكر  1- تكون 



جامعة الجوف - اإلصدار األول 1434هـ

دليل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين
32

إذا كان المتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة السياحية المخفضة 
لمن سواه. 

من  له  المستحقة  السفر  تذاكر  يستبدل  أن  للمتعاقد   -2
المملكة إلى موطنه بتذاكر سفر إلى أي بلد أخر بدون أن تتحمل 
الجامعة أي تكاليف إضافية وفي حدود أنظمة الخطوط الجوية 

العربية السعودية. 

 المادة الثانية والعشرون
العادية وفقًا للمادة )33( من هذه  المتعاقد إجازته  إذا جزأ 
الالئحة تؤمن الجامعة له تذاكر السفر للفترة األخيرة منها فقط 
يمنح  العمل  لمصلحة  الجامعة  قبل  من  تجزئتها  حالة  وفي   ،

تذكرتي سفر له وحده. 
 المادة الثالثة والعشرون

يكون سفر المتعاقد داخل المملكة أو خارجها الذي يقتضيه 
العربية  الخطوط  وعلى  السياحية  بالدرجة  جوًا  وظيفته  أداء 
للمتعاقد  تأذن  أن  وللجامعة   ، ممكنًا  ذلك  كان  متى  السعودية 
على  يؤثر  ال  ذلك  كان  إذا  الخاصة  نفقته  على  برًا  يسافر  بأن 

المتعاقد  ويستحق  المحدد  الموعد  في  العمل  مقر  إلى  وصوله 
بالدرجة  الجوي  السفر  تذكرة  قيمة  يعادل  تعويضًا  عندئذ 
السياحية المخفضة إذا كان ذلك ممكنًا، وإذا كان أداء الوظيفة 
يقتضي سفر المتعاقد إلى جهة ال تربطها بمقر عمله األصلي 
وسيلة نقل جوي أمنت له الجامعة السفر برًا، وللجامعة أن تأذن 
للمتعاقد أن يسافر على نفقته الخاصة ويستحق عندئذ تعويضًا 

يعادل قيمة تذكرة السفر برًا بوسائل النقل العامة. 

 المادة الرابعة والعشرون 
تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي 
هذا  دفع  ويجوز   )1( الملحق  الرواتب  جداول  في  ورد  ما  وفق 
البدل مقدمًا في بداية مدة العقد في بداية كل سنة من سنوات 
التجديد ويصرف لمن مدة عقده أقل من سنة بنسبة مدة عقده 
بدل  يصرف  ومحرمها  إمرأة  مع  التعاقد  حالة  وفي  السنة  إلى 
الحكم  هذا  ويسري   ، منهما  األعلى  البدل  لصاحب  واحد  سكن 
أو غير  الجامعة حكومية  أحدهما متعاقدًا مع جهة غير  إذا كان 
حكومية، وال يصرف بدل سكن للمتعاقدة المتزوجة من سعودي 
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مقيم في المملكة. 

 المادة الخامسة والعشرون
للمتعاقد  يصرف  المؤثث  السكن  الجامعة  تؤمن  لم  ما   -1
المستجد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في أول 
السكن  بدل  من   %50 مقداره  تأثيث  بدل  الجامعة  مع  له  عقد 
التعاقد  واحدة طوال مدة  التأثيث مرة  بدل  السنة ويصرف  في 
مع الجامعة ، ويعتبر في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من 
مضى على انقطاعه عن العمل بجهة حكومية بالمملكة سنتان 
على األقل وتعاقد مع الجامعة من جديد ما لم يسبق صرفه له. 
امرأة ومحرمها فال يجمع بين بدلي  التعاقد مع  2- في حال 
التأثيث لهما بل يكتفي ببدل تأثيث واحد لصاحب البدل األعلى. 
3- ال يستحق المتعاقد المحرم أو المتعاقدة ذات المحرم عند 
التعاقد مع الجامعة بدل التأثيث إذا كان اآلخر يعمل بالجامعة أو 

بجهة أخرى داخل المملكة. 
كان  أو  أخرى  جهة  أي  في  عمل  قد  المتعاقد  كان  إذا   -4
محرمًا لمن قد عملت - أو العكس - داخل المملكة قبل تعاقده 

الجامعة فال يستحق بدل تأثيث ما لم يكن قد مضى على  مع 
مغادرته المملكة مدة ال تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل 

هذا البدل له من جهته السابقة. 
5- إذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة 
العقد للسنة ويصرف المتبقي من بدل التأثيث عند تجديد لمدة 

أخرى ال تقل مع مدة العقد السابق عن سنة. 

 المادة السادسة والعشرون
تنقالته  انتقال شهري مقابل  للمتعاقد بدل  الجامعة  تدفع 
في مقر إقامته وفقًا لما هو موضح في جداول الرواتب لكل فئة 
للمتعاقد  تؤمن  أن  االنتقال  بدل  دفع  من  بداًل  للجامعة  ويجوز 
وسيلة النقل المناسبة ، وال يستحق هذا البدل من كان سكنه 

في موقع العمل أو مالصقًا له. 

 المادة السابعة والعشرون
1- إذا انتدب المتعاقد في مهمة رسمية خارج مقر عمله 

داخل لمملكة يصرف له بدل انتداب يومي على النحو 
اآلتي:

    أ- لمن راتبه الشهري 7000 ريال فأكثر 450 ريالًا. 
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وأقل من 7000 لمن كان راتبه الشهري 4500 رياًال 300 ب - 

ريال. 
 جـ - 255 رياًال لمن كان راتبه الشهري 2700 وأقل من 4500 

ريال.
د- 160 رياًال لمن كان راتبه الشهري أقل من2700  ريال. ويجوز 

أن يزاد البدل 50% إذا كان الانتداب خارج المملكة ويصرف بدل 
نقل إضافي يعادل واحد من ثالثين (1/30) من بدل النقل 

الشهري المقرر. 
2 - لمدير الجامعة، بناًء على توصية مجلس القسم ومجلس 
أو  مؤتمرًا  التدريس  هيئة  على حضور عضو  يوافق  أن  الكلية 

ندوة علمية دون تتحمل الجامعة أي نفقات. 

 المادة الثامنة والعشرون
إذا تم نقل عمل عضو هيئة التدريس من مدينة إلى أخرى 
بدل نقل قدره  له  العمل يصرف  المملكة وفقًا لمصلحة  داخل 
أربعة آالف ريال وإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو 
العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة يصرف له بدل قدره 

لما جاء في  السفر وفقًا  إلى تذاكر  خمسة آالف ريال باإلضافة 
التدريس  لغير عضو هيئة  )22( ويصرف  إلى   )17( المواد من 
تذاكر  إلى  باإلضافة  الحالين  في  ريال  آالف  ثالثة  قدره  بدل 
السفر ، وإذا كان نقل المتعاقدين أحدهما محرم لألخر استحقا 
بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل األعلى وال يصرف هذا البدل 

ألكثر من مرة في السنة المالية الواحدة. 

 المادة التاسعة والعشرون
استحق  الجامعة  خدمة  في  سنتين  المتعاقد  أكمل  إذا   
فإذا  راتب شهر عن كل سنة  بواقع نصف  خدمة  نهاية  مكافأة 
أكمل عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد والفني ومن في 
خدمة  في  سنوات  خمس  بالتدريس  عالقة  لهم  ممن  حكمهم 
الجامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من 
سنوات الخدمة وبحد أعلى مائة ألف ريال أو ما استحقه فعاًل وفقًا 
لالئحة السابقة أيهما أكثر، تصرف عند نهاية الخدمة وتحتسب 
على أساس أخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف وال تستحق 
اإلجمالية  الخدمة  ومدة  الكاملة  السنوات  عن  إال  المكافأة  هذه 
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المتصلة ، ويصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافأة نهاية 
خدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى خمسين 

ألف ريال أو ما استحقه فعاًل وفقًا لالئحة السابقة أيهما أكثر. 
 ويعد في حكم من أمضى السنتين من كانت مدة خدمته 
)22( شهرًا كما يعد في حكم من أمضى خمس سنوات من كانت 

مدة خدمته )58( شهرًا. 
 ويجوز زيادة مكافأة نهاية الخدمة بحد أقصى )100%( بناًء 
مجلس  وتأييد  المختصة  الجهة  أو  الكلية  مجلس  توصية  على 
الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي على أال تتجاوز المكافأة 

في جميع األحوال الحدود القصوى الواردة في هذه المادة.

 المادة الثالثون
من  العقد  مدة  طيلة  عائلته  وأفراد  المتعاقد  يستفيد 
الخدمات الطبية العامة المتاحة بالمملكة ولمجلس الجامعة في 

حاالت الضرورة القصوى أن يقرر غير ذلك. 

 المادة الحادية والثالثون
يجوز أن تتحمل الجامعة النفقات الفعلية لتعليم أوالد عضو 

االنتقال  رسوم  عدا  حكمه  في  ومن  المتعاقد  التدريس  هيئة 
إكمال  االبتدائية حتى  المرحلة  اعتبارًا من  وإليها  المدرسة  من 

المرحلة الثانوية بالشروط اآلتية : 
1 - أن يتعذر قبولهم في المدارس الحكومية.

2 - أال يقل عمر أي منهم عن ست سنوات وال يتجاوز ثماني 
عشرة سنة. 

3 - أن يكون تعليمهم داخل المملكة بحيث ال تصرف نفقات 
التعليم لمن يكون تعليمه خارج المملكة.

 أال يتجاوز عدد من يدفع لهم عن أربعة وعلى ألا تتجاوز 
النفقات الإجمالية خمسة وعشرين ألف ريال في السنة 
الدراسية الواحدة ، ويتولى مجلس الجامعة تحديد المبلغ 

طالب وفق ما يراه مناسبًا. المخصص لكل 
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المادة الثانية والثالثون 
األسبوع  نهاية  عطلة  إلى  باإلضافة  المتعاقد  يستحق 
والعيدين إجازة سنوية براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها 
يومًا  و )45(  التدريس ومن في حكمه  يومًا لعضو هيئة   )60(
لمن سواهم، وتستحق اإلجازة عن جزء من السنة بما يتناسب 
مع ذلك، ويعتبر في حكم المستحق لإلجازة كاملة من بدأ عقده 
ولمجلس   ، بالجامعة  العقود  بدء  تاريخ  من  واحد  شهر  خالل 
التقويم  لمتطلبات  وفقًا  السنوية  اإلجازة  فترة  تعديل  الجامعة 

الدراسي. 
ويجوز أن تقل مدة اإلجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوب بين 
الطرفين ، وللجامعة الحق في تحديد بداية اإلجازة ونهايتها، وال 

تستحق عن مدة اإلعارة واإلجازة االستثنائية والغياب. 

المادة الثالثة والثالثون
المتعاقد وتوصية  يجوز في حالة الضرورة بناًء على طلب 
السنوية  المتعاقد  إجازة  تجزأ  أن  الجامعة  وموافقة  عمله  جهة 
إلى فترتين على األكثر على أن ال تقل مدة أي منهما عن ثلث 

نفس  خالل  الفترتين  بإحدى  المتعاقد  يتمتع  أن  على  اإلجازة 
السنة التي استحقت عنها اإلجازة. 

المادة الرابعة والثالثون
بناًء على طلب  أو  العمل  لمتطلبات  وفقًا  الجامعة  لمدير   - 1
المتعاقد أن يؤجل حصول المتعاقد على اإلجازة العادية أو جزء 
منها على أال تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة الجديدة 

للمتعاقد. 
2 - لمدير الجامعة تعديل موعد اإلجازة األسبوعية للمتعاقد 

وفقًا لمقتضيات العمل. 
مع  بعضها  أو  كلها  العادية  اإلجازة  إلغاء  الجامعة  لمدير   -3 
بموافقة  اإللغاء  هذا  يكون  أن  على  عنها  المتعاقد  تعويض 
المتعاقد إال في حالة الضرورة القصوى، ويكون التعويض عن 
المدة التي ألغيت بما يعادل راتبه في السنة التي استحق فيها 
اإلجازة ويسقط حق المتعاقد في تذكرة السفر بمفرده في حالة 

اإللغاء الكامل إلجازته. 
أو  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  إجازة  إلغاء  الجامعة  لمدير   - 4

اإلجازات



37دليل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين

اإللغاء  هذا  يكون  أن  على  العمل  لمقتضيات  وفقًا  منهما  جزء 
التعويض عن  الضرورة ويكون  إال في حالة  المتعاقد  بموافقة 

مدة اإلجازة الملغاة بما يعادل راتبها أو مدتها. 

المادة الخامسة والثالثون
للجامعة منح المتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها 
عشرة أيام في السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من إجازته 

السنوية وال يستحق عنها تذاكر سفر. 

المادة السادسة والثلاثون 
يجوز منح المتعاقد من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 

إجازة استثنائية بدون راتب لمدة ال تزيد عن فصل دراسي 
لظروف تقدرها الجامعة، وتعتبر الخدمة متصلة وال يستحق 

عن هذه المدة أي من المميزات المنصوص عليها في العقد.

المادة السابعة والثالثون
يستحق المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من أداء عمله 

كامل  براتب  واحد  شهر  مدتها  مرضية  إجازة  مؤقتة  بصورة 
ويجوز تمديها شهرين آخرين بنصف الراتب وال تستحق اإلجازة 
المرضية إذا وقعت اإلصابة أو المرض أثناء وجود المتعاقد في 
الخارج في إجازة وتسقط اإلجازة المرضية بانتهاء السنة المالية 

التي استحقت فيها.
وإذا كان المرض ناشئًا عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد 
إثبات  في  وتتبع  المستحقة،  المرضية  اإلجازة  الحق في ضعف 
المقررة  القواعد  المرضية  اإلجازة  مدة  تحديد  وفي  المرض 

بالنسبة للموظفين السعوديين. 

المادة الثامنة والثالثون
تستحق المتعاقدة - براتب كامل - إجازة وضع مدتها خمسة 
وأربعون يومًا وإجازة عدة الوفاة للمتعاقدة المسلمة وإجازة شهر 

لغير المسلمة في حال وفاة الزوج. 

المادة التاسعة والثالثون 
يجوز للمتعاقد خالل السنة والواحدة أن يجمع بين أكثر من 
إجازة من اإلجازات المستحقة له متى توافرت أسباب استحقاقها.
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المادة األربعون
لمجلس الجامعة الموافقة على ندب المتعاقد أو إعارته من 
الجامعة لمدة ال تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها مجلس 
مستحقاته  إليها  سيندب  التي  الجهة  تتحمل  أن  على  الجامعة 
نهاية  مكافأة  عنها  يستحق  وال  متصلة  خدمته  وتعتبر  المالية 

خدمة. 

 المادة الحادية واألربعون 
أو  الجامعة  إلى وظيفة أخرى داخل  المتعاقد  للجامعة نقل 

الموافقة على نقله من خارجها بالشروط اآلتية : 
المنقول  الوظيفة  لشغل  سعودية  كفاءات  تتوفر  ال  أن   - 1

إليها. 
2- أن يكون المتعاقد مستوفيًا للمؤهالت المطلوبة للوظيفة 

المنقول إليها. 
3- أن يوافق المتعاقد على النقل وكذلك الجهة المنقول منها 
في حال النقل إلى الجامعة من جهة أخرى ، وإذا كان النقل قبل 

نهاية مدة العقد فتستمر معاملة المتعاقد وفقًا لعقده المعمول 
به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد أو أقرب سنة عقدية إذا كانت 

مدة العقد أكثر من سنة.

المادة الثانية واألربعون
أخرى  حكومية  جهة  من  الجامعة  إلى  المتعاقد  نقل  إذا 

فيعامل وفق اآلتي : 
       يعتبر العقد مستمرًا بالنسبة للإجازات ومدة الخدمة.  وتحسب1 -

مدة الخدمة كخبرة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ومن في 
حكمهم وفق ما جاء بالمادة (10) من هذه الالئحة. 

  بالنسبة لمكافأة نهاية خدمته السابقة فيعامل وفقًا لعقده 2 -
مع جهته السابقة، أما خدماته في الجامعة فيعامل وفقًا 

ألحكام هذه الالئحة.

الندب واإلعارة والنقل
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المادة الثالثة واألربعون 
الالئحة  هذه  في  عليه  ينص  لم  فيما  المتعاقد  يخضع 
للواجبات والمسئوليات التي تنص عليها لوائح الجامعة وفيما لم 
يرد فيه نص في هذه الالئحة تطبق بشأنها األحكام الواردة في 

نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. 

المادة الرابعة واألربعون
التي  الوظيفية  األخطاء  إلى  بالنسبة  المتعاقد  يخضع 

الجامعة  في  السعوديين  تأديب  ألحكام  الخدمة  أثناء  يرتكبها 
ونصوص هذه الالئحة. 

المادة الخامسة واألربعون
النافذة  يلتزم المتعاقد باتباع األنظمة واللوائح والتعليمات 
العادات  احترام  يعولهم  من  وعلى  عليه  ويجب  المملكة  في 
والتقاليد المرعية في المملكة وعدم المساس بالدين أو التدخل 

في السياسة. 

المادة السادسة واألربعون
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها 
إذا لم يباشر المتعاقد عمله خالل خمسة عشر يومًا لموعد الذي 

تحدده الجامعة عند التعاقد. 

المادة السابعة واألربعون
يتجدد العقد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر 
مدته بشهرين على  انتهاء  قبل  العقد  إنهاء  كتابة في  برغبته 

األقل.

الواجبات والمسؤوليات

اإللغاء والتجديد واإلنهاء
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.

ربعون المادة الثامنة وال 
: ينتهي العقد قبل انتهاءمدته فيالحاالت اآلتية
لحصول المتعاقد على الجنسية السعودية   -1 

 2- قبول االستقالة

قبول  عدم  من  الرغم  على  االستقالة  على  اإلصرار  -3 

الجامعة لها. 
4- االنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة 
تزيد على خمسة عشر يومًا متوالية أو ثالثين يومًا متفرقة متى 
هذه  في  المتعاقد  ويعد  السبب  لهذا  العقد  إنهاء  الجامعة  رأت 

الحال في حكم المصر على فسخ العقد.
5- إلغاء الوظيفة.

6 -    العجز الدائم عن العمل. 

7- عدم الكفاءة. 
8- انخفاض مستوى األداء الوظيفي. 

9- الفصل التأديبي بقرار من الجامعة. 
10- مقتضيات المصلحة العامة. 

مخلة  جريمة  في  أو  شرعي  بحد  المتعاقد  على  الحكم   -11

بالشرف واألمانة. 

12- الوفاة. 
إذا تجاوز مدة المرض مدة اإلجازة المرضية المنصوص   -13
عليها في المادة )37( وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد تذاكر 

العودة وال تستعاد منه البدالت التي صرفت له. 

ربعون المادة التاسعة وال
-1 إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات (11,9,4,3) من 

المادة )48( ترتب ما يأتي : 
أ - سقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته، ومكافأة نهاية 
في  الجامعة  لمدير  ويجوز  عنها  التعويض  أو  واإلجازة  الخدمة 

الحاالت االستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة. 
من  المتبقية  الفترة  عن  السكن  بدل  جزء  منه  ب -  يستعاد 
كان  إذا  التأثيث  بدل  وكذلك  فأكثر،  أشهر  كانت ستة  إذا  العقد 

إنهاء الخدمة قبل نهاية السنة األولى بستة أشهر على األقل.
خدماته  كانت  إذا  شهرين  راتب  للجامعة  المتعاقد  جـ -  يدفع 

.) منتهية وفق الفقرتين )3،4( من المادة )48
يطبق ما جاء في )ب( من الفقرة )1( من هذه المادة على  - 2 

من تنتهي خدمته وفق الفقرة )2( من المادة )48(.
3 - في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقًا للفقرة )1( من المادة 
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االستاذ المساعد:
يعين في هذه الوظيفة الحاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة.

األستاذ المشارك: 
يعين في هذه الوظيفة من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة.

األستاذ: 
يعين في وظيفة أستاذ من حصل على اللقب من جامعة تعترف بها الجامعة.

المحاضرون: 
يشترط في اختيار المحاضر أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير على األقل أو أية درجة علمية أخرى تعتبرها الجامعة 

معادلة للماجستير ويعين بأول المربوط عدا: 
1- المحاضر في تخصصات الهندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعين بالمربوط الثاني. 

2- المحاضر في تخصص الصيدلة األكلينيكية فيعين بالمربوط الثالث. 
3- المحاضر في تخصص الطب البشري وطب األسنان فيعين بالمربوط الرابع. 

شروط التعيين
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مدرسو اللغات: 
يشترط فيمن يعين لتدريس إحدى اللغات األجنبية بالجامعة أن تتوفر لديه أي من المؤهالت اآلتية:

1- أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في اللغة التي يقوم بتدريسها بتقدير عام )جيد( على األقل وعلى دبلوم تدريس
اللغة كلغة أجنبية باإلضافة إلى خبرة في تدريسها ال تقل عن سنة ويفضل من سبق له تدريسها للطالب العرب. 

2- أو أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في اللغة التي يقوم بتدريسها بتقدير عام جيد على األقل باإلضافة إلى خبرة في
تدريسها لمدة ال تقل عن ثالث سنوات ويفضل من سبق له تدريسها للطالب العرب. 

3- أو أن يكون حاصال على درجة الماجستير في اللغة التي يقوم بتدريسها كلغة أجنبية ويفضل من تكون لديه خبرة في تدريسها
لمدة ال تقل عن سنة ومن سبق له تدريسها للطالب العرب.

المعيدون:
يعين المعيد بأول المربوط من رتبة معيد عدا:

أ-  المعيد في تخصصات الهندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعين بالمربوط الثاني. 
الثالث . ب -  المعيد في تخصص الصيدلة األكلينيكية فيعين بالمربوط 

ج-  المعيد في تخصص الطب البشري وطب األسنان فيعين بالمربوط الرابع. 
 ويشترط في اختيار المعيدين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وبتقدير جيد جدًا على 

األقل.
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WK�R*« …bzUH�« oOI% v�≈ ÍœR¹ Ê√ w! q�_« U¼Ëb×¹

tðUOŠ W¹«bÐ w! tLN¹ U� W!dF� vKŽ ÁbŽU3¹ Ê√Ë tM�

Æ U?³ł«Ë s� t?OKŽ U�Ë ‚u?IŠ s� t� U?�Ë WOKL?F�«

b?FÐ …b¹b??'« tðU?O?Š w! nþu*« Z?NM¹ Ê√ Îö?�√Ë

rOK3�«Ë VOD�« „uK3�« qłË e?Ž tK�« vKŽ œUL?²Žô«

tzU??Ýƒ— WK�U??F?� vK?Ž ’d?×¹ Ê√Ë ·d??A*«Ë

WK�UF*« —uN?L'« s� rNF� q�UF²¹ s�Ë t?OÝƒd�Ë

5K�«Ë o!d�« t−N½ ÊuJ¹ Ê√Ë WO�UŽ ÕËdÐË WM3(«

s� tFOD²3¹ U� vBH√ ‰c³¹ Ê√Ë  UłU(« »UÐ—√ l�

l!— v�≈ ÍœR¹ U0 rN�U?LŽ√ “U?$≈ w! rN� …bŽU?3*«

u¼ t²?FLÝË t?O! qLF¹ Íc�« “U?N'«Ë ÁbKÐ WF?LÝ

±± ‡‡



¨tðdz«œ w! nþu?� uN?! Æ—u?Ož hK�?� h�A?Z

Èdš√ …dz«œ w! lł«d�Ë W×KB� Ë– tMJ�Ë

¡«u?Ý v�≈ UM¹b??N¹ Ê√ d¹b?I�« wKF�« t?K�« 5KzU?Ý

ÆoOI!u²�« w�Ë tK�«Ë rOI²3*« qO³3�«

WO½b*« W�b)« …—«“Ë

±≤ ‡‡



W�U� 
U�uKF�

±≥ ‡‡



W�U� �U�uKF�

iFÐ WO½b*« W�b)UÐ 5K�UF�« ŸULÝ√ ‚dD¹ U� Î«dO¦Z

W³?3M�UÐ …œb×?�  ôu�b�Ë rO¼U?H� UN� w?²�« ÿUH�_«

W�b)UÐ Î«b¹bł o?×²K*« qF�Ë ÆŸUDI�« «c¼ w! 5K�UFK�

∫ÿUH�Q?Z p�–Ë Æ ôu�b*« Ác¼ iFÐ tMŽ VO?Gð WO½b*«

Wł—b�«Ë ‡‡ Vð«d�«Ë ‡‡ W³ðd?*«Ë ‡‡ WHOþu�« ‡‡ nþu*«

a�« ÆÆÆ …ËöF�«Ë ‡‡

øÿUH�_« Ác¼  ôËb� UL!

∫n?u*«

s� WO�UE½ …«œQÐ 5F¹ Íc�« wI?OI(« h�A�« u¼

Âu?IO� œb?×?� ÂUE½ ◊Ëd?ý o!Ë WB?²?�?� WN?ł

qÐUI� vDF¹Ë ÆWMOF� WHOþË  UO�ËR3�Ë  U³ł«uÐ

‰uLA*« ÂUEM�« Á—dI¹ U� v�≈ W!U{≈ Î«œb×� ÎU³ð«— p�–

ÆU¹«e�Ë ‚uIŠ s� tÐ

∫WHO?u�«

¨…œb;«  UO�u?¾3*«Ë  U³ł«u�« s� WŽu?L−� w¼

¨WO�uJ(« W?N'« ·«b¼√Ë ÂUN�Ë  U1U?B²š≈ o!Ë

o!Ë t²?HR� Ë√ W?Lz«œ WH?BÐ U� nþu?� UNÐ Âu?IO�

Vð«— ¡UI� W¹cOHM²�« UN?×z«u�Ë WO½b*« W�b)« WLE½√

w! WO�u?¾3*«Ë WÐuFB�« Èu?²3� ¡u{ w! œb?×�

ÆWHOþu�« pKð

±µ ‡‡



∫W	'd*«

bFÐ nþu*« tO! l{u¹ Íc�« wHOþu�« Èu²3*« w¼

U?LKZË UNKG?A� q¼Rð w²�« tÐu?KD*« ◊ËdA�« d?!uð

©vKŽ√ W³ðd?� Í√® vKŽ√ Èu²3�  «– WH?Oþu�« X½UZ

WDK3�« w! …œU?¹“ ‡‡ ÎU?³�U?ž ‡‡ U?N?³?ŠU?B¹ t½S?!

ÆVð«d�«Ë WO�ËR3*«Ë

ÂU?E½ V?ð«Ë— rK?Ý w! …œ—«u?�« Vð«d?*« ÊuJ?²ðË

W³ðd*UÐ √b³ð ÆW³ðd� dA?Ž W3Lš s� WO½b*« W�b)«

Êu�b?�²3*« U�√ Æ…d?AŽ W3�U?)UÐ wN²MðË v�Ë_«

W¹œU(UÐ √b³ð Vð«d� ÀöŁ s?� rN³ð«Ë— rKÝ ÊuJ²O!

W?O?IÐ U�√ Æ5Łö?¦�«Ë W?¦�U?¦�UÐ wN?²MðË 5Łö?¦�«Ë

…UC?I�«Ë WO×B�«Ë ¨W?OLOKF²�U?Z Èdš_« nzUþu�«

W1U?)« `z«uK� W?I!«d� Èd?š√ Vð«Ë— r�öÝ U?NK!

ÆnzUþu�« pK²Ð

∫V'«d�«

dNý qZ W¹UN½ w! nþu*« ÁU{UI²¹ Íc�« qÐUI*« u¼

œb×²¹Ë Æt²�bš ¡UMŁ√ qLŽ s� t¹œR¹ U� dOE½ Íd−¼

w²�« W³ðd*«Ë Vð«Ëd�UÐ ’U?)« rK3�« V3Š Vð«d�«

¡«uÝ d?š¬ qšœ Í√ tO?! qšb¹ ôË nþu*« UNK?GA¹

Î«¡eł bFð UN½S! …ËöF�« «bŽ U� ÆU¼dOž Ë√  ôbÐ X½UZ

ÆVð«d�« s�

±∂ ‡‡



∫WA—b�«

Vð«— U?N?ÝUÝ√ vK?Ž œb×?²¹ w²�« W?×¹d?A�« w¼

ÆW³ðd*« qš«œ nþu*«

∫…ËöF�«

nþu*« V?ð«— v�≈ ·U??C¹ Íc?�« w�U*« mK?³*« w¼

s� ¡e−?Z V3²?%Ë W¹—Ëœ WHBÐ t?²³ðd?� V3Š

ÆwÝUÝ_« Vð«d�«

∫ ö�R*«

W?O?Ý«—b�«  «œUN?A�« qL?A?²� V�U?G�« w! oKDð

¡«œ_ W�“ö�«  «—UN*«Ë  «—bI�«Ë ¨WOKLF�«  «d³)«Ë

ÆWHOþu�« qLŽ

±∑ ‡‡



nOMB��«

±π ‡‡



nOMB��«

sŽ UN?CFÐ nzUþu�« e?OO9 UNÐ b?BI¹ W?OKLŽ u¼

‡‡ W�UŽ WŽuL−�®  UŽuL−� w! UNFOL& rŁ ÆiFÐ

WŽu?L−?� rŁ ‡‡ W�U?F�« WŽu?L:« qš«œ WO?Žu½ rŁ

W¾! qZ rCð YO?×Ð ÆWOŽuM�« WŽuL?:« qš«œ  U¾!

qL??F�« Ÿu½ w! tÐU??A?²ð w²?�« nzUþu�« lO??L?ł

tðU?³ł«ËË tðU?O�ËR3?� w! WÐu?FB�« Èu?²3?�Ë

Ætz«œ_ W�“ö�« qO¼Q²�« V�UD�Ë

W?�b?�?²?3?*«  U?×KDB*« iFÐ w?K¹ U?L?O?!Ë

∫nOMB²�UÐ

W�UF�« W�uL:« ‡‡√

wL²Mð nzUþË vKŽ Íu²×¹ ÂU?Ž wMN� rO3Ið w¼Ë

UNMOÐ błu¹ sJ?�Ë WHK²�� qLŽ  ôU?−� Ë√ sN� v�≈

w! qO¼Q²�« Èu?²3L?Z WZd²A?� WC¹dŽ hzU?Bš

ÆVð«d*«Ë nzUþu�«

dA?FÐ nzUþuK� W�U?F�«  UŽu?L:«  œb?Š œbHË

∫w¼  UŽuL−�

ÆWOBB�²�« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

ÆWOLOKF²�« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

ÆWOÝU�uKÐb�« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

ÆWO�U*«Ë W¹—«œù« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

≤± ‡‡



ÆW½ËUF*« W¹—«œù« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

Æ UOKLF�« nzUþu� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

ÆWOŽUL²łù«Ë WO!UI¦�« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

ÆWOM¹b�« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

Æ…bŽU3*« WOMH�«Ë WOMH�« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

ÆWO!d(« nzUþuK� W�UF�« WŽuL:« ‡‡‡

∫WO�uM�« W�uL:« ‡‡ »

s� WŽu?L−� s� ÊuJ²ð w?Žd! wMN� rO?3Ið w¼Ë

w! nK²�ð U?NMJ�Ë ¨bŠ«Ë ‰U−?� w! qLFð nzUþu�«

qLF�« YO?Š s� ¡«uÝ  öOBH?²�«Ë V½«u'« iFÐ

nzUþuK� W?O?ŽuM�« W?Žu?L?:« q¦?�® Á«u²?3?� Ë√

W?ÝbMN�« nzUþË v?KŽ qL?²?Að w²�«Ë W?O?ÝbMN�«

Ÿ«u½√ s� U¼dO?žË W¹—UL?F*«Ë ¨WO½b*«Ë WO?zUÐdNJ�«

Æ©WOÝbMN�«  UBB�²�«

∫ UFH�« q$ö$ ‡‡ ‡A

 UŽu?L:« sL?{ WOŽd?! WOMN�  U?LO?3Ið w¼Ë

s� W¾! s� d¦Z√ s�  U?¾H�« WK3KÝ ÊuJ²ðË ¨WOŽuM�«

UNMJ�Ë qLF�« ‰U−� w! t?ÐUA²ð w²�« nzUþu�«  U¾!

w�U²�UÐË ¨WO�u¾3*«Ë WÐu?FB�« Èu²3� w! nK²�ð

—U3*«  U?¾H�« WK3?KÝ d³²?FðË W³ðd*« w! nK?²�ð

ÆWOHd²K� wFO³D�«

≤≤ ‡‡



∫WFH�« ‡‡ œ

s� Ÿd?H²� w?Žd! wMN?� rO3?Ið dG?1√ d³²?FðË

nzUþu�« Ÿ«u½√ lOLł W¾?H�« qLAðË ¨ U¾H�« WK3KÝ

∫YOŠ s� WO!UZ Wł—bÐ WNÐUA²*«

ÆqLF�« WFO³ÞË Ÿu½ ‡‡‡

ÆWO�u¾3*«Ë WÐuFB�« Èu²3� ‡‡‡

Ætz«œ_ W�“ö�« qO¼Q²�«  U³KD²� ‡‡‡

∫ÂUEM�«

WF{«Ë® WN'« s� dIð w?²�« WOÝUÝ_« bŽ«uI�« u¼

s� t?²?Ý«—œ b?FÐ ¡«—“u�« f?K−?� u¼Ë ©W?LE½_«

V3Š wJK� ÂuÝd0 Á—«b?1≈ r²¹Ë È—uA�« fK−�

‰b?F¹ ôË Æ¡«—“u�« fK−?� ÂUEMÐ …œ—«u�« W?I¹dD�«

Âu?Ýd� —Ëb?BÐ Í√ Ædš¬ ÂU?EMÐ ô≈ vGK¹ Ë√ ÂUEM�«

Æp�cÐ wJK�

∫W;zö�«

qH√ …«œQÐ —bBð w¼Ë ÂUEMK� WOKOB?H²�« …bŽUI�« w¼

WN'« q³H s?� p�–Ë ÂUEM�« tÐ —bB¹ U2 WI¹dD�« w!

Ë√ ‰bFð ô `z«u?K�«Ë U¼—«b1≈ ÂUEM�« UN?O�≈ qZË√ w²�«

bŽ«uIÐ wðQð Ê√ “u−¹ ô U?LZ ÂUEM�« w! …œU� Í√ wGKð

ÆtÐ wCI¹ U� ·öš vKŽ

W�b)« WLE½_ W³3M�UÐ V�UG�« w! `z«uK�« —bBðË

WN?'« uN! ¨W?O½b*« W�b?)« fK−� q³?H s� WO½b*«

r� U?� ¨`z«uK�« Ác¼ q¦� —«b?1≈ t�UE½ t� œb?Š w²�«

≤≥ ‡‡



—«b?1≈ oŠ WMO?F?� W?N?ł v�≈ qZË√ b?H ÂUEM�« sJ¹

ÆWMOF� W×zô

∫rOLF:�«

WB²<« W¹cOHM²�« WN'« s� —bB¹ ÂUŽ »UDš u¼

WMOF� ÂUJŠ√ oO³Dð Ë√ …œb×� ‰ULŽ√ vKŽ ·«dýùUÐ

rJ×ÐË Æ5F� d�_ ‰u?�b� Ë√ ÂuNH� ÕU?C¹≈ sLC²¹

WHöF�«  «–  UN'« s� Vždð WN'« Ác¼ ’UB²š«

Ë√ qL?FK� Î«b?O?Šuð t?³łu0 w?AL?²�« Ë√ Ác?O?HMð

Æ UN'« pKð 5Ð  «¡«dłù«

≤¥ ‡‡



5OF��«

≤µ ‡‡



5‡‡OF�‡‡�«

—UO?²šô WB?²<« W?N'« tJK9 oŠ u¼ 5O?F²�«

…bF*« b?Ž«uIK� ÎU?I!Ë WH?Oþu�« qGA� 5F?� h�ý

pK3�« w! 5OF?²�« ‚dÞ œbF²ðË Æ÷dG�« «c?N� ÎUHKÝ

W?N'«  U?OŠö?1 nK²?�ð UL?Z W�Ëb�UÐ wH?Oþu�«

…UCI�« 5OF²?! Ædš¬Ë ÂUE½ 5Ð 5OF²�« w! W¹—«œù«

fK−?� s� Õ«d?²H« vKŽ ¡UM?Ð wJK� d�QÐ r?²¹ Îö¦?�

f¹—b??²�« pKÝ w?! 5O?F??²�«Ë vK?Ž_« ¡U?C??I�«

5OF²�« p�c?ZË ÆWF�U'« fK−� tJK1  U?F�U'UÐ

U?N¾?AMð w²�« WN?'« w¼Ë® W�U?F�«  U3?ÝR*« w!

ÎU?O�U?� ÎôöI?²?Ý« U?N?�UE½ rJ×Ð U?N?ODFðË W�Ëb�«

W3ÝR*« …—«œ≈ fK−� tJK1 UN?O! 5OF²�U! ©ÎU¹—«œ≈Ë

5O?Fð Ê√ U?L?Z ÆU?N?�U?E½ Áœb?Š Íc�« ‰ËR?3*« Ë√

W?N?'« tJK9 oŠ u?¼ U/≈ q�U?F�« Ë√ Âb?�?²?3*«

w! UNF� Èdš√ WN?ł Í√ WZ—UA� ÊËœ UNð«– W¹—«œù«

nzUþu�« qG?A� 5OF²?K� W³3M�UÐ d?�_« sJ�Ë ¨p�–

¨WOLOKF²�« W×zö�« Ë√ WO½b*« W�b)« ÂUEMÐ W�uLA*«

W¹—«œù« WN'« l� WO½b*« W?�b)« …—«“Ë „d²Að U/≈

W�b?)« …—«“u! ¨h�?A�« «c¼ UNO?! 5F²?OÝ w²�«

qG?A� 5H?þu*« `O?ýdð v�u?²ð w²?�« w¼ W?O½b*«

W?O�uJ(«  U?N'« VKD?ð w²�« …džU?A�« nzUþu�«

ÆUN²łUŠ o!Ë UNKGý

o¹dÞ sŽ n?zUþu�« Ác¼ qG??AÐ …—«“u�« Âu??IðË

≤∑ ‡‡



 UOKJ�« Ë√  U?F�U'« w−¹d?š s� UNOKŽ `O?ýd²�«

ÊöŽù« o¹dÞ sŽ Ë√ WOBB�²�« Z�«d³�«Ë b¼UF*«Ë

ÆW�UF�« WHOþu�« qGAÐ —błô« —UO²š_  UIÐU3*«Ë

—«b1≈ W¹—«œù« W?N−K� h�A�« `O?ýdð bFÐ r²¹Ë

ôË Æ5OF²�« W?OŠö1 pK1 s� q³H s� tMO?OFð —«dH

 U³?ł«u� h�A�« …d?ýU³0 ô≈ Î«c?!U½ 5OF?²�« bF¹

Æ—«dI�« —Ëb1 bFÐ t²HOþË

∫5OF:�« ◊Ëd2

s� WLE½_« iFÐ t?³KD²ð U� iFÐ v�≈ W?!U{ùUÐ

Ê√ ô≈ W�UF�« nzUþu�« s� WMOF� Ÿ«u½√ qGA� ◊Ëdý

WHOþu�« qGý WO½UJ�ù W�“ôË …œb×� ÎUÞËdý „UM¼

W?FÐ«d�« tðœU?� w! WO?½b*« W�b?)« ÂUE½ vMŽ b?HË

Èb?Š≈ w! 5F?O?Ý sL?O?! ◊Ëd?A�« Ác¼ b¹b?×?²Ð

∫w¼ ◊ËdA�«Ë ¨W�UF�« nzUþu�«

¡UM¦?²Ý« “u?−¹Ë ÆWO?3M'« ÍœuF?Ý ÊuJ¹ Ê√ ©√®

nzUþu�« w! W²?HR� WHBÐ Íœu?F3�« dOž Â«b?�²Ý«

5¹œu?F3?�« w! …d!u?²?� dO?ž …¡U?H?Z VKD²ð w²�«

bHË ÆW?O½b*« W�b)« fK−?� UNFC¹ b?Ž«uH Vłu0

w! 5¹œuF?3�« dOž nO?þu²� W×zô qF?H�UÐ  —b1

WO½b*« W?�b)« fK−� —«dH Vłu0 W?�UF�« nzUþu�«

Æ ‡¼±≥π∏Ø∏Ø± w! ¥µ rH—

ÆdLF�« s� ÎU�UŽ dAŽ WF³Ý ÎöLJ� ÊuJ¹ Ê√ ©»®

ÆÎUO×1 ÎUIzô © ‡ł®

Æ‚öš_«Ë …dO3�« s3Š ©œ®

≤∏ ‡‡



“u?−¹Ë ÆW?HOþu?K� WÐuKD*«  ö¼R*« Î«ezU?Š © ‡¼Ò®

Æ◊dA�« «c¼ s� ¡UHŽù« WO½b*« W�b)« fK:

w! s−3�UÐ Ë√ wŽd?ý b×Ð tOKŽ ÂuJ×?� dOž ©Ë®

vKŽ wC1 v²?Š W½U�_« Ë√ ·d?A�UÐ WK�� W?1dł

ÆqH_« vKŽ  «uMÝ ÀöŁ s×3�« Ë√ b(« cOHMð ¡UN²½«

WO³¹œQð »U³Ý_ W�Ëb�« W�b?š s� ‰uBH� dOž ©“®

ÀöŁ qB?H�« —«dH —Ëb?1 vKŽ vC?� bH sJ¹ r� U?�

ÆqH_« vKŽ  «uMÝ

∫WNdO:�« WM$

…d?²?! wC1 W?�b?)« w! h�?A�« 5O?Fð b?FÐ

t½u??Z W�U??Š w! p�–Ë WMÝ v?KŽ b¹eð ô WÐd??&

vKŽ Vðd²¹Ë Æ…d?� ‰Ë_ W�Ëb�UÐ qLF�« w! Î«b−?²3�

tKI½ Ë√ tð—UŽ≈ “u−¹ ô YOŠ —u?�√ …bŽ WÐd−²�« Ác¼

dO?ž Èdš√ W?¾! s� Èd?š√ WHO?þË qLFÐ tH?OKJð Ë√

Æ…d²H�« Ác¼ ‰öš UNOKŽ X³¦*« WHOþu�«

WÐd−²�« …b?� ÊS! …d²H�« Ác¼ w! t³?OGð W�UŠ w!Ë

WÐd−²�« …d?²! w! ◊d²A¹Ë »UO?G�« …b� —«bIÐ œb9

WFDI?²*« WÐd−?²�«  «d²! V3?²% ôË U¼—«dL?²Ý≈

UNŽuL−� w!  “ËUł u�Ë WMÝ sŽ UNM� qZ qIð w²�«

ÆWMÝ

…d²! ‰öš nþu*« WO?Šö1  u³Ł ÂbŽ W�UŠ w!Ë

 —b1√ w²�« W?N'« s� —«dIÐ q?BH¹ t½S! WÐd?−²�«

WHOþË v�≈ tKI½ tKB! s� ÎôbÐ “u?−¹Ë ÆtMOOFð —«dH

Ác¼ w!Ë U¼dO?ž Ë√ UNÐ qL?F¹ w²�« WN?'« w! Èdš√

≤π ‡‡



X³Ł ÊS! …b¹b?ł WÐd& …d²?! wC1 Ê√ bÐ ô W�U(«

ÆW�b)« s� qB! t²OŠö1 ÂbŽ

‰öš W?OŠö?B�« ÂbF� nþu*« W?�bš XN?²½≈ «–S!

tKLŽ sŽ W?¹œUŽ …“Uł≈ o×?²3¹ ö! WÐd?−²�« …d?²!

Ê√ o³?Ý w²�« W¹b?ŽU??I?²�« ‚u?I?(« t?O�≈ œU?FðË

‰bÐ s� t� ·d1 U0 V�UD¹ ôË t³ð«— s� XFDI²Ý√

w! Èd?š« …d?� „«d?²?ýôUÐ t� `L?3¹ ôË Æ5O?Fð

wC� b?FÐ ô≈ W�b�K� …œuF?K� WOHOþu�«  U?IÐU3*«

Æt²�bš ¡UN²½≈ s� WMÝ

bOH?²3¹ t½S! nþu*« WOŠö1  u?³Ł W�UŠ w! U�√

ÂUEM�« U¼—dI¹ w²�« U¹«e*« lOLł w! WÐd−²�« …d²! s�

ÆW�b)« …b� w! WÐd−²�« …b� qšbðË nþuLK�

≥∞ ‡‡



qIM�«Ë WO�d��«

≥± ‡‡



qIM�«Ë WO d��«

w! …—«b?ł X³Ł√ «–≈ t?²�b?š ¡UMŁ√ nþu*« qB?×¹

u¼ w²�« W?³ðd*« s� WO?Hd²�« w¼Ë …e?O� vKŽ qL?F�«

ÁeZd� p�cÐ s3?×²O! UNM� vKŽ_« W?³ðd*« v�≈ UNOKŽ

d�√ WOHd?²�« Ác¼ Ê√ iF³�« sE¹Ë ÆÍœU*«Ë wHOþu�«

œd−L! TÞUš sþ «c¼Ë Æ…b*« ‰U?LZ≈ bFÐ r²ð wFO³Þ

v²Š W?OHd²�« w! o(« nþu*« wDF¹ ô …b*« ‰U?LZ≈

Æ…b*« Ác¼ X�UÞ Ê≈Ë

nþuLK� ÎU?IŠ X3O� Îö1√ W?OHd²�U! ∫W?OHd²�« ÎôË√

 √— «–≈ UNÐ qL?F¹ w²�« tN−K� Íd¹b?Ið d�√ w¼ U/≈Ë

 d!uðË tz«œ√ w! ÎUM3%Ë …—«bł X³Ł√ bH nþu*« Ê√

W×zô w! …œ—«u�« ¨WOHd²K� …œb;« ◊ËdA�« WOIÐ tO!

∫w¼ ◊ËdA�« Ác¼Ë ¨ UOHd²�«

vMF0 U?NO�≈ WO?Hd²�« œ«d*« W?HOþu�« —u?Gý ‡‡ ±

ÆUNOKŽ u¼ w²�« W³ðd*« wKð WO�Uš t³ðd� d!uð

WHOþu�« ÁcN� WÐuKD*«   ö¼R*« tO! d!u²ð Ê√ ‡‡ ≤

W?OKLF�« tð«d?³šË W?OLK?F�« tðö¼R� wHJð YO?×Ð

ÆW³ðd*« Ác¼ v�« ‰u1uK�

 «uMÝ lÐ—√ sŽ qIð ô …b?� qLZ√ b?H ÊuJ¹ Ê√ ‡‡ ≥

ÆUNKGA¹ w²�« W³ðd*« w!

vKŽ nþu� s� d¦Z√ w! ◊ËdA�« Ác¼  d!uð v²�Ë

UN¹b� ÊuKL?F¹ w²�« WN'« ÊS! UNKG?A¹ w²�« t³ðd*«

vKŽ_« W³ðd?LK� WOHd?²�« vKŽ WK{UH?� rNMOÐ Íd&

≥≥ ‡‡



W?×zôË ÂUEM?�« U?N?×?{Ë√ w²�« W?I?¹dD�« V3?Š

Æ UOHd²�«

¨qIM�« Ÿu{u0 oKF²¹ U* W?³3M�UÐ U�√ ∫qIM�« ÎUO½UŁ

W?O?Hd?²�« Ÿu?{u* Î«—ËU?−?� UM¼ Ád?Z– œ—Ë Íc�«Ë

vKŽ Íd−¹ U?LNM� ÎöZ Ê√ w! UL?NMOÐ WDÐ«d�« œułu�

WHOþË v�≈ WHOþË „d?²¹ nþu*« Ê≈ YO×Ð ¨WHOþu�«

ÆÈdš√

—«d?I�« c?O??HMð »u?łË u¼ qIM?�« ÂUJŠ √ r¼√ s�Ë

c?HM¹ r?� «–S?! qIM�UÐ W¹—«œù« W?N??'« s� —œU?B�«

ÎU�u¹ d?AŽ W3L?š vKŽ b¹eð …b* qIM�« —«dH nþu*«

w! o(« W¹—«œù« W?N?−K� ÊS?! ŸËdA?� —c?Ž ÊËbÐ

»ułË t?�UJŠ√ r¼√ s� Ê√ ULZ Ænþu*« W�b?š ¡UN½≈

w! nþu*« qI½ q³?H WO½b*« W?�b)« …—«“Ë Í√— c?š√

sŽ U?NO�≈ qIMO?Ý w²�« WH?Oþu�« W¾?! ·ö²?š≈ W�UŠ

ÆUNKGA¹ w²�« WHOþu�«

≥¥ ‡‡



n�u*« 
U��«Ë

≥µ ‡‡



n�u*« �U!"«Ë

nB²¹Ë W�U?F�« WHOþu�UÐ h�A�« o×?²K¹ U�bMŽ

 UH?B�« s� œbFÐ Âe²K?¹ t½S! ÂUF�« nþu*« W?HBÐ

ÎUJK3?� pK3¹ Ê√Ë b¹b'« t?F{u� W?Lzö*« W³?OD�«

tzö�“ l� ÊËUF²¹ Ê√Ë U?N¹œR¹ w²�« WHOþu�«Ë oH²¹

Ê√Ë tzU?Ýƒ— s� t?O�≈ …—œU?B�« d?�«Ë_« lOD¹ Ê√Ë

s� q�U?F¹ Ê√Ë Æ„uK3�« s� 5A¹ U� qZ s?Ž bF²?³¹

o!d�UÐ rNðU?łU?Š ¡UC?I� 5F?ł«d*« s� tÐ qB?²¹

w! t²?HOþË –u?H½ ‰öG²?Ý« sŽ bF?²³¹ Ê√Ë Æ5K�«Ë

¡«œ_ tKLŽ XHË hB?�¹ Ê√Ë WOB�A�« t?(UB�

Èdš_« ‰U?LŽ_« sŽ b?F²³¹ Ê√Ë ÆW?HOþu�«  U?³ł«Ë

‰U?G²?ýôUZ t?²H?OþË  U³?ł«Ë l� ÷—UF?²ð w²�«

Æ…dýU³� dOžË …dýU?³� WI¹dDÐ ÊUZ ¡«uÝ …—U−²�UÐ

w! ÊU??Z ¡«u?Ý ’U??)« ŸUDI�« Èb� qL??F¹ Ê√ Ë√

U¼dO?ž Ë√ W¹—U&  ö×?� Ë√  U3ÝR� Ë√  U?Zdý

s� Î«œbŽ t?×z«u�Ë WO?½b*« W�b)« ÂUE?½ `{Ë√ bHË

±± s� œ«u*UÐ nþu*« vKŽ  «—u?E;«Ë  U³?ł«u�«

UN²!dF?� nþu� qZ ÂeK¹ w²�«Ë ¨ÂUEM�« s� ±µ v²Š

t²�¡U?3� t?OKŽ Vðd²¹Ë UNM� ¡wý w?! lI¹ ô v²Š

ÆWO³¹œQ²�«

5Ð ÂUE?M�« l{«Ë Ê“«Ë b??I?! d??š¬ V½U??ł s�Ë

W?ŠUð≈ 5?ÐË nþu*« vKŽ  «—uE;«Ë  U??³?ł«u�«

“Uł√ bI! tFL²:Ë t� …bzU?H�« oI×¹ ULO! t� W1dH�«

≥∑ ‡‡



ÂU?OI�U?Z WMO?F?� ‰UL?Ž√ W?Ý—U2 nþu?LK� ÂUEM�«

WŽ—e*« WKž lO?³Z W¹—U−²�« d?Ož WOŽ«—e�« ‰U?LŽ_UÐ

W¹U1u�«Ë W�«uI�« ‰ULŽQÐ ÂUOI�« p�cZË ÆUNJK1 w²�«

tÐ tDÐdð s* ÊU?Z «–≈ W�UZu�«Ë q�«—_«Ë ÂU?²¹_« vKŽ

YO×Ð Í√® WFÐ«d�« W?ł—b�« v²Š WÐ«dH Ë√ V3½ WK1

ÊuJ¹ Ê√ v?KŽ ©W�U??)« s?Ð« Ë√ rF�« sÐ≈ w?�≈ qBð

ÆWOŽdA�«  «¡«dłû� ÎUI!Ë p�cÐ t�UOH

tłU²½≈ s� …œUH²?Ýô« nþuLK� ÂUEM�« “Uł√ p�cZË

Æt�öG²Ý«Ë tFOÐË ÍdJH�«Ë wMH�«

W?OM!® W?H?OþË qGA?¹ Íc�« nþuL?K� “Uł√ U?L?Z

Ã—Uš tÐU3( t²MN� ”—U1 Ê√ ©WO!dŠ Ë√ …bŽU3�

“u−¹ YO?×Ð tFłd?� WI!«u?0 wLÝd�« Â«Ëb�« XHË

Îö×� `²H¹ Ê√ Îö¦� ◊UDš Ë√ ÂUÝ— WHOþË qGA¹ s*

Æ«cJ¼Ë Â«Ëb�« Ã—Uš qLF�« «c¼ tO! ”—ULO�

5F*«Ë Âb�?²3LK� “u?−¹ t½S! p�– v�≈ W?!U{ùUÐ

 ö?;«Ë  U?Zd??A�« w! qL?F�« —u??ł_« bMÐ vKŽ

 «—UOÝ …œUOHË WO!d?(« ‰ULŽ_« W�Ë«e�Ë W¹—U−²�«

Â«Ëb�« XHË Ã—U?š  UMŠUA�«Ë  ö?!U(«Ë …d?ł_«

Ë tKL?Ž  U³ł«Ë l� p�– ÷—U?F²¹ ô√ vKŽ w?LÝd�«

a¹—UðË ¥±∏Ø± rH— WO½b*« W�b)« fK−� —«dI� ÎUI!

Æ‡¼±¥±∑Ø±Ø±∂

≥∏ ‡‡



wL d�« Â«Ëb�«

≥π ‡‡



wL%d�« Â«Ëb�«

qL?F�«  U?ŽU3Ð b?O?I²?�« nþu*« vKŽ Vł«u�« s�

W¹«bÐ s� UN?O! —uC?(« vKŽ Vþ«u¹ Ê√Ë WO?LÝd�«

w! XHu�« «c¼ q�UZ q?GA¹ Ê√Ë tzUN?²½« v²Š Â«Ëb�«

t?O�≈ WKZu*« qLF�«  U?³?ł«Ë W¹œQð t½Qý s� U?� qZ

Æt²HOþË V3Š

 UŽUÝ l³Ý w¼ ÂuO�« w! wLÝd�« qLF�«  UŽUÝË

wN²MðË ÎUŠU?³1 nBM�«Ë WFÐU3�« W?ŽU3�« s� √b³ð

fK−� —«dH p�– œbŠ UL?Z nBM�«Ë WO½U¦�« WŽU3�UÐ

b?F¹Ë ‡¼±≥πµØ±≤Ø≥ a¹—UðË ±∑µ∑ rH— ¡«—“u�«

Æq�UZ Vð«dÐ WOLÝ— WKDŽ WFL'«Ë fOL)« U�u¹

b¹b?% w! WO�u?J(«  UN?'« iFÐ ÃU²?% bHË

UNKLŽ W?FO³ÞË  U³?ł«Ë tOC²Ið b?H UN� 5F� Â«Ëœ

ÆWB²<« WN'« l� W�U(« Ác¼ w! o3M²!

¥± ‡‡




«ËöF�«Ë V$«Ëd�«

¥≥ ‡‡



�«ËöF�«Ë V)«Ëd�«

¨Vð«d�UÐ œu??B??I*« qO�b�« «c?¼ W¹«bÐ w! UM!d??Ž

Æ «ËöF�UÐ W?¹—Ëœ WHBÐ t?OKŽ √dDð w²�« …œU¹e�«Ë

W³ðd� s� W?OHd²�UÐ b¹e¹ Vð«d�« ÊS?! p�– v�≈ W!U{≈

ÆVð«Ëd�« r�ö3Ð œb×?� u¼ UL³3?Š vKŽ√ W³ðd� v�≈

pK3�« ¡U?C?Ž_ rK?Ý „UMN?! …œb?F?²?� r�ö?3�«Ë

W?¾O¼ ¡U?CŽ_ Vð«Ë— rK?Ý „UM¼ Ê√ UL?Z wzUC?I�«

nzUþu�« wKžU?A?� rKÝË  U?F?�U?'UÐ f¹—b?²�«

wHþu* rKÝË ÆWO?LOKF²�« nzUþuK� rKÝË W?O×B�«

WO½b*« W�b)« ÂUEMÐ WOK1√ WHBÐ 5�uLA*« W�Ëb�«

Æ5�b�²?3*« W×zöÐ 5�uLA*« 5�b�?²3LK� rKÝË

ÊuMOF¹ s¹c�« r¼Ë —uł_« bM?Ð vKŽ 5MOFLK� rKÝË

W¹œUŽ Ë√ W?O!dŠ Ë√ W?OM! ‰ULŽ√ w! W�Ëb�« …e?NłQÐ

W×?zôË ‰ULF?�«Ë qLF�« ÂUE½ ÂUJŠ√ rN?OKŽ o³DðË

Ác¼ vKŽ ŸöÞô« ÊUJ�ùUÐË Æ—uł_« bMÐ vKŽ 5MOF*«

Êu?¾?ý  «—«œSÐ ‰U?BðôUÐ W?łU?(« bMŽ r�ö?3�«

ÆWO�uJ(«  UN'UÐ 5Hþu*«

¥µ ‡‡




P&UJ*«Ë 
ôb��«


UC*uF��«Ë

¥∑ ‡‡



�UC�uF��«Ë �P,UJ*«Ë �ôb!�«

e?!«u(« s� d?O?¦JÐ t²?�b?š ¡UMŁ√ nþu*« vE×¹

rz«œ u¼ U?� U??NM� ÆÂUEM�« U¼—d?H w²?�«  «e?O?L*«Ë

…bŠ«Ë …d* ·dB¹ U� UNM�Ë ÆW?�b)« ‰«uÞ dL²3�Ë

Ác¼Ë Æ5F?� V³?3Ð oKF?� Ë√ WŽu?DI� W?H?BÐ Ë√

ÂUEM�« U?N?OKŽ oKÞ√ w²� « w?¼ e!«u?(«Ë  «e?O?L*«

Æ© UC¹uF²�«Ë  P!UJ*«Ë  ôb³�«®

∫ ôb	�UQ

w! …dL²?3� WHBÐ ·dBð w²?�« WO�U*« m�U³*« w¼

«–≈ W?ŽuDI?� WH?BÐ ·d?Bð Ë√ Vð«d�« l� V�U?G�«

YO?Š s� Vð«d�« ÂUJŠ√ c?šQðË Æ5F?� V³Ý oI?%

sL{ bFð ô UNMJ�Ë ÆnO?Hu²�« Ë√ iH)« Ë√ ·dB�«

ÆVð«d�«

∫wðü« u×M�« vKŽ …œbF²�  ôb³�« Ác¼Ë

l� —«d?L²?ÝUÐ ·dB¹ Íc?�« ÍdN?A�« qIM�« ‰bÐ ‡‡±

WO½U?¦�«Ë v�Ë_« Vð«dLK� ‰U¹— ©¥∞∞® Á—«b?I�Ë Vð«d�«

5�b�?²3*« nzUþËË ÆW3?�U)«Ë WFÐ«d�«Ë W?¦�U¦�«Ë

Vð«d?LK?� ‰U¹— ©∂∞∞®Ë Æ—u?ł_« bMÐ vKŽ 5?MO?F*«Ë

Æ…dAŽ WFÐ«d�« v²Š WÝœU3�«

qIM�« ‰bÐ s� ©        ® ‰œU?F?¹ w!U?{≈ qI½ ‰bÐ ‡‡≤

qLF?Ð tHOKJ?ð W�UŠ w! nþu?LK� ·dB¹ Íd?NA�«

ÆtÐ«b²½« W�UŠ w! Ë√ w!U{≈

¥π ‡‡

±

≥∞



qL?FK� »«b?²½ô« W�U?Š w?! w�u¹ »«b?²½« ‰bÐ ‡‡≥

±±≥ 5Ð U� Vð«d*« V3Š ÕË«d²¹Ë qLF�« dI� Ã—Uš

ÊU??Z «–≈ •µ∞ t?O?�≈ ·U?C¹Ë ‰U?¹— ∂∞∞ v�≈ ‰U¹—

bKÐ w�≈ bKÐ s� Ë√ fJF?�« Ë√ WJKL*« Ã—Uš »«b?²½ô«

ÆWJKL*« Ã—Uš dš¬

qIM�« W?�U?Š w! ©q?O?Šdð Í√® ‰U??I??²½« ‰bÐ ‡‡¥

Ë√ WJKL*« Ã—Uš ÊUJ� v�≈ ÊUJ� s� W�U?F�« W×KBLK�

b¹eð …b* WJKL*« q?š«œ »«b²½ô« W�U?Š w! Ë√ U?NKš«œ

Æs¹dNý Vð«— —«bI0 ·dB¹Ë ÎU�u¹ 5F3ð vKŽ

U� ÕË«d²ð W³?3MÐ ·dB¹Ë ÆWOzU½ oÞUM� ‰bÐ ‡‡µ

nzUþu�« vKŽ 5F*« nþuLK� p�–Ë •±∞ v�≈ •µ 5Ð

ÆWOzUM�« ÈdI�«Ë eZ«d*« ÈbŠSÐ

Ã—U?š …dL?²3?� WH?BÐ qLF¹ s* qO?¦9 ‰bÐ ‡‡∂

UNK?GA¹ w²�« W?³ðd*« V3Š Á—«bI?� œb×?²¹ WJKL*«

Ænþu*«

qO¦?L²�« ‰bÐ v�≈ W?!U{ùUÐ ·d?B¹ ÃöŽ ‰bÐ ‡‡∑

ÆWJKL*« Ã—Uš …dL²3� WHBÐ nþu*« qLŽ W�UŠ w!

Vð«— —«bI0 ·dB¹ Ë ©eO?N& Í√® 5OFð ‰bÐ ‡‡∏

w! …d?� ‰Ë_ 5F²¹ h�?A�« ÊuZ W�U?Š w! dN?ý

ÆW�Ëb�« W�bš

·dB¹Ë ÎU¹dNý ‰U¹— ©≤∞∞® —«bI0 dDš ‰bÐ ‡‡π

UN?�ULŽ√ n?B²ð w²�« nzUþu�« Èb?Š≈ vKŽ 5F¹ s*

Æ…—uD)UÐ

— ©≤¥∞® —«bI0 ·dB¹Ë ÈËbŽ Ë√ —d{ ‰bÐ ‡‡±∞

qL²×¹ w²�« nzUþu�« ÈbŠ≈ vKŽ 5F¹ s* ÎU¹dNý ÎôU¹

µ∞ ‡‡



ÆÈËbŽ Ë√ Î«—d{ V³3ð Ê√

ô W³3½ —«b?I0 ·dB¹Ë ©qLŽ WF?O³Þ® ‰bÐ ‡‡±±

w²�« nzUþu�« Èb?Š≈ v?KŽ 5F¹ s* •≤∞ “ËU?−?²ð

Ë√ dðuO?³LJ�« ‰U?LŽ√Ë a3M�U?Z WÐuFB�U?Ð nB²ð

Æ UŽœu²3*«Ë o¹œUMB�« ¡UM�QZ WO�U�

s* •≥∞ v�« •≤∞ 5Ð U� ÕË«d?²¹ ©WMN�® ‰bÐ ‡‡±≤

ô s2 V¹—b?²�« eZ«d� w?! V¹—b²�« ‰UL?Ž√ Êu�Ë«e¹

ÆWOLOKF²�« W×zö�« rNOKŽ o³Dð

Vð«d�« ”b?Ý œËbŠ w! q1«u?²� dH?Ý ‰bÐ ‡‡±≥

Æq1«u²*« dH3�« tKLŽ WFO³Þ wC²Ið s* ÍdNA�«

W�œU?O?B�«Ë ¡U?³Þú?� ·d?B¹Ë ⁄d?Hð ‰bÐ ‡‡±¥

ÆÍdNA�« Vð«d�« s� tðËUH²� W³3MÐ

ô w²�« m�U³*« w?¼Ë Æ P!UJ*« s� Î«œbŽ „UM¼ Ê√ U?LZ

vKŽ ·dBð U/≈Ë V�UG�« w! —«d?L²Ýô« lÐUÞ cšQð

œb?Fð «–≈  «d� …b?F� Ë√ …b?Š«Ë …d* ŸuDI� ”U?Ý√

ÆV³3�«

∫ P!UJ*« Ác¼ s�Ë

nþu*« nOKJð W�UŠ w! w!U{ù« qLF�« …Q!UJ� ‡‡±

w! Ë√ wL?Ýd�« Â«Ëb�« XHË Ã—U?š v!U{ù« qL?F�UÐ

ÆœUOŽ_«Ë qDF�«

¡U?³Þú� ÎU¹d?Ný Vð«d�« nB½ ‰œU?Fð …Q?!UJ� ‡‡≤

ÆÂu×K�«Ë `Ðc�« vKŽ Êu!dA¹ Íc�« 5¹dDO³�«

s¹dN?ý Vðd� ‰œUFð WŽuDI?� W¹uMÝ …Q!UJ� ‡‡≥

Æ5¹dDO³�« ¡U³Þú�

±πØ≤∑ …œU*« V3?Š W?�b?š W¹U?N½ ∫ …Q?!UJ� ‡‡¥

µ± ‡‡



ÆdNý√ WŁöŁ Vð«Ë—  v�« qBð

W¹u?CŽ w?! ÊuZd?²?A¹ s* W1U?š …Q?!UJ� ‡‡µ

f�U−� W¹uCŽ Ë√ tMOF� ÷«dž_ WKJA*« f�U:«

ÆW�UF�«  U3ÝR*«  «—«œ≈

‚u?Hð bMŽ d?N?ý Vð«— nB½ ‰œU?Fð …Q?!UJ� ‡‡∂

Æw³¹—bð Z�U½dÐ w! nþu*«

nþuLK� ·dBð  UC¹uF²�« s� Î«œbŽ „UM¼ Ê√ ULZ

∫w¼Ë UN³³Ý oI% «–≈

s�Rð w²?�« d?H?3�« …d??Zcð sŽ i¹u?F??²�« ‡‡±

tKI½ WKO?ÝË ‰U?LF?²?Ý« w! t?²³?ž— bMŽ nþu?LK�

ÆW1U)«

w! WI×²3*« W¹œU?F�«  «“Ułù« sŽ i¹uF²�« ‡‡≤

U?NMŽ i¹u?F?²�« “u?−?¹ w²�« …—d?I*« œb*« œËb?Š

W�b?)« fK−�  «—«dIÐ Ë√ ÆW?×zö�UÐ œ—Ë UL³?3Š

ÆWO½b*«

WÐU1ù« Ë√ e−F�« Ë√ …U!u�« W�UŠ w! i¹uF²�« ‡‡≥

∂∞ v�≈ qBð ±Ø≤∑ …œU*UÐ œ—Ë UL³3Š qLF�« V³3Ð

Æ‰U¹— n�√

nzUþu�« w?KžU?A� W??�b?š W¹U??N½ …Q??!UJ� ‡‡¥

U¼—«bI?� ÕË«d²¹Ë rNðU�b?š ¡UN²?½≈ bMŽ WOL?OKF²�«

ÆtKGA¹ Íc�« Èu²3*«Ë W�b)« …b� V3Š

µ≤ ‡‡




«“U‡‡‡‡�ù«

µ≥ ‡‡



�«“U‡‡‡‡‡‡‡"ù«

UNM�  «“Ułù« s� œbFÐ t²�bš ¡UMŁ√ nþu*« l²L²¹

Ê√ sJ1 U� UNM�Ë W¹—Ëœ WH?BÐ tÐ l²L²¹ Ê√ sJ1 U�

Ác¼Ë WMO?F� ·Ëdþ d?!uð W�U?Š w! tM� bO?H²?3¹

∫w¼  «“Ułù«

∫W1œUF�« …“UAù« ‡‡±

q�U?Z Vð«d?Ð WM3�« w! ÎU?�u¹ ÊuŁö?Ł U¼—«b?I?�Ë

Ê√ ÊËœ nþu*« W?�bš X?N²½« «–≈Ë ÎU?�b?I� ·d?B¹

s� t� o×²3� u¼ ULŽ tC¹uFð r²¹ tð«“UłSÐ l²L²¹

ÆdNý√ WŁöŁ œËbŠ w!  «“Ułù«

∫W1—«dD{ù« …“UAù« ‡‡≤

Wz—UÞ ·ËdE� t?3Oz— W?I!«u0 nþu?LK� `M9Ë

WO�U*« WM3�« w! ÂU¹√ …dA?Ž vBH√ b×Ð q�UZ Vð«dÐ

Æ…bŠ«u�«

∫s1bOF�« …“UA≈ ‡‡≥

bO?Ž ‰uKŠ W³ÝUM0 nþu?LK�  «“Ułù« Ác¼ `M9

„—U³*« dDH�« bOŽ …“Uł≈ √b?³ðË Æv×{_« bOŽË dDH�«

ÊUC�— dNý s� s¹dAF�«Ë f�U)« ÂuO�« W¹«bÐ s�

ULZ Æ‰«u?ý dNý s� f�U)« ÂuO�« W¹U?NMÐ wN²MðË

dNý s� f�U)« W¹«bÐ s� v×?{_« bOŽ …“Uł≈ √b³ð

µµ ‡‡



dNA�« s� dAŽ f�U?)« ÂuO�« W¹UN½ v�≈ W−(« Í–

Æt3H½

bŠ_« Âu¹ s¹bOF�« b?Š√ WKDŽ W¹«bÐ ÊuZ W�UŠ w!Ë

Â«Ëœ W¹UNM?Ð …“Ułù« W¹«bÐ ÊuJð Ê√ —dH ÂU?EM�« ÊS!

Âu¹ qL?F�« W¹«bÐ X½U?Z «–≈Ë ¨oÐU?3�« ¡U?FÐ—_« Âu¹

w�U?²�« X³?3�« Âu¹ v�≈ Â«Ëb�« W¹«bÐ XKł√ ¡U?FÐ—_«

ÎUO?LÝ— b?L²?F*« Íd−N?�« .uI²�« V3?Š p�–Ë Æt�

Æ©ÈdI�« Â√ .uIð®

∫WOzUM�:$≈ …“UA≈ ‡‡¥

Ë√ d¹“u�« s� —«d?IÐ `M9 Vð«— ÊËbÐ …“U?ł≈ w¼Ë

W�uI?F� »U?³Ý_ WO?Šö1 t� s� Ë√ W?N'« fOz—

ÀöŁ ‰öš d?Ný√ W²?Ý sŽ UNðb?� b¹eð ôË ÆU¼—bI¹

“u−¹Ë ÆW?×zö�« s� ©≤≤Ø≤∏® …œU*« V3Š  «uMÝ

“u−¹ ULZ ÆWO½b*« W�b)« …—«“Ë WI!«u� bFÐ U¼b¹b9

Ë√ ”—b¹ Íc�« ÃËe�« WI?!«d* WOzUM¦²?Ý≈ …“Uł≈ `M�

o³D¹Ë  «uMÝ XÝ “ËU?−²ð ô …b* Ã—U)U?Ð qLF¹

ÆÂd×LZ t²łË“ o!«d¹ Íc�« nþu*« vKŽ rJ(« fH½

∫WO{d� …“UA≈ ‡‡µ

qB?Š «–≈  «u?MÝ ÀöŁ qZ w! nþu?L?K� `M9Ë

U� UNML! W×zö�« UNðœbŠ w²�« œb*« V3Š ÷d� tOKŽ

U� U?NM�Ë Vð«— nBMÐ u¼ U� UN?M�Ë q�UZ Vð«dÐ u¼

ÊU?Z «–≈ Ë ÆVð«— ÊËbÐ u¼U?� U?NM?�Ë Vð«— lÐdÐ u¼

`ML?O! qL?F�« V³?3Ð WÐU1ù« Ë√ ÷d*« Ë√ Õd?'«

µ∂ ‡‡



WMÝ œËb?Š w!  «“Ułù« pKð s� ÎôbÐ …“U?ł≈ nþu*«

Æq�UZ Vð«dÐ nB½Ë

∫WIQ«d� …“UA≈ ‡‡∂

tzUÐdH√ bŠ√ WI!«d* nþu*« —«dD{« W�UŠ w! `M9

ÊuJ¹ ô U�bMŽ U?Nł—Uš Ë√ WJKL*« qš«œ w! t?łöF�

»UO?G�UÐ t� `L3¹ YO?Š  «“Ułù« s� b?O1— t¹b�

Á—dIð U?� V3Š WI?!«dLK� W�“ö?�« …b*« q�UZ Vð«dÐ

s� ±∑Ø≤∏ …œU*UÐ œ—Ë U?� V3Š W?O?³D�« d¹—UI?²�«

ÆW¹cOHM²�« W×zö�«

©…√d*UN W!UW® ∫l{Ë …“UA≈ ‡‡∑

Æq�UZ Vð«dÐ ÎU�u¹ Êu²Ý UNðb�

©…√d*UN W!UW® ∫…UQu�« …b� …“UA≈ ‡‡∏

Vð«dÐ Î̈U?Ždý …œb?;« …U?!u�« …bŽ —«b?I0 vDFð

Æq�UZ

∫WO$«—œ …“UA≈ ‡‡π

W¹u½U¦?�« qL×¹ ÊUZ «–≈ Vð«— ÊËbÐ nþu?LK� `M9

ÀöŁ W?�bš t?¹b� X½UZ «–≈ U?N�œU?F¹ U?� Ë√ W�U?F�«

WHöŽ t?²Ý«—œ Ÿu{u* ÊUZË bO?ł Ád¹bIðË  «uMÝ

ÆtKLFÐ

w! nþuLK� WOÝ«—b�« …“U?łù« Ác¼ `M� “u−¹ ULZ

bFÐ Vðd?� ÊËbÐË UOKF�« W?Ý«—b�« w! t²³?ž— W�UŠ

µ∑ ‡‡



W�b?)« —«dL²Ý« Y?OŠ s� q�UF¹Ë Æt?²Nł WI?!«u�

s� ≤π …œU*« V3?Š p�–Ë ÆYF²?³*« nþu*« WK�U?F�

ÆWÝ«—bK� ÀUF²Ðô« W×zô

∫ÊU;:�ù« ¡«œ√ …“UA≈ ‡‡±∞

¡«œ_ W�“ö�« …bLK� q�UZ Vð«dÐ …“Ułù« Ác¼ `M9Ë

¡«œ√ X³?¦¹ U?� nþu*« Âb?I¹ Ê √ ◊d?AÐ ÊU×?²?�ô«

Ætðb�Ë ÊU×²�ô«

∫5O{U1d�« …“UA≈ ‡‡±±

¡«—“u�« fK−?� —«d?H Vłu0 `M9 …“U?łù« Ác¼Ë

w²�« …b???LK� q�U??Z V?ð«dÐ ‡¼±¥∞∂ WM?3� ≤∏ rH—

w! Êu?Zd?²??A¹ s* p�–Ë oO?3M²?�« WM' U¼œb?%

w! W?O??{U¹d�«  «—Ëb�«Ë  UÞU?AM�«Ë  «d?J3?F*«

«c¼ rNOKŽ o³D¹ ö! 5Ý—b*« «bŽ U� ÆÃ—U)«Ë qš«b�«

±±≤ rH— ¡«—“u�« fK−??� —«d?H —b?1 U?L?Z Æ—«d?I�«

W¹b½_« w³??Žô WK�U?F0 ‡¼±¥±≥Ø∏Ø≤¥ a?¹—U?²Ð

bMŽ  U?³�?²M*« w³?Žô l� tÐ ‰uL?F� u¼ U0 …u?Ý√

W?O??ł—U?)«Ë W?OK?š«b�«  ôuD³�« w! W??Z—U?A*«

Æ «dJ3F*«Ë

∫¡UNœ_« …“UA≈ ‡‡±≤

WM3� ≥µ rH— ¡«—“u�« fK−?� —«d?H rN½QAÐ —b?1

w! W?Z—U?A?*UÐ rN� ÕU?L?3�UÐ w?{U?I�« ‡¼±¥±∑

oÞUM� w! b?IFð w²�« W?O!UI?¦�«  «ËbM�«Ë  «d9R*«

µ∏ ‡‡



W¹U?Žd� W�U?F�« WÝUzd�« s� Î«b¹R?� ÊUZ v²?� WJKL*«

Ê√ ÊËœ W?OÐœ_« W¹b½_«  «—«œ≈ f�U−?� Ë√ »U³?A�«

WL?N*« …b� V¹œ_«  «“U?ł« s� »UO?G�« …b� lD²?Ið

5ŁöŁ »U?OG�« ŸuL?−� “ËU?−²¹ ô√ vKŽ U?NÐ nKJ*«

nþu*« lłd� ⁄öÐ≈ WÝUzd�« v�u²ðË WM3�« w! ÎU�u¹

Æp�cÐ

∫ŸuD:K� »UOG�« ‡‡±≥

WŁU?žù« ‰U??L?Ž√ w! „—U??A*« nþu?LK� `?L?3¹

‰«uÞ q�UZ Vð«d?Ð »UOG�UÐ W?OKš«b�« Ë√ WO?ł—U)«

w! ÎU?�u¹ ¥µ …b*« “ËU?−?²ð ô√ ◊d?AÐ ŸuD²�« …b?�

dL?Š_« ‰öN�« WOF?Lł l� p�– w! o3M¹ Ê√Ë WM3�«

h²<« d¹“u�« s� p�cÐ —«dI�« —bB¹ Ê√Ë ÍœuF3�«

l� ÆqIM�« ‰bÐË t?³ð«— Èu?Ý ŸuD²LK� ·d?B¹ ô√Ë

ÊuKG??A¹ s� q³?H s?� ŸuD²�« “u?−¹ ô t?½≈ rKF�«

ÆWO�U*« nzUþu�UZ qLF�« rNZd²Ð dŁQ²ð nzUþË

µπ ‡‡



…—U‡‡‡‡‡‡‡�ù«

∂± ‡‡



…—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡�ù«

Èb???Š≈ Èb� w�u?J(« nþu*« q?L??F?¹ Ê√ w¼Ë

ÂUE½ o³Dð w?²�« W?�U?F�« W?O?�uJ(«  U?3?ÝR*«

WOK1_« t²HOþË w! tÐ qLF¹ Íc�« ÂUEM�« sŽ nK²�¹

Ë√  U?Zdý Ë√ W?1Uš  U?3?ÝR� Èb� qL?F¹ Ê√ Ë√

VKÞ vKŽ ¡UMÐ p�– r²¹Ë ÆWOL?OKH≈ Ë√ WO�Ëœ  ULEM�

UNÐ qLF¹ w²�« W?N'« WI!«u�Ë …dOF?²3*« WN'« s�

…—œUB?�« …—UŽù« W×zô  œb?Š bHË ÆÂUEM?�« V3Š

a¹—UðË ∑¥πØ± rH— W?O½b*« W�b?)« fK−� —«d?IÐ

∫UNM� …—UŽô« bŽ«uHË jÐ«u{ ‡¼±¥≤≤Ø≤Ø¥

“u?−¹Ë WM?Ý …b* d¹“u�« q³?H s� r?²ð …—U?Žù« ‡‡

◊dAÐ WMÝ sŽ UNM?� qZ b¹eð ô Î«œb� Ë√ …b� U¼b¹b9

nþu*« …—U?Ž≈ “u−¹ ôË  «uMÝ fL?š sŽ b¹eð ô√

…—UŽ≈ Ê√ U?LZ  «uMÝ ÀöŁ wC� bFÐ ô≈ Èd?š√ …d�

ô UN�œUF¹ U�√ Ë√ ‚u! UL! dAŽ W¦�U¦�« Vð«d*« wHþu�

ÆWO½b*« W�b)« fK−� q³H s� ô≈ ÊuJð

qL?Z√ bH nþu*« ÊuJ¹ Ê√ ∫U?NM� ◊Ëdý …—U?Žû�Ë

s� vHd*« nþuLK?� W³3M�UÐ U?NM�Ë ¨WÐd−²�« …d?²!

vKŽ WMÝ vC�√ bH ÊuJ¹ Ê√ vKŽ√ W³ðd?� v�« t²³ðd�

ÆWOHd²�« bFÐ WOKFH�« tðdýU³� a¹—Uð

¡UN²½« q³?H UNM� —«dIÐ …—UŽù« lDIð Ê√ W?N−K�Ë ‡‡

U?LZ ¨qL?F�« W?×KB� p�– X?C²?H≈ «–≈ …—UŽù« …b?�

W³ðd* t²OHdð Ë√ nþu*« 5OF²Ð ÎUL²Š …—UŽù« wN²Mð

∂≥ ‡‡



ÆWOLOKH≈ Ë√ WO�Ëœ WLEM* …—UŽù« dOž w! vKŽ√

‰«uÞ WOK1_« t²³ðd�Ë t²HOþuÐ kH²×¹ —UF*«Ë ‡‡

WOHd?²�« Ë√ 5OF²�UÐ UN�UGý≈ “u?−¹ ôË …—UŽù« …b�

÷«d?ž_ V3?²?% …—U?Žù« …b?� Ê√ U?L?Z ¨qIM�« Ë√

t?²H?OþË vKŽ b?ŽUI?²�« W?³3½  œb?Ý «–≈ b?ŽUI?²�«

 U3ÝR* …—UŽù« X½UZ «–≈ sJ�Ë •π U¼—bHË WOK1_«

WB?ŠË t²?BŠ —U?F*« l!b?O!  U?Zdý Ë√ W?1Uš

ÆbŽUI²�« W×KB* t³ð«— s� •±∏ l!b¹ YOŠ W�Ëb�«

WO?�uJ(« t²?Nł q³?H s� nþu*« Vð«— lDI¹Ë ‡‡

—«d?H —Ëb1 b?FÐ qL?F�« t?Zdð a¹—Uð s� Î«—U?³²?Ž«

“u?−¹Ë ¨tðdýU?³?�Ë tð—UŽ≈ ¡U?N?²½« v²Š …—U?Žù«

Ê√ qLF�« W×?KB� XC²H« «–≈ WO½b?*« W�b)« fK:

Æ—UF*« Vð«— iFÐ Ë√ qZ …dOF*« WN'« qL×²ð

∂¥ ‡‡



nOKJ��«

∂µ ‡‡



nOKJ��«

WO½b*« W?�b)« ÂUE½ w! œb×?� ÂuNH?� t� nOKJ²�«

VŠU??1 t?O??łuð vKŽ ¡UMÐ n?þu*« ÂU?O??H u¼Ë

w²�« dO?ž Èdš√ W?HOþË  U³?ł«Ë ¡«œQÐ WO?ŠöB�«

‰ULŽQÐ t�UOH v�≈ W?!U{ùUÐ Ë√ XHu�« qZ U�≈ UNKGA¹

ÆWOK1_« t²HOþË

W?O½b*« W?�b?)« ÂUE½ w! Î«b¹b?ł fO?� nOKJ²�«Ë

ÊUZË W?IÐU3�« WLE?½_« w! Î«œułu� ÊU?Z qÐ w�U(«

dI?� qš«œ ÊUZ «–≈ »«b²½ô« p�c?ZË »bM�« tOKŽ oKD¹

nOKJ²�UÐ W?1U?)« W?×zö�« X×{Ë√ b?HË ÆqL?F�«

—«d?H tÐ œ—Ë U?� V3?Š nOKJ²�« b?Ž«u?HË ◊Ëd?ý

±¥≤∞Ø±Ø w! µπ∂Ø± rH— W?O½b*« W�b)« f?K−�

ÎULJŠ Ë√ Îö?F! …džUý WH?OþË „UM¼ ÊuJð ÊQZ ‡¼±∏

ÎUMO?F� bŠ√ b?łu¹ ôË WO�U?š WH?Oþu�« ÊuJð Ê√ Í√

ÎUMO?F?� WH?Oþu�« ÊuJð Ê√ vMF?0 ÎULJŠ Ë√ ÆU?N?OKŽ

t� `L3¹ ô w�UE½ l{Ë w! UNKG?A¹ s� sJ�ËUNOKŽ

»«b²½≈ w! Ë√ …“U?ł≈ w! ÊuJ¹ ÊQZ UNðU³?ł«Ë W¹œQ²Ð

Æ…—Ëœ Ë√ W¦FÐ Ë√

‚dÞ sŽ nþu*« Âu?I?¹ Ê√ W?×zö�«  “U?ł√ U?L?Z

WO?HOþË  U?O�ËR3?�Ë  U³?ł«uÐ ÂUO?I�UÐ nOKJ²�«

tN?−Ð Ë√ Îö1√ UNÐ qLF?¹ w²�« WN'« dO?ž w! Èdš√

W�U(« Ác¼ w! nþu*« `M1 t½QÐ X×{Ë√Ë ÆWOLÝ—

r�U� W?OK1_« t²?Nł s� Íd?NA�« tKI½ ‰b?ÐË t³ð«—

∂∑ ‡‡



t� `M1 Ê√ sJ1 U* W³?3M�UÐ U�√ p�– dO?ž vKŽ oH²¹

w²�« w¼ …bO?H²3*« W?N'« ÊS! o³Ý U?� ·öš vKŽ

XÞd²?ý« bI! o³Ý U?� v�≈ W!U{ùUÐ t!d?1 v�u²ð

Ê√Ë UNÐ nKJOÝ w²�« WHOþu�«  ö¼R� d!uð W×zö�«

 ö¼R?� d??!uð Ë√ qL?F�« w! f½U??& „UM¼ ÊuJ¹

5Ð »—UIð „UM¼ ÊuJ¹ Ê√Ë UNÐ nKJOÝ w²�« WHOþu�«

ô YO×Ð UNÐ nKJO?Ý w²�« WHOþu�« W³ðd�Ë t?²³ðd�

Æ5²³ðd� “ËU−²¹

∂∏ ‡‡



V*—b��«

∂π ‡‡



V�—b��«

s� Î«¡e?ł Ád?³?²?Ž«Ë V¹—b?²�UÐ ÂU?EM�« l{«Ë r²¼«

U� e?!«u(«Ë bŽ«u?I�« s� t� l{ËË WHOþu�«  U?³ł«Ë

…¡UH?Z l!d� W³¹—b?²�«  «—Ëb�UÐ ‚U×²�ô« v?KŽ l−A¹

Ë√ qš«b�« w! V¹—b?²�« ÊUZ ¡«uÝ t?²O?łU²½≈Ë nþu*«

qZ sLC²ð V¹—b²K� W1U?š W×zô  —b1 bI! ÆÃ—U)«

dEMK� UOKŽ WM' t� XKJýË V¹—b²�« ÊËRAÐ oKF²¹ U�

—«d?H≈Ë tO?KŽ ·«dýù«Ë V¹—b?²�UÐ oKF?²¹ U?� qZ w!

W?Ý«—œ p�cZË V¹—b?²�« v�u?²ð w²�« b¼UF*«Ë e?Z«d*«

tO?³¹—b²�« Z�«d?³�« Èu²3?� l!— t½Qý s�  U?� —«dH≈Ë

vKŽ WI!«u*«Ë Ã—U)« w! V?¹—b²�« Z�«dÐ —«dH≈ p�cZË

…—œUB�« V?¹—b²�« W×?zô XMLCð b?HË ¨UNÐ ‚U?×²�ù«

±≥π∏Ø≤Ø w! ±∂ rH— W?O½b*« W?�b)« fK?−� —«d?IÐ

»U3²Š«  “Uł√ bI! »—b?²LK� e!«u(« s� Î«dO¦Z ‡¼±π

dI� Ã—Uš s� »—b²LK� X×M� ULZ …d³�Z V¹—b²�« …d²!

t?³ð«— s� •±∞∞ ‰œU?Fð …Q?!UJ� WJ?KL*« qš«œË tKL?Ž

U�√ dN?ý√ WŁöŁ “ËU−²ð ô …b* …—Ëb�« …b� ¡U?MŁ√ ÎU¹dNý

e!«u(« s� b¹bF�« „UMN! WJKL*« Ã—Uš V¹—b²�« ÊUZ «–≈

«–S! Æ…—Ëb�« w?! —«dL²?Ýô«Ë ‚U×?²�ô« vKŽ WF?−A*«

…Q?!UJ� `M1 t½S?! dN?ý√ W²?Ý sŽ qIð …—Ëb�« X½U?Z

pKð w! WÝ«b?K� YF²³*« V�UD�« …Q?!UJ� ‰œUFð W¹d?Ný

·d?Bð w²�«  UB?B<« n?B½ v�≈ t!U?{ùUÐ bK³�«

dNý√ W²Ý sŽ b¹eð …—Ëb�« X½UZ «–≈ U�√ YF²³*« V�UDK�

∑± ‡‡



w²�«  UBB<« lOL?łË W¹dNA�« …Q!UJ*« vDF¹ t½S!

t� dH3�« d?Z«cð v�≈ W!U{ùUÐ YF²?³*« V�UDK� ·dBð

ÆWKzUFK�  UBB�� p�cZË t²KzUF�Ë

«–≈ dH3�« …dZcð s� qš«b�« w! »—b²*« b?OH²3¹ ULZ

ÆdNý√ WŁöŁ sŽ qIð …b*« X½UZ

œËbŠ w! »«b²½« ‰bÐ qš«b�« w! »—b?²*« `M1 ULZ

Æ»U¹ù«Ë »U¼c�« w! ÂU¹√ W²Ý

…—Ëb�« w! qš«b?�« w! »—b?²*« ‚u?Hð W?�U?Š w!Ë

Vð«— ‰œU?Fð …Q!UJ� t?×M� “u?−¹ t½S! t?O³¹—b?²�«

r� ÂUEM�« ÊS?! o³?Ý U?� v�≈ W?!U?{≈ Æd?N?ý nB½

ô Íc�«Ë WO?³¹—b²�«  «—Ëb�« w! dBI*« l� ÊËU?N²¹

»uKD*« t?łu�« vKŽ V¹—b?²�«  U?³ł«Ë ¡«œQÐ Âu?I¹

·d1 U?� iFÐ Ë√ qZ …œU?F²Ý« W?×zö�«  “U?łQ!

V¹—b?²�« WM' Èb� X?³Ł «–≈ …—Ëb�« ¡UMŁ√ »—b?²?LK�

ÆV¹—b²�« vKŽ t�U³H≈ ÂbŽË t³ŽöðË »—b²*« ÊËUNð

s� ÕU−M?Ð …—Ëb�« …b� vN½√ «–≈ »—b²*« b?OH?²3¹Ë

bMŽ ◊U??IMZ V¹—b?²?�« »U?3?²??Š« w! …—Ëb�« Ác¼

ÆWOHd²�« vKŽ WK{UH*«

bz«uH�« s� b¹b?F�« „UM¼ ÊS! o³Ý U� v�≈ W?!U{ùUÐ

nþu*« vKŽ œu?Fð w²?�«Ë V3?²Jð w²�«  «—U?N*«Ë

ÆV¹—b²�« s� WHOþu�« vKŽË

wK3«b�« œUH�ô«

 UN?'« ÈbŠ≈ w! U?OKF�«  UÝ«—b�« WK?1«u� u¼Ë

œUH¹ô« W?×zô p�– XLE½ bHË WJKL*« w! W?OL?OKF²�«

∑≤ ‡‡



W?�b)« fK−?� —«dIÐ …—œU?B�« qš«b�UÐ W?Ý«—bK�

‡¼±¥≤±Ø≤Ø±∂ a?¹—UðË ∂∑∂Ø± r?H— W???O?½b*«

w! V3²% ôË W?�b)« w! œUH¹ù« …b� V3?²3%Ë

ÆÕU−MÐ WÝ«—b�« …b� t²Mð r� «–≈ U� W�UŠ

‰bÐË ÍdN?A�« t³ð«— ÁœU?H¹≈ …d²! ‰ö?š ·dB¹Ë

·d?B¹ UL?Z Æ⁄d?H²�« ‰bÐ ¡U?³Þú� ·d?B¹Ë qIM�«

W!U3� t?KLŽ dI� sŽ bF³¹ ÊUJ� w! W?Ý«—bK� b!uLK�

Æ…bŠ«Ë …d* qOŠdð ‰bÐ »«b²½ô« W!U3� sŽ qIð ô

∑≥ ‡‡



W «—bK� ÀUF�1ù«

∑µ ‡‡



W%«—bK� ÀUF�6ô«

5BB�²� 5Hþu� v�≈ ÎU½U?OŠ√ qLF�« WłUŠ uŽbð

d?!u?²ð ôË ÆW??O?LKF�«  ö¼R*« s� 5?F?� Ÿu½ w!

qF?−¹ U2 ÷d?G�« «c?N?Ð wHð qš«b�« w!  U?Ý«—œ

U?N?O?Hþu?� iFÐ YFÐ v�≈ Q?−Kð W¹—«œù« W?N?'«

◊Ëd‡‡‡ý ÀU?F?²Ðô« «c?N�ËÆÃ—U?)« w! W?Ý«—bK�

ÀU?F²Ð« W‡‡×?‡‡zô  œ—Ë√ b‡‡‡‡‡HË Æb?Ž«u‡‡‡‡‡HË

œØ ≥Ø±∑∑µ≤ rH— w�U3�« d�_UÐ …—œUB�« 5Hþu*«

ÊËR?AÐ o?KF?²¹ U?� q?Z ‡¼±≥π±Ø∏Ø≤∞ a¹—UðË

U?N?OKŽ qB?×¹ w²�« U¹«e*«Ë ‚u?I?(«Ë ÀU?F?²Ðô«

WOF�U'« WÝ«—bK� Î«ezU?ł ÀUF²Ðô« ÊUZ bHË YF²³*«

U?OKŽ  UÝ«—œ Ë√ jÝu?²� Âu?KÐœ vKŽ ‰uB?×K� Ë√

w! dO?³J�« lÝu²K� t½√ ô≈ ©Á«—u?²Zœ ‡‡ d?O²3?łU�®

WOLO?KF²�« WCNM�«Ë WJKL*« w! WOF?�U'«  UÝ«—b�«

 U?BB?�²�« W?!UZ d?!uðË U¼bN?Að w²�« …dO?³J�«

w! dEM�« …œUŽ≈ v�≈ Èœ√  UF�U'« Ác¼ w! WOF�U'«

d�_« dB²H«Ë WOF�U'«  UÝ«—bK� ÀUF²Ðô« Ÿu{u�

 U?F�U?ł w! d?!u²ð ô w²�« U?OKF�«  U?Ý«—b�« vKŽ

rH— w�U?3�« d�_« —b?1 bI?! p�c� wHJðô Ë√ WJKL*«

vKŽ ÀU?F²Ðù« dB?HË ‡¼±¥∞±Ø∏Ø≤∏ w! ±π∏µ±

w²�« …—œUM�«  ôU?(« w! ô« jI?! U?OKF�«  U?Ý«—b�«

YOŠ WOF�U'« WÝ«—bK� W³3M�UÐ UNO�« WłU(« uŽbð

w�U?F�« rOKF²�« d¹“Ë w�U?F� s� WM' vKŽ ÷d?Fð

∑∑ ‡‡



—bB¹Ë WHöF�«  «– WN?'«Ë  WO½b*« W�b)« d¹“ËË

ÆWO�UÝ WI!«u� p�cÐ

dOš_« w�U?3�« d�_«Ë ÀUF²Ðô« W?×zô  œbŠ bHË

¡UMŁ√ ‚uIŠ s� YF?²³LK� ·dB¹ U� ÎU?H½√ tO�≈ —UA*«

t³ðd� nB½ t� ·dB¹ t½√ vKŽ XB½Ë ÆW¦F³�« …b�

w! W¹dN?ý …Q!UJ� v�≈ W?!U{ùUÐ t²?Nł s� wK1_«

V²JK�  U?BB?�� l?� tÐ ”—b¹ Íc�« t3?H½ bK³�«

W?Ý«—bK� »U¹ù«Ë »U¼cK� d?H?3�« d?Z«cðË fÐö*«Ë

d?C?×¹ U?�bMŽ W?Ý«—b�«  «uM?Ý s� WMÝ qZ w!Ë

ÆW¹uM3�« tð“Uł≈ ¡UCI� WJKLLK�

«–≈ œôË_«Ë t?łËeK� hB?�?� t� ·d?B¹ p�c?Z

Ác¼ lOLł XKB?! bHË ÆW¦F³�« …b� ¡UMŁ√ t?F� «u½UZ

±π∏µ± rH— .dJ�« w�U3�« d�_« w! ‚uI(«Ë U¹«e*«

ÆtO�≈ —UA*« ‡¼±¥∞±Ø∏Ø≤∏ w!

∑∏ ‡‡



.uI$

wHO�u�« ¡«œ_«

∑π ‡‡



ÂUF�« n�u*« ¡«œ√ .uI)

∫W�b)« ¡UM`√ n?u*« .uI' ‡‡√

w²�« ezUZd�« ÈbŠ≈ w¼ wHOþu�« ¡«œ_« .uIð WOKLŽ

Èb�Ë wHOþu�« nþu*« —U3� b¹b% w! UNO�≈ bM²3¹

w! Á—uBH Ë√ d¹uD²K� t²łU?ŠË qLF�« l� t�U−3½«

Æd¹uDðË Õö1≈ …«œ√ wN! t²HOþË  U³ł«Ë ¡«œ√

.uI?²� W×zô W?O½b*« W�b)« …—«“Ë  —b?1√ bHË

W�b)« fK−?� fOz— —«dH vKŽ ¡UMÐ wHOþu�« ¡«œù«

Íc�« ‡¼±¥∞±Ø≥Ø∂ a?¹—UðË ¥∞±Ø∑ rH— W??O½b*«

Ác¼ XML?Cð bHË p�– W?OŠö?1 …—«“u�« Ác¼ vDŽ√

WŽuL?−� vKŽ Íu²%Ë V½U?'« «c¼ rOEMð W×zö�«

ÆUN� ÎUI³Þ WHOþu�« qžUý Â]uI¹ w²�« Ã–ULM�« s�

W�«b?F�« √b³?� f¹dJð v�≈ nþu?*« .uIð ·b?N¹Ë

bHË ÆtI?OI% v�≈ WO½b*« W�b?)« WLE½√ vF3ð Íc�«

dýU?³*« fOzd�UÐ ¡«œ_« d¹—U?Ið œ«bŽ≈ WOKL?Ž XDO½√

r²¹ Ê√ vKŽ tÐ d?ýU?³*« t?HU?B?²�« rJ×Ð nþu?LK�

rŁ dýU³*« fOzdK� vKŽ_« fOzd�« s� d¹dI²�« œUL²Ž«

W�U?Š w!Ë ¨d¹d?I²?�« ZzU²½ v?KŽ nþu*« ŸöÞ≈ r²¹

W?1dH�« ÊS?! Ád¹dIð W?−O?²MÐ nþu*« WŽUMH Âb?Ž

Ád¹bIð ÊU?Z «–≈ d¹dI²�« s� rK?E²K� nþuLK� WŠU?²�

qOJAð v�≈ —U?B¹ W�U?(« Ác¼ w!Ë ©w{d?� dO?ž®

‰ËR3LK� U¼d¹d?Ið l!dð rKE²�« VKÞ w! dEMð WM'

qJAÐ d¹d?I²�« —«dHS?Ð ÂuI¹ Íc�« “UN?'« w! vKŽ_«

∏± ‡‡



v�≈ U?NKL?−?� w?! ·b?Nð  «¡«d?łù« Ác¼Ë ¨wzU?N½

ULZ ÆwH?Oþu�« ¡«œ_« d¹—UIð WOŽu{u?� √b³� f¹dJð

s� dO?¦Z w! tOKŽ bL?²F¹ ÎUÝU?Ý√ d³²F¹ d¹d?I²�« Ê√

¨ÀU?F?²Ðô« Ë√ W?OHd?²�« bMŽ W?O?H?Oþu�« V½«u?'«

vKŽ ·d?F²�« s� 5�ËR?3*« sJ9 Õö1≈ WK?OÝËË

Ë√ V¹—b??²�« s� b¹e* Êu?łU??²?×¹ s¹c?�« 5Hþu*«

…—b²?I*«Ë W³ÝUM*«  «¡U?HJ�« —UO?²š« s�Ë tO?łu²�«

s� b¹bF�« vKŽ dOŁQð t� Ê√ ULZ ¨vKŽ_« nzUþu�« ¡q*

Î«d?{U??Š nþu*« l{uÐ W??Hö?F�«  «–  «—«d??I�«

ÆÎö³I²3�Ë

WD³ðd� X3?O�Ë …dL²?3� WO?KLF�« Ác¼ Ê_ Î«dE½Ë

¡«œ_« .uIð W×zô  bZ√ bI! ÷«dž_« s� ÷dž ÍQÐ

nþu*« sŽ d¹—UI²�« œ«bŽ≈ W?¹—Ëœ √b³� vKŽ wHOþu�«

r²¹ YO×Ð d¹d?I²�« œ«b?Ž≈ w! WOŽu?{u*« oI×¹ U0

qJ� ÎUO!U?Z d³²F¹Ë nþu*« sŽ ÂUŽ qZ d¹d?I²�« œ«bŽ≈

vKŽ √dD¹ r�U� ÂU?F�« p�– ‰öš WO?�UEM�«  U³KD²*«

s� oÐU?3�« t1u?Ið q¹b?Fð Vłu¹ U?� nþu*« ¡«œ√

Æ`{«Ë w½bð Ë√ `{«Ë s3% —uNþ YOŠ

∫WNdO:�« …d:Q ¡UM`√ n?u*« .uI' ‡‡ »

w²�«Ë® WÐd−²�« …d²! ¡UMŁ√ nþuLK� ¡«œ_« .uIð Ê≈

Âu?N?H� sL?{ qšbð X½U?Z Ê≈Ë ©WMÝ U?Nðb?� mK³ð

·dF?²�« YOŠ s� qJZ wH?Oþu�« ¡«œ_« .uIð W?OKLŽ

 U³?ł«ËË ÂUN* nþu*« ¡«œQÐ oKF²*« Èu?²3*« vKŽ

s� p�cZË ·«b¼_« YOŠ s� nK²�ð U?N½√ ô≈ t²HOþË

∏≤ ‡‡



W?OKLF�« Ác¼ s� ·b?N�« Ê_ p�–Ë ¨ «¡«dłô« YO?Š

…d??²?H�« Ác??N� nþu*« “ËU??& Èb?� b¹b??% u¼

UNOKŽ t²?O³¦ð w! dEMK� WHOþu�« qGA� t?²OŠö1Ë

VÝUM²ð Èdš√ WH?OþË v�≈ tKI½ Ë√ UNO! Á—«d?L²Ý«Ë

W?HOþu�UÐ t?²?HöŽ ¡U?N½≈ Ë√ tð«—U?N�Ë tð«—b?H l�

¡«œ_« .u?Ið WÐd?−?²�« W?MÝ ‰ö?š r²¹Ë ¨W?�U?F�«

w! d¹d?I²?�« d!u¹ YO?×Ð 5ðd?²! ‰ö?š wH?Oþu�«

nþu*« ¡«œ√ Èu²3?� sŽ WOLZ«dð  U�u?KF� W¹UNM�«

…d²?H�« bFÐ W1d?H�« `O²¹ U0 5ðd²?H�« 5ðU¼ ‰öš

—u?B?H W�U?Š w! tz«œ_ n?þu*« W?F?ł«d* v�Ë_«

tÐ ‰u1u�« vK?Ž bŽU3ð w²�«  U?NOłu?²�« tzUDŽ≈Ë

d?¦Z√ u?×½ vKŽ ÎU?ZuKÝË ¡«œ√ ‰u?�Q*« Èu²?3*« v�≈

t²O³?¦ð bFÐ tz«œ√ .uIð d³²F¹Ë ¨W�«bŽË W?OŽu{u�

.uIð w! UN� —UA*« ÷«dž_« lOL?' ÎUO!UZË ÎU(U1

ÆW�UŽ WHBÐ wHOþu�« ¡«œ_«

∏≥ ‡‡



V*œQ��«

∏µ ‡‡



V�œQ‡‡‡‡‡‡��«

t½S! W¹—«œ≈ Ë√ WO�U� W?H�U�� nþu*« VJðd¹ U�bMŽ

t?F� oO?I×?²�« Íd−¹Ë ÆW?H�U<« Ác¼ sŽ ‰¡U?3¹

U0— –≈ t?ŽU!œË W?H�U<« Ác?¼ sŽ t�«uH√ W?!dF?�Ë

r²¹ w�U²?�UÐË tM� bBH d?Ož s� WH?�U<« Ác¼ ÊuJð

tðcš«R?� ÂbŽ Ë√ Áb{ Á–U�ð« sJ1 U?LO! nOH?�²�«

ÆtÝUÝ√ s�

oOI×²�« r²¹ oÐU3�« w! 5Hþu*« WH�U�� X½UZ bHË

WL?ZU; qJAð YO?Š WMOF� ÊU?' o¹dÞ sŽ UN?O!

—b1 Ê√ v?�≈ WO!UM?¾²Ý«Ë W?Oz«b²Ðô« ÊU?' nþu*«

∑ Ø Â wL?H— wJK*« Âu?Ýd*UÐ 5H?þu*« V¹œQð ÂUE½

WKI²?3� W¾?O¼ błË√ Íc�« Æ ‡¼±≥π±Ø≤Ø± a¹—UðË

qLF¹ w²�« W¹—«œù« WN'« vDŽ√Ë ÆoOI×²�«Ë WÐUHdK�

l� oO?I×²�« w! W?FÝ«Ë  U?OŠö?1 nþu*« UN?O!

ÊËœ  UÐuI?F�« s� ÎU³?ÝUM� Á«dð U� œU?�ð«Ë nþu*«

W?¾O¼ Ë√ W¹—«œù« W?¾O?N�« pK9 ô –≈ qB?H�« WÐuI?Ž

dB²?I¹ U/≈Ë nþuLK� W¹ULŠ WÐu?IF�« Ác¼ WÐUHd�«

Ær�UE*« Ê«u¹œ vKŽ p�–

W?O�U²�«  UÐu?IF�« Èb?ŠSÐ nþu*« W³?HUF?� r²ðË

Ænþu*« UN³Jð—« w²�« WH�U<« l� VÝUM²ð w²�«Ë

∫ÊËœ UL! …dAF�« W³ðdLK� W³3M�UÐ ∫ÎôË√

Æ—«c½ù« ‡‡±

ÆÂuK�« ‡‡≤

∏∑ ‡‡



Vð«— w!U1 “ËU?−²¹ ô U0 Vð«d�« s?� r3(« ‡‡≥

YKŁ ÎU¹d?Ný Âu?3;« “ËU−?²¹ ô√ vKŽ dN?ý√ WŁöŁ

ÆÍdNA�« Vð«d�« w!U1

ÆW¹—Ëœ …ËöŽ s� ÊU�d(« ‡‡¥

ô≈ UNJK1 ô U½dý√ ULZ WÐuIF�« Ác¼Ë ‡‡ qBH�« ‡‡µ

ÆWLZU;« fK−�

UL?! …dAŽ W¹œU?(« s� 5HþuLK� W³?3M�UÐ ∫ÎUO½UŁ

∫UN�œUF¹ U� Ë√ ‚u!

ÆÂuK�« ‡‡±

Æ…bŠ«Ë W¹—Ëœ …ËöŽ s� ÊU�d(« ‡‡≤

ÆqBH�« ‡‡≥

WH�U�� sŽ t²�¡U3� nþu*« W�bš ¡UN²½« lM1 ôË

 «¡«dłù« –U�ð«Ë qLF�« ”√— vKŽ u¼Ë tM� XKBŠ

5²ÐuIF�« ÈbŠSÐ VHUF¹ Ê√ sJ1Ë Æt?I×Ð WO³¹œQ²�«

w!U1 ‰U¦�√ WŁöŁ ‰œUF¹ U0 W�«dG�« w¼Ë ∫5²O�U²�«

…œu?F�« s� ÊU�d?(« Ë√ ÆÁU{U?I²¹ ÊU?Z Vðd� d?š¬

Æ «uMÝ ÀöŁ sŽ b¹eð ô …b* W�b�K�

5O½b*« 5Hþu*« lOL?ł vKŽ Íd3¹ V¹œQ²�« ÂUE½Ë

«bŽ ÆW�UF�«  U3ÝR*« wHþu� p�– w! U0 W�Ëb�« w!

Æ5�b�?²3LK� W³?3M�UÐ Ë ÆwzUCI�« pK3�« ¡U?CŽ√

Íd3¹ ö! 5�b�²3*« W×zô ÂUJŠQÐ 5�uLA*« r¼Ë

 UÐu?I?F�U?Ð Êu?³?HU?F¹ U/≈Ë ÂUEM�« «c?¼ rN?OKŽ

W??×zô Í√® rN??�UE?½ w! …—d??I*« W??O??³¹œQ??²�«

Æ©5�b�²3*«

ÎUI?!Ë —uł_« bMÐ vKŽ 5?MOFLK?� W³3M�U?Ð p�cZË

∏∏ ‡‡



¡u{ vKŽ r²ð rN?²�¡U3� ÊS! ‰UL?F�«Ë qLF�« ÂUEM�

ÆtOKŽ …—œUB�« `z«uK�«Ë ‰ULF�«Ë qLF�« ÂUE½ ÂUJŠ√

Ë√ 5�b�²3?� s� 5Hþu*« „«d²ý« W�UŠ w! sJ�Ë

W�U?(« Ác¼ w! t½S?! tMO?F�  U?H�U?�?� w! ‰UL?Ž

r²¹Ë 5Hþu*« V¹œQð ÂUEM� ÎU?I!Ë ÎUF?OL?ł Êu�¡U3¹

oOI?×²�«Ë WÐUHd�« W¾?O¼ o¹dÞ sŽ rNF� oOI?×²�«

tOK?Ž WFHu*« n?þuLK� “u?−¹Ë ÆÆ ¡«dłû� Î«b?OŠuð

wC� b?FÐ WÐuIF�« u×?� V�UD¹ Ê√ WO³¹œQð WÐu?IŽ

ÆUNÐ qLF¹ w²�« WN'« s� WI!«u0  «uMÝ ÀöŁ

∏π ‡‡



W�b)« ¡UN�:«

π± ‡‡



W�b)« ¡UN�<«

U?NÐ s?J1 w²�« ‚dD�« W¹«b??³�« w! U½d?Z– U??L?Z

…eN?ł√ bŠ√ w! W�b?)« w! UNÐ o×²?K¹ Ê√ h�AK�

‚dD�«Ë »U³Ý_« s� Î«œbŽ „UM?¼ ÊS! WHK²<« W�Ëb�«

W×zô UN²×?{Ë√ w²�« nþu*« W�bš UNÐ wN²Mð w²�«

WO½b*« W�b)« fK−� —«dIÐ …b?L²F*« W�b)« ¡UN²½≈

UNÐ ‰uLF*«Ë ‡¼±¥≤≥Ø∏Ø≤∞ a¹—UðË ∏±≥Ø± rH—

‚dD�« Ác?¼ s� ‡¼±¥≤≥Ø±±Ø±∑ s� Î«—U??³??²??Ž≈

∫wK¹ U� »U³Ý_«Ë

t�bI¹ nþu*« s� »u²J� VKÞ u¼Ë ∫W�UI²Ýù« ‡‡±

W�U(« Ác¼ w!Ë ÆW�b)« „dð w! t²³ždÐ t3Oz— v�«

‰u?³IÐ —«d?I�« —Ëb?BÐ ô≈ nþu*« W?�bš wN?²Mð ô
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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ملك اململكة العربية السعودية
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كلمة عميد الكلية

عميد كلية علوم احلاسب واملعلومات

د. مدالله بن مكمي الرويلي

تدريس  هيئة  أعضاء  من  مجموعة  واستقطاب  تعيين  في  تتمثل  قيمة  بإنجازات  قامت  الكلية،  تأسيس  فمنذ 
من حمله الدكتوراة ومحاضرين ومعيدين ذوى كفاءات وخبرات عالية من أجل إعداد بيئة علمية وبحثية عالية 
المستوى، حيث أثر ذلك إيجابا على العملية التعليمية وكان من نتائجه الحصول على مشاريع بحثية مدعومة من 
الجامعة خالل السنوات الماضية ونشر العديد من األبحاث العلمية في مؤتمرات ومجالت علمية محلية وإقليمية 
في  متقدمة  مراكز  على  الطالب  حصول  إلى  باإلضافة  البحثي،  التميز  جوائز  من  عدد  على  والحصول  وعالمية 
المسابقات ذات العالقة بتخصص الكلية سواء على مستوى جامعة الجوف أو على مستوى الجامعات السعودية. 

الدراسية  الخطط  بتطوير  العام  هذا  في  قامت  ولهذا  المتميز،  األكاديمي  التعليم  تقديم  على  تحرص  الكلية  إن 
لجميع برامج البكالوريوس، وعملت أيضا على استحداث مجموعة من برامج الدراسات العليا وهي برنامج الماجستير 
في األمن السبراني و برنامج الماجستير في علم البيانات حيث تم اعتمادها وبدأ باستقبال الطالب في هذه البرامج 

مع نهاية العام الدراسي الحالي.

ومن أجل رفع مستوى الخريجين معرفيا ومهاريا لتمكينهم من المنافسة والريادة وصناعة التغيير في تخصصات 
علوم الحاسب والمعلومات المختلفة وابتكار الحلول التقنية التي تسهم بخدمة المجتمع، قامت الكلية بعقد 
عدة شراكات إلنشاء األكاديميات المهنية  وهي أكاديمية اوراكل ،أكاديمية سيسكو و اكاديمية مايكروسوفت 

، كما تم انشاء ثالثة نوادي طالبية وهي نادي االلكترونيات ونادي البرمجة ونادي تقنية المعلومات )تيك(.

 إن الكلية تولي االهتمام الكامل على جميع األصعدة لكي تحصل على االعتماد األكاديمي الدولي )ABET( في 
الكلية و  الكلية والتي قامت بتطوير مقررات  اللجان المتخصصة في  البرامج األكاديمية من خالل تشكيل  جميع 

عملت لتوفير جميع المتطلبات الالزمة من المعامل الدراسية المتطورة  والوسائل التعلمية الحديثة لذلك. 

الدولي االول  الكلية فقد تم عقد المؤتمر  التدريسية واإلدارية في  التي يبذلها أعضاء الهيئة  وتتويجا للجهود 
أنحاء  جميع  من  التقنيين  والمتخصصين  واألكاديميين  للباحثين  منصة  وفر  والذي  والمعلومات  الحاسب  لعلوم 

العالم لتقديم نتائج أبحاثهم وأنشطتهم التطويرية في جميع مجاالت علوم الحاسب والمعلومات.

وأخيرا ندعو اهلل أن يعيننا على إنجاز كل ما وضعته الكلية نصب أعينها من أهداف، وأن تقوم بالدور المناط بها 
في خدمة وطننا الغالي الذي قدم الكثير وينتظر منا الكثير السيما في ظل الدعم الالمحدود الذي تلقاه الكلية من 

إدارة الجامعة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله 
الحاسب  علوم  كلية  في  بكم  الترحيب  لي  يطيب  الكرام،  وصحبه 
والمعلومات بجامعة الجوف، لقد جاء قرار إنشاء الكلية بجامعة 
الجوف نتيجة ألهتمام الدولة بقطاع تقنية المعلومات وتماشياَ 
حيث  القطاع.  هذا  في  عالمنا  يشهدها  التي  المتسارعة  للتطورات 
البلد  هذا  صروح  أحد  والمعلومات  الحاسب  علوم  كلية  تعتبر 
الهيئة  وأعضاء  وخريجيها  بطالبها  الكلية  وتسعى  المعطاء. 
الذي  واالزدهار  التنمية  في  بالمساهمة  فيها  واإلدارية  التدريسية 
تشهده المملكة العربية السعودية. وعبر ما يقارب العشر سنوات 
الحاسب  علوم  لمتخصصي  الرئيس  المصدر  الكلية  زالت  وما  كانت 
هندسة  من  فروعها  بجميع  الجوف  منطقة  في  والمعلومات 

وعلوم حاسب ونظم معلومات.
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أهم إجنازات الكلية لعام ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ

إقامة المؤتمر الدولي األول لعلوم الحاسب و المعلومات بمشاركة 850 باحث و باحثة من 39 دولة 	 
مختلفة.

 	.)ABET االنتهاء من إعداد تقرير الدراسة الذاتية الخاص باالعتماد البرامجي الدولي)ِ
استحداث برنامج ماجستير العلوم في األمن السيبراني و برنامج ماجستير العلوم في علم البيانات	 
االنتهاء من إعداد خطة برنامج البكالوريوس في هندسة البرمجيات ليتم قبول الطالب في القسم 	 

بداية من العام القادم.
مشاركة الكلية في الملتقى العلمي التاسع لطالب و طالبات الجامعة وحصدها على المراكز األولى في 	 

الخدمة  و  الهندسية،  و  األساسية  العلوم  االبتكارات،  التوعوية،  األفالم  المتميزة،   الفكرة  محاور 
المجتمعية.

طالب 	  و  طالبات  لمشاريع  األولى  الخليجية  المسابقة  في  التخرج  مشاريع  خالل  من  الكلية  مشاركة 
جامعات الخليج، بمشاركة 18جامعة سعودية و4 جامعات من دول الخليج، بجامعة الملك سعود، و 

تأهل المشاريع المشاركة إلى األدوار النهائية فى المسابقة.
مشاركة الكلية فى المسابقة الوطنية الثالثة للبرمجة.	 
دورة 	   )15( عن  يزيد  ما  و  والطالبات  للطالب  ثقافيًا  و  علميًا  لقاء   )12( عن  عن  يزيد  لما  الكلية  تنظيم 

علمية تدريبية و ورشة عمل.
إثرائية 	  علمية  محاضرة   25 عن  يزيد  ما  عقد  خالل  من  الكلية  في  العلمية  النشاطات  في  التوسع 

)سيمنارعلمي(  تم خاللها مناقشة أحدث المستجدات البحثية فى مجال علوم الحاسب و المعلومات
فى 	  عقدهما  مقرر  دوليين  مؤتمرين  فى  طالبية  تخرج  مشاريع  من  ناتجتين  بحثيتين  ورقتيين  قبول 

فرنسا و المملكة المتحدة.
تفعيل إجراءات ضمان الجودة ومتابعة العملية التعليمية. 	 
نشر ٦٥ بحثًا علميًا محكمًا. 	 
تنفيذ )378( ساعة تدريبية للطالب والطالبات خالل العام الجامعي 1439-1440 هـ, منها )152( خالل 	 

الفصل الدراسي األول و )134(خالل الفصل الدراسي الثاني و )92( خالل شهر رمضان المبارك.
حصول الكلية على جميع جوائز التميز التي نافست عليها على مستوى الكلية وأعضاء هيئة التدريس 	 

رجاال ونساء والموظفين والموظفات والطالب والطالبات بمراكز مختلفة.
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)3030/م ب(  السامي رقم  القرار  بناًء على  الحاسب والمعلومات في مدينة سكاكا  ُأنشئت كلية علوم 
بتاريخ )23/3/1428هـ(، وبدأ العمل فيها بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1430/1431هـ.

و تشتمل الكلية حاليًا على التخصصات التالية:
1 .)Computer Science( علوم الحاسب /بكالوريوس

2 .) Computer Engineering and Networks( هندسة الحاسب اآللي والشبكات/بكالوريوس
3 . )Information Systems( نظم المعلومات /بكالوريوس

نشأة الكلية
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إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجاالت الحوسبة المختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي المبتكر الذي 
ينمي المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.

الرسالة

الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل كليات علوم الحاسب والمعلومات على المستوى 
المحلي.

الرؤية

●ترسيخ األخالق اإلسالمية، و ذلك من خالل االلتزام بمبادئ وقيم اإلسالم في جميع أنشطة الكلية	 
المسؤولية تجاه الوطن، وذلك عن طريق  زرع االنتماء للوطن و الحرص على المساهمة فى رفعته لدى 	 

الخريجين.
التميز و األصالة، وذلك من خالل الحرص على التميز فى العملية التعليمية.	 
●احترام الملكية الفكرية، و ذلك من خالل استخدام نسخ أصلية من الكتب و البرمجيات.	 
●تشجيع الكفاءات و تحفيزها، أى االهتمام بالكفاءات و تحفيزها سواء كانت بين العاملين بالكلية 	 

أو الطالب.
و 	  األقسام  بين  التعاون  ترسيخ  و  الكلية  فى  قسم  كل  دور  بتحديد  ذلك  و  مؤسسي،  بشكل  العمل 

احترام التدرج الوظيفى.

القيم

الحفاظ على التميز والجودة في العملية التعليمية للحصول على االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية.. 1
تقوية القدرات التنافسية للخريجين في مختلف مجاالت الحوسبة.. 2
التطوير المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس في الكلية.. 3
نشر األبحاث العلمية المبتكرة ذات المستوى العالي.. 4
إقامة الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير المستمر في الكلية.. 5
تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي.. 6

األهداف
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فهرس المحتويات

14 األقسام العلمية 

رقم الصفحة

 
قسم علوم الحاسب والمعلومات................................ ١٥  
١٦ ........................................ نبذة عن القسم, الرؤية، الرسالة    
١٧ ........................................................................ األهداف   
منسوبو القسم )شطر الطالب(.......................................... ١٧   
١٨ ........................................ منسوبو القسم )شطر الطالبات(   
١٨ ......................................................... مجاالت عمل الخريج   
قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات....................... ١٩  
٢٠ ............................................................. نبذة عن القسم   
٢١ ........................................ الرؤية، الرسالة، منسوبو القسم   
٢٢ ........................................................ مجاالت عمل الخريج   
٢٣ ................................................. قسم نظم المعلومات  
٢٤.......................... نبذة عن القسم، الرؤية، الرسالة، األهداف   
منسوبو القسم )شطر الطالب - الطالبات(........................... ٢٥   
 ٢٦ ........................................................ مجاالت عمل الخريج   

 

٢٧ الوحدات األكاديمية واإلدارية 
 

٢٨ ........................................... وحدة الشؤون األكاديمية  
٢٩ .......................... نبذة عن الوحدة، األهداف، أعضاء الوحدة   
٣٠ .................. وحدة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد  
٣١ .................................... نبذة عن الوحدة، األهداف، المهام   
٣٢ ................................................................ أعضاء الوحدة   
وحدة االختبارات............................................................. ٣٣  
٣٤ ...................... نبذة عن الوحدة، األهداف، المهام، األعضاء   
٣٥ .............................. وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي  
٣٦ ................................... نبذة عن الوحدة، األهداف، المهام   
٣٧ ................................................................ أعضاء الوحدة   
وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي............................. ٣٨  
٣٩ ...................... نبذة عن الوحدة، األهداف، المهام، األعضاء   
٤٠ .............................................................. وحدة الخريجين  
٤١ .................................... نبذة عن الوحدة، األهداف، المهام   
٤٢................................................................ أعضاء الوحدة   
وحدة الدراسات العليا..................................................... ٤٣  
٤٤ .................................. نبذة عن الوحدة، األهداف، المهام   
٤٥ ................................................................ أعضاء الوحدة   

46 االبتعاث 
٤٩ البحث العلمي 
٥٣ المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب والمعلومات 
٥٦ اللجان العاملة في الكلية 

 
لجنة العالقات العامة واإلعالم................................... ٥٧  
٥٨ ............................... نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
لجنة المعامل................................................................. ٥٩  
٦٠ ............................... نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
٦١ ........................................ لجنة تأديب الطالب والطالبات  
٦٢ ............................... نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
٦٣ ..................................................... لجنة التدريب الصيفي  
٦٤ .............................. نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
لجنة مشاريع التخرج والملتقى العلمي......................... ٦٥  
٦٦ .............................. نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
لجنة التقرير السنوي....................................................... ٦٧  
٦٨ ............................... نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
لجنة األكاديميات........................................................... ٦٩   
نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة..................................... ٧٠  
لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية....................... ٧١   
نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة..................................... ٧٢  
 ٧٣ ..................................................... لجنة خدمة المجتمع  
نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة..................................... ٧٤  

 
٧٥ ......................................................... لجنة مبادرة عطاء  
٧٦ ............................... نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
لجنة المبادرات واألفكار التطويرية.............................. ٧٧  
٧٨ ............................... نبذة عن اللجنة، المهام، أعضاء اللجنة   
لجنة شؤون الطالب....................................................... ٧٩  
٨٠ ..................................... نبذة عن اللجنة،، المهام، األعضاء   

81 الهيئة التدريسية 
٨٣ الطالب والطالبات 
٩٥ مشاريع التخرج 

 
٩٦ ...................................... مشاريع الفصل الدراسي األول  
مشاريع الفصل الدراسي الثاني...................................... ١٠١  
المشاريع المشاركة في الملتقى العلمي التاسع بالجامعة.......... ١٠٢  

١٠٥ الشؤون اإلدارية 

 
١٠٨ ..................................... أنشطة الفصل الدراسي األول  
أنشطة الفصل الدراسي الثاني...................................... ١٢٠  
الدورات وورش العمل................................................. ١٣٥  
دورات أكاديمية سيسكو............................................... ١٣٦   
١٣٧ ....................................... الدورات التدريبية وورش العمل   
150 ................................. الدورات التدريبية خالل شهر رمضان   
األنشطة الرياضية.......................................................... 151  

١٠٧ أنشطة الكلية 

153 المصادر التعليمية والمعامل 

رقم الصفحةفهرس المحتويات
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قسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات

قسم نظم املعلومات
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قسم

علوم احلاسب
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يعد قسم علوم الحاسب القسم األكاديمي األساس الذى نشأت عليه كلية علوم الحاسب والمعلومات، 
والذي كان سابقًا أحد األقسام العلمية التابعة لكلية العلوم. إن التطور السريع والهائل في مجال تقنية 
الحاسبات والمعلومات وما واكب ذلك من تطور في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والشبكات 
في  الحاسب  علوم  قسم  أنشئ  لذلك  ونتيجة  المجاالت،  شتى  في  اليومية  حياتنا  على  األثر  أكبر  له  كان 
جامعة الجوف استجابة لهذه التحديات ولتطوير المفاهيم والنظريات المتعلقة بجميع حقول المعرفة 
المرتبطة بعلوم الحاسب، ولتزويد المنطقة بخريجين مؤهلين علميًا وعمليًا، مسلحين بأحدث التطورات 

في هذا المجال وذلك لمواجهة سوق العمل المتطلع لهذا التخصص أو للدراسات العليا.

يشترط على الطالب لكي يلتحق بالقسم أن يجتاز برنامج السنة األولى المشتركة الذي أقرته الجامعة في 
مجلسها الرابع للعام الجامعي 1430/1429هـ، بالمعدل المطلوب المعتمد من مجلس القسم، وتمنح 
 133 الكلية لخريجي قسم علوم الحاسب شهادة بكالوريوس علوم الحاسب وذلك بعد أن يجتاز الطالب 
على  مقسم  تخرج  مشروع  إلى  باإلضافة  عملية،  وأخرى  نظرية  محاضرات  بين  موزعة  و  معتمدة  ساعة 
التي  التطبيقات  أحد  وتنفيذ  وتصميم  بتحليل  الطالب  فيه  يقوم  والثامن،  السابع  هما  دراسيين  فصلين 
يقترحها الطالب أو عضو هيئة التدريس مستفيدًا مما درسه خالل المستويات السابقة، وذلك تحت إشراف 

أحد أعضاء هيئة التدريس.  

 يوفر القسم قاعات دراسية حديثة مزودة بأجهزة العرض، و يتوفر بالقسم أربعة معامل حاسب مزودة 
ملتزم  الحاسب  علوم  قسم  أن  كما  دراستهم،  في  الطالب  يحتاجها  التي  والتطبيقات  البرامج  بأحدث 
متميزين  التدريس  هيئة  أعضاء  توفير  خالل  من  قدراتهم  وتطوير  ذاتهم  تحقيق  في  طاّلبه  بمساعدة 
بمستواهم األكاديمي والبحثي في إطار بيئة تربوية سليمة تتسم باالحترام والتعاون وااللتزام والجدية 

لتساعد في تأهيلهم وإعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.

قسم علوم احلاسب

نبذة عن القسم

الرؤية

الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل أقسام علوم الحاسب على المستوى المحلي.

الرسالة

إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجاالت علوم الحاسب المختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي المبتكر 
الذي ينمي المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.
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األهداف

تعزيز مهارات وقدرات الطالب من خالل توسيع معارفهم في علوم الحاسب.. 1
تحسين مهارات الطالب اإلبداعية ومهارات التفكير النقدي.. 2
إعداد الطالب للمنافسة في سوق العمل.. 3
تعزيز البحث العلمي المبتكر.. 4
توسيع دور القسم في خدمة المجتمع المحلي.. 5

منسوبو القسم

دولة احلصول على املؤهل التخصص الدقيق املؤهل العلمياجلنسيةم االسم

د. سعد بن عوض العنزي
د. مشرف بن فياض الرويلي

  د. أحمد بن موسى السياط
     د. شادي إسماعيل نشوان 

د. أسامة محمود عودة
 د. محمد الحافظ مصطفى

د. محمد محمد عزالدين إسماعيل
 د. محمد قمر الزمان

 د. محمدحميد صادق محمد إسماعيل
د. نوح صبري المتولي
د. أكرم صالح عجولي

د. فتحي محمد مقيص
د. سعيد محمد العليوات

د. عبدالحليم سماعي
د. محمد الشاذلي الفهري

د. هادي حامدي
د. ناصر بن عويد الشمري
د. محمد محي الدين أزاد
أ. فواز بن جهيم الرويلي

أ. عبد العزيز بن مرزوق الشراري
أ. عبدالمنعم بن حسين الزبالي

أ. مهند بن صالح الخالدي
      أ. أيمن بن عبداهلل المجنوني

      أ. عائش بن نجاء البالدي
 أ. عيسى بن خليف الكويكبي

أ. فادي بن عبيد الحربي
أ. فارس بن نزال الكويكبي

أ. وليد بن غازي الحمود
 أ. بدر بن عازي العنزي

      أ. عباس بن موسى الشريمي 
  أ. عبدالرحمن بن عبدالكريم الحربي

  أ. عبدالرحمن بن محمد اليامي
 أ. سلطان بن راشد الفالح 
  أ. عايد بن فراس الشمري

سعودي
سعودي
سعودي

أردني
مصري

سوداني
مصري

بنجالديش
باكستاني

مصري
تونسي
تونسي

أردني
جزائري
تونسي
تونسي

سعودي
بنقالدش
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

دكتوراة   )رئيس القسم(
دكتوراة  )عميد الدراسات العليا(

 دكتوراة   ) وكيل الكلية(       
 دكتوراة     
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

بكالوريوس     
بكالوريوس

معالجة اللغات الطبيعية
استرجاع المعلومات
التنقيب في البيانات

أمن الحاسب والشبكات
القياسات الحيوية 

تمييز األنماط

تعليم اآللة وأمن المعلومات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تمييز األنماط ومعالجة الصور
الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة

هندسة البرمجيات
الذكاء االصطناعي

تمييز األنماط ومعالجة الصور
الحوسبة الفائقة اآلداء

تمييز األنماط وتحليل الوثائق
أمن المعلومات واألنظمة الموزعة

الذكاء االصطناعي
التحسين والتراكيب المحددة

بريطانيا
بريطانيا
أمريكا

بريطانيا
اليابان
تركيا
مصر

الصين
كوريا الجنوبية

بريطانيا
فرنسا
تونس

استراليا
السويد
تونس
فرنسا

بريطانيا
السعودية

أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
أمريكا
داخلي
داخلي
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قسم علوم احلاسب

شطر الطالب
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دولة احلصول على املؤهل التخصص الدقيق املؤهل العلمياجلنسيةم االسم

     د. مروة جمعة قراجة 
د. رندة جابر

د. سلوى هنداوي
د. آسيا بن علية

د. رباب الفالح
د. والء جودة حسن

   د. ميمونة همابون كبر 
أ. منى بنت صالح الزهراني

   أ. خلود بنت سالم الشدوخي 
   أ. نجم السماء هداية الرحمن 
             أ. مطيعة بنت طارش الشمري 

         أ. وسام بنت محسن الرويلي 
           أ. اشواق بنت حمدان الجحيش 

أ. مشاعل بنت محمد الباسل
أ.عائشة بنت خليل الواكد

أ. أكرا أفظال شيستي
أ. ثناء بنت سالم النصيري

أ. فاطمة بنت محمد الرويلي
أ. أمجاد بنت مخلف العنزي
           أ. نورة بنت حمود الغويري 

أ. مها بنت عطا الفرهود

تونسية
تونسية
تونسية
تونسية
تونسية
مصرية

باكستانية
سعودية
سعودية

باكستانية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية

هندية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية

دكتوراة   )منسقة القسم(
دكتوراة
 دكتوراة
 دكتوراة     
دكتوراة  
دكتوراة   
دكتوراة   
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

معالجة اللغات الطبيعية
أمن الشبكات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الهندسة الصناعية والحاسب
إلكترونيات 

معالجة الصور
هندسة البرمجيات

تونس
تونس
تونس
تونس
تونس

مصر
الصين
داخلي
أمريكا

باكستان
أمريكا
أمريكا

بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا

الهند
داخلي
داخلي
داخلي
داخلي
داخلي
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قسم علوم احلاسب

شطر الطالباتمنسوبو القسم

مجاالت عمل اخلريج

العمل في المجال األكاديمي )معيد، باحث(.. 1
مطور أو مسؤول قواعد بيانات.. 2
مطور تطبقيات ويب.. 3
مهندس برمجيات.. 4
مسؤول أمن معلومات. . 5
مدير مركز حاسب.. 6
مسؤول ومحلل شبكات.. 7
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قسم

هندسة احلاسب اآللي والشبكات
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تعد هندسة الحاسب اآللي والشبكات من أكثر التخصصات تطورًا في عالم التكنولوجيا وأكثرها إسهامًا 
هندسة  تعتبر  إذ  والصناعية،  العلمية  الميادين  شتى  في  وجودها  خالل  من  اليومية  حياتنا  رفاهية  في 
تدمج  فهي  أخرى،  جهة  من  اإللكترونية  والهندسة  جهة  من  الحاسب  علوم  بين  وصل  حلقة  الحاسب 
دراسة البرمجيات مع دراسة عتاد منظومات الحاسب إذ إنها تغطي العديد من المواضيع المتعلقة بتصميم 
الحاسب  شبكات  وأنظمة  البيانات  وتراسل  المتكاملة  الدوائر  وتصميم  الحاسوب  وبنية  الرقمية  النظم 

وتطبيقاته. 

إن قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف وبدعم من 
عمادة الكلية وإدارة الجامعة، يسعى إلى إعداد وتأهيل طالبه إلى أن يصبحوا قادرين على اإلندماج مباشرة 
بعد التخرج في سوق العمل، وذلك من خالل التطوير المستمر في أسلوب التدريس ومحتويات المقررات 
بما يتالءم مع متطلبات سوق العمل، كما يقوم القسم بتقديم دورات وندوات حول المجاالت الحديثة 

في  مجال تخصص هندسة الحاسب اآللي والشبكات. 

تم افتتاح القسم بحمد اهلل وتوفيقه سنة 1432 للهجرة وهو يستقبل فصليًا عددًا البأس به من الطالب 
من السنة التحضيرية ومن أقسام الكلية وكليات الجامعة األخرى في مسعى حثيث ليكون رافد الجهة 
وسوق العمل، ومن أجل توفير مجموعة من مهندسي الحاسب والشبكات أكفاء قادرين على تقديم 

أفضل الخدمات للمجتمع وللشركات والمؤسسات التي يتم توظيفهم فيها. 

والتي  األكاديمية  الدراسية  للخطة  وباإلضافة  الخريجين،  الطالب  مستوى  جودة  لرفع  القسم  من  سعيًا 
والشبكات  اآللي  الحاسب  هندسة  مجال  في  المواضيع  أحدث  انتقاء  يتم  فإنه  مستمر   لتحديث  تخضع 
وتدريسها كمقررات منفصلة ليتم تغطيتها في مقررات معتمدة بالخطة مثل مقرر مواضيع مختارة، و 
يهتم القسم ويؤكد على أن تكون مواضيع مشاريع التخرج لطالب القسم في صميم التخصص وفي أحدث 
مجاالت هندسة الحاسب اآللي والشبكات، كما يشرف على قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات كادر 

أكاديمي ذو كفاءة عالية و ذو خبرة كبيرة في مجال التدريس والبحث العلمي و من جنسيات مختلفة.

إن قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الجوف يستعد 
لتخريج الدفعة السابعة من الطالب، إضافًة إلى تخصيص مقاعد لشطر الطالبات في العام المقبل، متأملين 

أن يسهم هؤالء الطلبة في مسيرة التنمية المحلية بصفة خاصة وبالمملكة بصفة عامة.

قسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات

نبذة عن القسم
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األهداف

تحقيق التميز والجودة في العملية التعليمية للحصول على االعتماد األكاديمي لبرنامج القسم.. 1
تطوير القدرات التنافسية للخريجين في مختلف مجاالت هندسة الحاسب اآللي والشبكات.. 2
التطوير المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس في القسم.. 3
نشر األبحاث العلمية المبتكرة ذات المستوى العالي.. 4
عقد الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير المستمر في القسم.. 5
تعزيز دور القسم في خدمة المجتمع المحلي.. 6

قسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات

منسوبو القسم

دولة احلصول على املؤهل التخصص الدقيق املؤهل العلمياجلنسيةم االسم

د. محمد فال ولد محمد
د. مداهلل بن مكمي الرويلي

  د. سعود بن براك البراك
     د.  فايز بن محمد السرحاني 

د. أنيس رضى بودبوس
 د. يوسف عبداهلل قرقز

د. هيثم محمد بن شيخة
 د. ياسر سعد عبداهلل

 د. األسعد عمر الماجري
د. سليم الحبيب الشاوي

د. سليم إبراهيم الظاهري
أ. نصر الدين صالح همامي

أ. عارف حسان كرد علي
أ. عبدالحكيم محمد حمزي

أ. محمد علي حسين الرفاعي

موريتاني
سعودي
سعودي
سعودي
تونسي

أردني
تونسي
مصري
تونسي
تونسي
تونسي
جزائري
سوري
جزائري
سوري

دكتوراة    )مشرف القسم(
دكتوراة  )عميد الكلية(

دكتوراة   
 دكتوراة     
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

أنظمة سيطرة
معالجة الصور

شبكات

أمن المعلومات
هندسة كهربائية وإلكترونيات

شبكات
شبكات واتصاالت

تمييز األنماط

ذكاء اصطناعي
هندسة كهربائية واتصاالت

هندسة كهربائية
هندسة الحاسب اآللي
شبكات الحاسب اآللي

هندسة الحسبات الصناعية
هندسة الحاس اآللي والشبكات

تونس
أمريكا

بريطانيا
بريطانيا
تونس
رومانيا
تونس
كندا

فرنسا
ألمانيا
تونس
فرنسا
مصر

الجزائر
مصر
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شطر الطالب

الرؤية

على  والشبكات  اآللي  الحاسب  هندسة  أقسام  أفضل  بين  والتصنيف  العلمي  والبحث  التعليم  في  الريادة 
المستوى المحلي.

الرسالة

التعليم  خالل  من  المختلفة  والشبكات  اآللي  الحاسب  هندسة  مجاالت  في  مؤهلة  علمية  كوادر  إعداد 
والبحث العلمي المبتكر الذي ينمي المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.
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مجاالت عمل اخلريج

معيد بالجامعة.. 1
مساعد باحث بالجامعة.. 2
مهندس حاسب آلي و شبكات مساعد )في القطاع الحكومي أو الخاص(: يقوم  بكل ما يتعلق بأعمال . 3

اآللي  الحاسب  مجاالت  في  والتوصيات  والتقارير  والدراسات  البحوث  إعداد  من  اآللي  الحاسب  هندسة 
وفحص  اآللي  الحاسب  بمجال  العالقة  ذات  األخرى  باألعمال  والقيام  األعمال  هذه  على  واإلشراف 

وتركيب وصيانة أجهزة.
ومن األمثلة على األعمال التي يختص بها هذا التخصص:. 4

عمل تصاميم الشرائح الممغنطة وأجهزة الحاسب اآللي وتصميم الذاكرات والتخزين الممغنط.	 
بناء وتركيب و وضع مواصفات أجهزة الحاسبات والدوائر الرقمية المختلفة.	 
صيانة أجهزة الحاسب اآللي وربطها بالشبكات واستخدامها في تطبيقات التحكم واالتصاالت.	 
متابعة االحتياجات من قطع الغيار وغيرها من احتياجات الصيانة وإعداد القوائم الالزمة بذلك.	 
تحديد األجهزة المناسبة في عمليات المشاريع لألجهزة الرئيسة من الحاسبات الرئيسة والحاسبات 	 

الشخصية.

قسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات
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نظم املعلومات
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الحاسب والمعلومات. ويعد تخصص  الرئيسة في كلية علوم  المعلومات من األقسام  يعد قسم نظم 
نظم  قسم  ويضم  والتنظيمية.  اإلدارية  والمجاالت  الحاسب  تخصص  يربط  جسرًا  المعلومات  نظم 
كما   ، العالم  دول  مختلف  من  عاليًا  علميًا  تأهياًل  المؤهلين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عددًا  المعلومات 
الحصول  ويتطلب  المملكة.  خارج  العليا  دراساتهم  الستكمال  سنويًا  المعيدين  من  عددًا  القسم  يبعث 
على بكالوريوس نظم المعلومات إنهاء الطالب 135 ساعة موزعة على ثمانية مستويات دراسية، تتوزع 
بين مفاهيم ومهارات علوم الحاسب، ومفاهيم ومهارات أخرى في مجال اإلدارة والتخاطب واالتصال 
والعرض والتحليل والتصميم. ويعتبر تخصص نظم المعلومات همزة الوصل بين تخصصات علوم الحاسب 
المعارف  اكتساب  من  القسم  هذا  خالل  من  الطالبات  و  الطالب  ويتمكن  المختلفة.  العمل  ومجاالت 
والمهارات الالزمة لتحليل وتصميم وتطوير وتشغيل نظم المعلومات في أي من المنظمات والمؤسسات 

الحكومية أو الخاصة. 

قسم نظم املعلومات

نبذة عن القسم

الرؤية

الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل أقسام نظم المعلومات على المستوى المحلي.

الرسالة

إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجاالت نظم المعلومات من خالل التعليم والبحث العلمي المبتكر الذي 
ينمي المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.

األهداف

لبرامج . 1 األكاديمي  االعتماد  على  والمحافظة  للحصول  التعليمية  العملية  في  والجودة  التميز  تحقيق 
القسم.

إكساب الطالب المفاهيم األساسية في مجاالت نظم المعلومات في الجوانب العملية والنظرية.. 2
تطوير القدرات التنافسية للخريجين بما يسهم في بناء تقنيات معلوماتية فعالة.. 3
التنمية المستمرة ألداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالت نظم المعلومات.. 4
المساهمة الفعالة في البحث العلمي واكتشاف المعارف واألساليب الحديثة في نظم المعلومات.. 5
تقديم الخدمات المجتمعية واالستشارات في مجال نظم المعلومات.. 6
التطوير المستمر للقسم من خالل عقد الشراكات المحلية والدولية. 7
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منسوبو القسم

دولة احلصول على املؤهل التخصص الدقيق املؤهل العلمياجلنسيةم االسم

د. صالح بن نايف المعيقل
د. بندر بن مزعل الشمري
د. ماجد بن أحمد الفياض

د. عبداهلل بن حويالن المطيلق
د. مرتضى خلف اهلل البشير

 د. سامح عبدالغني عبدالوهاب
د. عبدالعزيز أحمد الدمراني

د. نسيم البشير يانس
د. قيس محمد خروف

د. أيمن محمد مصطفى
د. خالد بن صالح الجباب

د. عبداهلل بن صالح الجباب
د. حسام بن ناصر الطالب

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سوداني

مصري
مصري
تونسي
تونسي
مصري

سعودي
سعودي
سعودي

دكتوراة   )رئيس القسم(
دكتوراة  )وكيل الجامعة للشؤون التعليمية(

 دكتوراة       
 دكتوراة     
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
دكتوراة   
ماجستير
ماجستير
ماجستير

المعلومات الصحية
أمن المعلومات
نظم المعلومات

إدارة مشاريع البرمجيات
تعلم اآللة 

تخزين واسترجاع المعلومات
أمن وحماية المعلومات

هندسة برمجيات
تخزين وتحليل البيانات

الحوسبة السحابية وعلوم البيانات

بريطانيا
استراليا
بريطانيا
بريطانيا
الصين
مصر

الهند
تونس
فرنسا
مصر

أمريكا
أمريكا
أمريكا

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

شطر الطالب

منسوبو القسم

دولة احلصول على املؤهل التخصص الدقيق املؤهل العلمياجلنسيةم االسم

د. هالة الضو إدريس
د. إيناس حسني الطباخ

د. ميمونة همايون أكبر
د. وئام زمزم

أ. مالك بنت زايد العمري
 أ. أمجاد بنت عبداهلل المبارك

أ. مشاعل بنت ناصر الخمسان
أ. عزة بنت خلف الالحم

أ. ربى بنت خالد المويشير

سودانية
تونسية

باكستانية
تونسية

سعودية
سعودية
سعودية
سعودية
سعودية

دكتوراة
دكتوراة
 دكتوراة  
 دكتوراة     
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

شبكات السلكية
الشبكات الخلوية

تطوير البرمجيات العالمية وإدارة المعرفة

ذكاء اصطناعي
هندسة البرمجيات المتقدمة 

نظم المعلومات
هندسة البرمجيات

تقنية انترنت وإدارة قواعد بيانات

نظم المعلومات

مايزيا
تونس

-
تونس

بريطانيا
داخلي
داخلي
أمريكا
داخلي

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

شطر الطالبات

قسم نظم املعلومات
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مجاالت عمل اخلريج

محلل نظام المعلومات للمؤسسات.. 1
مصمم قاعدة البيانات والمسؤول.. 2
مطور نظام المعلومات.. 3
معالجة البيانات الصناعية.. 4
محلل بيانات األعمال.. 5
مستشار بنية نظم المعلومات.. 6
ضابط الدعم الفني.. 7
مدير محتوى الويب.. 8

قسم نظم املعلومات
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الوحدات

األكادميية واإلدارية

وحدة الشؤون األكادميية

وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

وحدة االختبارات

وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي

وحدة اخلريجني

وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

وحدة الدراسات العليا
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وحدة

الشؤون األكادميية
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وحدة الشؤون األكادميية

نبذة عن الوحدة

والنظرية  العملية  المحاضرات  انتظام  متابعة  خالل  من  األكاديمية  الشؤون  بمتابعة  الوحده  تختص 
والتنسيق بين األقسام العلمية في كل ما يتعلق بتطوير الخطط والمناهج وطرق التدريس لتحقيق نواتج 

التعلم.

األهداف

اإلشراف على سير العملية التعليمية في الكلية.. 1
التنسيق مع رؤساء األقسام األكاديمية في جميع القضايا المتعلقة بالشؤون األكاديمية.. 2
متابعة التزام األكاديمين بأوقات المحاضرات.. 3
متابعة جاهزية األدوات التعليمية المختلفة في الكلية.. 4

الوصف االسم

أعضاء الوحدة

املهام

إعداد الخطة التنفيذية للوحدة.	 
رفع التقارير الدورية عن متابعة االنتظام الدراسي.	 
رفع التقارير الدورية عن جاهزية المصادر التعليمية بالكلية.	 
عقد الدورات التدريبية وورش العمل في طرق التدريس وقياس مخرجات التعلم.	 
اإلسهام مع األقسام العلمية في تطوير المقررات الدراسية.	 

د. شادي إسماعيل نشوان
د. رندة أحمد جابر

د. سعيد محمد العليوات
د. قيس محمد خروف

د. ياسر سعد عبداهلل
 د. قيس خروف

د. إيناس الحسيني

مشرفًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا
عضوًا
 عضوًا

عضوًا
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وحدة

التعلم اإللكترونى والتعليم عن بعد
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وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

نبذة عن الوحدة

تختص الوحدة بتفعيل دور التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في تطوير العملية التعليمية وفق األسس 
التقنية الحديثة بما يحقق معايير الجودة.

املهام

إعداد الخطة التنفيذية للوحدة.	 
تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس بالكلية في المقررات الدراسية.	 
نشر ثقافة التعلم اإللكتروني بين أعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل عقد الندوات وورش العمل 	 

وغير ذلك.
تقديم دورات تدريبية للطالب لتمكينهم من استخدام نظام التعلم اإللكتروني بالتعاون مع عمادة 	 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.
متابعة أعضاء هيئة التدريس، ورفع تقارير دورية عن مدى تفعيل كل عضو لنظام التعلم اإللكتروني.	 
متابعة التطورات المعاصرة في التعلم االلكتروني والسعي لالستفادة منها.	 
على 	  اإللكترونية  المقررات  تقييم  متضمنا  الدراسي  الفصل  خالل  إنجازه  تم  ما  عن  فصلي  تقرير  إعداد 

البالك بورد.
رفع تقييمات أعضاء هيئة التدريس بالكلية في نهاية كل فصل دراسي إلى عمادة التعلم اإللكتروني.	 

األهداف

نشر ثقافة التعلم اإللكتروني عن طريق إقامة ورش العمل والدورات التدريبية.. 1
تفعيل التعلم اإللكتروني بين الطالب سواء في المقررات اإللكترونية أو المدمجة أو العادية.. 2
التكنولوجيا . 3 هذه  في  التقدم  يواكب  بما  التدريس  هيئة  أعضاء  بين  اإللكتروني  التعلم  دور  تفعيل 

الحديثة.
تنسيق التواصل بين الكلية وعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة.. 4
تنفيذ الخطة السنوية للوحده بالتنسيق عمادة التعلم اإللكتروني بالجامعة.. 5
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وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

الوصف االسم

د. نوح صبري المتولي
أ. خلود بنت سالم الشدوخي

د. خالد بن صالح الجباب
د. سلطان بن راشد الفالح

مشرفًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا

أعضاء الوحدة

أ. بدر بن عازي العنزي
د. عارف حسان علي كرد
أ. ربى بنت خالد المويشير

أ. أشواق الجحيش

مقررًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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وحدة االختبارات
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وحدة االختبارات

نبذة عن الوحدة

تعمل الوحدة على توفير الدعم الفني والتقني للطالب و أعضاء هيئة التدريس في كل ما يتعلق باالختبارات 
كما تسهم في بناء الجداول الدراسية بما يضمن تحقيق العملية التعلمية ألهدافها و الرفع من كفاءة 

األداء بالكلية. 

األهداف

االعتماد . 1 على  الكلية  حصول  بهدف  االختبارات  و  المحاضرات  جدولة  في  الجودة  بمعايير  االلتزام 
األكاديمي.

تطوير نظم التقييم واالختبارات بالتنسيق مع وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي.. 2
توفير اإلحصائيات الخاصة بدرجات األعمال الفصلية واالختبارات الفصلية والنهائية.. 3
تنظيم االختبارات بما في ذلك مهام توثيق االختبارات و حفظها.. 4
التنسيق مع وحدة الشؤون األكاديمية لتوفير الخدمات الالزمة للطالب و أعضاء هيئة التدريس.. 5

املهام

المتوفرة  من 	  المواد و األجهزة  الضرورية لعملية سير االمتحانات عن طريق حصر  تحديد اإلحتياجات 
أوراق إجابة و مظاريف و طابعات و أجهزة تصوير.

واالعتماد 	  الجودة  وحدة  من  والمعتمد  الموحد  التصميم  مع  اإلجابة  أوراق  مطابقة  من  التأكد 
األكاديمي.

بناء الجداول الدراسية و االختبارات النهائية وفقًا للضوابط المعتمدة من اللجنة الدائمة للجداول.	 
تشكيل اللجان التالية: لجان اإلشراف، لجان المراقبات، لجنة تسليم و استالم االختبارات، لجنة التنسيق 	 

مع أقسام الطالبات.
تجهيز النماذج الالزمة لسير عمل الوحدة.	 
متابعة أداء اللجان و ضبط أي خلل و معالجته و رفع التقارير الالزمة لذلك.	 

الوصف االسم

أعضاء الوحدة

د. هيثم محمد بن شيخه
د. آسيا عبدالحميد بن عليه

د. الهادي سعد حامدي
د. قيس محمد خروف

د. سليم إبراهيم الظاهري
 أ. وئام عبدالفتاح زمزم

أ. فادي عبيد الحربي
أ. عارف حسان علي كرد

أ. مالك بنت زايد العمري
أ. عائشة بنت خليل الواكد

أ. مشاعل بنت ناصر الخمسان
أ. أمجاد بنت مخلف العنزي

مشرفًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عظوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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وحدة

اإلرشاد األكادميي والطالبي
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وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي

نبذة عن الوحدة

يعد اإلرشاد الطالبي هو الحاضن والمساعد للطالب في تهيئة البيئة التعليمية الداعمة لسلوكه اإليجابي، 
كمايساعد الطالب على التكيف واالندماج الفاعل في األنشطة والفعاليات التي تتم داخل وخارج الكلية، 
النفسية،  األكاديمية،أو  المشكالت  لتجاوز  وأنسبها؛  المساعدة  الحلول  أفضل  إيجاد  خالل  من  وذلك 
اإلنجاز  وتحقيق  أدائه،  على  سلبًا  وتنعكس  الطالب  لها  يتعرض  قد  االجتماعية،والتي  السلوكية،أو  أو 

األكاديمي المتوقع. 

األهداف

يضمن . 1 الطالب،بما  لدى  والمعرفية  والمهنية  والسلوكية  واالجتماعية  النفسية  الجوانب  تنمية 
التكيف مع الحياة الجامعية.

األهداف الخاصة:. 2
تنمية مواهب الطالب وقدراتهم اإلبداعية وتعزيزها.. 3
تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم، وأهمية االعتماد على الذات.. 4
دعم السلوكيات اإليجابية، والعمل على تنميتها، ومعالجة السلوكيات السلبية.. 5
مساعدة الطالب المتعثرين دراسيًا، على تحسين أوضاعهم األكاديمية.. 6
مساعدة الطالب المتفوقين دراسيًا على المحافظة على تحصيلهم الدراسي.. 7
تقديم النصائح المتعلقة باإلرشاد النفسي واألكاديمي.. 8
االهتمام بحاالت الغياب، والتعرف على أسبابه، وطرق معالجته.. 9

املهام

االجتماع مع الطالب المتعثرين أكاديميًا.	 
االجتماع مع الطالب في حالة الغياب المتكرر في المقررات الدراسية.	 
االجتماع مع الطالب في حالة طلب االنسحاب من مقرر ما.	 
تفعيل اإلرشاد األكاديمي في الواقع الطالبي.	 
االجتماع مع الطالب الحاصلين على إنذار أكاديمي،بسبب انخفاض المعدل التراكمي.	 
معالجة المشكالت السلوكية والنفسية، التي يواجهها الطالب.	 
تقديم المحاضرات والندوات والدورات التدريبية في مجال التوجيه واإلرشاد.	 
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وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي

الوصف االسم

أعضاء الوحدة

د. األسعد عمر الماجري
د. سعود بن براك البراك

د. سامح عبدالغني عبدالوهاب
د. أكرم صالح عجولي

د. إيناس حسني الطباخ
 أ. نورة بنت حمود الغويري
أ. عايشة بنت خليل الواكد

أ. عارف حسان علي كرد
أ. مالك بنت زايد العمري

أ. عائشة بنت خليل الواكد

مشرفًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

منسقة أقسام الطالبات
عضوًا
عضوًا
عظوًا
عضوًا
عضوًا
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وحدة

اجلودة واالعتماد األكادميي
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وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي

نبذة عن الوحدة

تعمل  الوحدة على ضمان الجودة في األقسام العلمية للكلية، ووحداتها، واإلدارات المساندة لها لتحقيق 
رسالة الكلية وأهدافها. وتقوم الوحدة بتنفيذ سياسات الجودة والتقويم واالعتماد بالجامعة وآلياته.

األهداف

رسم خطط و سياسات االعتماد األكاديمي بالكلية. . 1
تحقيق االعتماد األكاديمي الدولي ABET لجميع برامج الكلية.  . 2
تحقيق االعتماد األكاديمي الوطني من خالل توافق البرامج األكاديمية مع متطلبات ومعايير الهيئة . 3

الوطنية NCAAA وتطبيق نظام إدارة الجودة في الكلية. 
المساعدة في تحقيق أهداف الجامعة في مجال الجودة و االعتماد األكاديمي. . 4

املهام

رسم السياسات العامة لتطوير الجودة على مستوى الكلية والرفع بها إلى مجلس الكلية.	 
نشر ثقافة الجودة في الكلية، ودعم األنشطة المتعلقة بها.	 
اإلشراف على نشاطات التقويم واالعتماد األكاديمي بالكلية.	 
متابعة مستوى االنضباط والجودة في الكلية و تحديد مواطن التحسين الممكنة و اقتراح المشاريع 	 

الالزمة.
اقتراح الخطط التطويرية ومتابعة تنفيذها لكل قسم.	 
اإلشراف على إعداد وتجهيز ملفات المقررات الدراسية بكل قسم.	 
استقبال فرق وهيئات االعتماد األكاديمي المختلفة سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.	 
تنظيم المحاضرات وورش العمل التثقيفية بالجودة واالعتماد األكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية 	 

في الكلية.
عقد اجتماعات دورية من أجل مناقشة كيفية تطبيق متطلبات اعتماد البرامج األكاديمية.	 
 إعداد تقارير دورية عن مستويات األداء في األقسام ومقدار رضا المستفيدين عن كل نشاط.	 

الوصف االسم

أعضاء الوحدة

د. أسامة محمود عودة
د. رندة أحمد جابر

د. فتحي محمد مقيص
د. أنيس رضى بودبوس

د. نسيم البشير يانس
 أ. وئام عبدالفتاح زمزم
أ. عزة بنت خلف الالحم

مشرفًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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وحدة اخلريجني
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وحدة اخلريجني

نبذة عن الوحدة

تختص الوحدة بمتابعة شؤون خريجي وخريجات الكلية ومعرفة أخبارهم وتطوراتهم العلمية والعملية 
مع  والقوي  الدائم  االتصال  من  حالة  إبقاء  على  خاصة  بصفة  والكلية  عامة  بصفة  الجامعة  من  حرصا 

خريجيها، وحتى ال يكون تخرجهم هو نهاية عالقتهم بالكلية والجامعة. 

األهداف

تنمية مهارات الخريجين بما يوائم احتياجات سوق العمل.. 1
توفير قاعدة بيانات بالمؤسسات والشركات التي يمكن  للخريج االلتحاق بها. . 2
المدني . 3 المجتمع  مؤساسات  مدى  وتحديد  بالعمل  التحاقهم  بعد  الكلية  خريجيى  مستوى  تقييم 

الحكومية واألهلية عن جودة خريجي الكلية.
توفير قاعدة بيانات خاصة بالخريجين وتحديثها باستمرار . . 4
التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات بهدف تدريب وإيجاد فرص عمل للخريجين.. 5
االستفادة من الخريجين المميزين في مواقع عملهم  في دعم الخريجين الجدد وتطوير برامج وأنشطة . 6

الكلية .
دراسة مدى رضا الخريجين بعد فترة من التحاقهم بسوق العمل عن البرامج األكاديمية المختلفة.. 7
إيجاد فرص عمل لخريجي الكلية بما يتماشى مع تخصصاتهم.. 8
اكتساب ثقة المجتمع في خريجي الكلية.. 9

املهام

إعداد برامج تدريبية وتأهيلية بناء على رغبات الخريجين لتنمية مهاراتهم بما يوائم احتياجات سوق 	 
العمل.

حصر احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.	 
بناء قاعدة بيانات للخريجين بتخصصاتهم المختلفة . 	 
بناء قاعدة بيانات بالمؤسسات والشركات التي يمكن  للخريج االلتحاق بها. 	 
التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات بهدف تدريب وإيجاد فرص عمل للخريجين.	 
دراسة مدى رضا أرباب العمل عن جودة خريجي الكلية.	 
دراسة مدى رضا الخريجين بعد فترة من التحاقهم بسوق العمل عن البرامج األكاديمية المختلفة.	 
االستفادة من الخريجين المميزين في مواقع عملهم  في تطوير برامج وأنشطة الكلية .	 
إصدار مجلة غير دورية بهدف تزويد الخريجين بكل ما هو جديد في مجال تخصصهم.	 
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وحدة اخلريجني

الوصف االسم

أعضاء الوحدة

د. سامح عبدالغني عبدالوهاب
أ. ربى بنت خالد المويشير

د. فايز بن محمد السرحاني
أ. حسام بن ناصر الطالب

أ. عبدالرحمن بن محمد اليامي
 أ. وسام بنت محسن الرويلي

د. آسيا عبدالحميد بن عليه

مشرفًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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وحدة الدراسات العليا
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نبذة عن الوحدة

يتمثل دور وحدة الدراسات العليا في الكلية في إنشاء وتقديم برامج الدراسات العليا بجودة عالية لمختلف 
المجاالت في علوم الحاسب، هندسة الحاسب ونظم المعلومات. يعتبر البحث بمثابة دور مهم لوحدة 
الدراسات العليا. يمكن إجراء البحث في الكلية كأبحاث فردية أو بحث داخل فريق أو ضمن مشاريع بحثية ، 
ويجب أن يلعب دورًا كبيرًا في إثراء العملية التعليمية و تجربة التعلم بالكلية من خالل توسيع وتعميق 

تجربة الكلية وتعزيز السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس و الطالب.

األهداف

تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية ورفع كفاءة األداء المؤسسي.. 1
تقديم الدعم لطالب الدراسات العليا خالل فترة دراساتهم .. 2
تنسيق عمل لجان الدراسات العليا بالكلية , واالستفادة من الجهود المشتركة .. 3
دعم أعضاء هيئة التدريس بالدراسات العليا , وتقديم المساعدة لهم .. 4
تفعيل البحث العلمي في الكلية ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس البحثية.. 5
متابعة مبتعثي الكليه في الداخل والخارج.. 6
تأمين الكتب والمراجع العلمية المطلوبه من أعضاء هيئة التدريس.. 7

املهام

إنشاء برامج للدراسات العليا والتنسيق بين رؤساء البرامج لمختلف األقسام.	 
اقتراح خطط لتطوير برامج الدراسات العليا بالتنسيق مع رؤساء البرامج في األقسام المختلفة.	 
إعداد تقرير سنوي عن تقدم برامج الدراسات العليا واقتراح توصيات إلى عميد الكلية.	 
التنسيق مع الوحدات األخرى في جميع المجاالت ذات الصلة.	 
إعداد تقرير سنوي عن تقدم البحث العلمي في الكلية.	 
إنشاء فهرس أولي لقاعدة بيانات تتضمن المنشورات الجامعية والمشروعات البحثية ألعضاء هيئة 	 

التدريس فى جميع األقسام.
تنظيم دورات وحلقات دراسية متخصصة للموظفين والطالب في مهارات البحث العلمي.	 
تحديث قسم وحدة الدراسات العليا على موقع الكلية.	 
مساعدة المعيدين للحصول على قبوالت لدراسة الماجستير والدكتوراه.	 
الخاصه بهم 	  البيانات  المبتعثين وطلباتهم واإلسهام في حل مشاكلهم وتحديث قاعدة   متابعة 

بإستمرار.

وحدة الدراسات العليا
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وحدة الدراسات العليا

الوصف االسم

أعضاء الوحدة

د. مرتضى خلف اهلل البشير
د. رباب الفالح

د. محمد الحافظ زين العابدين
د. سليم الحبيب الشاوي

د. ماجد بن أحمد الفياض
 أ. مطيعة بنت طارش الشمري

أ. منى بنت صالح الزهراني

مشرفًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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االبتعاث
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االبتعاث

مبتعثون القسم

علوم الحاسب
هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

١١

٦

٤

نسبة ٪املجموعنسبة ٪مبتعثاتنسبة ٪

٪٣٣

٪١٨

٪١٢

١٢

٠

٠

٪٣٦

٪٠

٪٠

٢٣

٦

٤

٪٧٠

٪١٨

٪١٢

املبتعثون واملبتعثات في الكلية حسب األقسام العلمية

كلية علوم الحاسب والمعلومات
مجموعنسبة ٪مبتعثاتنسبة ٪مبتعثني

٢١٦٣١٢٣٧٣٣

٤٢٪١٥أمريكا

النسبة ٪العدددولة االبتعاث

٢٨٪٥داخلي )مبتعثات فقط(

١٤٪٥كندا

٨٪٣بريطانيا

٨٪٥استراليا

١٠٠٪٣٣املجموع

توزيع املبتعثني واملبتعثات حسب دولة االبتعاث

٦٣٪٢١مبتعثني

النسبة ٪العددمبتعث/مبتعثة

٣٧٪١٢مبتعثات

١٠٠٪٣٣املجموع

توزيع املبتعثني واملبتعثات حسب اجلنس

٥٢٪١١أمريكا

النسبة ٪العدددولة االبتعاث

٢٤٪٥كندا

١٩٪٤أستراليا

٥٪١بريطانيا

١٠٠٪٢١املجموع

توزيع املبتعثني )ذكور( حسب دولة االبتعاث

٤٢٪٥داخلي

النسبة ٪العدددولة االبتعاث

٣٣٪٤أمريكا

١٧٪٢بريطانيا

٨٪١أستراليا

١٠٠٪١٢املجموع

توزيع املبتعثني )إناث( حسب دولة االبتعاث
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االبتعاث

١٨٥دكتوراة

مبتعثةمبتعثالشهادة املطلوبة

٢٧ماجستير

٢٠١٢املجموع

توزيع املبتعثني واملبتعثات حسب الدرجة العلمية املطلوبة
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البحث العلمي
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البحث العلمي

القسم

علوم الحاسب
هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

توزيع األبحاث العلمية املنشورة في الكلية حسب األقسام العلمية

٢٥٥علوم احلاسب

محليًادوليًاالقسم

١٤٢هندسة احلاسب اآللي والشبكات

١٨١نظم املعلومات

تصنيف أبحاث أعضاء هيئة التدريس املنشورة للعام اجلامعي ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ

ISI or Scopus ٢٢أبحاث مدرجة ضمن قوائم

العددنوع البحث

ISI or Scopus ٤٣أبحاث غير مدرجة ضمن قوائم

عدد األبحاث املنشورة ضمن قوائم Scopus, ISI ألعضاء هيئة التدريس بالكلية للعام اجلامعي ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ

عدد األبحاث املنشورة

٣٠

١٩

١٦
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البحث العلمي

م

ISI, Scopus بيان مفصل باألبحاث املنشورة ضمن قوائم

ألعضاء هيئة التدريس بالكلية للعام اجلامعي ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـ

عنوان البحث

Combination of Integral Sliding Mode Control Design with 
Optimal Feedback Control for Nonlinear Uncertain Systems

Multiplicative Fault Estimation Based Adaptive Sliding Mode 
Fault-Tolerant Control Design for Nonlinear Systems

١

٢

EpSoc: Social-Based Epidemic-Based Routing Protocol in 
Opportunistic Mobile Social Network

A Comparative Study of the Particle Swarm Optimization and 
Genetic Algorithm for the M-MDPDPTW

٣

٤

Accurate and Robust Facial Expression Recognition System 
Using Real-Time YouTube-Based Datasets

Evaluating Real-Life Performance of the State-Of-The-Art in 
Facial Expression Recognition Using a Novel YouTube-Based 

Datasets

٥

٦

Leveraging Multiuser Diversity for Adaptive Hybrid Sat-
ellite-LTE Downlink Scheduler (H-MUDoS) in Emerging 

5G-Satellite Network

Issue of Dialectal Saudi Twitter Corpus

٧

٨

Performance Analysis of SAP-NFC Protocol

Arabic Solid-Stems for an Efficient Morphological Analysis

٩

١٠

Cooperative Multi-Agent Systems Using Distributed Reinforce-
ment Learning Techniques

Analysis of Major Events in Egypt based on Twitter 

١١

١٢

Improving Question Answering System Based on a Hybrid 
Technique

Security Assessment Model for Database Relational Designs

١٣

١٤

Mixed Sensitivity H-Infinity Control for LTI Systems with 
Varying Time Delays

Prolonging the Lifetime of Large-Scale Wireless Sensor Net-
works Using Distributed Cooperative Transmissions

١٥

١٦

An Alphabet Reduction Algorithm for Lossless Compression of 
Images with Sparse Histograms

Exploring the Relationship Between GSD, Knowledge Manage-
ment, Trust and Collaboration

١٧

١٨

SOA Issues and Their Solutions Through Knowledge Based 
Techniques- a Review

Distributed Scheduling with Efficient Collision Detection for 
End-To-End Delay Optimization in 6TiSCH Multi-Hop Wireless 

Networks

١٩

٢٠

Optimization of the Multi-Depots Pick-Up and Delivery 
Problems with Time Windows and Multi-Vehicles Using PSO 

Algorithm

Enhancing WO3 Gas Sensor Selectivity Using a Set of Pollutant 
Detection Classifiers

٢١

٢٢

اسم الباحث

سليم الظاهري

سليم الظاهري

محمد الرفاعي

محمد صديقي

سلوى هنداوي

شادي نشوان

وئام زمزم

سامح عبدالوهاب

محمد فال

سليم الشاوي

ميمونة همايون

آسية بن علية

آسية بن عليه

محمد صديقي

مشرف الرويلي

عبداحلليم سماعى

 عبدالعزيز

بندر الشمري

هيثم بن شيخة

ميمونة همايون

إيناس حسني

رباب الفالح

القسم العلمي

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

علوم احلاسب

علوم احلاسب

علوم احلاسب

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

علوم احلاسب

علوم احلاسب

علوم احلاسب

علوم احلاسب

علوم احلاسب

علوم احلاسب

نظم املعلومات

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

علوم احلاسب

نظم املعلومات

علوم احلاسب

املجلة التي مت النشر بها

Transactions of the Institute of 
Measurement and Control

Complexity

Mobile Information Systems

International Journal of Computers 
Communication and Control

Applied Intelligence

Multimedia Tools and Applications

International Journal of Satellite 
Communications and Networking

International Arab Journal of Infor-
mation Technology

International Journal of Communi-
cation Networks and Information 

Security

Arabia Journal for Science and 
Engineering

Procedia Computer Science

Journal of Computers

Journal of Computer Science

Accepetd by Journal of Medical 
imaging and health informatics

Journal of Systems Engineering and 
Electronics

IET Wireless Sensor Systems

International Journal of Signal and 
Imaging Systems Engineering

Journal of Engineering Science and 
Technology

IJCSNS International Journal of 
Computer Science and Network 

Annals of Telecommunications

International Journal of Production 
Research

Sensor Review Journal

سنة النشر

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018
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البحث العلمي

القسم

علوم الحاسب
هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

إحصائية املشاريع البحثية املدعومة ألعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعى ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

عدد األبحاث املنشورة

٤

١

٤

القسم

علوم الحاسب
هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

إحصائية املشاريع البحثية اجلارية ألعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعى ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

عدد األبحاث املنشورة

١١

٦

٥

القسم

علوم الحاسب
هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

املؤمترات ألعضاء هيئة التدريس للعام اجلامعى ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

عدد املشاركني

١١

٦

٥
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املؤمتر الدولي

لعلوم احلاسب واملعلومات

ICCIS 2019
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ICCIS 2019 املؤمتر الدولي لعلوم احلاسب واملعلومات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف 
وتشريف  الجوف،  منطقة  أمير  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي 
آل سعود نائب أمير منطقة الجوف، وحضور معالي مدير 
الجامعة أ.د./ إسماعيل بن محمد البشري، نظمت جامعة 
والمعلومات  الحاسب  علوم  بـكلية  ممثلة  الجوف 
المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب والمعلومات ICCIS  في 

الفترة 27 – 28 رجب 1440 هـ /  ٣-4  أبريل 2019.
رئيس ألقى  الدولي،  المؤتمر  فعاليات  افتتاح  أثناء  وفي 
الرويلي،  مكمي  بن  مداهلل  الدكتور  سعادة  الجوف  بجامعة  والمعلومات  الحاسب  كلية  عميد  المؤتمر 
كلمة أشار فيها إلى أهمية عقد المؤتمرات العلمية المتخصصة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة العربية 
السعودية  2030 لمجتمع حيوي و وطن طموح واقتصاد مزدهر، كما شكر رئيس المؤتمر جامعة الجوف 

على دعمها المتواصل للكلية في سبيل إنجاح المؤتمر.

الجدير بالذكر أن المؤتمر تم عقده بالشراكة مع المنظمة العالمية IEEE، وقد شارك في هذا المؤتمر 
من  مشاركا   490 و  السعودية  الجامعات  من  مشاركا   360 منهم  باحثة.  و  باحثا   850 حوالي  الدولي 
منها  بحثا   127 قبول  تم  بحثية،  ورقة   351 للمؤتمر  العلمية  اللجنة  استقبلت  قد  و  العالم.  أنحاء  باقي 
تسعة  بمشاركة  المؤتمر  حظي  قد  كما  المقدمة.  البحوث  إجمالي  من   36% نسبته  بما  تحكيمها  بعد 
الحاسب  علوم  تخصصات  مختلف  في  المعروفة  العلمية  والقامات  المتخصصين  من  رئيسين  متحدثيين 
في  البحثية  المستجدات  أحدث  على  الضوء  سلطت  علمية  بمحاضرات  المؤتمر  أْثروا  والذين  والمعلومات، 
السحابية،  الذكية، والحوسبة  السيبراني والمدن  المختلفة كاألمن  الحاسب والمعلومات  مجاالت علوم 

والبيانات الضخمة Big Data و أنظمة التواصل الالسلكية.

و قد حضي المؤتمر بتغطية إعالمية واسعة النطاق ساهمت في التعريف بالجامعة والكلية على نطاق 
من   عالية  نسبة  عن  المؤتمر  انتهاء  بعد  مباشرة  توزيعه  تم  الذي  االستبيان  نتائج  أظهرت  وقد  واسع. 

الرضى على مداخالت المتحدثين وعلى المرافق العامة في المؤتمر.

عقد  إلى  القريب  المستقبل  في  الكلية  تسعى  األولى،  دورته  في  المؤتمر  حققه  الذي  الباهر  النجاح  وإثر 
المؤتمر في دورته الثانية.

نسبة الرضى على مداخالت املتحدثني

Very good
Good
Neutral
Poor
Very poor

نسبة الرضى على املرافق العامة في املؤمتر

Very good
Good
Neutral
Poor
Very poor
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ICCIS 2019 املؤمتر الدولي لعلوم احلاسب واملعلومات
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اللجان العاملة في الكلية

جلنة العالقات العامة واإلعالم

جلنة املعامل

جلنة تأديب الطالب والطالبات

جلنة التدريب الصيفي

جلنة مشاريع التخرج وامللتقى العلمي

جلنة التقرير السنوي

جلنة األكادمييات املهنية

جلنة متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية

جلنة خدمة املجتمع

جلنة مبادرة عطاء

جلنة االبتكار والتطوير

جلنة شؤون الطالب
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جلنة العالقات العامة واإلعالم
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جلنة العالقات العامة واإلعالم

نبذة عن اللجنة

والمواطنين  المجتمع  خدمة  في  والبحثية  األكاديمية  ورسالتها  الكلية  بدور  بالتعريف  اللجنة  تختص 
احتياجاتها  لتلبية  الكلية  إدارة  مع  التنسيق  إلى  باإلضافة  الكلية.  عن  اإليجابية  الصورة  لتعزيز  والسعي 
المختلفة  اإلعالم  وسائل  مع  التواصل  عن  مسؤولة  أنها  كما  الدقيقة،  اإلحصائيات  بكافة  بتزويدها 

بالتنسيق مع المركز اإلعالمي لنشر رسالة الكلية وما تقوم به الكلية من أنشطة وفعاليات.

املهام

استقبال زوار الكلية.	 
تنظيم األنشطه والفعاليات والمناسبات االجتماعية.	 
إعداد أخبار الكلية وموضوعاتها العلمية واإلعالمية للنشر.	 
متابعة ما ينشر من أخبار عن الكلية ورصده و توثيقه.	 
التي 	  األكاديمية  بالبرامج  الخاصة  المطبوعات  أنواع  وسائر  المختلفة  الكتيبات  ونشر  وطبع  متابعة 

تقدمها الكلية.
التواصل مع الصحافيين واإلعالميين بالتنسيق مع المركز الجامعي لإلعالم واالتصال.	 
اإلعداد والتنسيق للمحاضرات والندوات العامة التي تقرها الكلية واإلشراف على تنفيذها. 	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

أ. فواز بن جهيم الرويلي
أ. محمد علي الرفاعي

أ. شايم بن هادي الشمري
أ. مشاعل بنت ناصر الخمسان

أ. ثناء بنت سالم النصيري

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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جلنة املعامل
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جلنة املعامل

نبذة عن اللجنة

التقارير  إعداد  إلى  باإلضافة  التطويرية  الخطط  ووضع  الكلية  معامل  على  باإلشراف  اللجنة  هذه  تختص 
الدورية عن احتياجات المعامل وتأمينها لإلسهام بتحقيق اهداف الكلية االستراتيجية.

املهام

وضع خطة تطويرية وتنظيمية للمعامل. 	 
تجهيز المعامل باألثاث الالزم وكذلك الوسائل التعليمية المناسبة.	 
اإلشراف على تجهيز المعامل  وإعداد العروض ومواصفات األجهزة.	 
توفير البرمجيات الالزمه.	 
متابعة الصيانة الدورية للمعامل، واستبدال التالف من القطع وتحديث البرمجيات.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. ماجد بن أحمد الفياض
أ. عبداهلل بن صالح الجباب

أ. عارف حسان علي كرد
أ. محمد علي الرفاعي

أ. ثناء بنت سالم النصيري
 أ. أمجاد بنت عبداهلل المبارك

أ. نجم السماء هداية الرحمن
أ. أكرا أفظال شيستي

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عظوًا
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جلنة تأديب الطالب والطالبات
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جلنة تأديب الطالب والطالبات

نبذة عن اللجنة

تختص اللجنة بدراسة حاالت اإلخالل بالنظام والقواعد والقوانين المعمول بها في الجامعة المتعلقة 
في  بها  المعمول  واللوائح  األنظمة  وفق  وذلك  اإلسالمية  واألخالق  األكاديمية  األعراف  عن  بالخروج 

جامعة الجوف.

املهام

الفصل بالشكاوى المقدمة من قبل الطالب.	 
النظر في المخالفات التي تحال إلى اللجنه بحق طالب الكلية.	 
النظر في المخالفات التي تحال من قبل لجنة االختبارات في الكلية.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. مداهلل بن مكمي الرويلي
د. أحمد بن موسى السياط
د. شادي إسماعيل نشوان
د. محمد الشاذلي الفهري

د. هيثم بن شيخه

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا
عضوًا

بشطر الطالب

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. حصة بنت محمد الرويلي
د. مروة جمعة قراجة

د. هالة الضو إدريس جبارة
د. سلوى الهنداوي

أ. عزة بنت خلف الالحم
 أ. ثناء بنت سالم المطيري

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا
مقررًا

بشطر الطالبات
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جلنة التدريب الصيفي
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جلنة التدريب الصيفي

نبذة عن اللجنة

لجنة التدريب الصيفي بالكلية هي همزة الوصل بين قطاعات العمل وطالب الكلية وذلك من خالل التنسيق 
وذلك  للمتدربين  تدريبية  فرص  وتوفير  الخاصة  أو  الحكومية  سواء  والمؤسسات  الشركات  مختلف  مع 
قبل التخرج حتى يتعود المتدرب على بيئة العمل واالحتكاك بسوق العمل ومعرفة الفرص الوظيفية بعد 

تخرجه.

املهام

التخطيط واإلشراف على التدريب الصيفي.	 
تسجيل الطالب و التأكد من استيفائهم للمتطلبات األكاديمية للتدريب الصيفي.	 
اختيار المشرف الميداني و اختيار جهات التدريب.	 
وضع خطة زيارات المتابعة والدعم من أعضاء هيئة التدريس لجهات التدريب.	 
رفع التوصيات إلى الجهات المسؤولة لتطوير منظومة التدريب الصيفي.	 
عقد ورشات عمل للطالب الراغبين بالتدريب الصيفي و ورشات عمل لممثلي جهات التدريب.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. أحمد بن موسى السياط
د. الهادي سعد حامدي

د. عبدالعزيز أحمد الدمراني
د. يوسف عبداهلل قرقز
أ. عارف حسان كرد علي

 أ. خلود بنت سالم الشدوخي
أ. مشاعل بنت محمد السويلم

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

عضوًا و مقررًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
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جلنة مشاريع التخرج وامللتقى العلمي
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جلنة مشاريع التخرج وامللتقى العلمي

نبذة عن اللجنة

تختص لجنة المشاريع بالتنسيق مع األقسام العلمية على متابعة إنجاز مشاريع التخرج الطالبية والتأكد 
من حداثتها وجودتها مما يؤهل الخريج لسوق العمل. كما تحرص اللجنه عل توفير المتطلبات المادية 

والبرمجية وتتابع أستيفاء العمل فى المشروع لكل متطلباته.

املهام

تستقبل اللجنه مشاريع التخرج المقترحه من األساتذه للفصل القادم وذلك فى نهايه كل فصل. 	 
يتم عرض المشاريع المقترحه للطالب ليختار كل طالب المشروع الذى يرغب فيه.	 
تقوم اللجنه بأعداد مواصفات ومحتويات تقارير المشاريع وأعالم األساتذه والمشرفين والطلبه بها 	 
تشكيل لجنه المشاريع لجان المناقشه للمشروع فى نهايه الفصل وتعلن عن جدول أوقات المناقشه 	 
تحتفظ اللجنه بمستندات األلتحاق بالمشاريع ونتائج وتقارير لجان المناقشه والمشرفين.	 
تقوم اللجنه بعقد أجتماعات دوريه لطلبه المشاريع لتعريفهم و توجيههم للبدء و التقدم وأعداد 	 

تقارير وعرض مشروعهم.
حث الطالب على المشاركه بالملتقى العلمي واختيار افضل المشاركات لتمثيل الكلية.	 
تشرف اللجنه على عمل معارض وعروض تقديميه للمشاريع أستعدادا للمناقشه النهائيه.	 
تنسق اللجنه لألشتراك فى الملتقيات والمؤتمرات العلميه الطالبيه داخل الجامعه وخارجها باألشتراك 	 

بمشاريع تخرج لطلبه كأبحاث أو أبتكارات أو رياده أعمال.

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. ناصر بن عويد الشمري
د. ميمونة همايون أكبر

د. عبدالحليم السماعي
د. سليم إبراهيم الظاهري

أ. سامح عبدالغني عبدالوهاب
 أ. نجم السماء هداية الرحمن

أ. منى بنت صالح الزهراني

رئيسًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا و مقررًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
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جلنة التقرير السنوي
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نبذة عن اللجنة

األداء  صعيد  على  الكلية  منجزات  أهم  ترصد  التي  والشهرية  الدورية  التقارير  بإعداد  اللجنة  هذه  تختص 
األكاديمي واإلداري والبحثي والمعوقات التي تواجها الكلية من أجل إعداد التقرير السنوي الخاص بالكلية 

الذي يوضح ما تم إنجازه.

املهام

متابعة تقارير ومحاضر اللجان المختلفة في الكلية وبشكل دوري. 	 
واإلداري 	  األكاديمي  الصعيد  على  الكلية  منجزات  أهم  ترصد  التي  والشهرية  الدورية  التقارير  إعداد 

والبحثي.
أرشفة جميع نسخ محاضر اللجان والوثائق ذات العالقة.	 
إعداد التقرير السنوي الخاص بالكلية الذي يوضح ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية للكلية.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. مداهلل بن مكمي الرويلي
د. شادي إسماعيل نشوان

د. نوح صبري المتولي
د. مروة جمعة قراجة

أ. محمد علي الرفاعي
 أ. مالك بنت زايد العمري

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا
عضوًا

جلنة التقرير السنوي
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جلنة األكادمييات املهنية
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نبذة عن اللجنة

تختص اللجنه بمتابعة المستجدات التقنية لتأهيل الطالب الخريجين بأحدث الدورات المهنية التي يحتاجها 
سوق العمل.

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. أحمد بن موسى السياط
د. أنيس رضى بودبوس

د. ناصر بن عويد الشمري
د. محمد فهري الشاذلي

د. إيناس حسني
 أ. عارف حسان كرد علي

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا

عضوًا و مقررًا

املهام

تحديد احتياجات سوق العمل وفقًا للبرامج التي تقدمها الكلية.	 
تحديد االحتياجات التدريبية للكلية بما يتوافق مع سوق العمل.	 
حصر الشهادات المهنية و الشراكات األكاديمية التي توافق تخصصات برامج الكلية. 	 
إعداد خطة التدريب الفصلية و السنوية.	 
اإلشراف على تسجيل الطالب في الدورات المطروحة و التأكد من استيفائهم للشروط.	 
رفع التقارير الدورية.	 

جلنة األكادمييات املهنية
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 جلنة متابعة تنفيذ اخلطة

االستراتيجية
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جلنة متابعه تنفيذ اخلطة االستراتيجية

نبذة عن اللجنة

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للكلية والتأكد من تحقيق جميع األهداف السنوية للكلية 
واإلسهام في تحقيق الجامعة لخطتها االستراتيجية من خالل ضمان تحقيق األهداف الخاصة بالكلية.

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. أحمد بن موسى السياط
د. ياسر سعد عبداهلل

د. أسامة محمود عودة
د. مرتضى خلف اهلل البشير

د. رندة أحمد جابر
 أ. محمد بن علي الرفاعي

أ. عامر بن صياح الرويلي

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا

عضوًا و مقررًا
عضوًا

املهام

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.	 
قياس مؤشرات األداء بالتنسيق مع اللجان المختصة.	 
حصر المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة االستراتيجية.	 
توثيق األدلة والبراهين على إنجاز أهداف الخطة.	 
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جلنة خدمة املجتمع
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جلنة خدمة املجتمع

نبذة عن اللجنة

 تختص اللجنه بتقديم خدمه مجتمعيه متميزة من خالل الدورات التدريبية واالستشارات التقنية والبرامج 
المتنوعة التي تسهم بخدمة المجتمع وتزيد الوعي التقني.

املهام

استخدام الطرق العلمية في أدوات البحث كإجراء االستبيانات و االستقصاءات المختلفة لغرض تجميع 	 
أبرز احتياجات ومتطلبات المجتمع العلمية من برامج ودورات واستشارات حاسوبية.

وإمكانية 	  وجدواها  أهميتها  مدى  ودراسة  تجميعها  بعد  والمتطلبات  االحتياجات  هذه  دراسة 
إقامتها.

العلمي 	  التخصص  على  بناء  المقترحة  العلمية  المواد  لتقديم  المناسب  التدريس  هيئة  عضو  تحديد 
والخبرات السابقة.

نشر 	  في  والتطوع  للمبادرة  الكلية  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الكفاءة  ذوي  وتشجيع  تحفيز 
خبراتهم العلمية وتقديمها لعامة المجتمع ومايمثله ذلك من خدمة جليلة تسهم في رفع مكانته 

العلمية.
وطالب 	  تدريس  هيئة  أعضاء  من  التطوعية  االجتماعية  المبادرات  و  األفكار  جميع  وتوثيق  استقبال 

ومن ثم دراستها وتبنيها في حال قبولها من قبل اللجنة.
تنسيق وتنظيم إقامة الفعاليات المختلفة من برامج ودورات واستشارات.	 
تنظيم بعض الفعاليات التعريفية الخاصة بالكلية من زيارات مدراس وغيرها.	 
متابعة و رصد وتوثيق جميع األنشطة المقدمة وتطويرها.	 
التنسيق مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلقامة البرامج واألنشطة.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. عبداهلل بن حويالن المطيلق
أ. مشاعل بنت محمد السويلم

أ. فارس بن نزال الكويكبي
أ. عبدالمنعم بن حسين الزبالي

أ. عبدالرحمن بن عبدالكريم الحربي

رئيسًا
منسقة أقسام الطالبات

عضوًا
عضوًا
مقررًا
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جلنة مبادرة عطاء
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جلنة مبادرة عطاء

نبذة عن اللجنة

العالقه  اللجنه بتفعيل مبادرة عطاء والتنسيق بين الجهات بمنطقة الجوف واللجان ذات  تختص هذه 
بالكلية لضمان تحقيق المبادرة ألهدافها.

املهام

التنسيق مع األقسام العلمية لتخصيص جزء من مشاريع التخرج لخدمة الجهات في المجتمع.	 
الدعم التقني للجهات واإلسهام بزيادة استخدام التقنية.	 
تعريف الطالب بالمشاكل الحقيقيه ليسهم في حلها تقنيًا.	 
تعزيز ثقافة العمل التطوعي وريادة األعمال واالبتكار.	 
إتاحة الفرصة لبروز األفكار واالبتكارات الجديدة.	 
تهيئة الطالب لسوق العمل.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. مداهلل بن مكمي الرويلي
رئيس لجنة خدمة المجتمع

رئيس لجنة مشاريع التخرج والملتقى العلمي

رئيس لجنة المبادرات واألفكار التطويرية
د. مروة جمعة قراجة

 د. سامح عبدالغني عبدالوهاب

رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا
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 جلنة املبادرات واألفكار

التطويرية
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جلنة املبادرات واألفكار التطويرية

نبذة عن اللجنة

ورش  وعقد  التطويرية  األفكار  وتطرح  المبادرة  على  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  بحث  اللجنة  تختص 
العمل الالزمة لتعزيز هذه الثقافة وتبني المبادرات واألفكار التطويرية. 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. سعود بن براك البراك
د. رباب الفالح

د. سليم الحبيب الشاوي
د. يوسف عبداهلل قرقز
د. الهادي سعد حامدي

رئيسًا
عضوًا
مقررًا
عضوًا
عضوًا

املهام

استقبال األفكار والمبادرات من أعضاء هيئة التدريس والطالب.	 
دراسة األفكار والمبادرات المقدمة.	 
التنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الكلية لتبني األفكار والمبادرات.	 
متابعة تنفيذ األفكار والمبادرات.	 
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جلنة شؤون الطالب
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جلنة شؤون الطالب

نبذة عن اللجنة

تختص هذه اللجنة بتقديم الخدمات و الدعم للطلبة بجودة عالية و دقة متناهية بما يحقق رؤية و رسالة 
الطالبية.  األنشطة  المستويات وإثراء  أرقى  إلى  الطالبي  بالعمل  النهوض  الجامعة و  الكلية و  و أهداف 
تقوم لجنة شؤون الطالب بالمهام المتعلقة بالشكاوى ، التظلم، قوائم الحرمان، األنشطة العلمية و 

الرياضية و الثقافية و االجتماعية. 

املهام

مخاطبة األقسام فيما يتعلق بغياب الطالب ذوي األعذار المقبولة والموثقة من الجهات الرسمية 	 
المعتمدة من الجامعة.

تفعيل لجان النشاط الطالبي في كل ما يدخل ضمن اختصاصاتها واالستفادة من األنشطة في توجيه 	 
وإرشاد الطالب.

متابعة القضايا الطالبية.	 
وضع اإلعالنات الخاصة بالطالب وما يتطلبه التعاون مع لجنة شؤون الطالب.	 
رفع تقارير دورية إلى وكالة الكلية عن سير العمل في شؤون الطالب.	 
دراسة مشاكل الطالب واقتراح الحلول المناسبة لها.	 
تنظيم مسابقات وأنشطة علمية و رياضية و ثقافية.	 

الوصف االسم

أعضاء اللجنة

د. محمد فهري الشاذلي
د. سليم الحبيب الشاوي

د. أكرم صالح عجولي
د. نسيم البشير يانس

د. سليم إبراهيم الظاهري
 أ. مطيعة بنت طارش الشمري

أ. وسام بنت محسن الرويلي
أ. أمجاد بنت مخلف العنزي

رئيسًا
عضوًا
مقررًا
عضوًا
عضوًا
مقررًا

منسقة أقسام الطالبات
عظوًا



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciences ص ٨٠التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلوماتص ٨١
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الهيئة التدريسية
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الهيئة التدريسية

اجلدول التالي يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس بجميع أقسام الكلية 

حسب الرتبة العلمية و النوع للعام اجلامعي احلالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ

شطر الطالب

القسم
إجمالي

هندسة احلاسب اآللي والشبكات نظم املعلوماتعلوم احلاسب

الرتبة

أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

محاضر
معيد

إجماللي

شطر الطالباتشطر الطالبشطر الطالبشطر الطالبات

٥

١٣

٤

١١

٣٣

٠

٧

٢

١٢

٢١

٢

٨

٢

١

١٣

٠

٤

٠

٥

٩

١

١٠

٤

٠

١٥

٨

٤٢

١٢

٢٩

٩١

٥٤١٥٢٢٩١

توزيع اعضاء هيئة التدريس في كلية علوم احلاسب واملعلومات حسب 

الرتبة العلمية
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الطالب والطالبات
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الطالب والطالبات

أعداد الطالب و الطالبات املنتظمني في الكلية

للفصل الدراسي األول

النسبة ٪الطالباتالنسبة ٪الطالب

٩٣

٩٠

١٤٣

٣٢٦

٪٢٨

٪٢٨

٪٤٤

٪١٠٠

٣١٢

١٨٢

٠

٤٩٤

٪٦٣

٪٣٧

٪٠

٪١٠٠

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات املنتظمني في الكلية حسب القسم 

العلمي للفصل الدراسي األول

النسبة ٪املجموع

٤٠٥

٢٧٢

١٤٣

٨٢٠

٪٤٩

٪٣٤

٪١٧

٪١٠٠

القسم

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

نسب مجموع أعداد الطالب املنتظمني في الكلية حسب القسم العلمي 

في الفصل الدراسي األول

نسب مجموع أعداد الطالبات املنتظمات في الكلية حسب القسم العلمي 

في الفصل الدراسي األول
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الطالب والطالبات

أعداد الطالب و الطالبات املنتظمني في الكلية

للفصل الدراسي الثاني

النسبة ٪الطالباتالنسبة ٪الطالب

٨٥

١٠٣

١٢٤

٣١٢

٪٢٧

٪٣٣

٪٤٠

٪١٠٠

٢٧٣

١٦١

٠

٤٣٤

٪٦٣

٪٣٧

٪٠

٪١٠٠

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات املنتظمني في الكلية حسب القسم 

العلمي للفصل الدراسي الثاني

النسبة ٪املجموع

٣٥٨

٢٦٤

١٢٤

٧٤٦

٪٤٨

٪٣٥

٪١٧

٪١٠٠

القسم

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

نسب مجموع أعداد الطالب املنتظمني في الكلية حسب القسم العلمي 

في الفصل الدراسي الثاني

نسب مجموع أعداد الطالبات املنتظمات في الكلية حسب القسم العلمي 

في الفصل الدراسي الثاني
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الطالب والطالبات

أعداد الطالب و الطالبات اخلريجني / متوقع تخرجهم في الكلية

للفصل الدراسي األول

النسبة ٪الطالباتالنسبة ٪الطالب

١٠

٢

٢٣

٣٥

٪٢٨

٪٦

٪٦٦
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٤٠

١٣

٠

٣٥

٪٧٥

٪٢٥

٪٠

٪١٠٠

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات املتخرجني في الكلية حسب القسم 

العلمي في الفصل الدراسي األول

النسبة ٪املجموع

٥٠

١٥

٢٣

٨٨

٪٥٧

٪١٧

٪٢٦

٪١٠٠

القسم

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

نسب مجموع أعداد الطالب املتخرجني في الكلية حسب القسم العلمي في 

الفصل الدراسي األول

نسب مجموع أعداد الطالبات املتخرجات في الكلية حسب القسم العلمي 

في للفصل الدراسي األول
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الطالب والطالبات

أعداد الطالب و الطالبات اخلريجني / متوقع تخرجهم في الكلية

للفصل الدراسي الثاني

النسبة ٪الطالباتالنسبة ٪الطالب

٤

٧

٨

١٩

٪٢١

٪٣٧

٪٤٢
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٣١

١٨

٠

٤٩

٪٦٣

٪٣٧

٪٠

٪١٠٠

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات املتخرجني في الكلية حسب القسم 

العلمي في الفصل الدراسي الثاني

النسبة ٪املجموع

٣٥

٢٥

٨

٦٨

٪٥١

٪٣٧

٪١٢

٪١٠٠

القسم

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

نسب مجموع أعداد الطالب املتخرجني في الكلية حسب القسم العلمي في 

الفصل الدراسي الثاني

نسب مجموع أعداد الطالبات املتخرجات في الكلية حسب القسم العلمي 

في الفصل الدراسي الثاني
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الطالب والطالبات

إحصاءات باحلاالت األكادميية املختلفة لطالب الكلية

للفصل الدراسي األول

مؤجلمعتذرمنتظم
منقطع عن 

الدراسة

٩٣
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٣٢٦

٧

٧

٥

١٩

٢
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مفصول 

أكادمييًا
املجموع

٠
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٠

٠

١١٤

١٠٣

١٧٢

٣٨٩

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

احلالة األكادميية

القسم
متخرج

١٠

٢
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موقوف تأديبي/

مفصول مؤقت

٠

٠
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٠

منسحب
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مؤجلمعتذرمنتظم
منقطع عن 
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أكادمييًا
املجموع

٠

٠

٠

٠

٣٧٣

٢٠٥

٠

٥٧٨

شطر الطالبات

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

احلالة األكادميية

القسم
متخرج
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٠
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موقوف تأديبي/

مفصول مؤقت

١
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منسحب
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شطر الطالب

مؤجلمعتذرمنتظم
منقطع عن 
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املجموع
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٩٦٧

مجموع كل احلاالت

علوم احلاسب

نظم املعلومات

هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املجموع

احلالة األكادميية

القسم
متخرج
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الطالب والطالبات

إحصاءات باحلاالت األكادميية املختلفة لطالب الكلية

للفصل الدراسي الثاني

مؤجلمعتذرمنتظم
منقطع عن 

الدراسة
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الطالب والطالبات

النسبة املئوية لتوزيع الطالب و الطالبات في كلية علوم احلاسب و 

املعلومات حسب املعدل التراكمي في العام اجلامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ 

طالب وطالبات

طالب

طالبات

الفصل الدراسي األول
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الطالب والطالبات

النسبة املئوية لتوزيع الطالب و الطالبات في أقسام كلية علوم احلاسب و 

املعلومات حسب املعدل التراكمي في العام اجلامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ 

طالباتطالب

قسم علوم الحاسب

طالباتطالب

قسم نظم المعلومات

طالب

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات

الفصل الدراسي األول
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الطالب والطالبات

النسبة املئوية لتوزيع الطالب و الطالبات في كلية علوم احلاسب و 

املعلومات حسب املعدل التراكمي في العام اجلامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ 

طالب وطالبات

طالب

طالبات

الفصل الدراسي الثاني



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciencesص ٩٢
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ٩٣

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الطالب والطالبات

النسبة املئوية لتوزيع الطالب و الطالبات في أقسام كلية علوم احلاسب و 

املعلومات حسب املعدل التراكمي في العام اجلامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ 

طالباتطالب

قسم علوم الحاسب

طالباتطالب

قسم نظم المعلومات

طالب

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات

الفصل الدراسي الثاني
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الطالب والطالبات

إحصائيات نسب النجاح في كلية علوم احلاسب واملعلومات

املستوى

املستوى األول

املستوى الثاني

متطلبات الكلية

إحصائيات نسب النجاح حسب األقسام

املستوى

املستوى الثالث

املستوى الرابع

قسم علوم احلاسب

الفصل األول

80.95

77.79

الفصل األول

74.85

55.36

الفصل الثاني

64.89

71.29

الفصل الثاني

80.95

70.81

الفصل األول

59.38

88.75

الفصل الثاني

61.11

66.67

الفصل األول

74.07

87.3

الفصل الثاني

84.21

82.50

قسم نظم املعلوماتقسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات

املستوى اخلامس

املستوى السادس

املستوى السابع

66.97

75.7

91.27

79.09

87.24

83.45

83.82

68.89

96.75

69.82

87.02

93.81

87.44

84.44

81.73

83.19

94.00

83.54

86.1195.5295.8480.3794.4491.82املستوى الثامن

قسم علوم احلاسب

الفصل الثانيالفصل األول

قسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات

الفصل الثانيالفصل األول

قسم نظم املعلومات

الفصل الثانيالفصل األول
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

مشاريع التخرج
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مشاريع التخرج

مشاريع قسم علوم احلاسب - الفصل الدراسي األول

املشرفعنوان املشروع

Multi-level Authentication System

الطالب

Handwritten Arabic Digits Recognition using 
Neural Networks

Sentiment Analysis of Twitter Data

A System for Monitoring the Teaching of the 
Holy Quran in Bushrakum Associaion

Department Quality Assurance System

د. أحمد السياط

د. ناصر الشمري

د. ناصر الشمري

د. نوح صبري
د. ناصر الشمري

د. أحمد السياط

مشعل العنزي
فارس العنزي

خالد المقبل

بندر الشمري
غالب الرويلي

شفق راسم   |     طالل الرويلي
مشاري الشراري

صالح الشمري
فاضل النخلي

١

٣

٥

٢

٤

مشاريع قسم نظم املعلومات - الفصل الدراسي األول

املشرفعنوان املشروع

Diabetes Self-Management Web System

الطالب

Housing Management System

Integrated System for Evaluating University 
Services

E-System for Al-Jouf Charity Association for 
Housing

د. صالح المعيقل

د. مرتضى البشير

د. سامح عبدالوهاب

د. سامح عبدالوهاب

مالك زايد   |   سعود الزبن
عبداهلل الحماد

حسان عمران   |   باسل الفهد
مطلق المطلق

وائل الرويلي
فهد الحربي

بكر الشرعان
عبدالرحمن الغنام

١

٣

٢

٤

طالب

طالب
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

مشاريع التخرج

مشاريع قسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات - الفصل األول

املشرفعنوان املشروع

A 2D Solar Tracker System for Photovoltaic 
Application

الطالب

Solar Smart Farm

Deployment of a Temprature and Humidity 
Control System in Operating Rooms Based on 

IoT

Design and Construction of an Automatic 
Classroom Whiteboard Cleaner

Design and Simulation of Control Systems for 
DC Motor Mobile Robot Using Matlab

د. ياسر سعد

أ. محمد الرفاعي

د. سليم الشاوي

د. محمد فال

د. سليم الظاهري

عبدالعزيز الرويلي   |   عبدالمجيد الرشيدي
طالل الرشيدي

أحمد الدرعان   |   فيصل الرويلي
بندر الشراري

عبدالكريم الشراري   |   نواف البلوي
عبدالوهاب الشراري

عبداهلل البسيط   |   عادل العتيبي
خالد الوسم

نايف العنزي   |   تركي العنزي
زياد الرويلي

١

٣

٥

٢

٤

Design, Control and Implementation of Mobile 
Robot Based on Matlab and Arduino

Driverless Car Guided by Slotted Map Route

Automatic Classification of the Colors of Olive 
Fruit Through an Automatic Workflow

Design of HW/SW Embedded System using 
FPGA

Mobile Controlled Home Appliances

د. سليم الظاهري

د. هيثم بن شيخة

أ. نصر الدين همامي

د. أنيس بودبوس

د. ياسر سعد

نايف العنزي   |   تركي العنزي
زيد الرويلي

عمر عبدالرحمن

مؤيد الريس   |   عالء الرويلي
محمد العنزي

سعود الرويلي   |   عمر العنزي
محمد الرويلي

عبداهلل الشراري    |   سلمان المؤمن
خالد الشمري

٦

٨

١٠

٧

٩

Android Controlled Robotد. ياسر سعد
يحيى الجنيدي
أحمد الشراري

١١

طالب
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مشاريع التخرج

مشاريع قسم علوم احلاسب - الفصل الدراسي األول

املشرفعنوان املشروع

Automatic Class Attendance Using Face 
Detection

الطالب

Handwritten Arabic Name Recognition

د. سعيد العليوات

د. محمد الحافظ

كوثر بنت عويد الرويلي  |  شهد بنت علي الفالح
جوزاء بنت ناصر السهلي

فاطمه بنت علي الرويلي  |  وجدان بنت علي الخالدي
روان بنت عبدالسالم الصالح

١

٢

طالبات

Android application to Find A Cleaner in A 
Hotel

Design and implementation of an Android 
Application for Instant Messaging Phone 

Application

د. الهادي حامدي

د. أكرم عاجولي

تهاني بنت علي البديوي  |  مها بنت مفلح الرويلي
مشاعل بنت فيصل القحطاني

سميه بنت صالح المغرق  |  شوق بنت علي الفهيقي
لمى بنت سعود الرويلي

٣

٤

Metaheuristic Techniques for Multi Vehicles 
Multi-Depots pick-up and Delivery Problems

MacRoid

د. آسيه بن علية

د. ميمونة هاميون

شوق بنت امر الرويلي  |  مي بنت أحمد الزارع
روان بنت هليل الرويلي

افراح بنت ناوي الرويلي
ياسمين بنت فرحان الرويلي

٥

٦

Jouf University Chatbot

Design and Development of Android Applica-
tion of Restaurant

د. نوح المتولي

د. فتحي مقيص

انشراح بنت علي الفتيخه  |  أنوار بنت نايف الهديب
مالك بنت عويد السبيله

نادين بنت نايف العتيبي   |  مشاعل بنت سعود الشمري
سلمى بنت ناصر الربيع

٧

٨

AlJouf Event Management System

Alert in Time

د. رندة جابر

د.محمد الشاذلي

بدور بنت عبداهلل العرجان  |  والء بنت يحيى الجارد
منار بنت سالم السليم

طيف بنت مشعل الرويلي  |  آالء بنت جارد الجارد
دالل بنت محيل الرويلي

٩

١٠

Microfinance Loan Management System

Exam Scheduling Management System

د.قمر الزمان

د.سعيد العليوات

انوار بنت محمد الشمري  |  نوره بنت صالح العنزي
فاديه بنت عيد العنزي

هيفاء بنت حمود الشراري  |  شروق بنت وحي الرويلي
انفال بنت حصيني الرويلي

١١

١٢

AlJouf Recruitment System

Skeleton Tracking and Feature Extraction from 
Kinect Camera V2

د. رندة جابر

أ. منى الزهراني

عهود بنت عبدالعزيز الشبيب  |  افتخار بنت فتاخ الرويلي
وجدان بنت عطااهلل السعيدان

أمل بنت واشم الدغماني
انوار بنت مساعد الرويلي

١٣

١٤

Cooking Recipe Portalد. ميمونة همايون
عبير بنت قبالن الرويلي  |  سهام بنت مرزوق الدوسري

اميره بنت شايع الشايع
١٥
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

مشاريع التخرج

مشاريع قسم علوم احلاسب - الفصل الدراسي األول

املشرفعنوان املشروع

Android Application as Medicine Reminder

الطالب

Pregnancy Tracker Website

د. محمد الشاذلي

د. فتحي مقيص

جود بنت محمد القبيسي  |  نجود بنت موافق الرويلي
أبرار بنت مهل الرويلي

ريم بنت خالد الرويلي  |  ألماسه بنت عوض الرويلي
فاطمة بنت غازي الرويلي  |  مشاعل بنت خلف العنزي

16

17

طالبات

Development of an Application for Weekly 
Automatic Lectures Follow up

Bus Reservation System

د. قمر الزمان

 أ. نجم السماء

إنشراح بنت المدحي الرويلي  |  شيمة بنت فوزان الشمري
ريم بنت عايد الرويلي

تغريد بنت هزاع الرويلي  |  مها بنت عويد الرويلي
هاجر بنت حمود السعدي  |  شعاع بنت مطلق الرويلي    

18

19

Patient and Doctor Authentication Website

Hajji Chat Bot Assistant

د. رباب الفالح

د. نوح المتولي

منى بنت حبيب الرويلي  |  تركية بنت مصلح الدرعان
شروق بنت عواد الرويلي  |  وداد بنت عبداهلل الفهيقي

نور بنت نايل الشراري  |  منال بنت نايف العنزي
ابتهاج بنت راضي الرويلي

20

21
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مشاريع التخرج

مشاريع قسم نظم املعلومات - الفصل الدراسي األول

املشرفعنوان املشروع

Management of Questionnaires

الطالب

Management of Graduate Projects

د. سامح عبدالوهاب

د. قيس خروف

لمى بنت يحى المخلف  |  أمل بنت زاهي الرويلي
سلمى بنت فهيد الشمري

أماني بنت غريب الشمري  |  فادية بنت مرزوق الرويلي
إيالف بنت فرحان الخضع

١

٢

طالبات

Witness Book Website

Web-Based tool to Examine User Experience 
)UX( and Usability for Government Mobile 

Application

د. وئام زمزم

د. ماجد الفياض

منال بنت علي عشوي  |  عهد بنت معارك الرويلي
ابتهاج بنت كايد الرويلي

انتصار بنت عبداهلل الرويلي  |  تذكار بنت سعد الرويلي
العنود بنت رحيل الرويلي

٣

٤

Jouf University Events Rooms Booking System

Web Application for The Managing of a Sport 
Activities

د. ماجد الفياض

د. إيناس الطباخ

نورة بنت صالح السرحاني  |  رحمة بنت بكر الحمدان
مالك سيف المهيوب

أثير بنت خالد الرويلي  |  وعد بنت نصر الماضي
عزيزة بنت الريض الرويلي

٥

٦

Decision Making Website

Faculty Time Table System

د. عبداهلل المطيلق

د .عبدالعزيز الدمراني

مالك بنت محمد المحمد  |  صيتة بنت نازل الروضان
السمراء بنت محمد الرويلي

مرام بنت مضحي الرويلي  |  مشاعل بنت مسيعد الشراري
ريم بنت دهام الرويلي  |  والء بنت مطلق الرويلي

٧

٨

Online Library Management System

School Security System )SSS( using QR Code

د. نسيم يانس

د. هالة الضو

هال بنت زويمل الرويلي  |  هناء بنت مرضي الرويلي
إيمان بنت زايد الرويلي

راكة بنت محمد الشراري  |  بشاير بنت بندر الماجد
غرام بنت هليل الكويكبي

٩

١٠

Traveling Management System Android 
Projectد. نسيم يانس

فاطمة بنت حسين البحراني  |  وسام بنت مساعد الرويلي
ود بنت مصارع المصارع

١١
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مشاريع التخرج

مشاريع قسم علوم احلاسب - الفصل الدراسي الثاني

املشرفعنوان املشروع

Coffee Management System

الطالب

Beauty Spa Management System

د. ميمونة هاميون

د. ميمونة هاميون

أمينة بنت خالد المهناء  |  لطيفة بنت بدر التيماني
أزهار بنت مفلح الرويلي

أهازيج بنت سعيد الالحق  |  مزنة بنت جايز الرويلي
شريفة بنت عبداهلل العنزي  |  عبير بنت رجعان الشمري

١

٢

طالبات

Creation of End Studies Project Catalog

Insurance Management System

د. رباب الفالح

د. قمر الزمان

لطيفة بنت مسيعد الشراري   |  نرمين بنت عبدالهادي الحيزان
ايمان بنت سالم الشمري

جيهان بنت صالح الرويلي  |  ابتسام بنت فيصل الطريف
مريم بنت فهيد الشمري  |  فاتن بنت صالح الرويلي

٣

٤

Medical Image Segmentation

Design and Implementation of a Java Applica-
tion for Educational Purposes in Mathematics

د. والء جودة

د. أكرم عاجولي

نادية بنت فدعوس الرويلي   |  أمل بنت هالل الرويلي
العنود بنت بشير الرويلي  |  صيتة بنت راجل الشمري

سلمى بنت مشعل الرديني  |  دالل بنت فهد الشمري
فاطمة بنت ميرزا العايش  |  خولة بنت سعيد الحنيف

٥

٦

Design And Development of an Application for د. فتحي مقيص
عائشة بنت عايد الفهيقي  |  ناديه بنت فدعوس الرويلي

معاني بنت فايز الرويلي  |  أنوار بنت سعود الرويلي
٧

مشاريع قسم نظم املعلومات - الفصل الدراسي الثاني

املشرفعنوان املشروع

Conference Management System

الطالب

جمعية الملك عبد العزيز النسائية )عطاء(

د. قيس خروف

د. عبداهلل المطيلق

هديل  الجوفي  |  إسراء الرديعان
عهود الشايع

خلود بنت راشد الهباد  |  لينة بنت فهد الرويلي
فاطمة بنت عواد البلوي

١

٢

طالبات

Automatic sentiment Analysis for Road con-
gestion

Hospital Out-Patient Self-Check-In for Clinical 
Appointments

د. أيمن مصطفى

د. ماجد الفياض

فاطمة بنت دحيالن الحازمي
إبتهال بنت مسند الرويلي

إنتصار بنت عبداهلل الرويلي  |  تذكار بنت سعد الرويلي
العنود بنت رحيل الرويلي

٣

٤

Automatic Student Attendance Using QR

E-business User Behavior Prediction with 
Authentication Feature

د. هالة الضو

د. أيمن مصطفى

هاجر بنت فواز السالم
معالي بنت عبداهلل السرحاني

روان بنت المرضي االشجعي  |  مشاعر بنت نصار الرويلي
زينب بنت سعد الشمري  |  مشاعل مسيعد الشراري

٥

٦



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciences ص ١٠٢
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

املشاريع املشاركة في امللتقى 

العلمي التاسع بجامعة اجلوف



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciencesص ١٠٢
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٠٣

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

املشاريع املشاركة في امللتقى العلمي التاسع بجامعة اجلوف

أوال: بحوث ضمن محور العلوم األساسية والهندسية لكلية علوم 

احلاسب واملعلومات مرتبة تنازليًا

نوع املشاركةإسم الطالبـ/ ـة

نورة صالح السرحاني
رحمة بكر الحمدان

مالك سيف المهيوب

عنوان مشاركة الطالبـ/ ـة

فاطمة بنت دحيالن الحازمي
إبتهال بنت مسند فريح الرويلي

Oral بحث

Oral بحث

Web-Based tool to Examine User Experience 
)UX( and Usability for Government Mobile 

Application

Automatic sentiment Analysis for Road 
congestion

١

٢

نوع املشاركة

د. ماجد الفياض

د. أيمن مصطفى

م

ثانيًا: مشاركات ضمن محور االبتكار وخدمة املجتمع لكلية علوم 

احلاسب واملعلومات مرتبة تنازليًا

نوع املشاركةإسم الطالبـ/ ـة

معالي عبداهلل حامد السرحاني
هاجر فواز صالح السالم

عنوان مشاركة الطالبـ/ ـة

بشاير بندر مقبل الماجد
غرام هليل الكويكبي

راكة محمد فرحان الشراري

مسار االبتكار

مسار االبتكار

Automatic Student Attendance using QR

School Security System  )SSS(

نوع املشاركة

د. هالة الضو

د. هالة الضو

١

٢

م

عهود عبدالعزيز الشبيب
وجدان عطا اهلل سعيدان

إفتخار فتاخ الرويلي
مسار الخدمة 

د. رندة جابرJouf Recruitment Systemالمجتمعية ٣

ثالثًا: مشاركات ضمن محور ريادة األعمال لكلية علوم احلاسب 

واملعلومات مرتبة تنازليًا

نوع املشاركةإسم الطالبـ/ ـة

أثير خالد الرويلي
وعد نصر الماضي

عزيزة الريض الرويلي

عنوان مشاركة الطالبـ/ ـة

لما يحيى المخلف
سلمى فهيد الشمري

أمل زاهي الرويلي

مسار الفكرة 
 Web Application for The Managing of a Sportالمتميزة

Activities

Questionnaire Management System

نوع املشاركة

د. إيناس الطباخ

د. سامح عبدالوهاب

١

٢

م

كوثر عويد الرويلي
شهد علي الفالح

جوزاء ناصر السهلي
Automatic class Attendance System using 

Face Detectionد. سعيد العليوات ٣

تهاني علي البديوي
مها مفلح الرويلي

مشاعل فيصل القحطاني
Android application to find a cleaner in a hotelد. الهادي حامدي ٤

مسار الفكرة 
المتميزة

مسار الفكرة 
المتميزة

مسار الفكرة 
المتميزة
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املشاريع املشاركة في امللتقى العلمي التاسع بجامعة اجلوف

رابعًا: الفعاليات املصاحبة

إسم الطالبـ/ ـة

مشاعر نصار الرويلي

الفعالية

سارة خالد فالح

اإللقاء )الخطابة(

اشرحها )رؤية ٢٠٣٠(

١

٢

م

املشاريع الفائزة في امللتقى العلمي التاسع بجامعة اجلوف

احملورإسم الطالبـ/ ـة

نورة صالح مريزيق السرحاني
رحمة بكر حمدان الحمدان

مالك سيف سعيد مهيوب

عنوان مشاركة الطالبـ/ ـة

معالي عبداهلل حامد السرحاني
هاجر فواز صالح السالم

محور العلوم 
األساسية 

والهندسية

Web-Based tool to Examine User Experience 
)UX( and Usability for Government Mobile 

Application

Automatic Student Attendance using QR

الترتيب

الرابع

الثالث

١

٢

م

كوثر عويد الرويلي
شهد علي الفالح

جوزاء ناصر السهلي
Jouf Recruitment Systemالرابع محور الخدمة ٣

المجتمعية

محور االبتكارات

طيف نايف عبدالرحمن النعمان

مالك عبدالحميد السطام

اإللقاء )الخطابة(

اشرحها

٣

٤

شهد علي محمد الفالح

مشاعل خلف العنزي

اشرحها )الذكاء االصطناعي(

)Bit Coin( اشرحها

٥

٦
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الشؤون اإلدارية
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الشؤون اإلدارية

توزيع اإلداريني واإلداريات

العدد

7

7

14

النسبة ٪

50%

50%

100%

التصنيف

إداريات

إداريون

املجموع

اإلداريون و اإلداريات حسب املؤهل العلمي

سنوات اخلبرة

7 سنوات

18 سنة

10سنوات

12 سنة

17 سنة

11 سنة

8 سنوات

العمل احلالي

 مدير اإلدارة

مساعد إداري

سكرتير العميد
سكرتير

سكرتير خاص

أمين مستودع

سكرتير رئيس قسم علوم الحاسب

املؤهل

ماجستير )نظم معلومات حاسب(

البكالوريوس )لغة عربية(

دبلوم ادارة

دبلوم ادارة

البكالوريوس 

دبلوم ادارة

دبلوم دعم فني

االسم

عامر بن صياح الرويلي

شايم بن هادي الشمري

علي بن عواد الرويلي

شادي بن صبر الرويلي

فيصل بن مفلح المريف

فايز بن حمود الشمري

 حمدان بن سلمان السرحاني

م

1

2

3

4

5

6

7

شطر الطالب

سنوات اخلبرة

٩ سنوات

٢٧ سنة

10سنوات

٦ سنوات

١٣ سنة

٢٥ سنة

١٠ سنوات

العمل احلالي

 مديرة اإلدارة

إدارية

سكرتارية
إدارية

إدارية

إدارية

إدارية

املؤهل

بكالوريوس رياضيات

بكالوريوس خدمة اجتماعية 

بكالوريوس دراسات اسالمية

بكالوريوس تاريخ

بكالوريوس اقتصاد منزلي 
الثانوية العامة

بكالوريوس دراسات إسالمية

االسم

منيرة ضيف اهلل مرجي الفهيقي

خديجة ابراهيم مران السرحاني

حميدة راضي مكحوت الفهيقي

أفراح محمد عطااهلل النصيري

منال فهد حسن البليهد

نوير منيف خميس الغالي

 نوال جايز غنيم الحازمي

م

1

2

3

4

5

6

7

شطر الطالبات



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciences ص ١٠٧
ص ١٠٦التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

أنشطة الكلية
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شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

اجتماع سعادة عميد الكلية د. مدالله الرويلي مع أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية ■

الهدف من النشاط

الترحيب واالستعداد للعام الدراسي الجديد 
املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

4 سبتمر 2018

حفل استقبال الطلبة املستجدين ■

الهدف من النشاط

الترحيب واستقبال الطالب الجدد للعام الدراسى الجديد 
املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

5 سبتمر 2018
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

الورشة التعريفية بالتدريب الصيفي ■

الهدف من النشاط

التعريف بأهمية ودور التدريب الصيفى فى صقل المعارف 
والخبرات العملية واالحتكاك بسوق العمل 

املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

10 سبتمر 2018

إعالن بدء فعاليات األنشطة الرياضية ■

الهدف من النشاط

تفعل دور وأهمية األنشطة الرياضية وتشجيع الطالب على 
االنضمام والمشاركة

املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

16  سبتمر 2018

احتفالية اليوم الوطنى ٨٨ ■

الهدف من النشاط

اليوم  احتفالية  فى  والطالب  التدريسية  الهيئة  مشاركة 
الوطنى 88

املكان

بهو الكلية 

التاريخ

٢٢ سبتمر 2018
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شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

زيارة طالب الكلية لإلدارة العامة لتقنية املعلومات باجلامعة ■

الهدف من النشاط

اطالع الطالب على التقنيات المستخدمة
املكان

اإلدارة العامة للتقنية

التاريخ

2 اكتوبر 2018

اجتماع املجلس االستشاري الطالبي مع عميد الكلية ■

الهدف من النشاط

الطالبي،  االستشاري  المجلس  بأعضاء  الكلية  عميد  اجتماع 
حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة

املكان

مكتب عميد الكلية 

التاريخ

2 اكتوبر 2018

زيارة طالب قسم علوم احلاسب للمكتبة املركزية باجلامعة ■

الهدف من النشاط

الوسائل  ومعرفة  المكتبة  محتويات  على  الطالب  اطالع 
المعرفية المختلفة

املكان

المكتبة المركزية بالجامعة

التاريخ

3 اكتوبر 2018



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciencesص ١١٠
التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلوماتص ١١١

شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

اللقاء املفتوح مع سعادة مشرف قسم هندسة احلاسب اآللى والشبكات وأعضاء هيئة التدريس ■

الهدف من النشاط

والشبكات  اآللى  الحاسب  هندسة  قسم  مشرف  اجتماع 
مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة جميع األمور 

المتعلقة بالتعليم وتطوير مهارات الطالب

املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

29 اكتوبر 2018

■ How to Design Embedded Systems with FPGA :سمنار علمي بعنوان

الهدف من النشاط

 FPGA التعريف بتصميم النظم المدمجة باستخدام
املكان

المكتبة المركزية بالجامعة

التاريخ

١٤٤٠/٢/٦هـ

■ Interview Skills:ورشة عمل بشطر الطالب بعنوان

الهدف من النشاط

تنمية مهارات الطالب
املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

14 نوفمبر 2018
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شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

أقامت وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي بالكلية ورشة عمل إلعداد تقرير املقرر ■

الهدف من النشاط

فى  األكاديمية  واالعتمادات  الجودة  أهداف  مواكبة 
مخرجات وأهداف التعلم للمقررات الدراسية

املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

7 نوفمبر 2018

امتحان شهادة أكادميية سيسكو املهنية ■

الهدف من النشاط

Introduction to Cy- دورة  األكاديميات  لجنة  )أنهت 
 )bersecurity

املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

14 نوفمبر 2018

إعالن نادي البرمجة بالتعاون مع قسم علوم احلاسب عن إقامة برنامج ساعد ■

الهدف من النشاط

حل  ومهارات  البرمجة  مهارات  تنمية  على  الطالب  تحفيز 
المشاكل

املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

14 نوفمبر 2018
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

محاضرة أقامتها وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي بعنوان "االستعداد لالختبارات النهائية" ■

الهدف من النشاط

والضغوطات  االمتحانات  فى  التركيز  على  الطالب  مساعدة 
المختلفة

املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

21 نوفمبر 2018

■  How to Present Your Project :أقامت جلنة مشاريع التخّرج وامللتقى العلمي دورة بعنوان

الهدف من النشاط

تعريف الطالب بطرق عرض مشاريع التخرج
املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

٢٥ نوفمبر 2018

اللقاء املفتوح مع عميد الكلية والذي نظمه املجلس االستشاري الطالبي ■

الهدف من النشاط

االستماع إلى الطالب ومناقشة مقترحاتهم
املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

28 نوفمبر 2018
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شطر الطالب - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

ندوة أمن احلاسب ■

الهدف من النشاط

االحتفاء باليوم العالمى لسرية وأمن المعلومات
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

1 ديسمبر 2018

معرض مشاريع التخّرج الذي أقامته جلنة مشاريع التخّرج وامللتقى العلمي  ■

الهدف من النشاط

تواصل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والحضور لمشاهدة 
مشاريع تخرج الطالب

املكان

بهو الكلية

التاريخ

6  ديسمبر 2018
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

حفل استقبال الطالبات املستجدات في الكلية ■

الهدف من النشاط

بالكلية  وتعريفهن  المستجدات  الطالبات  استقبال 
أقسامها وبرامجها العلمية المختلفة

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د 129

التاريخ

١٤٣٩/١٢/٢٩هـ

مشاركة كلية علوم احلاسب واملعلومات بفقرة )أوبريت منار الهدى( في االحتفال الرسمي  ■

لليوم الوطني ٨٨  

الهدف من النشاط

االحتفال وتجديد الوالء للوطن والملك حفظه اهلل
املكان

مسرح معرض الكتاب

التاريخ

١٤٤٠/١/١٦هـ

زيارات كلية علوم احلاسب واملعلومات - زيارة استكشافية للمكتبة ■

د.مروة قراجة و أ.مالك العمري

الهدف من النشاط

تعريف الطالبات ببرنامج الوعي المعلوماتي
املكان

المكتبة العامة

التاريخ

١٤٤٠/١/٢٣هـ

■ )Problem Solving( بداية سلسلة دورات

أ.مالك العمري

الهدف من النشاط

تقوية مستوى الطالبات في البرمجة
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
معمل  ج 129

التاريخ

١٤٤٠/١/٢٢هـ

■ )Programming Essential JAVA( بداية سلسلة دورات

د.رندة جابر

الهدف من النشاط

تقوية مستوى الطالبات في البرمجة
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
معمل  ج 130

التاريخ

١٤٤٠/١/٢٢هـ
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شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

الهدف من النشاط

مشاركة العلوم والمعارف وتطوير األفكار العلمية
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٤٤٠/١/٢٣هـ

ورشة عمل )الطرق املثلى لتدريس البرمجة( ■

د. أسامة عودة

الهدف من النشاط

مجدية  وتقنيات  جيدة  طرق  التدريس  هيئة  أعضاء  تعليم 
لتدريس البرمجة

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٤٤٠/١/٢٣هـ

■ )ABET-Requirements and Procedures( ورشة عمل بعنوان

د.ياسر سعد

الهدف من النشاط

شرح مفاهيم الجودة األساسية ألعضاء هيئة التدريس
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٤٤٠/٢/١هـ

مشاركة طالبات املجلس االستشاري الطالبي برفقة رئيسات األقسام لكلية علوم احلاسب  ■

واملعلومات في )اجللسة احلوارية بني الطالبات وقيادة اجلامعة(

الهدف من النشاط

مناقشة العديد من المواضيع والنقاط المهمة
املكان

مجمع الطالبات

التاريخ

١٤٤٠/٢/٨هـ

دورة أساسيات نظام البالك بورد ■

أ.خلود الشدوخي

الهدف من النشاط

تعليم أعضاء هيئة التدريس الجديدات عن كيفية استخدام 
وتفعيل البالك بورد كوسيلة تعليم مساعدة

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة ج 122

التاريخ

١٤٤٠/٢/٩هـ

■ )Designing Human-Computer Interaction between theory and Practice( سيمنار بعنوان

د.ماجد الفياض
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١١٧

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

الهدف من النشاط

للحصول على شهادات  الطالبات واألعضاء على السعي  حث 
احترافية

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د 129

التاريخ

١٤٤٠/٢/١٦هـ

■ )Python training( بداية دورات

د. سلوى الهنداوي

الهدف من النشاط

python تدريب الطالبات على الــ
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
معمل ج 130

التاريخ

١٤٤٠/٢/٢٦هـ

■  (Microsoft Excel) دورة تدريبية بعنوان

أ.عزة الالحم

الهدف من النشاط

تقوية مستوى الطالبات في مختلف الكليات
Office لبرامج

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
معمل ج 124

التاريخ

١٤٤٠/٢/29هـ

■ )Recent Advances in Autonomous Robotic(  سيمنار بعنوان

د.وئام زمزم

الهدف من النشاط

مشاركة المعارف مع الجميع وتطوير األفكار العلمية
املكان

قاعه د129

التاريخ

١٤٤٠/٣/٦هـ

■ )Interview Skills( ورشة عمل بعنوان

د.مروة قراجة

الهدف من النشاط

تثقيف الطالبات الخريجات بمهارات المقابلة
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة ج 117

التاريخ

١٤٤٠/٣/٧هـ

دورة )الشهادات االحترافية وأثرها على املستقبل الوظيفي( ■

د.إيناس الطباخ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

الهدف من النشاط

تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية كتابة تقرير المقرر
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٤٤٠/٣/٤هـ

■ )Future Light Communications for Wirless Local Area Network with Li-Fi Technology( سيمنار بعنوان

د. محمد قمر الزمان

الهدف من النشاط

مشاركة المعارف وتطوير األفكار العلمية
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٤٤٠/٣/٤هـ

■    (6th Generation Mobile Technology) محاضرة بعنوان

د.هالة الضو

الهدف من النشاط

مشاركة المعارف وتطوير األفكار العلمية
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د 127

التاريخ

١٤٤٠/٣/١١هـ

■ )Explore Matlab(  دورة بعنوان

د.جنم السماء

الهدف من النشاط

تطوير مستوى الطالبات البرمجي
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة ج ١٣٠

التاريخ

١٤٤٠/٣/٦هـ

■  Microsoft Excel ( Microsoft PowerPoint) بداية للدورات التطويرية في برامج

أ.منى الزهراني

الهدف من النشاط

تقوية مستوى الطالبات في مختلف الكليات
Office لبرامج

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة ج 122

التاريخ

١٤٤٠/٣/١٢هـ

ورشة عمل إلعداد تقرير املقرر ■

د.أسامة عودة
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١١٩

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولأنشطة الكلية

الهدف من النشاط

تعليم الطالبات أساسيات وتقنيات كتابة السيرة الذاتية
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د 127

التاريخ

١٤٤٠/٣/٢١هـ

■ )CSC104( )بداية أول دورة من دورات مبادرة ساعد بعنوان )املساعدة في البرمجة

د. رندة جابر

الهدف من النشاط

من  مختلفة  مستويات  في  الطالبات  مستوى  تقوية 
البرمجة

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
معمل ج 129

التاريخ

١٤٤٠/٣/١١هـ

■ )CSC101( )بداية أول دورة من دورات مبادرة ساعد بعنوان )املساعدة في البرمجة

د. والء جودة

الهدف من النشاط

من  مختلفة  مستويات  في  الطالبات  مستوى  تقوية 
البرمجة

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
معمل ج 117

التاريخ

١٤٤٠/٣/١٣هـ

■ )CSC102( )بداية أول دورة من دورات مبادرة ساعد بعنوان )املساعدة في البرمجة

د. مروة قراجة

الهدف من النشاط

من  مختلفة  مستويات  في  الطالبات  مستوى  تقوية 
البرمجة

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة ج 130

التاريخ

١٤٤٠/٣/١٧هـ

اجتماع املرشدات األكادمييات اجلديدات ■

الهدف من النشاط

تفعيل اإلرشاد الطالبي بالكلية
املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة ج 128

التاريخ

١٤٤٠/٥/١١هـ

■ )How to Write CV(  دورة بعنوان

د.هالة الضو
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

■ )Algorithms for Secure Mapping of XACNL Polices and Rules into Temporal Relations( سيمنار بعنوان

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

١٤٤٠/٥/١٠هـ

إنشاء نادي البرمجيات احلرة مفتوحة املصدر ودعوة الطالب للتسجيل ■

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
التاريخ

20/1/2019

■ )Introducing the Yesser’s Map( سيمنار بعنوان

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات 

التاريخ

١٤٤٠/٥/١٧هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلوماتص ١٢١

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

مشاركة كلية علوم احلاسب واملعلومات باملهرجان الدولي الثاني عشر لزيتون اجلوف ■

الهدف من النشاط

التفاعل وخدمة المجتمع 
املكان

المهرجان الدولي لزيتون 
الجوف

التاريخ

25/1/2019

ورشة عمل "التدريب الصيفي" مع اجلهات التدريبية التقنية مبنطقة اجلوف ■

الهدف من النشاط

تعزيز الجهات بمتطلبات التدريب الصيفي
املكان

مبنى كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

31/1/2019
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

عقد املجلس االستشاري للكلية جلسته األولى للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ ■

برئاسة عميد الكلية د. مدالله الرويلي

الهدف من النشاط

تطوير العملية التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

4/2/2019

■ )Programming Approach Using Keras for Image Recognition( سيمنار بعنوان

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

4/2/2019

■ )Sensors and Arduino( نادي اإللكترونيات - دورة بعنوان

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

16/2/2019
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٢٣

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

■ )Semantic Image Annotation( سيمنار بعنوان

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

4/2/2019

مشاركة وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي في البرنامج التوعوي اإلرشادي ■

لطالب عمادة السنة األولى املشتركة 

الهدف من النشاط

تفعيل اإلرشاد األكاديمي والطالبي
املكان

السنة األولى المشتركة
التاريخ

6/3/2019

جلنة مشاريع التخرج وامللتقى العلمي: امللتقى العلمي الطالبي للكلية ■

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

10/3/2019
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

■ )LaTeX Template for Graduation Project Reports( ورشة عمل بعنوان

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

10/3/2019

وحدة اإلرشاد األكادميي : محاضرة بعنوان "اخلطوات األساسية لالستعداد لالختبارات النهائية"  ■

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

20/7/1440
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٢٥

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

جلنة مشاريع التخّرج وامللتقى العلمي: معرض مشاريع التخّرج  ■

الهدف من النشاط

تعزيز البيئة التعليمية 
املكان

كلية علوم الحاسب 
والمعلومات

التاريخ

12/8/1440
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

ختام األنشطة في الكلية وتكرمي عدد من اإلدارات باجلامعة واملتميزين من أعضاء هيئة التدريس  ■

واملوظفني والطالب

الهدف من النشاط

ختام األنشطة
التاريخ

2/5/2019
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٢٧

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط

األكاديمين  المرشدين  وتعريف  األكاديمي  اإلرشاد  تفعيل 
خاصة الجدد منهم بواجباتهم اإلرشادية

املكان

كلية علوم الحاسب والمعلومات
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٤٤٠/٥/١٨هـ

اجتماع وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي مع الطاقم األكادميي واإلداري. ■

الهدف من النشاط

برامج التهيئة استعدادًا لزيارة المراجعة الخارجية لالعتماد 
المؤسسي مع أعضاء هيئة التدريس واإلداريات والطالبات

املكان

كلية علوم الحاسب والمعلومات
قاعة االجتماعات

التاريخ

١٥،١٧،١٨
١٤٤٠/٥هـ

■ )Optimization for the Vehicle Routing Problem( سمنار علمي لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. آسيه بن عليه

الهدف من النشاط

البحث  مهارات  وتطوير  بالكلية  العلمية  النشاطات  تفعيل 
العلمية واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في 

الكلية

املكان

مجمع كليات البنات
معمل ج 124

التاريخ

١٤٤٠/٥/٢٤هـ

ندوة بعنوان )االستذكار اجلّيد( - د. إيناس الطباخ ■

الهدف من النشاط

من  الناجحة  للمذاكرة  وأساليب  طرق  توضيح  إلى  تهدف 
إعداد وحدة اإلرشاد األكاديمي.

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د ١١١

التاريخ

١٤٤٠/٥/٢٩هـ

اجتماع وحدة اإلرشاد األكادميي والطالبي مع املرشدات األكادمييات بالكلية لتفعل اإلرشاد األكادميي. ■
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط
العلمية  البحث  مهارات  وتطوير  بالكلية  العلمية  النشاطات  تفعيل 

واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
قاعة د 127

التاريخ

١٤٤٠/٦/8هـ

■ )How to Prepare a Successful Project Presentation( سمنار علمي لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. رباب الفالح

الهدف من النشاط

والتي  العلمية  البحث  مهارات  وتطوير  بالكلية  العلمية  النشاطات  تفعيل 
تهدف إلى كيفية تخطيط و إعداد عرض تقديمي ناجح للمشروع و توضيح 

المفاتيح األساسية لنجاح العروض التقديمية للمشاريع.

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د 127

التاريخ

١٤٤٠/٦/١٢هـ

■ )NAO Humanoid Robot Motion Planning( محاضرة لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. والء جودة

■ )Introduction to Python( سمنار علمي لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. آسيه بن عليه

الهدف من النشاط
إلى  العلمية حيث يهدف  البحث  بالكلية وتطوير مهارات  العلمية  النشاطات  تفعيل 
الطالبات. حيث تناولت أساسيات  البايثون لدى  البرمجة باستخدام لغة  تطوير مهارة 

لغة البايثون PYTHON، نشأتها، أهم استخداماتها ومجاالت تطبيقها.

املكان

مجمع الطالبات باللقائط
قاعة د 127

التاريخ

١٤٤٠/٦/15هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٢٩

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط
تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 

واإلطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج 125

التاريخ

١٤٤٠/٦/15هـ

دورة تدريبية لقسم علوم احلاسب بعنوان " املساعدة في البرمجة للمبتدئني ■

Programming Essential JAVA"  د. سلوى الهنداوي

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
حيث تهدف إلى تقوية مستوى الطالبات في البرمجة

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج 130

التاريخ

16,23,30
١٤٤٠/٦هـ

■ )A Short Guide for Successful final year Project( محاضرة لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. ميمونه همايون

ورشة تعريفية " بقسم هندسة احلاسب اآللي والشبكات" ■

د. إيناس الطباخ   و   د. والء جودة

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
واإلطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
قاعة ج 111

التاريخ

١٤٤٠/٦/١٩هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط
وحثهن  وضوابطه  الصيفي  التدريب  بالئحة  الطالبات  تعريف 
التي  المعارف  وتطبيق  العملية  الممارسات  أفضل  تحصيل  على 

تعلمنها.

املكان

مجمع كليات البنات
قاعة  د ١٢٧

التاريخ

١٤٤٠/٦/١٢هـ

■ "Writing Reports with LaTeX"  دورة تدريبية لقسم نظم املعلومات بعنوان

د. وئام زمزم

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج ١٢٦

التاريخ

١٤٤٠/٦/٢١هـ

ورشة عمل للتدريب الصيفي ، جلنة التدريب الصيفي بالكلية  ■

أ. خلود الشدوخي

■ "Unified Modeling Language - UML" دورة تدريبية لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. ميمونة همايون

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
حيث تم عقدها 6 ساعات .

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج  ١٢٩

التاريخ

٢٢،٢٩
/١٤٤٠/٦هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلوماتص ١٣١

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط
تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 

للمشاركة في العلوم والمعارف وتطوير األفكار العلمية.

املكان

مجمع كليات البنات
قاعة  د ١٢٧

التاريخ

١٤٤٠/٦/٢٦هـ

■ "Web Application Development" دورة تدريبية لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. والء جودة

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج ١٢٥

التاريخ

١٤٤٠/٠٦/٢٦هـ
١٤٤٠/٠٧/٠٤هـ

■  )Introduction to Database( محاضرة لقسم نظم املعلومات بعنوان

د. وئام زمزم

■ "LaTeX: Best Choice for Preparing Report" محاضرة لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. سلوى الهنداوي

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
قاعة  د  ١٢٩

التاريخ

١٤٤٠/٦/٢٨هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط
تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 

واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل ج 125

التاريخ

١٤٤٠/٧/٦هـ

■ "Enhancing WO3 Gas Sensors Using Classification Algorithm to Detect Pollutant" محاضرة لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. رباب الفالح

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
للمشاركة في العلوم والمعارف وتطوير األفكار العلمية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج ١٢٤

التاريخ

١٤٤٠/٧/٦هـ

■  )Web Applications Basics( دورة تدريبية لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. والء جودة

■ "Guide for Courses Selection" دورة تدريبية لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. آسية بن علية   و   د. إبناس احلسن

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج  ١٢٩

التاريخ

١٤٤٠/٧/١١هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٣٣

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط
تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 

للمشاركة في العلوم والمعارف وتطوير األفكار العلمية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل ج ١٢٩

التاريخ

١٤٤٠/٧/١٣هـ

■ "Internet of Things"  دورة تدريبية لقسم علوم احلاسب بعنوان

د. رندة جابر

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
واالطالع على الجديد في التخصصات المختلفة في الكلية.

املكان

مجمع كليات البنات
معمل  ج ١٢٥

التاريخ

١٤٤٠/٧/٢٠هـ

■  )Smart Cities(  محاضرة لقسم نظم املعلومات بعنوان

د. هاله الضو

■ "AI Technology" محاضرة لقسم نظم املعلومات بعنوان

د. وئام زمزم

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية وتطوير مهارات البحث العلمية 
للمشاركة في العلوم والمعارف وتطوير األفكار العلمية.

املكان

مجمع كليات البنات
قاعة  ج  ٢١٩

التاريخ

١٤٤٠/٨/٥هـ
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيأنشطة الكلية

الهدف من النشاط

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية حيت تم افتتاح مشاريع 
التخرج لطالبات الكلية وتضمن تكريم الطالبات المشاركات 

في المسابقة الوطنية في البرمجة.

املكان

مجمع كليات البنات
بهو الكلية 

التاريخ

١٤٤٠/٨/٦هـ

معرض مشاريع التخرج الطالبات في الكلية "Poster Day"  ، جلنة مشاريع التخرج و امللتقى العلمي ■



Annual report 2018 -2019 - College of Computer and Information Sciences ص ١٣٥
ص ١٣٤التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الدورات التدريبية

وورش العمل
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل

أواًل: دورات أكادميية سيسكو

Course Name Instructor Contact Hours Total cohort enrollment

Introduction to IoT Dr. Haitham Bin Sheikha 20 40

CPA - Programming
Essentials in C++

Dr. Abd El-Aziz
El-Damarany 70 11

Introduction
to Cybersecurity Dr. Nacim YANES 20 15

CISCO-CCNA1 أ. عارف حسان 40 39

CISCO-CNNA2 أ. عبدالحكيم حمزي 40 5
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٣٧

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالب - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل

ثانيًا: الدورات التدريبية  وورش العمل

م

C programming  Language 1

Application of machine learning in 
information security 2

C++ programming language 3

الفهئة املستهدفةاملدرب / املتحدثالنشاط

الطالب

الطالب

الطالب

Microsoft SQL Server 4

5 دورة تدريبية استعدادًا ملسابقة البرمجة

الطالب

الطالب

د. فتحي مقيص

د. فايز السرحاني

د. مرتضى البشير

د. سامح عبدالغني

د. محمد الشاذلي

Problem Solving 6

تدعيم الطالب في لغة جافا )مبادرة ساعد( 7

الطالب

الطالب

د. ناصر الشمري

د. محمد الشاذلي
د. فتحي مقيص
د. أكرم عجولي
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل

أواًل: دورات أكادميية سيسكو

Course Name Instructor Contact Hours Total cohort enrollment

CISCO-CNNA1 د. إيناس الحسيني 40 28

CISCO-CNNA2 د. إيناس الحسيني 40 25
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات ص ١٣٩

التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

ثانيًا: الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

أ. مالك العمري 2 9

2 9

2 األستاذة/مالك العمري18

د. رندة جابر

مكان إقامتها: قاعه ج 122
1440-2-9هــ

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
شطر  من  الجديدات  التدريس 
الحاسب  علوم  كلية  في  الطالبات 

والمعلومات
هيئة  أعضاء  تعليم  الهدف: 
كيفية  عن  الجديدات  التدريس 
بورد  البالك  وتفعيل  استخدام 

كوسيلة تعليم مساعدة

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل ج 119
هــ27-1-1440

علوم كلية  طالبات   المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات مستوى  تقوية   الهدف: 
في البرمجة

مكان إقامتها: معمل ج130
1440-1-22هـــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
Problem Solving

دورة
Programming Essential 

JAVA

2 د. رندة جابر18

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل ج 119
1440-1-27هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
Problem Solving

دورة
Programming Essential 

JAVA

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

أ. خلود الشدوخي 2 7

1 16

2 أ. مالك العمري13

د. إيناس الطباخ

مكان إقامتها: قاعه ج 122
1440-2-9هــ

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
شطر  من  الجديدات  التدريس 
الحاسب  علوم  كلية  في  الطالبات 

والمعلومات
هيئة  أعضاء  تعليم  الهدف: 
كيفية  عن  الجديدات  التدريس 
بورد  البالك  وتفعيل  استخدام 

كوسيلة تعليم مساعدة

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل ج119
1440-2-14هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

مكان إقامتها: قاعه د 129
1440-2-16هـــــ

وأعضاء  الطالبات  المستفيدات: 
هيئة التدريس في شطر الطالبات

واألعضاء  الطالب  حث  الهدف: 
على السعي للحصول على شهادات 

احترافية

البالك نظام  أساسيات   دورة 
بورد

 دورة )الشهادات االحترافية
 وأثرها على المستقبل

)الوظيفي

2 د. رندة جابر13

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل ج 119
1440-1-27هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
Problem Solving

دورة
Programming Essential 

JAVA

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلوماتص ١٤١

الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

أ. مالك العمري 2 8

2 8

2 د. سلوى الهنديوي10

د. رندة جابر

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل ج 119
1440-2-28هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

مكان إقامتها: معمل ج 130
ه26-2-1440

هيئة أعضاء   المستفيدات: 
التدريس-شطر الطالبات

الــ على  األعضاء  تدريب   الهدف: 
python

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل ج 119
1440-2-28هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
Python training

2 د. سلوى الهنديوي6

مكان إقامتها: معمل ج 130
1440-3-2ه

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
التدريس-شطر الطالبات

الــ  على  األعضاء  تدريب  الهدف: 
python

دورة
Problem Solving

دورة
Problem Solving

دورة
Programming Essential 

JAVA

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

د. سلوى الهنديوي 2 3

1 7

2 د. سلوى الهنديوي8

د. مروة قراجة

مكان إقامتها: معمل ج 130
1440-3-6ه

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
التدريس-شطر الطالبات

الــ  على  األعضاء  تدريب  الهدف: 
python

مكان إقامتها: معمل ج 130
1440-3-9هـ

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
التدريس- شطر الطالبات

الــ  على  األعضاء  تدريب  الهدف: 
python

1440-3-7هــ
الخريجات  الطالبات  المستفيدات: 
بكلية علوم الحاسب والمعلومات

الهدف: تثقيف الطالبات الخريجات 
بمهارات المقابلة

دورة
Python training

Python training

ورشة عمل
INTERVIEW SKILLS

1 د. وئام زمزم36

مكان إقامتها: قاعه د129
1440-3-6هــ

وأعضاء  الطالبات  المستفيدات: 
هيئة التدريس

مع  المعارف  مشاركة  الهدف: 
الجميع وتطوير األفكار العلمية

سيمنار بعنوان
Recent Advances in

Autonomous Robotic

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

1 د. هالة الضو10

مكان إقامتها: قاعه د127
1440-3-11هــ

وأعضاء  الطالبات  المستفيدات: 
هيئة التدريس في شطر الطالبات

المعارف  مشاركة  الهدف: 
وتطوير األفكار العلمية

محاضرة بعنوان
6th generation mobile 

technology

1 أ. نجم السماء14

مكان إقامتها: قاعه ج130
1440-3-12هـ

وأعضاء  الطالبات  المستفيدات: 
هيئة التدريس في شطر الطالبات

الطالبات  مستوى  تطوير  الهدف: 
البرمجي

دورة
Explore Matlab

أ. مالك العمري 2 6

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل
1440-3-5هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
Problem Solving

2 د. رندة جابر6

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل
1440-3-5هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
Programming Essential 

JAVA

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

1 د. هالة الضو21

مكان إقامتها: قاعه د127
التاريخ:

1440-3-21هـ
وأعضاء  الطالبات  المستفيدات: 

هيئة التدريس في شطر الطالبات
على  الطالبات  تعليم  الهدف: 
السيرة  كتابة  وتقنيات  أساسيات 

الذاتية

محاضرة بعنوان
6th generation mobile 

technology

2 د. رندة جابر11

مكان إقامتها: معمل ج 129
1440-3-11هـ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في مستويات مختلفة من البرمجة

دورة
المساعدة في البرمجة

CSC104

2 د. رندة جابر6

مكان إقامتها: معمل ج 130
و

معمل
1440-3-5هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البرمجة

دورة
How to write CV

2 د. سلوى الهنديوي7

مكان إقامتها: معمل ج 130
1440-3-13هـ

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
التدريس- شطر الطالبات

الــ  على  األعضاء  تدريب  الهدف: 
python

Python training

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

2 د. رندة جابر9

مكان إقامتها: معمل ج 129
1440-3-18هـ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في مستويات مختلفة من البرمجة

دورة
المساعدة في البرمجة

CSC104

2 د. إيناس الطباخ1

مكان إقامتها: معمل ج117
)من10-8( ومن )10-12(

1440-3-20هـ
علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 

الحاسب والمعلومات
الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في مستويات مختلفة من البرمجة

دورة
المساعدة في البرمجة

CSC101

2 د. مروة قراجة17

مكان إقامتها: معمل ج 130
1440-3-17هــ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في مستويات مختلفة من البرمجة

2 د. سلوى الهنديوي4

مكان إقامتها: معمل ج 130
1440-3-16ه

هيئة  أعضاء  المستفيدات: 
التدريس- شطر الطالبات

الــ  على  األعضاء  تدريب  الهدف: 
python

Python training

دورة
المساعدة في البرمجة

CSC102

شطر الطالبات - الفصل الدراسي األولالدورات التدريبية وورش العمل
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أواًل: دورات أكادميية سيسكو

Course Name Contact Hours Total cohort enrollment

Introduction to IoT 20 2

IoT
Fundamentals: Hackathon 

Playbook
30 43

Introduction
to Cybersecurity

15 11

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيالدورات التدريبية وورش العمل

Instructor

د. هيثم بن شيخة

د. أسامة عودة

د. أسامة عودة

Be Your Own Bossد. قيس خروف 8 5

CCNA  Routing
and Switching: Introduc-

tion to Networks
40 أ. عارف حسان32

CISCO-CNNA2 40 أ. عبدالحكيم حمزي5

CISCO-CNNA3 40 أ. عبدالحكيم حمزي2
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

ثانيًا: الدورات التدريبية  وورش العمل

م

دورة تدريبية في
CCNA 1

تصميم قواعد البيانات باستخدام
  SQL SERVER 2

3

الفهئة املستهدفةاملدرب / املتحدثالنشاط

الطالب

الطالب

الطالب

4

5

الطالب

الطالب

أ. عبدالحكيم حمزي

أ. فادي الحربي

أ. فادي الحربي

أ. فواز الرويلي

د. محمد الشاذلي
د. محمد فال

6

7

الطالب

الطالب

د. األسعد الماجري
د. هيثم بن شيخة 

د. محمد الشاذلي

دورة في صيانة الحاسب الشخصي

أساسيات التصميم باستخدام برنامج 
  Photoshop

 دورة تدريبية اسنعداد لمسابقة البرمجة

انترنات  و   Python بلغة  البرمجه  اساسيات 
األشياء

أسس البرمجة بلغة الجافا

8

9

الطالب

الطالب

د. فتحي مقيص

د. قمر الزمان

الطالب د. أنيس بودبوس

Linux نظام التشغيل

إنترنت األشياء

Arduino  دورة تدريبية 10

شطر الطالب - الفصل الدراسي الثانيالدورات التدريبية وورش العمل
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شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيالدورات التدريبية وورش العمل

أواًل: دورات أكادميية سيسكو

Course Name Instructor Contact Hours Total cohort enrollment

CISCO-CNNA1 د. إيناس الحسيني 40 25
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التقرير السنوي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ - كلية علوم احلاسب واملعلومات

ثانيًا: الدورات التدريبية  وورش العمل

Course Name Instructor Description Contact Hours Total cohort enrollment

د. مروة قراجة 2 35

2 30

2 د. هالة الضو25

أ. نجم السماء

مكان إقامتها: قاعة د129
1439-3-11هـ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في البحث

مكان إقامتها: معمل د 129
1439-7-19هـ

علوم  كلية  طالبات  المستفيدات: 
الحاسب والمعلومات

مكان إقامتها: معمل ج130
1439-6-13هـالمستفيدات: 

الحاسب  علوم  كلية  طالبات 
والمعلومات

الطالبات  مستوى  تقوية  الهدف: 
في لغة البايثون

دورة
 أساسيات النشر العلمي

دورة
Welcome to Python

دورة
كيف تهيئ نفسك للوظيفة

شطر الطالبات - الفصل الدراسي الثانيالدورات التدريبية وورش العمل
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الدورات التدريبية خالل شهر رمضان املبارك

م

إنترنت األشياء 1

ريادة األعمال 2

3

عدد ساعات التدريبالوصفاسم الدورة

١٢

١٢

12

4

5

12

12

من  الجيجابايت  وتريليونات  األشياء  مليارات  يربط  الذي  الشبكي  األساس  مفهوم  يقدم 
البيانات لتعزيز عملية صنع القرار والتفاعالت.

تدريس المهارات التجارية والمالية والسلوكيات لمساعدة الطالب على تطوير عقلية ريادية.

استكشف معنا  في مجال األمن السيبراني ، وتحديدًا أهمية األمن السيبراني وسرية البيانات وأفضل الممارسات 
الستخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي بأمان ، وفرص العمل المحتملة في هذا المجال المتنامي.

تشغيل  على  يعمل  المصدر  مفتوح  تشغيل  نظام  وهو  لينوكس:   نظام  على  تعرف 
الكمبيوترات الشخصية و الخوادم و غيرها

البايثون هي لغة برمجة عالية التفسير موجهة للكائنات ذات دالالت حيوية. و هي لغة  
جذابة للغاية لتطوير التطبيقات السريعة ، وكذلك الستخدامها كبرنامج نصي 

6

7

12

12

الحوسبة السحابية هي استخدام خدمات متنوعة ، مثل منصات تطوير البرمجيات والخوادم 
ووحدات التخزين والبرامج عبر اإلنترنت ، وغالبا ما يشار إليها باسم “السحابة”.

تعد قاعدة البيانات مكونا أساسيا ال يتجزأ من الغالبية العظمى من أنظمة المعلومات. تعتمد العمليات اليومية 
الفعالة للمؤسسة وذكائها التجاري واستدامتها الطويلة األجل بشكل كبير على قواعد البيانات المدارة بشكل 

جيد والمحسنة.

مقدمة في األمن السيبراني

نظام تشغيل لينكس

لغة البايثون

الحوسبة السحابية

مقدمة في أوراكل

812
توفر سلسلة هذه الدورات اإلرشادات والرؤى والمشورة الالزمة إلطالق مشروعات فنية ناجحة.

تتميز السلسلة بعروض فيديو قام بها رواد أعمال من جميع أنحاء العالم يشاركون الدروس المستفادة في رحلتهم 
إلى النجاح.

كن سيد نفسك

الدورات التدريبية وورش العمل
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األنشطة الرياضية
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األنشطة الرياضية

اجلهة املنفذةالنشاطم

1

2

3

4

5

6

7

8

دوري الجامعة في كرة القدم لطالب الجامعة

بطولة كرة القدم على مستوى المملكة

دوري كرة الصاالت

بطولة الجامعة في ألعاب القوى: رمي الرمح

بطولة الجامعة في ألعاب القوى: رمي القرص

دوري الكرة الطائرة الشاطئية

دورة تنس الطاولة

اختراق الضاحية

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

الجامعة

إجنازات الكلية في مجال األنشطة الرياضية

النتيجةنوعية النشاطاسم النشاط

كرة القدم

تنس الطاولة

الماراثون

ألعاب القوى

الوصول إلى الدور ثمن النهائي

المركز الثاني

مشاركة في إطار الجامعة

المركز الثاني في رمي الرمح	 
الموكز األول في رمي القرص	 

جماعي

فردي

فردي

فردي
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املصادر التعليمية 

واملعامل
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املصادر التعليمية واملعامل

الكلية على  ■ أربعة مختبرات مجهزة بالكامل لتدريس جميع المواد. وتعمل  تحتوي كلية علوم الحاسب والمعلومات على 
زيادة العدد إلى 16 مختبرا في السنوات القادمة. 

عدد كبير من المراجع العلمية تم توفيره بالتنسيق مع المكتبة المركزية.  ■
توفر الكلية 17 قاعة دراسية مختلفة األحجام. مزودة بأجهزة عرض وبعضها مزود بسبورة ذكية.  ■
قاعات لالجتماعات ومكاتب للجان ووحدات الكلية.  ■
البالك بورد: وهو نظام إلكتروني للتواصل بين المدرسين وطالبهم.  ■
4 قاعات للفيديو كونفرنس  ■

شبكة  خالل  من  الكلية  في  سلكيا  اإلنترنت  خدمة  تتوفر 
التدريس  هيئة  أعضاء  مكاتب  كافة  في  الداخلية  الجامعة 

والموظفين اإلداريين وكذلك المعامل موصولة باإلنترنت.

اإلنترنت

المكتبة  مبنى  قرب  ولكن  بالكلية  خاصة  مكتبة  توجد  ال 
سهولة  من  الطالب  يمكن  الكلية  مبنى  من  المركزية 
الحصول على المراجع المطلوبة واالستعانة بخدمات المكتبة 

المركزية للجامعة.

املكتبة

املعامل

السعة )عدد الطالب / الطالبات(اسم املعملم

1

2

3

4

5

6

7

8

معمل ١٠١

معمل ١٠٢

معمل ١٠٣

معمل ١٠٤

معمل ١١٧

معمل ١١٨

معمل ١١٩

معمل ١٢٠

٢٠

١٥

١٥

١٥

٣٣

٣٣

٣٣

٣٣

9

10

11

12

13

14

معمل ١٠١

معمل ١٠٢

معمل ١٠٣

معمل ١٠٤

معمل ١١٧

معمل ١١٨

٢٠

١٥

١٥

١٥

٣٣

٣٣

شطر الطالب

شطر الطالبات
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
College of Computer and Information Sciences

التقرير السنوي
A N N U A L  R E P O R T
2020 - 2019 | 1441-1440







خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة الجوف

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود

نائب أمير منطقة الجوف



وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

رئيس جامعة الجوف

أ. د. محمد بن عبدالله الشايع

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د. سالم بن مبارك العنزي



وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د. سالم بن مبارك العنزي

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

د. بندر بن مزعل الشمري

وكيل الجامعة للتطوير والجودة

د. أسامة بن حسن عارف

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

د. أسماء بنت سليمان المويشير
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ــد   ــيدنا   محم ــى   س ــام   عل ــاة   والس ــم،   والص ــن   الرحي ــم   اهلل   الرحم بس
ــد .               ــرام،   وبع ــه   الك ــه   وصحب  وآل

لقــد   جــاء   قــرار   إنشــاء   الكليــة   بجامعــة   الجــوف   نتيجــة   الهتمــام  
 الدولــة   بقطــاع   تقنيــة   المعلومــات،   وتماشــيًا   للتطــورات   المتســارعة  
ــا   ــة   بطابه ــعى   الكلي ــاع .   وتس ــذا   القط ــي   ه ــا   ف ــهدها   عالمن ــي   يش  الت
 وخريجيهــا   وأعضــاء   الهيئــة   التدريســية   و   اإلداريــة    بالمســاهمة   فــي  

ــعودية.                                           ــة   الس ــة   العربي ــهده   المملك ــذي   تش ــار   ال ــة   واالزده  التنمي

وانطاًقــا مــن رؤيــة المملكــة 2030 التــي تهــدف إلــى بنــاء مجتمــع حيــوي ذو قيــم راســخة، مــن أجــل تحقيــق 
اقتصــاد مزدهــر ومســتدام حرصــت   الكليــة   علــى   تقديــم   التعليــم   األكاديمــي   المتميــز  و قامــت   بتطويــر   الخطــط  
ــا   ــات   العلي ــج   الدراس ــن   برام ــة   م ــتحداث   مجموع ــى   اس ــا   عل ــت   أيض ــوس،   وعمل ــج   البكالوري ــع   برام ــية   لجمي  الدراس
 وهــي   برنامــج   الماجســتير   فــي   األمــن   الســيبراني   و   برنامــج   الماجســتير   فــي   علــم   البيانــات .  كمــا انتهــت الكليــة مــن 

توصيــف عــدد مــن برامــج الدبلومــات المهنيــة المتوافقــة مــع ســوق العمــل.                                  

ومــن   أجــل   رفــع   مســتوى   الخريجيــن   معرفيــًا   ومهاريــًا   لتمكينهــم   مــن   المنافســة   والريــادة   وصناعــة   التغيير   في  
 تخصصــات   علــوم   الحاســب   والمعلومــات   المختلفــة   وابتــكار   الحلــول   التقنيــة   التــي   تســهم   بخدمــة   المجتمــع،  
 قامــت   الكليــة   بعقــد   عــدة   شــراكات   إلنشــاء   أكاديميــات   مهنيــة   وهــي   أكاديميــة   أوراكل   ،أكاديميــة   سيســكو،  
 أكاديميــة   لينيكــس،   وأكاديميــة   مايكروســوفت. كمــا   يوجــد   فــي   الكليــة   عــدد   مــن   األنديــة   الطابيــة   النوعيــة  .                                                    

إن   الكليــة   تولــي   االهتمــام   الكامــل   علــى   جميــع   األصعــدة،   خاصــة   فيمــا   يتعلــق   بالجــودة،   لذلــك   حصلــت   الكليــة  
ــة   ــج   األكاديمي ــع   البرام ــي  (  ABET )  لجمي ــي   الدول ــاد   األكاديم ــن   االعتم ــة   م ــة   أولي ــى   نتيج ــام   عل ــذا   الع ــي   ه  ف
 وبانتظــار   النتيجــة   النهائيــة   التــي   ســوف   تعلــن   قريبــًا .  كمــا قــدم أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة العديــد مــن 

البرامــج المجتمعيــة التــي أســهمت فــي تطويــر المجتمــع ورفــع الوعــي التقنــي.                                    

وتنظــم   الكليــة   هــذا   العــام   المؤتمــر   الدولــي   الثانــي   لعلــوم   الحاســب   والمعلومــات   والــذي   وفــر   منصــة   للباحثيــن  
 واألكاديمييــن   والمتخصصيــن   التقنييــن   مــن   جميــع   أنحــاء   العالــم   لتقديــم   نتائــج   أبحاثهــم   وأنشــطتهم  
ــام  ــذا الع ــس ه ــة التدري ــاء هيئ ــهم أعض ــات.  وأس ــب   والمعلوم ــوم   الحاس ــاالت   عل ــع   مج ــي   جمي ــة   ف  التطويري

                               .SCOPUS وWeb of Science ــي ــة ف ــزة والمفهرس ــاث المتمي ــن االبح ــد م ــر العدي بنش

و أخيــرًا اتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان لــوالة األمــر لمــا يولونــه مــن عنايــةٍ مخلصــةٍ، ودعــم مســتمر 
لجميــع افــراد المجتمــع، وكمــا اتقــدم بخالــص الشــكر إلى ســعادة رئيــس الجامعة وأصحــاب الســعادة الوكاء، 
ــوا مــن  والشــكرُ موصــوٌل للزمــاء والزميــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــِس واإلدارييــن والطــاب علــى مــا بذل

جهــد طيلــة العــام الدراســي.

عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات

د. مدالله بن مكمي الرويلي

كلمة عميد الكلية
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ســيد  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  هلل  الحمــد 
المرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن دعــا بدعوتــه إلــى يــوم 

الديــن، أمــا بعــد :

إن التحــول الجــذري الــذي يشــهده العالــم فــي شــتى مجــاالت 
الحيــاة ومنهــا المجــال االجتماعــي والثقافــي والسياســي، 
ــها  ــت نفس ــي فرض ــات الت ــود التحدي ــببه وج ــود س ــذي يع وال
علــى كافــة المجتمعــات، حيــث أن مــن أبــرز و أهــم هــذه 
الحاســب  علــوم  فــي  المعرفــي  االنفجــار  هــو  التحديــات 

وتوظيفــه فــي معظــم جوانــب الحيــاة.

فــي  المتســارعة  والتغيــرات  التحــوالت  هــذه  ولمواكبــة 
لمواجهــة  الدائــم  االســتعداد  وألهميــة  المجــال،  هــذا 
هــذه التحديــات المتناميــة، تســعى كليــة علــوم الحاســب 
علــى  المســتمر  للتطويــر  الجــوف  بجامعــة  والمعلومــات 
كافــة أصعــدة مجــاالت علــوم الحاســب، حيــث أن الكليــة 
تقــوم بتحديــث خططهــا البرامجيــة بشــكل مســتمر بمــا 
يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة 2030، وتحــرص دائمــا للحصــول 
ــين  ــدف تحس ــة، به ــة والدولي ــادات المحلي ــم االعتم ــى أه عل

مخرجاتهــا مــن كفــاءات طابيــة.

فــي  ممثلــًة  الكليــة  وكالــة  تقــوم  الســياق،  هــذا  وفــي 
أهــداف  إلنجــاز  الحثيثــة  بالمتابعــة  األكاديميــة  الوحــدات 
لــكل  بيئــة خصبــة  للكليــة، وتوفيــر  االســتراتيجية  الخطــة 
العمليــة  وتحســين  تطويــر  فــي  يســهم  أن  دوره  مــن  مــا 
التعليميــة، حيــث أن تناغــم وتفاعــل الوحــدات األكاديميــة 
فيمــا بينهــا يقــدم رســالة توجيهيــة وتطويريــة وتنظيميــة 

لتحقيــق مخــرج تعليمــي ذو جــودة عاليــة.

كلمة وكيل عميد الكلية

وكيل عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات

د. أحمد بن موسى السياط
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القــران، وزيــن  الــذي علــم  الحمــد اهلل  الرحيــم,  الرحمــن  بســم اهلل 
بالقلــم مالــم يكــن يعلــم. اللســان، وعلمــه  اإلنســان بنطــق 

تعتبــر كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة الجــوف أحــد 
صــروح هــذا البلــد المعطــاء، والتــي لــم تدخــر جهــدًا فــي المســاهمة 
فــي التنميــة واالزدهــار الــذي تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية.

كمــا وأن الكليــة تســهم فــي تخريــج عــدد كبيــر مــن  متخصصــي 
مــن  فروعــه  بجميــع  اآللــي  الحاســب  وعلــوم  المعلومــات  تقنيــة 
هندســة وعلــوم حاســب ونظــم معلومــات، وال زالــت الكليــة تواكــب 
التطــور والتطويــر، فهــا هــي تفعّـــل قســمًا متخصصــًا فــي هندســة 

ــل. ــوق العم ــة س ــة لحاج ــة متأني ــد دراس ــات بع البرمجي

ولــم يقتصــر دور الكليــة على مرحلــة البكالوريــوس، فبرامج الدراســات 
العليــا تقــدم درجــة الماجســتير إضافــًة إلــى برامــج الدبلــوم فــي األمــن 
ــم  ــاع التعلي ــي قط ــون ف ــن يعمل ــن الذي ــج المتخصصي ــيبراني لتخري الس
ــي  ــاالت الت ــن المج ــا م ــاث وغيره ــز األبح ــياحة  ومراك ــة والس والصح
تحتــاج لتقنيــة المعلومــات، والــذي نأمــل أن يســاهم فــي ســد الحاجــة 

مــن الكــوادر الوطنيــة المدربــة .

المســتوى  علــى  األفضــل  الكليــة   مخرجــات  لتكــون  نتطلــع  أخيــرًا 
المحلــي واإلقليمــي ونســعى لتحقيــق الريــادة العالميــة وللمســاهمة 
فــي البنــاء وتحقيــق رؤيــة وطنيــة ناهضــة مــن شــأنها إعــادة صياغــة 

ــة. ــال قادم ــتقبل ألجي المس

وكيلة عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات

د. مشاعل بنت الحميدي العتيبي

كلمة وكيلة عميد الكلية
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اســتقبال   فريــق   الزيــارة   الخــاص   باالعتمــاد   البرامجــي   الدولــِي،   و   حصــول   الكليــة   علــى نتيجة أوليــة إيجابيــة   لجميع  	 
                       ( ABET ). البرامــج   مــن   قبل   هيئــة   االعتمــاد   األكاديمي   للهندســة   والتكنولوجيــا 

اســتقبال   و   تحكيــم   عــدد   335   بحثــًا   علميــًا   مــن   أكثــر   مــن   29   دولــة   فــى   إطــار   اإلعــداد   إلقامــة   المؤتمــر   الدولــي  	 
                               IEEE . بالشــراكة   مــع   المنظمــة   العالميــة    ICCIS2020   الثانــي   لعلــوم   الحاســب   والمعلومــات 

استحداث   برنامج   ماجستير   العلوم   في   الذكاء   االصطناعي.        	 
استحداث   برنامج    دبلوم   عالي في األمن السيبراني.   	 
استحداث   برنامج   دبلوم   عالي في   إدارة   الشبكات .       	 
بدء دراسة الطالبات   في   قسم   هندسة   الحاسب   اآللي   و   الشبكات.         	 
مشاركة طاب وطالبات الكلية بعدد من المسابقات الوطنية وتحقيق نتائج متقدمة  .    	 
   عقد   أكثر   من   20   سيمينار   علمي   وبحثي   خال   العام   الدراسي.            	 
نشــر   عــدد   112   ورقــة   بحثيــة     منهــا   51   بحــث   مفهــرس فــي شــبكة العلــوم Web of Science منهــا 18 بحــث 	 

        Q1 في مجــات مصنفــة
تقديم      450ساعة   تدريبية   لطاب   وطالبات   الكلية   و     18ورشة   عمل .          	 
مشــاركة   أعضــاء   هيئــة   التدريــس   بالكليــة بتقديــم    مــا   يزيــد   عــن   25   برنامــج   مقــدم ألفــراد   المجتمــع   فــي   إطــار  	 

 تعــاون   الكليــة   مــع   عمــادة   خدمــة   المجتمــع   و   التعليــم   المســتمر. 

أهم إنجازات الكلية خالل العام الجامعي ١٤٤١هـ
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بتاريخ  ب)  (3030/م  رقم  السامي  القرار  على  بناًء  سكاكا  مدينة  في  والمعلومات  الحاسب  علوم  كلية  ُأنشئت 
(1428/3/23هـ)، وبدأ العمل فيها مع بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1430/1431هـ.

و تشتمل الكلية حاليًا على التخصصات التالية:

1 ..(Computer Science) علوم الحاسب /بكالوريوس

2 ..( Computer Engineering and Networks) هندسة الحاسب اآللي والشبكات/بكالوريوس

3 ..(Information Systems) نظم المعلومات /بكالوريوس

4 ..(Software Engineering) هندسة البرمجيات

نشأة الكلية
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وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

معالي مدير الجامعة

مجلس الكلية

عميد الكلية

اللجان الداخليةسكرتير

وكيلة الكليةوكيل الكلية

رؤساء األقسام العلمية

مدير إدارة الكلية

مساعد إداري

اتصاالت إدارية

كاتب

مراسل

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

باحث تطويري

وحدة اإلشاد األكاديمي والطابي

مشرف أكاديمي

وحدة الشؤون األكاديمية

باحث أكاديمي

مسجل معلومات

وحدة التعلم اإللكتروني

وحدة االختبارات

باحث اختبارات

مسجل معلومات

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

باحث تطويري

وحدة اإلشاد األكاديمي والطابي

مشرف أكاديمي

وحدة الشؤون األكاديمية

باحث أكاديمي

مسجل معلومات

وحدة التعلم اإللكتروني

وحدة االختبارات

باحث اختبارات

مسجل معلومات

وحدة الخريجين

وحدة الدراسات العليا

سكرتير
مدير إدارة الكلية

اتصاالت إدارية

كاتب

مراسل

الهيكل التنظيمي للكلية
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الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل كليات علوم الحاسب والمعلومات على المستوى المحلي.

إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجاالت الحوسبة المختلفة من خال التعليم والبحث العلمي المبتكر الذي ينمي 
المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.

ٔترسيخ األخاق اإلسامية، و ذلك من خال االلتزام بمبادئ وقيم اإلسام في جميع أنشطة الكلية.	 
لدى 	  رفعته  في  المساهمة  على  الحرص  و  للوطن  االنتماء  زرع  طريق   عن  وذلك  الوطن،  تجاه  المسؤولية 

الخريجين.
التميز و األصالة، وذلك من خال الحرص على التميز فى العملية التعليمية.	 
ٔاحترام الملكية الفكرية، و ذلك من خال استخدام نسخ أصلية من الكتب و البرمجيات.	 
ٔتشجيع الكفاءات و تحفيزها، أي االهتمام بالكفاءات و تحفيزها سواء كانت بين العاملين بالكلية أو الطاب.	 
احترام 	  بين األقسام و  التعاون  ترسيخ  الكلية و  بتحديد دور كل قسم في  العمل بشكل مؤسسي، و ذلك 

التدرج الوظيفي.

الحفاظ على التميز والجودة في العملية التعليمية للحصول على االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية.. 1
تقوية القدرات التنافسية للخريجين في مختلف مجاالت الحوسبة.. 2
التطوير المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس في الكلية.. 3
نشر األبحاث العلمية المبتكرة ذات المستوى العالي.. 4
إقامة الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير المستمر في الكلية.. 5
تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي.. 6

الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف
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األقسام العلمية
قسم علوم الحاسب

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات

قسم نظم المعلومات
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قسم
علوم الحاسب
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يعد قسم علوم الحاسب القسم األكاديمي األساس الذى نشأت عليه كلية علوم الحاسب والمعلومات، والذي 
الحاسبات  تقنية  مجال  في  والهائل  السريع  التطور  إن  العلوم.  لكلية  التابعة  العلمية  األقسام  أحد  سابقًا  كان 
والمعلومات وما واكب ذلك من تطور في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والشبكات كان له أكبر األثر 
على حياتنا اليومية في شتى المجاالت، ونتيجة لذلك أنشئ قسم علوم الحاسب في جامعة الجوف استجابة لهذه 
ولتزويد  الحاسب،  بعلوم  المرتبطة  المعرفة  حقول  بجميع  المتعلقة  والنظريات  المفاهيم  ولتطوير  التحديات 
سوق  لمواجهة  وذلك  المجال  هذا  في  التطورات  بأحدث  مسلحين  وعمليًا،  علميًا  مؤهلين  بخريجين  المنطقة 

العمل المتطلع لهذا التخصص أو للدراسات العليا.
يشترط على الطالب لكي يلتحق بالقسم أن يجتاز برنامج السنة األولى المشتركة الذي أقرته الجامعة في مجلسها 
لخريجي  الكلية  وتمنح  القسم،  مجلس  من  المعتمد  المطلوب  بالمعدل  1430/1429هـ،  الجامعي  للعام  الرابع 
قسم علوم الحاسب شهادة بكالوريوس علوم الحاسب وذلك بعد أن يجتاز الطالب 133 ساعة معتمدة و موزعة 
بين محاضرات نظرية وأخرى عملية، باإلضافة إلى مشروع تخرج مقسم على فصلين دراسيين هما السابع والثامن، 
يقوم فيه الطالب بتحليل وتصميم وتنفيذ أحد التطبيقات التي يقترحها الطالب أو عضو هيئة التدريس مستفيدًا 

مما درسه خال المستويات السابقة، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس.  
 يوفر القسم قاعات دراسية حديثة مزودة بأجهزة العرض، و يتوفر بالقسم أربعة معامل حاسب مزودة بأحدث 
البرامج والتطبيقات التي يحتاجها الطاب في دراستهم، كما أن قسم علوم الحاسب ملتزم بمساعدة طّابه في 
تحقيق ذاتهم وتطوير قدراتهم من خال توفير أعضاء هيئة التدريس متميزين بمستواهم األكاديمي والبحثي 
وإعدادهم  تأهيلهم  في  لتساعد  والجدية  وااللتزام  والتعاون  باالحترام  تتسم  سليمة  تربوية  بيئة  إطار  في 

لمواجهة متطلبات سوق العمل.

الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل أقسام علوم الحاسب على المستوى المحلي.

إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجاالت علوم الحاسب المختلفة من خال التعليم والبحث العلمي المبتكر الذي 
ينمي المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.

تعزيز مهارات وقدرات الطاب من خال توسيع معارفهم في علوم الحاسب.. 1
تحسين مهارات الطاب اإلبداعية ومهارات التفكير النقدي.. 2
إعداد الطاب للمنافسة في سوق العمل.. 3
تعزيز البحث العلمي المبتكر.. 4
توسيع دور القسم في خدمة المجتمع المحلي.. 5

العمل في المجال األكاديمي (معيد، باحث).. 1
مطور أو مسؤول قواعد بيانات.. 2
مطور تطبقيات.. 3
مهندس برمجيات.. 4
مسؤول أمن معلومات. . 5
مدير مركز حاسب.. 6
مسؤول ومحلل شبكات.. 7

مجاالت عمل الخريج

األهداف

الرسالة

الرؤية

نبذة عن القسم
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دولة الحصول على المؤهل التخصص الدقيق المؤهل العلمي الجنسية االسم م
تونس الذكاء االصطناعي دكتوراة (مشرف القسم) تونسي د. فتحي محمد مقيص ١

بريطانيا استرجاع المعلومات دكتوراة (عميد الدراسات العليا) سعودي د. مشرف بن فياض الرويلي 2
أمريكا التنقيب في البيانات دكتوراة (وكيل الكلية) سعودي د. أحمد بن موسى السياط 3

بريطانيا معالجة اللغات الطبيعية دكتوراة (وكيل عمادة السنة األولى المشتركة) سعودي د. سعد بن عوض العنزي 4
بريطانيا الذكاء االصطناعي دكتوراة (وكيل عمادة الدراسات العليا) سعودي د. ناصر بن عويد الشمري 5
أمريكا النظم الموزعة دكتوراة (وكيل عمادة القبول والتسجيل) سعودي د. عاء بن صالح العرجان 6

بريطانيا أمن الشبكات دكتوراة أردني د. شادي اسماعيل نشوان 7
اليابان القياسات الحيوية دكتوراة مصري د. أسامة عودة 8
تركيا تمييز األنماط دكتوراة سوداني د. محمد الحافظ مصطفى 9
مصر تعليم اآللة وأمن المعلومات دكتوراة مصري د. محمد محمد عز الدين ١0

الصين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دكتوراة بنجاديشي د. محمد قمر الزمان 11
كوريا الجنوبية تمييز األنماط ومعالجة الصور دكتوراة باكستاني د. محمد حميد اسماعيل ١2

بريطانيا الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة دكتوراة مصري د. نوح صبري المتولي 13
فرنسا هندسة البرمجيات دكتوراة تونسي د. أكرم صالح عجولي 14
اسراليا تمييز األنماط ومعالجة الصور دكتوراة أردني د. سعيد محمد عليوات 15
السويد الحوسبة الفائقة اآلداء دكتوراة جزائري د. عبدالحليم سماعي 16
تونس تمييز األنماط وتحليل الوثائق دكتوراة تونسي د. محمد الشاذلي الفهري 17
فرنسا أمن المعلومات واألنظمة الموزعة دكتوراة تونسي د. هادي حامدي 18

السعودية التحسين والتراكيب المحددة دكتوراة بنجاديشي د. محمد محيي الدين أزاد 19
مصر الذكاء االصطناعي دكتوراة مصري د. إسام فؤاد حمودة 20
كندا الذكاء االصطناعي دكتوراة سعودي د. أمجد بن فالح السرحاني 21

أمريكا أمن الشبكات دكتوراة سعودي د. إبراهيم بن راشد الرشيدي 22
أمريكا الذكاء االصطناعي دكتوراة سعودي د. يوسف بن سامة الحويطي 23
أمريكا ماجستير سعودي أ. فواز بن جهيم الرويلي 24
أمريكا ماجستير سعودي أ. عبدالعزيز بن مرزوق الشراري 25
أمريكا ماجستير سعودي أ. عبدالمنعم بن حسين الزبالي 26
أمريكا ماجستير سعودي أ. مهند بن صاح الخالدي 27
أمريكا ماجستير سعودي أ. أيمن بن عبداهلل المجنوني 28
أمريكا ماجستير سعودي أ. عائش بن نجاء البادي 29
أمريكا ماجستير سعودي أ. عيسى بن خليف الكويكبي 30
أمريكا ماجستير سعودي أ. فادي بن عبيد الحربي 31
أمريكا ماجستير سعودي أ. فارش بن نزال الكويكبي 32
أمريكا ماجستير سعودي أ. وليد بن غازي الحمود 33
أمريكا ماجستير سعودي أ. بدر بن عازي العنزي 34
أمريكا ماجستير سعودي أ. عباس بن موسى الشريمي 35
داخلي بكالوريوس سعودي أ. سلطان بن راشد الفاح 36
داخلي بكالوريوس سعودي أ. عايد بن فراس الشمري 37

شطر الطالب منسوبو القسم
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دولة الحصول على المؤهل التخصص الدقيق المؤهل العلمي الجنسية االسم م
تونس الهندسة االجتماعية والحاسب دكتوراة (منسقة القسم شطر الطالبات) تونسية د. آسيا بن علية 40
تونس أمن الشبكات دكتوراة تونسية د. رندة أحمد جابر 41
تونس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دكتوراة تونسية د. سلوى علي هنداوي 42

مصر حماية الخصائص الحيوية دكتوراة مصرية د. ميادة طارق حسن 43
داخلي ماجستير سعودية أ. منى بنت صالح الزهراني 44
أمريكا ماجستير سعودية أ. خلود بنت سالم الشدوخي 45
أمريكا ماجستير سعودية أ. مطيعة بنت طارش الشمري 46
أمريكا ماجستير سعودية أ. وسام بنت مخلف الرويلي 47

بريطانيا ماجستير سعودية أ. أشواق بنت حمدان الجحيش 48
بريطانيا ماجستير سعودية أ. مشاعل بنت محمد الباسل 49
بريطانيا ماجستير سعودية أ. عائشة بنت خليل الواكد 50
داخلي ماجستير سعودية أ. ثناء بنت سالم النصيري 51
داخلي ماجستير سعودية أ. فاطمة بنت محمد الرويلي 52
داخلي ماجستير سعودية أ. مها بنت عطا الفرهود 53
داخلي بكالوريوس سعودية أمجاد بنت مخلف العنزي 54
داخلي بكالوريوس سعودية أ. نورة بنت حمود العنزي 55

شطر الطالبات منسوبو القسم



قسم
هندسة الحاسب اآللي والشبكات
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في  إسهامًا  وأكثرها  التكنولوجيا  عالم  في  تطورًا  التخصصات  أكثر  من  والشبكات  اآللي  الحاسب  هندسة  تعتبر 
رفاهية حياتنا اليومية من خال وجودها في شتى الميادين العلمية والصناعية، إذ تعتبر هندسة الحاسب حلقة 
وصل بين علوم الحاسب من جهة والهندسة اإللكترونية من جهة أخرى، فهي تدمج دراسة البرمجيات مع دراسة 
عتاد منظومات الحاسب إذ أنها تغطي العديد من المواضيع المتعلقة بتصميم النظم الرقمية وبنية الحاسوب 

وتصميم الدوائر المتكاملة وتراسل البيانات وأنظمة شبكات الحاسب وتطبيقاته. 
إن قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف وبدعم من عمادة 
الكلية وإدارة الجامعة، يسعى إلى إعداد وتأهيل طابه إلى أن يصبحوا قادرين على اإلندماج مباشرة بعد التخرج في 
سوق العمل، وذلك من خال التطوير المستمر في أسلوب التدريس ومحتويات المقررات بما يتاءم مع متطلبات 
هندسة  تخصص  مجال  في  الحديثة  المجاالت  حول  وندوات  دورات  بتقديم  القسم  يقوم  كما  العمل،  سوق 

الحاسب اآللي والشبكات. 
تم إفتتاح القسم بحمد اهلل وتوفيقه سنة 1432هـ وهو يستقبل فصليًا عددًا البأس به من الطاب من السنة 
العمل،  وسوق  الجهة  رافد  ليكون  حثيث  مسعى  في  األخرى  الجامعة  وكليات  الكلية  أقسام  ومن  التحضيرية 
ومن أجل توفير مجموعة من مهندسي الحاسب والشبكات أكفاء قادرين على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع 

وللشركات والمؤسسات التي يتم توظيفهم فيها. 
تخضع  والتي  األكاديمية  الدراسية  للخطة  وباإلضافة  الخريجين،  الطاب  مستوى  جودة  لرفع  القسم  من  سعيًا 
لتحديث مستمر  فإنه يتم إنتقاء أحدث المواضيع في مجال هندسة الحاسب اآللي والشبكات وتدريسها كمقررات 
منفصلة ليتم تغطيتها في مقررات معتمدة بالخطة مثل مقرر مواضيع مختارة، و يهتم القسم ويؤكد على 
أن تكون مواضيع مشاريع التخرج لطاب القسم في صميم التخصص وفي أحدث مجات هندسة الحاسب اآللي 
والشبكات، كما يشرف على قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات كادر أكاديمي ذو كفاءة عالية و ذو خبرة 

كبيرة في مجال التدريس والبحث العلمي و من جنسيات مختلفة.
إن قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات بكلية الحاسب والمعلومات في جامعة الجوف يستعد لتخريج الدفعة 
هؤالء  يسهم  أن  متأملين  المقبل،  العام  في  الطالبات  لشطر  مقاعد  تخصيص  إلى  إضافًة  الطاب،  من  السابعة 

الطلبة في مسيرة التنمية المحلية بصفة خاصة وبالمملكة بصفة عامة.

الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل أقسام هندسة الحاسب االلي والشبكات على المستوى 
المحلي.

والبحث  التعليم  خال  من  المختلفة  والشبكات  اآللي  الحاسب  هندسة  مجاالت  في  مؤهلة  علمية  كوادر  إعداد 
العلمي المبتكر الذي ينمي المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.

تحقيق التميز والجودة في العملية التعليمية للحصول على االعتماد األكاديمي لبرنامج القسم.. 1
تطوير القدرات التنافسية للخريجين في مختلف مجاالت هندسة الحاسب اآللي والشبكات.. 2
التطوير المستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس في القسم.. 3
نشر األبحاث العلمية المبتكرة ذات المستوى العالي.. 4
عقد الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير المستمر في القسم.. 5
تعزيز دور القسم في خدمة المجتمع المحلي.. 6

نبذة عن القسم

الرؤية

الرسالة

األهداف
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مسؤول محلل شبكات.. 1
مسؤول أمن معلومات.. 2
مهندس شبكات.. 3
مهندس حاسب آلي و شبكات مساعد (في القطاع الحكومي أو الخاص): يقوم  بكل ما يتعلق بأعمال هندسة . 4

الحاسب اآللي من إعداد البحوث والدراسات والتقارير والتوصيات في مجاالت الحاسب اآللي واإلشراف على هذه 
األعمال والقيام باألعمال األخرى ذات العاقة بمجال الحاسب اآللي وفحص وتركيب وصيانة األجهزة.

ومن األمثلة على األعمال التي يختص بها هذا التخصص:. 5
عمل تصاميم الشرائح الممغنطة وأجهزة الحاسب اآللي وتصميم الذاكرات والتخزين الممغنط.	 
بناء وتركيب و وضع مواصفات أجهزة الحاسبات والدوائر الرقمية المختلفة.	 
صيانة أجهزة الحاسب اآللي وربطها بالشبكات واستخدامها في تطبيقات التحكم واالتصاالت.	 
متابعة االحتياجات من قطع الغيار وغيرها من احتياجات الصيانة وإعداد القوائم الازمة بذلك.	 
والحاسبات 	  الرئيسة  الحاسبات  من  الرئيسة  لألجهزة  المشاريع  عمليات  في  المناسبة  األجهزة  تحديد 

الشخصية.

دولة الحصول على المؤهل التخصص الدقيق المؤهل العلمي الجنسية االسم م
تونس أنظمة التحكم اآللي دكتوراة (مشرف القسم) موريتاني د. محمد فال ولد محمد ١
أمريكا معالجة الصور دكتوراة (عميد الكلية) سعودي د. مداهلل بن مكمي الرويلي 2

بريطانيا شبكات دكتوراة سعودي د. سعود بن براك البراك 3
روسيا تمييز األنماط دكتوراة أردني د. سعيد صالح سلوم 4

بريطانيا أمن المعلومات دكتوراة سعودي د. فايز بن محمد السرحاني 5
تونس هندسة كهربائية إلكترونيات دكتوراة تونسي د. أنيس رضى بودبوس 6
تونس شبكات واتصاالت دكتوراة تونسي د. هيثم محمد بن شيخة 7
كندا الدوائر المتكاملة دكتوراة مصري د. ياسر سعد عبداهلل 8

فرنسا الذكاء االصطناعي دكتوراة تونسي د. األسعد عمر الماجري 9
ألمانيا هندسة كهربائية واتصاالت دكتوراة تونسي د. سليم الحبيب الشاوي 10
تونس هندسة كهربائية دكتوراة تونسي د. سليم إبراهيم الظاهري 11

أمريكا الذكاء االصطناعي وأمن الشبكات دكتوراة مصري د. أحمد بن سعد المظهور 13
أمريكا الذكاء االصطناعي وأمن الشبكات دكتوراة مصري د. محمد األمير ماهر شرف 14

دولة الحصول على المؤهل التخصص الدقيق المؤهل العلمي الجنسية االسم م
تونس المعالجة اآللية للغات الطبيعية دكتوراة (منسقة القسم شطر الطالبات) تونسية د. مروة جمعة قراجة ١٥
تونس إلكترونيات دكتوراة تونسية د. رباب أنور الفالح ١٦
مصر تحكم وشبكات دكتوراة مصرية د. هالة محمد الحديدي ١٧
مصر معالجة الصور واإلنسان اآللي دكتوراة مصرية د. والء جودة حسن ١٨

مجاالت عمل الخريج

شطر الطالب منسوبو القسم

شطر الطالبات منسوبو القسم

أمريكا التعلم العميق دكتوراة
(رئيس وحدة الخريجين بعمادة شؤون الطاب) سعودي د. هذال بن سامة الوقيد 12



قسم
نظم المعلومات
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نظم  تخصص  ويعد  والمعلومات.  الحاسب  علوم  كلية  في  الرئيسة  األقسام  من  المعلومات  نظم  قسم  يعد 
عددًا  المعلومات  نظم  قسم  ويضم  والتنظيمية.  اإلدارية  والمجاالت  الحاسب  تخصص  يربط  جسرًا  المعلومات 
من  عددًا  القسم  يبعث  كما   ، العالم  دول  مختلف  من  عاليًا  علميًا  تأهيًا  المؤهلين  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
المعيدين سنويًا الستكمال دراساتهم العليا خارج المملكة. ويتطلب الحصول على بكالوريوس نظم المعلومات 
الحاسب،  علوم  ومهارات  مفاهيم  بين  تتوزع  دراسية،  مستويات  ثمانية  على  موزعة  ساعة   135 الطالب  إنهاء 
تخصص  ويعتبر  والتصميم.  والتحليل  والعرض  واالتصال  والتخاطب  اإلدارة  مجال  في  أخرى  ومهارات  ومفاهيم 
و  الطاب  ويتمكن  المختلفة.  العمل  ومجاالت  الحاسب  علوم  تخصصات  بين  الوصل  همزة  المعلومات  نظم 
الطالبات من خال هذا القسم من اكتساب المعارف والمهارات الازمة لتحليل وتصميم وتطوير وتشغيل نظم 

المعلومات في أي من المنظمات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة. 

الريادة في التعليم والبحث العلمي والتصنيف بين أفضل أقسام نظم المعلومات على المستوى المحلي.

الذي ينمي  المبتكر  العلمي  التعليم والبحث  المعلومات من خال  إعداد كوادر علمية مؤهلة في مجاالت نظم 
المنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم في خدمة المجتمع.

تحقيق التميز والجودة في العملية التعليمية للحصول والمحافظة على االعتماد األكاديمي لبرامج القسم.. 1
إكساب الطاب المفاهيم األساسية في مجاالت نظم المعلومات في الجوانب العملية والنظرية.. 2
تطوير القدرات التنافسية للخريجين بما يسهم في بناء تقنيات معلوماتية فعالة.. 3
التنمية المستمرة ألداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالت نظم المعلومات.. 4
المساهمة الفعالة في البحث العلمي واكتشاف المعارف واألساليب الحديثة في نظم المعلومات.. 5
تقديم الخدمات المجتمعية واالستشارات في مجال نظم المعلومات.. 6
التطوير المستمر للقسم من خال عقد الشراكات المحلية والدولية. 7

نبذة عن القسم

الرؤية

الرسالة

األهداف

مجاالت عمل الخريج

محلل نظام المعلومات للمؤسسات.. 1
مصمم قاعدة البيانات والمسؤول.. 2
مطور نظام المعلومات.. 3
معالجة البيانات الصناعية.. 4
محلل بيانات األعمال.. 5
مستشار بنية نظم المعلومات.. 6
ضابط الدعم الفني.. 7
مدير محتوى الويب.. 8
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دولة الحصول على المؤهل التخصص الدقيق المؤهل العلمي الجنسية االسم م
بريطانيا المعلومات الصحية دكتوراة (رئيس القسم) سعودي د. صالح بن نايف المعيقل ١
استراليا أمن المعلومات دكتوراة (وكيل الجامعة للشؤون التعليمية) سعودي د. بندر بن مزعل الشمري ٢

شطر الطالب منسوبو القسم

بريطانيا إدارة مشاريع البرمجيات دكتوراة (المشرف على أدارة المؤتمرات والندوات) سعودي د. عبداهلل بن حويان المطيلق ٤
الصين تعلم اآللة دكتوراة سوداني د. مرتضى خلف اهلل البشير ٥
مصر تخزين واسترجاع المعلومات دكتوراة مصري د. سامح عبدالغني عبدالوهاب ٦

الهند أمن وحماية المعلومات دكتوراة مصري د. عبدالعزيز أحمد الدمراني ٧
تونس هندسة برمجيات دكتوراة تونسي د. نسيم البشير يانس ٨
فرنسا تخزين وتحليل البيانات دكتوراة تونسي د. قيس محمد خروف ٩
مصر أمن المعلومات وعلوم البيانات دكتوراة مصري د. أيمن محمد مصطفى ١٠

أمريكا ماجستير سعودي أ. خالد بن صالح الجباب ١٢
أمريكا ماجستير سعودي أ. عبداهلل بن صالح الجباب ١٣
أمريكا ماجستير سعودي أ. حسام بن ناصر الطالب ١٤

دولة الحصول على المؤهل التخصص الدقيق المؤهل العلمي الجنسية االسم م
ماليزيا شبكات السلكية دكتوراة سودانية د. هالة الضو إدريس ١٥
تونس الشبكات الخلوية دكتوراة تونسية د. إيناس حسني الطباخ ١٦

شطر الطالب منسوبو القسم

الصين تطوير البرمجيات العلمية وإدارة المعرفة دكتوراة باكستانية د. ميمونة همايون أكبر ١٧
تونس ذكاء اصطناعي دكتوراة تونسية د. وئام عبدالفتاح زمزم ١٨

بريطانيا ماجستير سعودية أ. ماك بنت زايد العمري ١٩
داخلي ماجستير سعودية أ. أمجاد بنت عبداهلل المبارك ٢٠
داخلي ماجستير سعودية أ. مشاعل بنت ناصر الخمسان ٢١
أمريكا ماجستير سعودية أ. عزة بنت خلف الاحم ٢٢
داخلي ماجستير سعودية أ. ربى بنت خالد المويشير ٢٣

بريطانيا نظم المعلومات دكتوراة (عميد عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 
بعد، والمشرف على أدارة تقنية المعلومات واالتصاالت) سعودي د. ماجد بن أحمد الفياض ٣

أمريكا نظم معلومات جغرافية وتعليم إلكتروني
دكتوراة

(وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) سعودي د. خلف بن عقاب السالم ١١
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الوحدات األكاديمية واإلدارية

وحدة الشؤون األكاديمية 1

وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد 2

وحدة االختبارات 3

وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي 4

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 5

وحدة الخريجين 6

وحدة الدراسات العليا 7



وحدة
الشؤون األكاديمية
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تختص الوحده بمتابعة الشؤون األكاديمية من خال متابعة انتظام المحاضرات العملية والنظرية والتنسيق بين 
األقسام العلمية في كل ما يتعلق بتطوير الخطط والمناهج وطرق التدريس لتحقيق نواتج التعلم.

نبذة عن الوحدة

متابعة جداول الطاب بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.	 
متابعة عملية تسكين الطاب في الشعب.	 
إصدار السجات األكاديمية للطاب.	 
معالجة حاالت الغياب والتأخر لدى الطاب.	 
متابعة تسجيل درجات الطاب.	 
متابعة تحويل الطاب من وإلى الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.	 
متابعة تحويل الطاب من قسم لقسم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.	 
تطبيق لوائح وأنظمة مجلس التعليم العالي.	 
تنفيذ قرارات عميد الكلية فيما يتعلق بالعملية التعليمية داخل الكلية.	 
المساهمة فى إعداد الخطة االستراتيجية للكلية والمشاركة فى تنفيذها.	 

المهام

أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. يوسف بن سامة الحويطي

منسقة أقسام الطالبات د. إيناس محمد الحسيني
عضوًا د. سعيد محمد العليوات
عضوًا د. قيس محمد خروف
عضوًا د. ياسر سعد عبداهلل

وحدة الشؤون األكاديمية الوحدات األكاديمية واإلدارية



وحدة
التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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األسس  وفق  التعليمية  العملية  تطوير  في  بعد  عن  والتعليم  اإللكتروني  التعلم  دور  بتفعيل  الوحدة  تختص 
التقنية الحديثة بما يحقق معايير الجودة.

نبذة عن الوحدة

التنسيق بين الكلية وعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.	 
المساهمة في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني الفاعل بالكلية.	 
توفير الدعم الفني والتقني للكلية فيما يخص أنظمة التعلم اإللكتروني.	 
متابعة تفعيل أعضاء هيئة التدريس بالكلية ألنظمة التعلم اإللكتروني.	 
متابعة تنفيذ خطط التحول اإللكتروني للبرامج والمقررات في الكلية.	 
التدريب على آلية تفعيل أنظمة التعلم اإللكتروني بالحد األدنى المعتمد في الجامعة.	 
متابعة استكمال متطلبات الكلية الفنية التقنية الازمة لتفعيل األنظمة بالشكل المطلوب.	 
إعداد تقارير دورية حول واقع التعلم اإللكتروني في الكلية وتقديم التوصيات والمقترحات لمعالجة أوجه 	 

القصور في التطبيق.

المهام

أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. عبداهلل بن حويان المطيلق

منسقة أقسام الطالبات أ. مشاعل بنت محمد السويلم
عضوًا د. سعود بن براك البراك
عضوًا د. نوح صبري المتولي
عضوًا أ. خالد بن صالح الجباب

وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الوحدات األكاديمية واإلدارية

عضوًا أ. أمجاد بنت عبداهلل المبارك
عضوًا أ. عائشة بنت خليل الواكد



وحدة
االختبارات
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تعمل الوحدة على توفير الدعم الفني والتقني للطاب و أعضاء هيئة التدريس في كل ما يتعلق باالختبارات كما 
األداء  كفاءة  من  الرفع  و  ألهدافها  التعلمية  العملية  تحقيق  يضمن  بما  الدراسية  الجداول  بناء  في  تسهم 

بالكلية.

نبذة عن الوحدة

التنسيق مع األقسام األكاديمية إلعداد جدول االختبارات العام .	 
إعداد المقترحات التي من شأنها الرقي بمستوى الوحدة.	 
إعداد دراسة التقارير الفصلية عن نتائج االختبارات.	 
التأكد من عدم وجود تعارض في جداول االختبارات للطاب.	 
تحديد مواعيد االختبارات في البدء واالنتهاء.	 
الملفات 	  طريق  عن  عنهم  واالستعام  لاختبار،  المستعدين  الطلبة  تقديم  كشوف  استام  على  اإلشراف 

والحاسب اآللي .
وضع خطة عمل لتوفير العدد الكافي من المراقبين في االختبارات الشهرية والنهائية.	 
متابعة تجهيز الكنترول وتشكيل لجان المراقبة لاختبارات النهائية.	 
متابعة سير االختبارات.	 
رفع الحاالت الطابية  (طلب اختبار بديل - حاالت الغش-....) إلى لجنة المشكات الطابية.	 
إعداد تقرير عن االختبارات الشهرية والنهائية.	 
تحديث ملف لجنة االختبارات بصفة دورية لمائمة احتياجات الكلية .	 
النظر فى ظروف الطاب المتأخرين عن االختبارات و اتخاذ الازم حيالها.	 
بحث التوزيع األنسب للمقررات في جدول االختبارات النهائية على قاعات الكلية.	 
تنفيذ اللوائح والقواعد التنفيذية لائحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعية .	 
وعمادة 	  األكاديمية   األقسام  مع  بالتنسيق  وذلك  لجانها  وتشكيل  النهائية  االمتحانات  سير  على  اإلشراف 

القبول والتسجيل.
إقرار مواعيد االختبارات اإلضافية، مع التنيسق مع األقسام المعنية.	 
المساهمة فى إعداد الخطة االستراتيجية للكلية و المشاركة فى تنفيذها.	 
وضع رؤية لتطوير العمل داخل الوحدة.	 
تنسيق و تطوير عاقات الوحدة داخل و خارج الكلية.	 
رفع التقارير الدورية لعميد الكلية عن القضايا المتعلقة بالعمل.	 

المهام

أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. هيثم محمد بن شيخة

منسقة أقسام الطالبات د. وئام عبدالفتاح زمزم
عضوًا د. الهادي سعد حامدي
عضوًا د. سليم إبراهيم الظاهري
عضوًا د. قيس محمد خروف

وحدة االختبارات الوحدات األكاديمية واإلدارية

عضوًا د. سلوى علي الهنداوي
عضوًا أ. فادي بن عبيد الحربي
عضوًا أ. منيرة بنت ضيف اهلل الفهيقي
عضوًا أ. أمجاد بنت مخلف العنزي
عضوًا أ. فاطمة بنت محمد الرويلي



وحدة
اإلرشاد األكاديمي والطالبي



التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

35

اإليجابي، كما  الداعمة لسلوكه  التعليمية  البيئة  للطالب في تهيئة  الحاضن والمساعد  الطابي هو  اإلرشاد  يعد 
يساعد الطالب على التكيف واالندماج الفاعل في األنشطة والفعاليات التي تتم داخل وخارج الكلية، وذلك من خال 
إيجاد أفضل الحلول المساعدة وأنسبها لتجاوز المشكات األكاديمية، أو النفسية، أو السلوكية، أو االجتماعية، 

والتي قد يتعرض لها الطالب وتنعكس سلبا على أداءه، وتحقيق اإلنجاز األكاديمي المتوقع.

نبذة عن الوحدة

وضع خطة لإلشراف األكاديمي بالكلية.	 
عقد اجتماعات بأعضاء اللجان الفرعية التابعة لكل قسم لتوضيح خطة سير العمل والنظام في هذا المجال 	 

والخطة الزمنية المناسبة.
متابعة تفعيل النشاط فى الكلية، و تنفيذه في ضوء اللوائح الجامعية.	 
تنظيم مسابقات داخلية لنشر و ترسيخ هذا النشاط فى عقول الطلبة و المرشدين.	 
تنظيم رحات إلى الكليات التى لها دور بارز فى المملكة و التواصل معها و منافستها.	 
تنفيذ خطط النشاط األكاديمي داخل القسم.	 
متابعة األعضاء فى تفعيل النشاط.	 
إعداد تقرير دوري عن كل عضو.	 
اإلشراف و المتابعة على كل ما يخص الطالب من ناحية الدراسة كتأجيل الدراسة و حذف المقررات أو االنسحاب 	 

أو إلغاء القيد أو إعادته، وتعيين المشرفين وتشكيل لجان المناقشة والفرص اإلضافية لتحسين المعدل أو 
تجاوز المدة النظامية.

متابعة المستوى العلمي للطالب وحصر حاالت تدني المستوى.	 
طريق 	  عن  وذلك  خدماتها  من  االستفادة  وكيفية  وأهميتها  الوحدة  ماهية  حول  الطلبة  بين  الوعي  نشر 

اللقاءات والنشرات وموقع الكلية على الشبكة العنكبوتية.
وضع برنامج تعريفى للطلبة بأهداف الكلية ورسالتها، وبرامجها التعليمية، وأقسامها العلمية، ومجاالت 	 

الختيار  وتوجيههم  تبصيرهم  يتم  كما  لطابها،  توفرها  التي  والخدمات  الرعاية  وأوجه  خريجيها،  عمل 
التخصصات المناسبة التي تاءم قدراتهم وإمكاناتهم.

توزيع الطلبة المستجدين على المشرفين األكاديميين ونشر القوائم على لوحات اإلعان وموقع الكلية على 	 
الشبكة العنكبوتية وذلك مع بدايةكل عام.

الرفع بشكل دوري (منتصف كل فصل دراسي)  بتقرير يشتمل على أعمال الوحدة وكذلك تقريرًا عن مستويات 	 
الطلبة إلى إدارة الكلية.

دراسة الحاالت التي تحال إلى الوحدة من إدارة الكلية وإعداد تقارير عنها ومن ثم رفعها لجهات االختصاص.	 
النظر في مشكات الطلبة األكاديمية التي ترفع بواسطة المشرفين والسعي لحلها مع إدارة الكلية.	 
النظر في شكاوى الطلبة ذات الطبيعة األكاديمية واستنباط الحلول التي تناسبها أو رفعها إلدارة الكلية إذا 	 

لزم األمر.
النظر في شكاوى الطلبة تجاه أي مقرر وإيجاد الحلول والرفع بذلك إلى إدارة الكلية.	 
وضع برامج التوعية بأهمية اإلرشاد األكاديمي وأهمية التواصل مع المشرف األكاديمي وذلك بنشر كتيبات 	 

ومنشورات واستخدام موقع الكلية لهذا الغرض.
اإلشراف على برامج توجيهية للطلبة المستجدين للتعريف بنظام الدراسة واالختبارات في الكلية.	 
إلى 	  الضرورة  عند  وترفع  والوظيفية  واالجتماعية  والمالية  النفسية  الطلبة  مشكات  حل  في  المساهمة 

عمادة شؤون الطاب التخاذ ما يلزم فيها.
تنفيذ قرارات عميد الكلية فيما يتعلق بالعملية التعليمية داخل الكلية.	 
المساهمة في إعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية و المشاركة فى تنفيذها.	 
رفع التقارير الدورية لسعادة عميد الكلية عن القضايا المتعلقة بالعمل.	 
تطبيق الخطط الدراسية و البرامج الدراسية فى الكلية.	 

المهام

وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي الوحدات األكاديمية واإلدارية
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أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. األسعد عمر الماجري

منسقة أقسام الطالبات د. رباب أنوار الفالح
عضوًا د. فايز بن محمد السرحاني
عضوًا د. سامح عبدالغني عبدالوهاب
عضوًا د. أكرم صالح عجولي

وحدة اإلرشاد األكاديمي والطالبي الوحدات األكاديمية واإلدارية

عضوًا أ. نورة بنت محمد الغويري
عضوًا أ. عائشة بنت خليل الواكد
عضوًا أ. مها بنت عطا الفرهود



37

وحدة
الجودة واالعتماد األكاديمي
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تعمل الوحدة على ضمان الجودة في األقسام العلمية للكلية، ووحداتها، واإلدارات المساندة لها لتحقيق رسالة 
الكلية وأهدافها، وتقوم الوحدة بتنفيذ سياسات الجودة والتقويم واالعتماد بالجامعة وآلياته.

نبذة عن الوحدة

إعداد الخطة االستراتيجية لوحدة الجودة والعمل على تنفيذها واقتراح بدائل التطوير.	 
المشاركة في صياغة مشروع الخطة االستراتيجية من خال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة إلعدادها 	 

أو تطويرها وتقييم الخطط والبرامج في الكلية وفق اآللية المعتمدة.
المشاركة في تطبيق الخطة االستراتيجية للكلية وفق اآللية المعتمدة .	 
المشاركة في اللجان المتخصصة بالتخطيط والتطوير للعمل اإلداري بالكلية، وتقديم اقتراحات تطوير إجراءات 	 

العمل اإلداري وفق متطلبات الجودة الشاملة.
الجودة بما في ذلك 	  المميزة في مجال االعتماد األكاديمي وضمان  للتجارب  التحليلي المستمر  الرصد والتتبع 

تضمنها  مع  تقارير  وإعداد  المستخدمة  والتقنيات  واألدوات  والمعايير  والضوابط  واألنظمة  السياسات 
لاقتراحات التطويرية.

وتنفيذها 	  اعتمادها  ومتابعة  األكاديمي  االعتماد  على  الحصول  ومعايير  وضوابط  وأنظمة  سياسة  اقتراح 
وفق اآللية المقرة.

والتنظيمية 	  واإلدارية  التعليمية  المجاالت  في  الجودة  ضمان  ومعايير  وضوابط  وأنظمة  سياسة  اقتراح 
والتقنية ومتابعة اعتمادها وتنفيذها وفق اآللية المقرة.

والدولية 	  المحلية  التجارب  ضوء  في  الكلية  في  الجودة  وضمان  األكاديمي  لاعتماد  المتكامل  الدليل  إعداد 
الرائدة بما يضمن حصول الكلية على االعتماد األكاديمي والمحافظة عليه وتطبيق معايير ومتطلبات الجودة 

في المجاالت التعليمية واإلدارية والتنظيمية والتقنية وذلك وفق اآللية المقرة.
مجال 	  في  معها  والشراكة  والتحالف  التعاون  يمكن  التي  والكليات  والجامعات  المؤسسات  أسماء  اقتراح 

المشاركة في االعتماد األكاديمي وضمان الجودة .
اقتراح أسماء المراكز المتخصصة في مجال االعتماد األكاديمي التي يمكن االستفادة من خبراتها وخدماتها 	 

لحصول الكلية على االعتماد األكاديمي.
البدائل 	  كافة  بين  والموازنة  المستفيضة  الدراسة  بعد  للكلية  المائمة  األكاديمي  االعتماد  جهات  اقتراح 

المتاحة في ضوء رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها االستراتيجية.
اقتراح معايير وأدوات تقييم أداء الوحدات التعليمية واإلدارية في مجال االعتماد األكاديمي وضمان الجودة 	 

ومتابعة اعتمادها وفق اآللية المقرة.
المتابعة المستمرة ألداء الوحدات التعليمية واإلدارية في مجال االعتماد األكاديمي وضمان الجودة وإعداد 	 

تقارير وتضمينها للمقترحات التطويرية وفق اآللية المعتمدة.
البيانات الازمة ومعالجتها 	  اقتراح بناء قاعدة بيانات متكاملة لاعتماد األكاديمي وضمان الجودة وإدخال 

وتحديثها بشكل مستمر وفق اآللية المعتمدة .
الكلية من تحقيق مستويات عالية في 	  الجودة واالعتماد في كل ما من شأنه تمكين  التنسيق مع عمادة 

مجال االعتماد األكاديمي وضمان الجودة.
المشاركة في تطوير معايير وأدوات وآليات تقييم األداء وقياس اإلنجازات وفق اآللية المعتمدة.	 
المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج نشر ثقافة الجودة في الكلية وفق اآللية المعتمدة.	 
المشاركة في طرح وتنفيذ حلقات النقاش المتخصصة في الكلية وفق اآللية المقرة.	 

المهام

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي الوحدات األكاديمية واإلدارية
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أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. أسامة محمد عودة

منسقة أقسام الطالبات د. رندة أحمد جابر
عضوًا د. إسام فؤاد حمودة
عضوًا د. أنيس رضى بودبوس
عضوًا د. نسيم البشير يانس

وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي الوحدات األكاديمية واإلدارية

عضوًا أ. مها بنت عطا الفرهود
عضوًا أ. أمجاد بنت عبداهلل المبارك
عضوًا أ. أشواق بنت حمدان الجحيش
عضوًا أ. أفراح بنت فهد النصيري



وحدة
الخريجين
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خاصة  بصفة  والكلية  عامة  بصفة  الجامعة  من  حرصا  الكلية  وخريجات  خريجي  شؤون  بمتابعة  الوحدة  تختص 
على إبقاء حالة من االتصال الدائم والقوي مع خريجيها، وحتى ال يكون تخرجهم هو نهاية عاقتهم بالكلية 

والجامعة.

نبذة عن الوحدة

إعداد برامج تدريبية وتأهيلية بناء علي رغبات الخريجين، واالستفادة من الخريجين المميزين في مجال عملهم.	 
حصر احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة.	 
بناء قاعدة بيانات للخريجين بتخصصاتهم المختلفة.	 
بناء قاعدة بيانات بجهات العمل المختلفة والفرص المتاحة.	 
عقد شراكات مع القطاع العام والخاص لتسهيل توظيف الخريجين.	 
عقد ملتقى توظيف سنوي لتوفير فرص عمل للخريجين وحل مشاكلهم.	 
المميز 	  واألدبي  العلمي  إنتاجهم  وتشمل  وأخبارهم  الخريجين  أنشطة  علي  تحتوي  دورية  غير  مجلة  إصدار 

والجديد في مجال تخصصهم.
تقييم مدى رضا الخريجين بعد فترة من التحاقهم بسوق العمل عن البرامج األكاديمية المختلفة بالكلية.	 
المشاركة في إعداد التقرير السنوي للكلية.	 

المهام

أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. أمجد بن فالح السرحاني

منسقة أقسام الطالبات د. والء جودة حسن
عضوًا د. سامح عبدالغني عبدالوهاب
عضوًا د. محمد فال ولد محمد
عضوًا أ. عبدالرحمن بن عبدالكريم الحربي

وحدة الخريجين الوحدات األكاديمية واإلدارية

عضوًا أ. ربى بنت خالد المويشير
عضوًا أ. نوال بنت جايز الحازمي



وحدة
الدراسات العليا
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تهدف وحدة الدراسات العليا للتنسيق بين األقسام العلمية إلنشاء ومتابعة برامج الدراسات العليا. كما تقوم 
بمتابعة  الوحدة  تقوم  كما  عالية،  جودة  ذات  أبحاث  لنشر  بالكلية  الباحثين  ومساعدة  ومتابعة  برصد  الوحدة 

ومساندة المبتعثين.

نبذة عن الوحدة

إنشاء برامج للدراسات العليا بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية.	 
اقتراح خطط لتطوير برامج الدراسات العليا بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية.	 
إعداد تقرير سنوي عن تقدم برامج الدراسات العليا واقتراح توصيات إلى عميد الكلية.	 
التنسيق مع الوحدات األخرى في جميع المجاالت ذات الصلة.	 
إعداد تقرير سنوي عن تقدم البحث العلمي في الكلية.	 
إنشاء فهرس أولي لقاعدة بيانات تتضمن المنشورات الجامعية والمشروعات البحثية ألعضاء هيئة التدريس 	 

فى جميع األقسام.
تنظيم دورات وحلقات دراسية متخصصة للطاب في مهارات البحث العلمي.	 
تحديث قسم وحدة الدراسات العليا على موقع الكلية.	 
مساعدة المعيدين للحصول على قبوالت لدراسة الماجستير والدكتوراة.	 
متابعة المبتعثين وطلباتهم واإلسهام في حل مشاكلهم وتحديث قاعدة البيانات الخاصه بهم باستمرار.	 

المهام

أعضاء الوحدة

الوصف االسم
مشرفًا د. مرتضى خلف اهلل البشير

منسقة أقسام الطالبات د. رباب أنوار الفالح
عضوًا د. خلف بن عقاب السالم
عضوًا د. سليم الحبيب الشاوي
عضوًا د. محمد محيي الدين

وحدة الدراسات العليا الوحدات األكاديمية واإلدارية

عضوًا أ. فاطمة بنت محمد الرويلي
عضوًا أ. منى بنت صالح الزهراني
عضوًا أ. منهال بنت فهد البليهد
عضوًا أ. ربى بنت خالد المويشير
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االبتعاث
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كندا

أستراليا

المبتعثين والمبتعثات في الكلية حسب األقسام العلمية

نسبة ٪ القسم
%73.3 علوم الحاسب

%16.7 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

المجموع
22

5

نسبة ٪
%50

%0

مبتعثات
15

0

نسبة ٪
%23.3

%16.7

مبتعثون
7

5

%10 3نظم المعلومات %0 0 %10 3

30 %5 15 %50 15 كلية علوم الحاسب والمعلومات

توزيع المبتعثين حسب دولة االبتعاث

نسبة ٪ دولة االبتعاث
%26.7 داخلي (مبتعثات فقط)

%30 أمريكا

العدد
8

9

%16.7

%13.3 بريطانيا
5

4

%13.3

%100 المجموع
4

30

توزيع المبتعثين والمبتعثات حسب الجنس

نسبة ٪ مبتعث / مبتعثة
%50 مبتعثون

%50 مبتعثات

العدد
15

15

%100 30المجموع

كندا

أستراليا

توزيع المبتعثين )ذكور( حسب دولة االبتعاث

نسبة ٪ دولة االبتعاث
%33.3 أمريكا

العدد
5

%33.3

%6.7 بريطانيا
5

1

%26.7

%100 المجموع
4

15

مبتعثة الدرجة العلمية
12 دكتوراة

3 ماجستير

مبتعث
12

3

توزيع المبتعثين والمبتعثات حسب الدرجة العلمية المطلوبة

15 15المجموع



التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

46

البحث العلمي
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111

توزيع األبحاث العلمية المنشورة في الكلية حسب األقسام العلمية

عدد األبحاث المنشورة القسم م
68 قسم علوم الحاسب 1
43 قسم نظم المعلومات 2
27 قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات 3

عدد األبحاث المنشورة نوع البحث م
110 Web of Science, Scopus أبحاث مدرجة ضمن قوائم 1
1 Web of Science, Scopus أبحاث غير مدرجة ضمن قوائم 2

عدد األبحاث المنشورة ضمن قوائم Web of Science, Scopus ألعضاء هيئة التدريس لعام ١٤٤١هـ

إحصائية المشاريع البحثية المدعومة ألعضاء هيئة التدريس لعام ١٤٤١هـ

عدد المشاركين القسم م
6 قسم علوم الحاسب 1
4 قسم نظم المعلومات 2
1 قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات 3

إحصائية المؤتمرات المنشورة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي ١٤٤١هـ

عدد المشاركين القسم م
11 قسم علوم الحاسب 1
12 قسم نظم المعلومات 2
4 قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات 3

المجموع٣
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Web of Science أبحاث منشورة في

المجلة إسم البحث م

Egyptian Informatics Journal A Comprehensive  Study for Arabic Sentiment Analysis (Challenges and 
Applications) 1

Expert Systems with Applications A Hybrid Energy-Aware Virtual Machine Placement Algorithm for Cloud 
Environments 2

IEEE Access A Novel Feature Selection Method for Video-Based Human Activity Rec-
ognition 3

Egyptian Informatics Journal A Robust Clustering Algorithm Using Spatial Fuzzy C-Means for Brain 
MR Images 4

IEEE Access A Silent Password Recognition Framework Based on Lip Analysis 5

Egyptian Informatics Journal AAA-WSN: Anonymous  Access  Authentication  Scheme for  Wireless  
Sensor  Networks in Big  Data  Environment 6

MDPI: Energies Configurable DDS as Uniform Middleware for Data Communication in 
Smart Grids 7

Computational Intelligence and Neuroscience Human Activity Recognition Using Gaussian Mixture Hidden Conditional 
Random Fields 8

IEEE Access Human Body Segmentation Using Level set-based Active Contours with 
Application on Activity Recognition 9

IEEE Access Hybrid Fuzzy Logic Scheme for Efficient Channel Utilization in Cognitive 
Radio Networks 10

IEEE Access Lightweight Convolutional Neural Network for Breast Cancer Classifica-
tion Using RNA-Seq Gene Expression Data 11

The International Journal of Production Re-
search 

Optimization of the Multi-Depots Pick-Up and Delivery Problems With 
Time Windows and Multi-Vehicles Using PSO Algorithm 12

Journal of Visual Communication and Image 
Representation

Quality-Guided Key Frames Selection from Video Stream Based on Ob-
ject Detection 13

Journal of Visual Communication and Image 
Representation

Radar Remote Sensing Image Retrieval Algorithm Based on Improved 
Sobel Operator 14

Signal Processing: Image Communication Remote Sensing Image Quality Evaluation Based on Deep Support Val-
ue Learning Networks 15

Journal of Visual Communication and Image 
Representation

Research on Deep Learning in the Field of Mechanical Equipment Fault 
Diagnosis Image Quality 16

Neural Computing and Applications Spectral Classification of Ecological Spatial Polarization SAR Image 
Based on Target Decomposition Algorithm and Machine Learning 17

IEEE Access Toward Identifying Features for Automatic Gender Detection: A Corpus 
Creation and Analysis 18

International Journal of Sensor Networks Linear Models for Total Coverage Problem with Connectivity Constraints 
using Multiple Unmanned Aerial Vehicles 19

Journal of  Systems and Control Engineering Adaptive Sliding Mode Fault Tolerant Control Design for Uncertain Nonlinear Sys-
tems With Multiplicative Faults: Takagi–Sugeno Fuzzy Approach 20

Computer Journal Appraisal of Two Arabic Opinion Summarization Methods: Statistical vs 
Machine Learning 21

Wireless Communications and Mobile Com-
puting

Arabic Sign Language Recognition and Generating Arabic Speech using 
Convolutional Neural Network 22

Signal, Image and Video  Processing
Springer

Comprehensive Evaluation of Skeleton Features-Based Fall Detection 
From Microsoft Kinect v2 23

Arabian Journal for Science and Engineering Cyber Security Threats and Vulnerabilities: A Systematic Mapping Study 24

Annals of Telecommunications, springer Distributed Scheduling With Efficient Collision Detection for End-To-End 
Delay Optimization in 6tisch Multi-HOP Wireless Networks 25

International Journal of Distributed Sensor 
Networks

General Model for Best Feature Extraction of EEG Using Discrete Wave-
let Transform Wavelet Family and Differential Evolution 26

Studies in Informatics and Control Optimization of m-MDPDPTW Using the Continuous and Discrete PSO 27

Telecommunication Systems Performance of Relay Assisted Uplink Wireless Communication Using 
Multi-Layered STBC for Multiple Access Channel 28

IEICE Transactions on Information and Sys-
tems Security Evaluation of Negative Iris Recognition 29

التصنيف

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q3
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إسم البحث م
Revista de la Facultad de Agronomia de la 

Universidad del Zulia
Agricultural Water Efficiency Evaluation Method Based on Remote 

Sensing Technology 30

International Journal of Signal and Imaging 
Systems Engineering

An Alphabet Reduction Algorithm for Lossless Compression of Images 
With Sparse Histograms 31

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) An Efficient Deep Learning Model for Olive Diseases Detection 32

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA)

Arabic Word Recognition System for Historical Documents using Multi-
scale Representation Method 33

International Journal of Control and Automa-
tion

Artificial Neural Network-based Smith Predictor for Compensating Ran-
dom Time Delays Acting in Networked Control Systems 34

التصنيفالمجلة

Q4

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) Classification of Arabic Writing Styles in Ancient Arabic Manuscripts 35

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) Climate Change Adaptation and Resilience through  Big Data 36

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA)

Effective Combination of Iris-based Cancelable Biometrics and Biomet-
ric Cryptosystems 37

Journal of Engineering Science and Technol-
ogy

Exploring the Relationship Between GSD, Knowledge Management, 
Trust and Collaboration 38

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) Improving Knowledge Sharing in Distributed Software Development 39

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA)

Onto-Computer project “ A computer Project Ontology: Construction 
and Validation” 40

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA)

Role of Emerging IoT Big Data and Cloud Computing for Real Time Ap-
plication 41

Journal of Engineering Science and Technol-
ogy 

Systematic Literature Review and Empirical Study for Success Factors: Cli-
ent and Vendor Perspective 42

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) The Multi-Class Classification for the First Six Surats of the Holy Quran 43

International Journal of Advanced Computer 
Science and Applications (IJACSA) A Deep Learning Approach for Handwritten Arabic Names Recognition 44

International Journal of Computer Science 
and Network Security

Blockchain for Internet of Things (IoT)  Research Issues Challenges & 
Future Directions: A Review 45

International Journal of Computer Science 
and Network Security Disparage the Barriers of Journal Citation Reports (JCR) 46

International Journal of Computer Science 
and Network Security

SOA Issues and their Solutions through Knowledge Based Techniques 
– A Review 47

Science International-Lahore A Cross Layer Approach for Handover Decision in Vehicular Communi-
cation 48

Indian Journal of Science & Technology Blockchain-based Secure Framework for E-Learning during COVID-19 49

Acta Microscopica Measurement of Environmental Pollution Sources by Electron Micro-
scope Remote Sensing Image Algorithms 50

Acta Microscopica Methods of Moving Target Detection and Behavior Recognition in Intel-
ligent Vision Monitoring 51

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Emerging

Web of Science أبحاث منشورة في
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Scopus أبحاث في مجالت

إسم البحث م
Journal of Theoretical and Applied Information Technology A Cognitive Adaptive Artificial Immune Algorithm for Database Intrusion 

Detection Systems ١

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

A Digital Watermarking for Relational Database State of The Art Tech-
niques ٢

Advances in Science, Technology and Engineering Sys-
tems A Joint Source Channel Decoding for Image Transmission ٣

Advances in Science, Technology and Engineering Sys-
tems

A New Distributed Reinforcement Learning Approach for Multiagent Cooperation 
Using Team-mate Modeling and Joint Action Generalization ٤

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

A Survey on Mitigation Techniques against DDoS Attacks on Cloud 
Computing Architecture ٥

Education and Information Technologies Adaptive recommendation system using machine learning algorithms 
for predicting student’s best academic program ٦

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

An Access Control Approach for a Distributed Big Data File using an 
XACML Framework ٧

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

An Access Control-based Distributed Cloud Big Data File using XACML 
Framework ٨

Revista Cientifica de la Sociedad Espanola de Enfermeria 
Neurologica Monitoring of Wildlife Suitability Habitat Changes in Nature Reserves ٩

International journal of Advanced Science and Technology An Extended Data Protection Model Based on CipherText-Policy Attri-
bute Based Encryption Model and XACML in Cloud Computing ١٠

Journal of Theoretical and Applied Information Technology An Immunity-based Error Containment Algorithm for Database Intrusion 
Response Systems ١١

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy An Optimized Technique for Large-scale Data Clustering ١٢

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy Arabic Corpus for Figurative Sentiment Analysis ١٣

International Journal of Innovative Technology and Explor-
ing Engineering (IJITEE)

Building n-bit ADC Using ADC General Cell Architecture in Two Different 
Configurations With Sample Circuit Implementations ١٤

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

CLDH: An Optimization of Handover Procedure in Vehicle Communi-
cation ١٥

Advances in Intelligent Systems and Computing E-crime Management System for Future Smart City ١٦

International Journal of Scientific and Technology Re-
search

HW/SW Design And FPGA Implementation Of The GCM For An Efficient 
Text Extraction From Complex Images ١٧

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

Increasing Production of Chicken Farms Using Internet of Things Tech-
nology ١٨

International Journal of Computing and Digital Systems Managing Performance Interference Effects for Intelligent and Efficient 
Virtual Machines Placement based on GWO Approach in Cloud ١٩

International Journal of Emerging Trends in Engineering 
Research

Multidimensional Analysis of XML Documents: Modeling and Implemen-
tation ٢٠

Advances in Science, Technology and Engineering Sys-
tems 

Multiple Social Metrics Based Routing Protocol in Opportunistic Mobile 
Social Networks ٢١

Advances in Science, Technology and Engineering Sys-
tems Journal Multi-Stage Enhancement Approach for Image Dehazing ٢٢

International Journal of Recent Technology and Engineer-
ing

Noise Removal and Enhancement of Digital Mammographic Images for 
Visual Screening ٢٣

International Journal of Advanced Science and Technol-
ogy

Novel Coronavirus Forecasting Model using Nonlinear  Autoregressive   
Artificial Neural netwotk ٢٤

Advances in Science, Technology and Engineering Sys-
tems 

Performance Analysis of Routing Protocols in Resource-Constrained 
Opportunistic Networks ٢٥

Informatics in Medicine Unlocked Performance of machine learning approaches on prediction of esopha-
geal varices for Egyptian chronic hepatitis C patients ٢٦

International Journal of Emerging Trends in Engineering 
Research

PI Controller Design for Networked Control Systems with Random Time 
Delay ٢٧

Journal of Computer science Protein Sequences Features Extraction for Predicting Beta- Turns and 
their Types: A Review ٢٨

المجلة

International Journal of Scientific & Technology Research Rule Based Method Versus Statistical Method For Speech Understand-
ing Of The Tunisian Dialect ٢٩
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Scopus أبحاث في مجالت

إسم البحث م
International Journal of Innovative Technology and Explor-

ing Engineering (IJITEE) Using Novel One-Bit ADC to Design n-Bit ADC ٣٠

Journal of Computer Science Water Resource Evaluation and Identifying Groundwater Potential Zones 
in Arid area using Remote Sensing and Geographic Information System ٣١

Lecture Notes in Computer Science Decision Trees for Knowledge Representation ٣٢

Lecture Notes in Computer Science - Springer Design and Implementation of Secured E-Business Structure with LTL 
Patterns for User Behavior Prediction ٣٣

IEEE IoT Magazine Emerging Smart Logistic and Transportation using IoT and Blockchain ٣٤

International Journal of Computing and Digital Systems Analysis of Software Development Methodologies ٣٥

Lecture Notes in Computer Science - Springer Hybrid Model Architectures for Enhancing Data Classification Perfor-
mance in E-commerce Applications ٣٦

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS) A Mobile App for Diagnosing Horses’ Diseases ٣٧

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS) A Novel Compact and High-Speed CMOS Parity Generator/Checker ٣٨

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS)

Adaptive Novel Downlink Scheduling Policy For Anticipating The Retrogression Of 
The QoS And Extending The Capacity For Emerging 5G Networks ٣٩

2020 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS) An efficient handover procedure in vehicular communication ٤٠

المجلة

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS)

An Improved Image Annotation and Retrieval System Using Hybrid 
Based Semantic and Context Data Analysis ٤١

IEEE 2020 International Conference on Computer and Information Sciences 
(ICCIS), Al Jouf, Saudi Arabia, 2020 ansomware: A Framework for Security Challenges in Internet of Things ٤٢

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS) Comparative study of crossover operators for the MTSP ٤٣

International Wireless Communications & Mobile Comput-
ing Conference

Coverage Optimization using Multiple Unmanned Aerial Vehicles with Connectivity 
Constraint ٤٤

CEUR Workshop Proceedings Decision Trees for Knowledge Representation ٤٥

IEEE 2020 International Conference on Computer and Information Sciences 
(ICCIS), Al Jouf, Saudi Arabia Evolution, Mitigation and Prevention of Ransomware ٤٦

2019 IEEE International Symposium on Networks, Com-
puters and Communications

F-DCTCP: Fair Congestion Control for SDN-Based Data Center Net-
works ٤٧

International Conference on Computer and Information 
Sciences IMIAD: Intelligent Malware Identification for Android Platform ٤٨

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS)

MODEM: an UML profile for MODEling and Predicting software Mainte-
nance before implementation ٤٩

2020 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS) Predicting Life Expectancy at Birth ٥٠

2019 IEEE Conference on Standards for Communications 
and Networking (CSCN)

Preference-based and Homogeneous Coalition Formation in Fog Com-
puting ٥١

IEEE 2020 International Conference on Computer and Information Sciences 
(ICCIS), Al Jouf, Saudi Arabia

proposing a Hybrid RPL Protocol for Rank and Wormhole Attack Mitiga-
tion using Machine Learning ٥٢

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS)

SYN Flood Attack Detection based on Bayes Estimator (SFADBE) For 
MANET ٥٣

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS) Test Case Generation using Unified Modeling Language ٥٤

2019 Ninth International Conference on Intelligent Com-
puting and Information

UCM-AODV: Utility-based Cache Management for AODV Vehicular Ad 
Hoc Networks ٥٥

2019 International Conference on Health and Social Care Information Sys-
tems and Technologies. Sousse, Tunisia. Using Arabic Tweets to Understand Drug Selling Behaviors ٥٦

2019 International Conference on Computer and Informa-
tion Sciences (ICCIS Using Gamification and Serious Games for English Language Learning ٥٧

29th IEEE International Conference on Computer Theory 
and Applications X-Ray Image Enhancement using Global Histogram Equalization ٥٨

2019 6th International Conference on Control, Decision and Infor-
mation Technologies (CoDIT’19)

Trajectory Tracking of Wheeled Mobile Robot using Adaptive Second 
Order Sliding Mode Controller ٥٩
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المؤتمر الدولي
لعلوم الحاسب والمعلومات

)ICCIS(
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير 
منطقة الجوف, تم اإلعداد للمؤتمر الدولي الثانى لعلوم الحاسب والمعلومات   

ICCIS 2020 بالشراكة مع المنظمة العالمية IEEE، وقد شارك في هذا 
المؤتمر الدولي حوالي 1001 باحثا و باحثة من جميع أنحاء العالم. و تم 

 35% 118 بحثا بما نسبته  335 ورقة بحثية، وقبل منها  استقبال 
67 بحثا من  من إجمالي البحوث المقدمة. وقد تم قبول عدد 

باقي  من  بحثا   51 عدد  و  السعودية  العربية  المملكه  داخل 
دول العالم.

Criteria Percentage#
Originality %40١

Significance/Impact of the Study %302
Quality of Argument %203

Writing Style %104

أهم اإلحصائيات المتعلقة بالمؤتمر

335 إجمالي عدد األبحاث المشاركة

118 إجمالي عدد األبحاث المقبولة

217 إجمالي عدد األبحاث التي تم رفضها

114 إجمالي عدد المحّكمين

373 إجمالي عدد الباحثين المشاركين لألبحاث المقبولة

159 إجمالي عدد الباحثين من الجامعات السعودية لألبحاث المقبولة

عدد 1 باحث على البحث

عدد 2 باحث على البحث

عدد 3 باحث على البحث

عدد 4 باحث على البحث

عدد 5 باحث على البحث

عدد ٦ باحث على البحث

عدد ٧ باحث على البحث

عدد 8 باحث على البحث

تم تحكيمهم من عضو اللجنة العلمية

عدد األبحاث التي تم تحكيمها من قبل محكم داخلي وخارجي

ICCIS المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب والمعلومات

su
bm

es
si
on

s

معايير تحكيم األبحاث
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اللجان العاملة في الكلية
لجنة العالقات العامة واإلعالم 1

لجنة المعامل 2

لجنة تأديب الطالب 3

لجنة تأديب الطالبات 4

لجنة التدريب الصيفي 5

لجنة مشاريع التخّرج والملتقى العلمي 6

لجنة التقرير السنوي 7

لجنة األكاديميات المهنية 8

لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية 9

لجنة خدمة المجتمع 10

لجنة مبادرة عطاء 11

لجنة االبتكار والتطوير ١٢

لجنة األعذار ١٣

لجنة األنشطة الرياضية ١٤

لجنة األنشطة ١٥

لجنة السيمينارات والندوات ١٦

لجنة تطوير الموقع اإللكتروني ١٧
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لجنة
العالقات العامة واإلعالم
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تختص اللجنه بالتعريف بالكلية ورصد وتوثيق األنشطة والتنسيق مع إدارة العاقات العامة واإلعام بالجامعة 
لنشر أنشطة الكلية وأبرز إنجازاتها، كما تقوم بتنظم أنشطة وفعاليات الكلية المختلفة.

نبذة عن اللجنة

استقبال زوار الكلية.	 
تنظيم الندوات العلمية والفعاليات والمناسبات االجتماعية بالتنسيق مع اللجان والوحدات المعنية.	 
توثيق فعاليات وأنشطة الكلية المختلفة.	 
نشر ومتابعة أخبار فعاليات الكلية بالتنسيق مع إدارة العاقات العامة واإلعام بالجامعة.	 
التواصل مع الصحافيين واإلعاميين بالتنسيق مع إدارة العاقات العامة واإلعام بالجامعة.	 
اإلشراف على حسابات الكلية على منصات التواصل االجتماعي. 	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا أ. فواز بن جهيم الرويلي

منسقة أقسام الطالبات د. هالة إدريس الضو
مقررًا أ. وليد بن غازي الحمود
عضوًا أ. فايز بن حمود الشمري
عضوًا أ. شايم بن هادي الشمري

لجنة العالقات العامة واإلعالم اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. ثناء بنت سالم النصيري
عضوًا أ. مطيعة بنت طارش الشمري
عضوًا أ. ربى بنت خالد المويشير
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لجنة
المعامل
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تختص هذه اللجنة بمتابعة معامل الكلية وصيانتها وتحديد االحتياجات المهمة وإعداد تقارير دورية.

نبذة عن اللجنة

تحديد احتياجات المعامل المادية والبرمجية	 
اإلشراف على المعامل وتوفير االحتياجات المادية والبرمجية.	 
صيانة المعامل بشكل دوري.	 
التأكد من توفر وسائل األمن والسامة.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. محمد فال ولد محمد

منسقة أقسام الطالبات د. إيناس محمد الحسيني
عضوًا د. فايز بن محمد السرحاني
عضوًا د. محمد محيي الدين
مقررًا أ. عبداهلل بن صالح الجباب

لجنة المعامل اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. عامر بن صياح الرويلي
عضوًا أ. وسام بنت محسن الرويلي
عضوًا أ. بيان بنت عبدالرحمن العنزي
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لجنة
تأديب الطالب
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تختص اللجنة بدراسة حاالت اإلخال بالنظام والقواعد والقوانين المعمول بها في الجامعة المتعلقة بالخروج 
عن األعراف األكاديمية واألخاق اإلسامية وذلك وفق األنظمة واللوائح المعمول بها في جامعة الجوف.

نبذة عن اللجنة

الفصل بالشكاوي المقدمة من قبل الطاب.	 
النظر في المخالفات التي تحال الى الكلية بحق طاب الكلية.	 
النظر في المخالفات التي تحال من قبل لجنة االختبارات في الكلية.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. أحمد بن موسى السياط
عضوًا د. فتحي مقيص
عضوًا د. صالح بن نايف المعيقل
عضوًا د. محمد فال
مقررًا د. هيثم بن محمد بن شيخة

لجنة تأديب الطالب اللجان العاملة في الكلية

المهام
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لجنة
تأديب الطالبات
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تختص اللجنة بدراسة حاالت اإلخال بالنظام والقواعد والقوانين المعمول بها في الجامعة المتعلقة بالخروج 
عن األعراف األكاديمية واألخاق اإلسامية وذلك وفق األنظمة واللوائح المعمول بها في جامعة الجوف.

نبذة عن اللجنة

الفصل بالشكاوي المقدمة من قبل الطالبات.	 
النظر في المخالفات التي تحال الى الكلية بحق طاب الكلية.	 
النظر في المخالفات التي تحال من قبل لجنة االختبارات في الكلية.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. مشاعل بنت الحميدي العتيبي
مقررًا د. مروة جمعة قراجة
عضوًا د. آسيا عبدالمجيد بن علية
عضوًا د. إيناس محمد الحسيني
عضوًا أ. مشاعل بنت محمد السويلم

لجنة تأديب الطالبات اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. خديجة بنت إبراهيم المران
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لجنة
التدريب الصيفي
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تختص اللجنة باإلشراف على التدريب الصيفي لطاب وطالبات الكلية والتنسيق مع جهات التدريب في القطاع العام 
والخاص لتوفير فرص تدريبية حتى يتسنى للطاب والطالبات المتوقع تخرجهم الممارسة العملية للتخصص في 

بيئة عمل.

نبذة عن اللجنة

التخطيط واإلشراف على التدريب الصيفي.	 
تسجيل الطاب و التأكد من استيفائهم للمتطلبات األكاديمية التدريب الصيفي.	 
اختيار المشرف الميداني و اختيار جهات التدريب.	 
وضع خطة زيارات المتابعة والدعم من أعضاء هيئة التدريس لجهات التدريب.	 
رفع التوصيات إلى الجهات المسؤولة لتطوير منظومة التدريب الصيفي.	 
عقد ورشات عمل للطاب الراغبين بالتدريب الصيفي و ورشات عمل لممثلي جهات التدريب.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. أحمد بن موسى السياط

منسقة أقسام الطالبات أ. مشاعل بنت محمد السويلم
مقررًا د. أيمن محمد مصطفى
عضوًا د. أنيس رضى بودبوس
عضوًا د. عبدالعزيز أحمد الدمراني

لجنة التدريب الصيفي اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. نورة بنت حمود الغويري

لجنة
مشاريع التخرج والملتقى العلمي
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لجنة
مشاريع التخرج والملتقى العلمي
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استيفاءها  من  والتأكد  الطابية  التخرج  مشاريع  متابعة  على  العلمية  األقسام  مع  بالتنسيق  اللجنة  تختص 
متطلبات اللجنة.

نبذة عن اللجنة

فصل 	  كل  نهاية  قبل  وذلك  والطاب  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المقترحة  التخرج  مشاريع  اللجنه  تستقبل 
دراسي.

اإلعان عن المشاريع المقترحة بالتنسيق مع األقسام العلمية.	 
متابعة استيفاء نماذج اللجنة.	 
إعداد التقراير الدورية عن نسب اإلنجاز لكل مشروع.	 
إعداد جداول مناقشات مشاريع التخرج بالتنسيق مع األقسام العلمية.	 
إنشاء وتحديث قاعدة بيانات خاصة بمشاريع التخرج.	 
تنظيم معرض وملتقيات مشاريع التخرج.	 
التنسيق مع عمادة شؤون الطاب في كل مايخص الملتقى العلمي.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. سليم إبراهيم الظاهري

منسقة أقسام الطالبات د. مروة جمعة قراجة
مقررًا د. عبدالحليم السماعي
عضوًا د. سامح عبدالغني عبدالوهاب
عضوًا د. ناصر بن عويد الشمري

لجنة مشاريع التخرج والملتقى العلمي اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا د. ميمونة همايون أكبر
عضوًا أ. منى بنت صالح الزهراني
عضوًا أ. مها بن عطا الفرهود

لجنة
التقرير السنوي
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لجنة
التقرير السنوي
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تختص هذه اللجنة بإعداد التقارير الدورية والشهرية التي ترصد أهم منجزات الكلية وإعداد التقرير السنوي الخاص 
بالكلية.

نبذة عن اللجنة

متابعة تقارير ومحاضر اللجان المختلفة في الكلية وبشكل دوري. 	 
إعداد التقارير الدورية والشهرية التي ترصد أهم منجزات الكلية.	 
أرشفة جميع نسخ محاضر اللجان والوثائق ذات العاقة.	 
إعداد التقرير السنوي الخاص بالكلية.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. أحمد بن موسى السياط
مقررًا د. أيمن محمد مصطفى
عضوًا د. أسامة محمد عودة
عضوًا د. وئام زمزم عبدالفتاح
عضوًا أ. أمجاد بنت مخلف العنزي

لجنة التقرير السنوي اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. فواز بن جهيم الرويلي

لجنة
األكاديميات المهنية
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لجنة
األكاديميات المهنية
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تختص هذه اللجنة بتفعيل األكاديميات المهنية بالكلية وتدريب الطاب للحصول على شهادات مهنية نوعية 
متوافقة مع متطلبات سوق العمل.

نبذة عن اللجنة

اإلشراف على األكاديميات المهنية بالكلية.	 
تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطاب بما يتوافق مع سوق العمل.	 
عقد الدورات التدريبية للتأهيل للحصول على شهادات مهنية. 	 
عقد االتفاقيات والشراكات مع األكاديميات المهنية.	 
رفع التقارير الدورية عن منجزات اللجنة.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. سليم حبيب الشاوي

منسقة أقسام الطالبات د. ميمونة همايون أكبر
عضوًا د. سعد بن عوض العنزي
عضوًا د. مدحت أحمد توفيق
عضوًا د. محمد الشاذلي الفهري

لجنة األكاديميات المهنية اللجان العاملة في الكلية

المهام

لجنة
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
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لجنة
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
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نبذة عن اللجنة

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. أسامة محمد عودة
مقررًا د. ياسر سعد عبداهلل
عضوًا د. مرتضى خلف البشير
عضوًا د. رندة أحمد جابر
عضوًا د. قيس محمد خروف

لجنة متابعة الخطة االستراتيجية اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. عامر بن صياح الرويلي

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للكلية والتأكد من تحقيق جميع األهداف السنوية للكلية واإلسهام 
في تحقيق الجامعة لخطتها االستراتيجية من خال ضمان تحقيق األهداف الخاصة بالكلية.

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية.	 
قياس مؤشرات األداء بالتنسيق مع اللجان المختصة.	 
حصر المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة االستراتيجية.	 
توثيق األدلة والبراهين على أنجاز أهداف الخطة.	 

لجنة
خدمة المجتمع
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لجنة
خدمة المجتمع
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والبرامج  التقنية  واالستشارات  التدريبية  الدورات  خال  من  متميزة  مجتمعية  خدمة  بتقديم  اللجنه  تختص 
المتنوعة التي تسهم بخدمة المجتمع وتزيد الوعي التقني.

نبذة عن اللجنة

أبرز 	  المختلفة لغرض تجميع  البحث كإجراء االستبيانات و االستقصاءات  أٔدوات  العلمية في  الطرق  استخدام 
احتياجات ومتطلبات المجتمع العلمية من برامج ودورات واستشارات حاسوبية.

دراسة هذه االحتياجات والمتطلبات بعد تجميعها ودراسة مدى أهميتها وجدواها وإمكانية إقامتها.	 
 النسيق مع أعضاء هيئة التدريس لتقديم برامج مجتمعية. 	 
استقبال مقترحات البرامج المجتمعية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والطاب.	 
تنسيق وتنظيم الفعاليات المجتمعية المختلفة من برامج ودورات واستشارات.	 
تنظيم الفعاليات التعريفية الخاصة بالكلية من زيارات مدراس وغيرها.	 
متابعة و رصد وتوثيق جميع األنشطة المقدمة وتطويرها. 	 
التنسيق مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر إلقامة البرامج واألنشطة.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. عبداهلل بن حويان المطيلق

منسقة أقسام الطالبات أ. مشاعل بنت محمد السويلم
مقررًا أ. عبداهلل بن صالح الجباب
عضوًا أ. فارس بن نزال الكويكبي
عضوًا أ. عبدالمنعم بن حسين الزبالي

لجنة خدمة المجتمع اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. عامر بن صياح الرويلي

لجنة
مبادرة عطاء
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لجنة
مبادرة عطاء
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تختص هذه اللجنة بتفعيل مبادرة عطاء والتنسيق بين الجهات بمنطقة الجوف واللجان ذات العاقة بالكلية 
لضمان تحقيق المبادرة ألهدافها.

نبذة عن اللجنة

التنسيق مع األقسام العلمية لتخصيص جزء من مشاريع التخرج لخدمة الجهات في المجتمع.	 
الدعم التقني للجهات واإلسهام بزيادة استخدام التقنية.	 
تعريف الطالب بالمشاكل الحقيقيه ليسهم في حلها تقنيًا.	 
تعزيز ثقافة العمل التطوعي وريادة األعمال واالبتكار.	 
إٔتاحة الفرصة لبروز األفكار واالبتكارات الجديدة.	 
تهيئة الطالب لسوق العمل.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. مداهلل بن مكمي الرويلي
عضوًا رئيس لجنة خدمة المجتمع
عضوًا رئيس لجنة مشاريع التخرج والملتقى العلمي
عضوًا رئيس لجنة االبتكار والتطوير
عضوًا د. مروة جمعة قراجة

لجنة مبادرة عطاء اللجان العاملة في الكلية

المهام

مقررًا د. سامح عبدالغني عبدالوهاب

لجنة
االبتكار والتطوير
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لجنة
االبتكار والتطوير
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العمل  ورش  وعقد  التطويرية  األفكار  وطرح  المبادرة  على  والطاب  التدريس  هيئة  أعضاء  بحث  اللجنة  تختص 
الازمة لتعزيز هذه الثقافة وتبني المبادرات واألفكار التطويرية.

نبذة عن اللجنة

استقبال األفكار والمبادرات من أعضاء هيئة التدريس والطاب.	 
دراسة األفكار والمبادرات المقدمة.	 
التنسيق مع الجهات ذات العاقة داخل الكلية لتبني األفكار والمبادرات.	 
متابعة تنفيذ األفكار والمبادرات.	 

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. سعود بن براك البراك

منسقة أقسام الطالبات د. سلوى علي الهنداوي
عضوًا د. محمد الحافظ مصطفى
مقررًا أ. مهند بن صاح الخالدي

لجنة االبتكار والتطوير اللجان العاملة في الكلية

المهام

لجنة
األعذار
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لجنة
األعذار
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نبذة عن اللجنة

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. محمد الشاذلي الفهري

منسقة أقسام الطالبات د. هالة الضو إدريس
مقررًا د. نسيم البشير يانس
عضوًا د. سليم الظاهري

لجنة األعذار اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا د. محمد قمر الزمان
عضوًا أ. وسام بنت محسن الرويلي
عضوًا أ. مطيعة بنت طارش الشمري

دراسة األعذار الطابية.	 
التأكد من صحة األعذار وفق ضوابط الجامعة.	 
رصد قرارات اللجنة على البوابة اإللكترونية.	 
إعداد تقارير دورية.	 

تختص اللجنة بدراسة األعذار الطابية ودراستها والبت بها وفق األنظمة واللوائح المعمول بها بالجامعة.

لجنة
األنشطة الرياضية



81

لجنة
األنشطة الرياضية
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نبذة عن اللجنة

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. أكرم صالح عجولي
مقررًا أ. عيسى بن خليف الكويكبي
عضوًا أ. فادي بن عبيد الحربي
عضوًا أ. وليد بن غازي الحمود

لجنة األنشطة الرياضية اللجان العاملة في الكلية

المهام

التنظيم و  اإلشراف على األنشطة الرياضية لطاب الكلية،	 
إعام الطاب بالدورات التي تنظمها الجامعة و تسهيل تسجيلهم،	 
تكوين فرق رياضية للرياضات الفردية و الجماعية	 
على 	  الجامعة  فرق  مع  المشاركة  من  ما  المختلفة  الرياضية  األنشطة  أنواع  في  المتميزين  الطاب  تمكين 

مستوى المملكة.
التنسيق مع عمادة شؤون الطاب في كل مايخص األنشطة الرياضية.	 

تختص اللجنة بتفعيل األنشطة الرياضية للطاب ودعم وتطوير المواهب، باإلضافة إلى تقديم الرعاية الرياضية 
للطالب ومساعدتهم في ممارسة األنشطة الرياضية بالشكل السليم.

لجنة
األنشطة
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لجنة
األنشطة
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نبذة عن اللجنة

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. محمد فال ولد محمد

منسقة أقسام الطالبات د. هالضة الضو إدريس
مقررًا أ. أيمن عبداهلل المجنوني
عضوًا أ. فارس بن نزال الكويكبي

لجنة األنشطة اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. خالد بن صالح الجباب
عضوًا أ. وسام بنت محسن الرويلي
عضوًا أ. ثناء بنت سالم النصيري
عضوًا أ. نوير بنت منيف الخميس
عضوًا أ. مطيعة بنت طارش الشمري

تنظيم الرحات الثقافية والعلمية.	 
رفع روح المنافسة بين الطاب وذلك بالمشاركة في المسابقات الثقافية داخل وخارج الكلية.	 
تنسيق وتنظيم اللقاءات االجتماعية.	 
التنسيق مع عمادة شؤون الطاب في كل مايخص البرامج واألنشطة العلمية والثقافية.	 

تختص اللجنة بوضع خطة الفعاليات واألنشطة الطابية بالكلية وتنفيذها مع عقد دورات وورش عمل للطاب 
العام  القطاع  في  المعلومات  تقنية  إلدارات  ميدانية  طابية  زيارات  تنظيم  مع  ومعارفهم  مهاراتهم  لتنمية 

والخاص، وكذلك الترتيب لزيارات القائمين على مؤسسات المجتمع المحلي للكلية.

لجنة
السيمينارات والندوات
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لجنة
السيمينارات والندوات
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نبذة عن اللجنة

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. شادي إسماعيل نشوان
مقررًا د. محمد الحافظ مصطفى
عضوًا د. محمد محمد عز الدين
عضوًا د. سليم الشاوي
عضوًا د. رندة أحمد جابر

لجنة السيمينارات والندوات اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا أ. أشواق بنت حمدان الجحيش

اإلنجازات  آخر  مناقشة  أجل  من  بالكلية  التدريس  هيئة  ألعضاء  علمية  ندوات  و  سمينارات  بعمل  اللجنة  تختص 
العلمية و البحثية المرتبطة بعلوم الحاسب و المعلومات وذلك من أجل إثراء العملية البحثية و تطويرها.

البحث 	  انجاز  مسيرة  في  تواجههم  التي  والصعوبات  للمشكات  والخيارات  البدائل  بطرح  الباحثين  مساعدة 
العلمي.

تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي في ضوء توجهات المناقشة واالرتقاء بمخرجاتها الكيفية 	 
والكمية.

عرض بعض األبحاث العملية الحديثة في مجال علوم الحاسب و المعلومات.	 
عقد ندوات ولقاءات تناقشية حول طبيعة البحث العلمي.	 

لجنة
تطوير الموقع اإللكتروني
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لجنة
تطوير الموقع اإللكتروني
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نبذة عن اللجنة

أعضاء اللجنة

الوصف االسم
رئيسًا د. صالح بن نايف المعيقل
مقررًا د. محمد محمد عز الدين
عضوًا د. ياسر سعد محمد
عضوًا د. محمد حميد صادق
عضوًا د. عبدالعزيز أحمد الدمراني

لجنة تطوير الموقع اإللكتروني اللجان العاملة في الكلية

المهام

عضوًا د. والء جودة حسن

كل  ونشر  دورية  بصفة  المحتوى  وتحديث  إنجليزي)   - (عربي  للكلية  اإللكتروني  الموقع  بمتابعة  اللجنة  تختص 
مايتعلق بأخبار الكلية ومنجزاتها.

عضوًا أ. أمجاد بنت عبداهلل المبارك
عضوًا أ. عامر بن صياح الرويلي

تطوير تصميم الموقع اإللكتروني للكلية.	 
التعريف ببرامج الكلية المختلفة	 
إدراج الخطط الدراسية ووصف المقررات.	 
نشر أخبار الكلية ومنجزاتها.	 
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الهيئة التدريسية
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الجدول التالي يوضح أعداد أعضاء هيئة التدريس بجميع أقسام الكلية حسب الرتبة العلميةوالنوع للعام الجامعي ١٤٤١هـ

اإلجمالي

8 أستاذ مشارك

53 أستاذ مساعد

شطر الطالب

5
19

شطر الطالبات

0
4

شطر الطالب

1
13

شطر الطالبات

0
4

شطر الطالب

2
9

شطر الطالبات

0
4

نظم المعلوماتهندسة الحاسب اآللي والشبكاتعلوم الحاسب

5 محاضر

30 معيد
2

13
0

12
0
0

0
0

3
0

0
5

96
96

39إجمالي
55

1614
18

414
23

9

الرتبة

القسم

توزيع أعضاء هيئة التدريس في كلية علوم الحاسب والمعلومات حسب الرتبة العلمية

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

محاضـر

معيـد
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الطالب والطالبات
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أعداد الطالب والطالبات المنتظمين في الكلية

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

الفصل الدراسي األول الطالب والطالبات

النسبة٪

%46 علوم الحاسب

%34 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

طالب

81
110

النسبة٪

%25
%40

طالبات

264
150

النسبة٪

%60
%34

المجموع

345
260

%20 6154%3525%129نظم المعلومات

القسم

%100 320%100439%100759 المجموع

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات المنتظمين في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالب المنتظمين في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالبات المنتظمين في الكلية حسب القسم العلمي
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أعداد الطالب والطالبات المنتظمين في الكلية

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

الفصل الدراسي الثاني الطالب والطالبات

النسبة٪

%46 علوم الحاسب

%35 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

طالب

83
118

النسبة٪

%26
%37

طالبات

254
137

النسبة٪

%61
%33

المجموع

337
255

%19 6142%3725%117نظم المعلومات

القسم

%100 318%100416%100734 المجموع

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات المنتظمين في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالب المنتظمين في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالبات المنتظمين في الكلية حسب القسم العلمي
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أعداد الطالب والطالبات الخريجين / المتوقع تخرجهم

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

الفصل الدراسي األول الطالب والطالبات

النسبة٪

%30 علوم الحاسب

%40 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

طالب

1
1

النسبة٪

%8
%8

طالبات

10
14

النسبة٪

%42
%58

المجموع

11
15

%30 011%840%11نظم المعلومات

القسم

%100 13%10024%10037 المجموع

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

نسب مجموع أعداد الطالب الخريجين في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالبات الخريجات في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات الخريجين والخريجات في الكلية حسب القسم العلمي



التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

95

أعداد الطالب والطالبات الخريجين / المتوقع تخرجهم

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

الفصل الدراسي الثاني الطالب والطالبات

النسبة٪

%50 علوم الحاسب

%21 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

طالب

9
2

النسبة٪

%33
%8

طالبات

19
10

النسبة٪

%66
%34

المجموع

28
12

%29 016%590%16نظم المعلومات

القسم

%100 27%10029%10056 المجموع

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

علوم الحاسب

هندسة الحاسب اآللي والشبكات

نظم المعلومات

نسب مجموع أعداد الطالب الخريجين في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالبات الخريجات في الكلية حسب القسم العلمي

نسب مجموع أعداد الطالب والطالبات الخريجين والخريجات في الكلية حسب القسم العلمي
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الفصل الدراسي األول الطالب والطالبات

إحصاءات بالحاالت األكاديمية المختلفة لطالب الكلية

المجموع

99 علوم الحاسب

140 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

منتظم

77
111

منقطع عن الدراسة

7
2

ً
مفصول أكاديميا

3
3

122 11402نظم المعلومات

القسم

361 30298 المجموع

معتذر

9
5

10
24

مؤجل

1
0
1
2

متخرج

1
1

11
13

موقوف تأديبي
مفصول مؤقت

0
0
0
0

منسحب

1
0
2
3

إحصاءات بالحاالت األكاديمية المختلفة لطالبات الكلية

المجموع

280 علوم الحاسب

159 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

منتظم

258
137

منقطع عن الدراسة

2
0

ً
مفصول أكاديميا

2
3

25 2400نظم المعلومات

القسم

464 41925 المجموع

معتذر

7
4
1

12

مؤجل

1
1
0
2

متخرج

10
14
0

24

موقوف تأديبي
مفصول مؤقت

0
0
0
0

منسحب

0
0
0
0

مجموع كل الحاالت األكاديمية المختلفة في الكلية

المجموع

379 علوم الحاسب

299 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

منتظم

335
248

منقطع عن الدراسة

9
2

ً
مفصول أكاديميا

5
6

147 13802نظم المعلومات

القسم

825 7211113 المجموع

معتذر

16
9

11
36

مؤجل

2
1
1
4

متخرج

11
15
11
37

موقوف تأديبي
مفصول مؤقت

0
0
0
0

منسحب

1
0
2
3
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الفصل الدراسي الثاني الطالب والطالبات

إحصاءات بالحاالت األكاديمية المختلفة لطالب الكلية

المجموع

91 علوم الحاسب

118 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

منتظم

70
109

منقطع عن الدراسة

6
0

ً
مفصول أكاديميا

0
0

126 10430نظم المعلومات

القسم

335 28390 المجموع

معتذر

4
7
3

14

مؤجل

1
0
0
1

متخرج

9
2

16
27

موقوف تأديبي
مفصول مؤقت

0
0
0
0

منسحب

1
0
0
1

إحصاءات بالحاالت األكاديمية المختلفة لطالبات الكلية

المجموع

268 علوم الحاسب

143 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

منتظم

233
127

منقطع عن الدراسة

6
2

ً
مفصول أكاديميا

0
0

25 2500نظم المعلومات

القسم

436 38580 المجموع

معتذر

8
2
0

10

مؤجل

1
1
0
2

متخرج

19
10
0

29

موقوف تأديبي
مفصول مؤقت

0
0
0
0

منسحب

1
1
0
2

مجموع كل الحاالت األكاديمية المختلفة في الكلية

المجموع

359 علوم الحاسب

261 هندسة الحاسب اآللي والشبكات

منتظم

303
236

منقطع عن الدراسة

12
2

ً
مفصول أكاديميا

0
0

151 12930نظم المعلومات

القسم

771 668170 المجموع

معتذر

12
9
3

24

مؤجل

2
1
0
3

متخرج

28
12
16
56

موقوف تأديبي
مفصول مؤقت

0
0
0
0

منسحب

2
1
0
3
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الطالب والطالبات

النسب المئوية لتوزيع الطالب والطالبات في الكلية حسب المعدل التراكمي للعام الجامعي ١٤٤١هـ

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

طالبات

طاب

طاب وطالبات
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الطالب والطالبات

النسب المئوية لتوزيع الطالب والطالبات في الكلية حسب المعدل التراكمي للعام الجامعي ١٤٤١هـ

الفصل الدراسي األول

طاب

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات

طالبات

طالباتطاب

طالباتطاب

قسم علوم الحاسب

قسم نظم المعلومات
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الطالب والطالبات

النسب المئوية لتوزيع الطالب والطالبات في الكلية حسب المعدل التراكمي للعام الجامعي ١٤٤١هـ

الفصل الدراسي الثاني

طاب

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات

طالبات

طالباتطاب

طالباتطاب

قسم علوم الحاسب

قسم نظم المعلومات
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الطالب والطالبات

إحصائيات نسب النجاح في كلية علوم الحاسب والمعلومات

الفصل الدراسي الثاني المستوى

100.00 المستوى األول
الفصل الدراسي األول

85.21
100.00 79.31المستوى الثاني

متطلبات الكلية

إحصائيات نسب النجاح حسب القسم العلمي

الثالث
الرابع

الفصل األول

78.30
70.66

الفصل الثاني

83.55
96.65

الفصل األول

78.82
88.31

الفصل الثاني

83.73
92.86

الفصل األول

95.29
80.50

الفصل الثاني

100.00
98.67

نظم المعلوماتهندسة الحاسب اآللي والشبكاتعلوم الحاسب

الخامس
السادس

72.06
73.52

97.50
95.15

86.55
94.12

92.80
96.97

81.11
83.37

96.67
93.70

المستوى

القسم

السابع
الثامن

80.97
85.35

97.13
97.61

84.47
97.50

100.00
98.18

93.30
100.00

98.08
97.92

قسم علوم الحاسب

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات

قسم نظم المعلومات

ول
األ

ي 
س

درا
 ال

صل
لف

ا

ي
ثان

 ال
ي

س
درا

 ال
صل

لف
ا
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الفصل الدراسي األول مشاريع التخّرج الطالب والطالبات

قسم علوم الحاسب - شطر الطالب

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

2 شفق بن راسم بن شفق الصنيتان
طال بن هال بن مهجع الرويلي 

A System for Monitoring the Teaching the Holy 
Quran in Bushrakum Association ١

المشرف

د. ناصر الشمري

2 + 1 محمد بن عبد اهلل بن ناصر الحبانني 
ابراهيم بن خليل بن ابراهيم العويضة 

Sentiment Analysis for Saudi Arabic Dialect in 
Social Media Using Machine Learning Models د. نوح صبري2

2 + 1 خالد بن نشمي بن عبد اهلل الشمري 
مالك بن نزال بن حنيتير الرويلي 

Design and Implementation of a Timetable 
Conflict Detection System

د. عبدالحليم سماعي3

1 مشعل بن هيال بن جدي الرويلي 
ياسر بن عبد الرزاق بن الفي العنزي  Online Blood Donation Network د. محمد عز الدين4

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات - شطر الطالب

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

2
البراء بن طارق بن زيد الحربي

باسل بن عبدالعزيز بن رحيل الرويلي
أحمد بن ضاري بن حمد الطالب

حمزة بن خلف بن عياده العنزي

Design, Control, and Implementation of Artic-
ulated Robot Arm ١

المشرف

د. سليم ابراهيم الظاهري

2
خالد بن فلجي بن الخنين الشمري

عبداالله بن محمد بن سعيد الشراري
سلمان بن عبداهلل بن علي المؤمن

عبد العزيز بن عبد اهلل بن هان الشراري
Mobile Controlled Home Appliances د. ياسر سعد محمد عبداهلل2

2
عبدالكريم بن هليل بن فنخور العنزي

عمر بن عبداهلل بن رحيل الرويلي
عبدالعزيز بن حسين بن صبيح العازمي

Automatic Operating Elevator Using Artificial 
Intelligence and Mathematical Optimization 

Technique
د. محمد فال ولد محمد3

1 عبد الوهاب بن عائض بن غانم الجوفي
صالح بن فرحان بن صالح الدرعان Secure IoT Based Smart Farm د. سليم الحبيب الشاوي4

1
مشعل بن مسعود بن مرضي الرويلي

محمد بن مفرج بن محمد المفرج
احمد بن ضيف اهلل بن بشير الشراري

PC Based Wireless Appliance Control د. ياسر سعد محمد عبداهلل5

1
عبد الرحمن بن مرضي بن رويضي الرشيدي

حمدان بن محمد بن عوده الحازمي
ابراهيم جميل عوض الحمد

An Efficient Nonlinear Border Preserving Inter-
polator Using Vector Rational Function د. انيس رضي بودبوس6

1
فارس بن عبيد بن مضحي الشراري
تركي بن الفي بن زقلوب الشراري

عبد المجيد بن خلف بن فاح الشراري
Securing the Cloud Framework for IoT د. هيثم محمد بن شيخة7

قسم نظم المعلومات - شطر الطالب

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

1
مشاري بن سعود بن موسى الخلف

نواف  بن دعيسان  الرويلي
مصعب  بن ناصر  بن سالم  العوذه

Jouf University IT Academy Web Portal ١

المشرف

د. ماجد الفياض

2 بكر فهد الشرعان
عبد الرحمن الغنام

E- System for Al - Jouf Charity Organization 
for Housing د. سامح عبد الغني2
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الفصل الدراسي األول مشاريع التخّرج الطالب والطالبات

قسم علوم الحاسب - شطر الطالبات

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

1
منار بنت مناور بن منور الرشيدي

وجدان بنت بنيدر بن فريح الشمري
شهد بنت سالم بن حبيب الرويلي

طيف بنت مطير بن شمان الفهيقي

Course File Management and Tracking System ١

المشرف

د. محمد الشاذلي

1
مها بنت عبداهلل بن صالح العدوان

افنان بنت جميل بن عبدالكريم الشايع
مجد بنت سعود بن ركيان الرويلي

Design and Development of an Android Appli-
cation “My Doctor” د. فتحي مقيص2

1
تذكار بنت عيد بن عبدالرحمن البيالي

سحر بنت ناصر بن فالح الخالدي
رهف بنت محمد بن شليويح الرويلي

Voice Based Nationality Identification د. محمد الحافظ3

1
بتول بنت طال بن هندي الرويلي

مريم بنت فهيد بن فهاد الشمري
ابتهال بنت دحام بن بشير الدغمي

مشاعل بنت حطاب بن سماح الرويلي
Car License Plate Recognition د. والء جودة4

1
ماك بنت عبدالحميد بن ذياب السطام
وفاء بنت سالم بن الحميدي البحيران

عائشة بنت عياش بن عواد الشمري

Security Evaluation of Biometric Template Pro-
tection Schemes د. أسامة عوده٥

1
بشاير بنت مضحي بن نذر الرويلي

عائشه بنت الفرحي بن ورهان الرويلي
ماجده بنت كاتب بن خلف الرويلي

Secure Summer Training System Based on 
Access Control Policies د. شادي نشوان٦

1
ندا بنت مضحي بن مغيران الرويلي
منار بنت ماطر بن سامه الرويلي

تهاني بنت عبدالكريم بن حمود الخالدي
Development of a Web Site to Manage Travel 

Agency Booking System
د. أكرم عجولي٧

1
حنان بنت حمدان بن عطاهلل الخابور
هديل بنت كريم بن قياض الخابور
مريم بنت سلطان بن صالح الراشد

Design and Implementation of Domain Specific Lan-
guage to Specify High-Level, Reactive Software-De-

fined Network (SDN) Control Policies
د. هادي حمدي٨

2
أمينه بنت خالد بن صالح المهناء
لطيفه بنت بدر بن دعيع التيماني
أزهار بنت مفلح بن ميس الرويلي

Coffee Management System د. ميمونة هيومان٩

2 لطيفة بنت مسيعد بن سالم الشراري
نرمين بنت عبدالهادي بن حسن الحيزان Creation of End Studies Project Catalog د. رباب الفالح١٠

2
أهازيج بنت سعيد بن سامه الاحق

مزنه بنت جايز بن عشوي الرويلي
شريفة بنت عبداهلل بن فهاد عنزي
عبير بنت رجعان بن مسلم الشمري

Beauty Spa Management System د. ميمونة همايون١١

2
جيهان بنت صاح بن مخلف الرويلي

ابتسام بنت فيصل بن سعود الطريف
فاتن بنت صاح بن مخلف الرويلي

Insurance Management System د. قمر الزمان١٢

2 + 1
راضه بنت عقا بن حميدان الشمري
وهج بنت حمدان بن منوخ الشراري
نواره بنت هال بن حييان الرويلي

Web-Based News Portal for Media Houses د. قمر الزمان١٣
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الفصل الدراسي األول مشاريع التخّرج الطالب والطالبات

قسم نظم المعلومات - شطر الطالبات

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

1 دالل بنت منسي بن االشقر الرويلي
بدور بنت حربي بن عورالقعيقعي الرويلي

Multi-Dimensional Analysis of Student Evalu-
ation

١

المشرف

د. قيس خروف

1
بسمه بنت بدر بن معزي الرويلي

مده بنت عيادة بن فالح الكويكبي
هيفاء بنت محمد بن عبلوك الرويلي

Cooperative Multi-Agent Learning for Hunting 
Game د. وئام زمزم2

1 حنان بنت ثامر بن صاح الرويلي
وجدان بنت محمد بن رجاء الحسن

Cooperative System for Path Optimization 
between a Drilling Station and a Monitoring 

Station
د. إيناس الطباخ3

1
وضيحه بنت سليمان بن رفيع الشمري

مرام بنت محمد بن فاح السرحاني
طيف بنت نايف بن عبدالرحمن السرحاني

Big Data Standardization though Ontology Se-
mantic Integration in Saudi Arabia د. ماجد الفياض4

1
وجدان بنت عياد بن مطلق الشمري

لطيفه بنت حمد بن حبيب العنزي
هياء بنت خالد بن هايل الشعان

Application to Manage Student Academic Sit-
uation and Improve GPA د. هالة الضو٥

2
هديل بنت عنتر بن صلفاح  الجوفي

اسراء بنت إبراهيم بن عمر الرديعان
عهود بنت شايع بن عبدالكريم الشايع

Conference Management System د. قيس خروف٦

2
خلود بنت راشد بن عناد الهباد
لينه بنت فهد بن فليح الرويلي

فاطمه بنت عواد بن سلمان البلوي
جمعية الملك عبد العزيز النسائية (عطاء) د. عبداهلل حويان٧

2 فاطمه بنت دحيان بن حريث الحازمي
إبتهال بنت مسند بن فريح الرويلي

Automatic Sentiment Analysis for Road Con-
gestion د. أيمن مصطفى٨
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الفصل الدراسي الثاني مشاريع التخّرج الطالب والطالبات

قسم علوم الحاسب - شطر الطالب

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

1 حسن بن عقيل بن مصلح المعيرفي
صالح بن ناجح بن صالح الشراري Court Management System ١

المشرف

د. محمد قمر الزمان

2 + 1 سعود بن ناصر بن سعود الدهام Aljouf  Wild Plants Classification Using a Deep 
Learning Approach د. أمجد السرحاني2

2 مشعل بن هيال بن جدي الرويلي
ياسر بن عبدالرزاق بن الفي العنزي

Online Blood Donation Network د. محمد عزالدين3

2 مشاري بن عوده بن حلوان الشراري
عمر بن المهدي بن سالم الرويلي

A System for Monitoring the Teaching of the 
Holy Quran in Bushrakum Association د. ناصر الشمري4

قسم هندسة الحاسب اآللي والشبكات - شطر الطالب

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

2
عبداهلل بن نافل بن حنيف الرويلي

عبدالعزيز بن مثقال بن دخيل الرويلي
احمد بن عبداهلل بن محمد الهديب

Remote Health Monitoring Bracelet ١

المشرف

د. أحمد سعد أحمد المظهور

2
خالد بن فيصل بن مفلح الشمري

عصام بن مصلح بن سحيمان الرشيدي
فيصل بن الطرقي بن سليم الشراري

PLC-Controlled Conveyor System With Ro-
botic Arm د. سليم ابراهيم الظاهري2

2 عبدالعزيز بن مثقال بن دخيل الرويلي Remote Health Monitoring Bracelet Using 
Raspberry PI and Arduino د. محمد فال ولد محمد3

1 عبد الوهاب بن عائض بن غانم الجوفي
صالح بن فرحان بن صالح الدرعان Secure IoT Based Smart Farm د. سليم الحبيب الشاوي4

1
مشعل بن مسعود بن مرضي الرويلي

محمد بن مفرج بن محمد المفرج
احمد بن ضيف اهلل بن بشير الشراري

PC Based Wireless Appliance Control د. ياسر سعد محمد عبداهلل5

1
عبد الرحمن بن مرضي بن رويضي الرشيدي

حمدان بن محمد بن عوده الحازمي
ابراهيم جميل عوض الحمد

An Efficient Nonlinear Border Preserving Inter-
polator Using Vector Rational Function د. انيس رضي بودبوس6

1
فارس بن عبيد بن مضحي الشراري
تركي بن الفي بن زقلوب الشراري

عبد المجيد بن خلف بن فاح الشراري
Securing the Cloud Framework for IoT د. هيثم محمد بن شيخة7

قسم نظم المعلومات - شطر الطالب

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

1 عثمان صالح اليوسف
مريف علي مريف الرشيدي

Data Warehousing for Home Selling and Rent-
ing Analysis ١

المشرف

د. مرتضى البشير

2
مشاري بن سعود بن موسى الخلف

نواف  بن دعيسان  الرويلي
مصعب  بن ناصر  بن سالم  العوذه

Jouf University IT Academy Web Portal د. ماجد الفياض2
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الفصل الدراسي الثاني مشاريع التخّرج الطالب والطالبات

قسم علوم الحاسب - شطر الطالبات

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

2 + 1
بنان زامل عايد الضويحي

هيام عبدالرحمن سليمان الحميد
وئام أحمد عبدالعزيز البديوي

رؤيا عافت عبداهلل الشمري
Arabic sentiment analysis ١

المشرف

د. نوح صبري

2
نوره منور شامان الشمري
شوق نايف جزاع الرويلي
منيره دحل داغر الشمري

أسماء هليل طليحان الرويلي

Designing a Computerized Pharmacy Man-
agement System with Inventory Stock Alert 

System
د. هادي حامدي2

2
رحاب رجاء رجوان الرويلي

رحمه محمد خميس الرويلي
حظوظ طال ثنيان الرويلي
منيره جايز سالم الشمري

Design and Development of an Android Appli-
cation for Parents Engagement in Schools د. أسية بن علية3

2
هاء حمدان عطيه السبيله
نوره صبحي هجرس الرويلي

دينا أبراهيم عبدالعزيز األحمد

A Web-based System to Support and Analyze 
Learning Outcomes for NCAA and ABET ac-

creditations
د. سعيد عليوات4

2
غرام محمد سيار الرويلي

روال الريض جدعان الرويلي
أريج فهد عبيد الشمري

Online Advertising Platform for Fast Custom-
ers Attraction د. سلوى هنداوي٥

2
خلود حابس الفي الرويلي
سارة سعد صوان الرويلي
ابرار عبداهلل فريح الرويلي

Cloud Task Scheduling Based on Artificial Bee 
Colony Algorithm د. مدحت عبدالهادي٦

2
منار مناور منور الرشيدي

وجدان بنيدر فريح الشمري
شهد سالم حبيب الرويلي

طيف مطير شمان الفهيقي
Course File Management and Tracking System د. محمد الشاذلي٧

2
مها عبداهلل صالح العدوان

افنان جميل عبدالكريم الشايع
مجد سعود  ركيان الرويلي

Design and Development of an Android Appli-
cation “My Doctor” د. فتحي مقيص٨

2
تذكار عيد عبدالرحمن البيالي

سحر ناصر فالح الخالدي
رهف محمد شليويح الرويلي

Voice Based Nationality Identification د. محمد الحافظ9

2
بتول طال هندي الرويلي

مريم فهيد فهاد الشمري
ابتهال دحام بشير الدغمي

مشاعل حطاب  سماح الرويلي
Car License Plate Recognition د. والء جودة10

2
ماك عبدالحميد ذياب السطام
وفاء  سالم الحميدي البحيران

عائشة عياش عواد الشمري

Security Evaluation of Biometric Template Pro-
tection Schemes د. أسامة عوده11

2
بشاير مضحي نذر الرويلي

عائشه الفرحي ورهان الرويلي
ماجده كاتب خلف الرويلي

Secure Summer Training System Based on 
Access Control Policies

د. شادي نشوان12

2
ندا مضحي مغيران الرويلي
منار ماطر سامه الرويلي

تهاني عبدالكريم حمود الخالدي

Development of a Web Site to Manage Travel 
Agency Booking System د. أكرم عجولي13

2
حنان حمدان عطاهلل الخابور
هديل كريم قياض الخابور
مريم سلطان صالح الراشد

Design and Implementation of Domain Specific Lan-
guage to Specify High-Level, Reactive Software-De-

fined Network (SDN) Control Policies
د. هادي حامدي14
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قسم نظم المعلومات - شطر الطالبات

مشروع بحث ١ / ٢ الطالب عنوان المشروع م

1 الروح بنت مرزوق بن نزال الرويلي
هبه بنت عافت بن عقيل العنزي Online  Pharmacy ١

المشرف

د. وئام زمزم

1
رغد بنت سليم بن لزام الدغماني

ماك بنت منصور بن لطيف الضويحي
انجود بنت سعود بن الطرقي الرويلي

A Web-based System to Support Teaching 
and Learning Outcomes

د. عبد اهلل حويان2

1
مرام بنت فرحان بن ملهي الرويلي

أنوار بنت رايع بن زعرالفريجي الرويلي
اسراء فارس أحمد فياض

A System for Managing Loans and Banking 
Transactions د. أيمن مصطفى3

1
هياء بنت محمد بن ناصر الشراري
اماني بنت خلف بن غريب العنزي

ماجده بنت محيض بن نداء الخضع الفريجي

Online Transaction Fraud Detection using 
Backlogging on E-Commerce Website د. هالة الضو4

2 + 1 ريف بنت علوش بن االسود العازمي
الهام بنت قريان بن حضيري العنزي Student Information System د. ميمونة همايون٥

2 دالل بنت منسي بن االشقر الرويلي
بدور بنت حربي بن عورالقعيقعي الرويلي

Multi-Dimensional Analysis of Student Evalu-
ation د. قيس خروف٦

2
وضيحه بنت سليمان بن رفيع الشمري

مرام بنت محمد بن فاح السرحاني
طيف بنت نايف بن عبدالرحمن السرحاني

Big Data Standardization Though Ontology 
Semantic Integration in Saudi Arabia د. ماجد الفياض٧

2 حنان بنت ثامر بن صاح الرويلي
وجدان بنت محمد بن رجاء الحسن

Cooperative System for Path Optimization 
Between a Drilling Station and a Monitoring 

Station.
د. ايناس الطباخ٨

2
بسمه بنت بدر بن معزي الرويلي

مده بنت عيادة بن فالح الكويكبي
هيفاء بنت محمد بن عبلوك الرويلي

Cooperative Multi-Agent Learning for Hunting 
Game د. وئام زمزم9

2
وجدان بنت عياد بن مطلق الشمري

لطيفه بنت حمد بن حبيب العنزي
هياء بنت خالد بن هايل الشعان

Application to Manage Student Academic Sit-
uation and Improve Gpa د. هالة الضو10



التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

108

الشؤون اإلدارية
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الشؤون اإلدارية

109

%40 إداريون

%60 إداريات
6
6

النسبة٪العددالتصنيف

%100 15المجموع

توزيع اإلداريين واإلداريات

العمل الحالي سنوات الخبرة المؤهل العلمي االسم م
مدير اإلدارة 8 ماجستير (نظم معلومات) عامر بن صياح الرويلي 1

سكرتير خاص 18 بكالوريوس فيصل بن مريف المريف 2
مساعد إداري 19 بكالوريوس (لغة عربية) شايم بن هادي الشمري 3

سكرتير العميد 13 دبلوم إدارة شادي بن صبر الرويلي 4
سكرتير رئيس قسم علوم الحاسب 9 دبلوم دعم فني حمدان بن سلمان السرحاني 5

أمين مستودع + سكرتير 2 ثانوي تجاري فهد بن محمد الفهيقي 6

توزيع اإلداريين حسب المؤهل العلميشطر الطالب

العمل الحالي سنوات الخبرة المؤهل العلمي االسم م
مديرة اإلدارة 10 بكالوريوس (رياضيات) منيرة بنت ضيف اهلل الفهيقي 1

سكرتارية 11 بكالوريوس (دراسات اسامية) حميدة بنت راضي الفهيقي 2
إدارية 28 بكالوريوس (خدمة اجتماعية) خديجة بنت إبراهيم السرحاني 3
إدارية 14 بكالوريوس (اقتصاد منزلي) منال بنت فهد البليهد 4
إدارية 11 بكالوريوس (دراسات اسامية) نوال بنت جايز الحازمي 5
إدارية 26 الثانوية العامة نوير بنت منيف الغالي 6

توزيع اإلداريات حسب المؤهل العلميشطر الطالبات

فني مختبر حاسب آلي بكالوريوس حاسب بيان بنت عبدالرحمن الخمعلي 7
فنى دعم مساعد 26 الثانوية العامة تهانى بنت سعود الحزيم 8

محضر مختبر حاسب ألى بكالوريوس حاسب أمينة بنت قايد الراشد 9

1
2

0

2
1 1

8

مجاستيربكالوريوس دبلوم ثانوية عامة

إداريون

إداريات
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أنشطة الكلية
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أنشطة الكلية

اللقاء الترحيبي بالطالب المخصصين بالكلية

دعوة الطاب و الطالبات المخصصين لحضو اللقاء 
التعريفي بالكلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/05هـ

Interactive Security System for Reducing Database Security Threats

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بعمل سمينار عن أمن 
البيانات والمعلومات

تقديم د. أيمن مصطفى

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/12هـ

Using Gamification and Serious Games for English Language Learning 

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بعمل سمينار عن ألعاب 
التعلم بإستخدام اللغة اإلنجليزية

تقديم د. نسيم يانس

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/24هـ

Complex Study of the Gamma Correction Method From Text Extraction From Complex Images 

عمل سمينار عن التحسين متعدد المراحل لشجرة القرار.
تقديم د. محمد أزاد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/19هـ

 "Multi-Stage Optimization of Decision and Inhibitory Trees" سيمينار بعنوان

سيمنيار علمي
تقديم د. محمد أزاد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/17هـ

 Multi-Stage Optimization of
Decision and Inhibitory Trees اللقاء 

الترحيبي بالطالب المخصصين بالكلية
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أنشطة الكلية

Using Gamification and Serious Games for English Language Learning 

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بعمل مولد مدمج عالى السرعة
تقديم د. ياسر سعد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/10/20هـ

 لقاء تعريفي الستخدامات نظام البالك بورد ألعضاء قسم علوم الحاسب

التعريف بمنصة التعلم اإللكتروني (باك بورد) وكيفية استخدامه في العملية التعليمية.

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/13هـ

An Alpha Set for Lossless Compression of Images With Sparse Histograms 

عمل سمينار علمى عن ضغط الصور بدون تلف بإستخدام الرسوم البيانية المتفرقة.
تقديم د. سليم الشاوي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/18هـ

Video Based Human Activity Recognization  

عمل سمينار علمى عن التعرف على النشاط البشري 
بالفيديو

تقديم د. محمد صديقي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/24هـ

 لقاء تعريفي الستخدامات نظام البالك بورد ألعضاء قسم نظم المعلومات

التعريف بمنصة التعلم اإللكتروني (باك بورد) وكيفية استخدامه في العملية التعليمية.

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/13هـ
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أنشطة الكلية

زيارة مكتبة الجامعة - قسم نظم المعلومات 

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية عن طريق زيارة الطاب لمكتبة الجامعة

مكتبة الجامعة

1441/01/23هـ

  لقاء تعريفي الستخدامات نظام البالك بورد ألعضاء قسم هندسة الحاسب اآللي و الشبكات

التعريف بمنصة التعلم اإللكتروني (باك بورد) وكيفية استخدامه في العملية التعليمية.

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/18هـ

ورشة عمل ينظمها نادي اإللكترونيات بعنوان " تجميع مكونات الحاسب باحترافية"  

عمل ورشة عمل عن طرق فك و تجميع مكونات الحاسب 
اآللي بشكل محترف
تقديم د. ياسر سعد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/19هـ

زيارة مكتبة الجامعة - قسم علوم الحاسب 

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية عن طريق زيارة الطاب لمكتبة الجامعة

مكتبة الجامعة

1441/01/20هـ

دورات لجنة األكاديميات المهنية للطالب والطالبات

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية ودعوة الطاب للتسجيل بدورات 
الشبكات وقواعد البيانات

تنفيذ لجنة األكاديميات المهنية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/02هـ
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أنشطة الكلية

1441/01/26هـ

ندوة للتعريف بالمواطنة و الهوية الرقمية بمناسة اليوم الوطنى 89

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/26هـ

ندوة بعنوان المواطنة والهوية الرقمية



التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

115

أنشطة الكلية

1441/01/26هـ

مشاركة الكلية باالحتفال باليوم الوطني

قاعة المؤتمرات بالجامعة

1441/02/02هـ

االحتفال باليوم الوطني
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أنشطة الكلية

Exit Exam ورشة عمل بخصوص االختبار التحصيلي

عقد ورشة عمل عن االختبار التحصيلي لخريجي الكلية
تقديم د. هيثم بن شيخة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/03هـ

محاضرة بعنوان " البرمجيات مفتوحة المصدر" 
تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بعمل محاضرة عن 

البرامج مفتوحة المصدر
تقديم د. ناصر بن عويد الشمري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/03هـ

مشروع تبيان للتالحم الوطني

مسابقة تبيان للتاحم الوطني بمشاركة عدد من طاب وطالبات الكلية

قاعة المؤتمرات بالجامعة

1441/02/08هـ

مسابقة هواوي ومعرض االتصاالت و تقنية المعلومات
تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بدعوة الطاب 

والطالبات لحضور  المعرض والمشاركة بمسابقة هواوي 
لتقنية المعلومات.

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/08/07هـ

مسابقة دوري كرة القدم بين كليات الجامعة

ترشح فريق كرة القدم بالكلية لدور الثمانية على مستوى الجامعة

قاعة المؤتمرات بالجامعة

1441/02/05هـ
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أنشطة الكلية

" LaTeX Template for Graduation Project Report  " محاضرة بعنوان

محاضرة عن استخدام برنامج LaTeX لطاب وطالبات 
الكلية

تقديم د. ناصر بن عويد الشمري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/10هـ

ترشح فريق كرة القدم لدور قبل النهائي

ترشح فريق كرة القدم بالكلية للدور قبل النهائى على مستوى الجامعة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/10/10هـ

زيارة طالب الكلية إلدارة تقنية المعلومات بالجامعة

زيارة لطاب الكلية إلدارة تقنية المعلومات 
بالجامعة للتعرف على التقنيات المستخدمة

إدارة تقنية المعلومات بالجامعة

1441/02/11هـ

ورشة عمل استخدام البروجكتور الذكي 

عمل ورشة عمل لطريقة إستخدام البورجيكتور 
الذكى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/11هـ

لقاء تعريفي باالختبارات التحصيلية 
عمل لقاء تعريفي لخريجي الكلية بخصوص االختبارات 

التحصيلية
تقديم د. االسعد الماجري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/17هـ
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أنشطة الكلية

Google Drive دورة تدريبية عن إمكانيات

تقديم دورة بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر عن إمكانيات 
جوجل درايف

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

1441/02/23هـ

"
ً
دورة بعنوان "حل المشكالت برمجيا

عقد دورة لنادى البرمجة عن طرق حل المشكات برمجيًا.
تقديم. االسعد الماجري

قاعة المؤتمرات بالجامعة

1441/02/25هـ

 How to Make CV محاضرة بعنوان

تقديم محاضرة عن طريقة عمل سيرة ذاتية CV للطاب
تقديم د. ياسر سعد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/25هـ

محاضرة بعنوان مهارات الحياة الجامعية

تقديم محاضرة عن مهارات الحياة الجامعية ضمن نشاطات وحدة اإلرشاد األكاديمي والطابي
تقديم د. سعود البراك

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/24هـ

وصول فريق كرة القدم بالكلية التأهل للدور النهائي

ترشح فريق كرة القدم بالكلية لدور الثمانية على مستوى الجامعة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/25هـ
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أنشطة الكلية

حصول الكلية على المركز الثاني فى بطولة تنس الطاولة

ترشح فريق كرة القدم بالكلية للدور قبل النهائى على مستوى الجامعة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/29هـ

ورشة عمل استخدام البروجكتور الذكي 

عمل ورشة عمل لطريقة إستخدام البورجيكتور 
الذكى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/11هـ

لقاء تعريفي باالختبارات التحصيلية 
عمل لقاء تعريفي لخريجي الكلية بخصوص االختبارات 

التحصيلية
تقديم د. االسعد الماجري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/17هـ

Tips for a Great Job Interview
عقد محاضرة عن طرق عمل المقابلة الشخصية للطاب 

و الطالبات.
تقديم د. أنيس بودبوس

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/29هـ

محاضرة أهمية االلتزام بالخطة الدراسية و أثرها فى نجاح المسار الدراسي

عقد محاضرة  للطاب و الطالبات عن أهمية اإللتزام بالخطة الدراسية
تقديم د. أكدم عجولي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/02هـ
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أنشطة الكلية

اللقاء المفتوح مع سعادة عميد الكلية

عقد لقاء مفتوح للطاب مع سعادة عميد الكلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/09هـ

 "Programming Logic Controllers " دورة بعنوان

دعوة الطاب للتسجيل بدورة برمجة وحدات المنطق
تقديم د. سليم الظاهري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/09هـ

مشاركة طالب الكلية فى ورشة عمل عمادة شئون الطالب

حضور طاب الكلية لورشة عمل عن النزاهة ودورها فى المجتمع الجامعي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/24هـ

مناظرة تقنية بعنوان "iOS VS. Anderoid" من تنظيم نادي تك

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بعمل كلية علوم الحاسب والمعلومات
iOS و Android مناظرة بين نظام التشغيل 1441/03/09هـ

ABET محاضرة للتعريف بمتطلبات

محاضرة للتعريف بمتطلبات األبت استعدادًا لزيارة 
فريق االعتماد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/13هـ
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أنشطة الكلية

لقاء تعريفي باالختبارات التحصيلية 
عمل لقاء تعريفي لخريجي الكلية بخصوص االختبارات 

التحصيلية
تقديم د. االسعد الماجري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/17هـ

محاضرة )حقوق الملكية الفكرية( عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع الكلية

تقديم دورة بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر عن إمكانيات 
جوجل درايف

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

1441/03/09هـ

محاضرة بعنوان )التسوق األلكترونى األمن( عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع الكلية

تقديم دورة بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر عن إمكانيات 
جوجل درايف

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

1441/03/29هـ

محاضرة بعنوان )مقدمة فى علم البيانات( عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع الكلية

تقديم دورة بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر عن إمكانيات 
جوجل درايف

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

1441/03/30هـ

ورشة عمل عن اإلرشاد األكاديمي

حضور الطاب لورشة عمل عن اإلرشاد األكاديمي 
والطابي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/05/28هـ
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أنشطة الكلية

ندوة األمن السيبرانى وتعزيز الثقافة الرقمية

عقد ندوة سيبرانية بالتزامن مع اليوم العالمي ألمن الحاسبات

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/04/05هـ

العالمــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن 
كليــة  أقامــت  الحاســبات،  ألمــن 
والمعلومــات  الحاســب  علــوم 
الماضــي  االثنيــن  يــوم  صبــاح 
ــيبراني  ــن الس ــوان »األم ــدوة بعن ن
وتعزيــز الثقافــة الرقميــة« برعايــة 
جامعــة  مديــر  معالــي  وحضــور 
ــد  ــن محم ــماعيل ب ــوف أ.د. إس الج
البشــري، وبحضــور ســعادة وكاء 
الكليــات  وعمــداء  الجامعــة 
ورؤســاء  المســاندة  والعمــادات 
أعضــاء  مــن  وعــددًا  األقســام 

التدريــس. هيئــة 

مــن  عــدد  النــدوة  حضــر  كمــا 
األمــن  مجــال  فــي  المهتميــن 
الرقميــة  والثقافــة  الســيبراني 
مــن منســوبي الجامعــة وطابهــا 
عــدد  إلــى  باإلضافــة  وطالباتهــا 
مجــاالت  فــي  المتخصصيــن  مــن 
مــن  عــدد  فــي  اآللــي  الحاســب 
الدوائــر الحكوميــة فــي المنطقــة.

وانطلقــت النــدوة بكلمــة عميــد 
أكــد  الرويلــي  مــداهلل  د.  الكليــة 
ــي  ــدوة تأت ــذه الن ــى أن ه ــا عل فيه
ضمــن أحــد برامــج وأنشــطة الكليــة 
ــد  ــذي يع ــيبراني ال ــن الس ــاه األم تج
أحــد الركائــز الرئيســة للمنظومــة 
دور  علــى  أكــد  كمــا  التقنيــة. 
نشــر  فــي  واهتمامهــا  الكليــة 
تجــاه  المعلوماتــي  األمــن  وعــي 

والمجتمــع. الجامعــة 
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أنشطة الكلية

مديــر  معالــي  ألقــى  ذلــك  بعــد 
فيهــا  أوضــح  كلمــة  الجامعــة 

أن العالــم يشــهد تطــورًا كبيــرًا 
التطبيقــات  مجــاالت  فــي 
نواحــي  بمختلــف  الرقميــة 

األمــن  تحديــات  وأن  الحيــاة 
تحديــات  باتــت  الســيبراني 

أن  معاليــه  وأكــد  عالميــة. 
ــيبراني  ــن الس ــة لألم ــة الوطني الهيئ

تولــي اهتمامــًا كبيــرًا  بأمــن الشــبكات 
والمعلومــات ورفــع مســتوى األمــن 

المؤسســات  داخــل  المعلوماتــي 
حيــث  والخاصــة.  الحكوميــة 

ــدوة  ــى أن الن ــه إل ــت معالي ألف
جــاءت فــي منعطــف مهــم 
ــيرة  ــن ومس ــخ الوط ــن تاري م

التــي  الجامعــة  فــي  التقنيــة 
جامعــة  تصبــح  أن  إلــى  تســعى 
أعمالهــا مختلــف  فــي  تقنيــة 

وقــد أدار النــدوة رئيــس قســم نظــم 
المعيقــل  صالــح  د.  المعلومــات 

محــاور.  ســتة  علــى  مشــتملة 
فيــه  تحــدث  األول  المحــور 

لتقنيــة  العــام  المديــر 
د.  بالجامعــة  المعلومــات 

جهــود  عــن  الفيــاض  ماجــد 
المملكــة المبذولــة فــي مجــاالت 

د.  تحــدث  فيمــا  المعلومــات.  أمــن 
فايــز الســرحاني فــي المحــور الثانــي عــن 

الكــوادر  واســتقطاب  تأهيــل  أهميــة 
الوطنيــة فــي مجــال األمــن الســيبراني فــي 

ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة. أمــا المحــور الثالــث فــكان عــن أمــن البرمجيــات مفتوحــة المصــدر تنــاول فيــه رئيــس 
قســم هندســة الحاســب اآللــي والشــبكات د. ناصــر الشــمري إلــى ماهيــة البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر 
وأهــم التهديــدات التــي تواجههــا وطــرق حمايتهــا. وقــد عــرف األســتاذ بنــدر طعيســان مــن خــال المحــور الرابــع 
أهــم المصطلحــات الســيبرانية فــي مجــال األمــن الســيبراني. كمــا عــرف د. أيمــن مصطفــى فــي المحــور الخامــس 
الشــهادات المهنيــة فــي مجــاالت األمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات. أمــا المحــور الســادس فقــد عــرض فيــه د. 
ــا. ــة لمواجهته ــول الممكن ــة والحل ــف الذكي ــدد الهوات ــي ته ــة الت ــر األمني ــم المخاط ــن أه ــن ع ــد عزالدي محم
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أنشطة الكلية

"Research Trends in Cloud Computing" سيمنيار بعنوان

عقد سيمنار علمى عن المجاالت الحديثة فى الحوسبة السحابية
تقديم د. مدحت عبدالهادي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/02هـ

حصول الكلية على المركز األول فى رمي الرمح و رمي القلة

االحتفال بحضور الكلية على كأس و ميدالية المركز 
األول فى رمي الرمح ورمي القلة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/05هـ

سيمنيار بعنوان "Python" - لجنة األكاديميات المهنية

دعوة الطاب للتسجيل بدورة برمجية بلغة البايثون
تقديم د. عبدالحليم سماعي 

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/16هـ

دورات مهنية - لجنة األكاديميات المهنية

االحتفال بحضور الكلية على كأس و ميدالية المركز 
األول فى رمي الرمح ورمي القلة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/11هـ

دورة بعنوان Application Using Arduino  - نادي اإللكترونيات

Arduino دعوة الطاب للتسجيل بدورة تطبيقات لغة
تقديم د. أنيس بودبوس

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/05هـ
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أنشطة الكلية

ورشة اإلرشاد األكاديمي والطالبي - بمقر السنة األولى المشتركة

تفعيل النشاطات العلمية و اإلرشادية بالكلية

السنة األولى المشتركة

1441/06/17هـ

برنامج )المعلوماتية الصحية ودورها في الرعاية الصحية(
عقد دورة عن المعلوماتية الصحية و دورها فى الرعاية 

الصحية
تقديم د. صالح بن نايف المعيق

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/18هـ

اللقاء التعريفي بالملتقى العلمي العاشر للطالب والطالبات

دعوة الطاب و الطالبات لحضور اللقاء التعريفي بجامعة الجوف

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/18هـ

يوم المصدر المفتوح السعودى

تنظيم اإلدارة العامة لتقنية المعلومات قاعة المؤتمرات بالجامعة
بالتعاون مع الكلية 1441/06/30هـ

اللقاء التعريفى بمبادرة "اسأل"

تفعيل النشاطات العلمية و اإلرشادية بالكلية بعقد محاضرة عن مبادرة اسأل.
تقديم د. فايز السرحاني

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/30هـ
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أنشطة الكلية

سيمينار بعنوان استخدام الشبكات العصبية في البيانات الجينية  - لجنة السيمينارات والندوات العلمية

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بعمل سمينار عن إستخدام الشبكات العصبية فى البيانات الجينية.
تقديم د. مرتضى البشير

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/01هـ

ورشة عمل أهمية استشارة المرشد األكاديمى قبل تسجيل المقررات

حضور ورشة عمل عن أهمية  إستشارة المرشد األكاديمى قبل تسجيل المقررات الدراسية
تقديم د. هيثم بن شيخة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/14هـ

اللقاء التعريفي بالملتقى العلمي العاشر لطالب وطالبات جامعة الجوف

عقد لقاء تعريفى بالملتقى العلمى العاشر للطاب و الطالبات.
تقديم د. سليم الظاهري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/07هـ

ورشة عمل إعداد تقرير المقرر و قياس نواتج التعلم

عقد ورشة عمل عن قياس مخرجات التعلم.
تقديم د. أسامة عودة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/09هـ

ورشة عمل شرح إمكانيات البالكبورد
عقد ورشة عمل لشرح نظام الباكبورد ألعضاء هيئة 

التدريس بالكلية
تقديم د. نوح صبري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/17هـ
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أنشطة الكلية

اللقاء التعريفى بمبادرة "اسأل"

تفعيل النشاطات العلمية و اإلرشادية بالكلية بعقد محاضرة عن مبادرة اسأل.
تقديم د. فايز السرحاني

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/30هـ

التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

127

أنشطة الكلية
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أنشطة الكلية

من أجل الوطن حنا بالبيت 

مشاركة الكلية بالحملة التوعوية لالتزام بالتباعد االجتماعي لمواجهة فيروس كورونا

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/26هـ

اللقاء المفتوح مع سعادة عميد الكلية

دعوة الطاب والطالبات لحضور لقاء أوناين مع سعادة عميد الكلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/08/09هـ

دعوة لتسجيل الطالب و الطالبات بالتدريب الصيفى للكلية

دعوة الطاب والطالبات للتسجيل بالتدريب الصيفي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/08/17هـ

ملتقى مشاريع التخرج Poster Day  - لجنة مشاريع التخرج والملتقى العلمي

عقد ملتقى أوناين الستعراض  ومناقشة مشاريع 
التخرج

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/08/30هـ

زيارة الطالبات المخصصات بالكلية للمكتبة المركزية لمجمع الطالبات

زيارة طالبات الكلية المخصصات للمكتبة المركزية لمجمع الطالبات

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/17هـ
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أنشطة الكلية

اإلعالن عن تفعيل نادي البرمجة ونادي اإللكترونيات

تحفيز الطالبات لتطوير المهارات واكتشاف المواهب البرمجية والتشجبع على االبتكار

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/04هـ

"A Short Guide for Successful Final Year Project"  محاضرة بعنوان

تنظيم محاضرة من أجل الوصول لمشروع تخرج ناجح.
تقديم د. مروة قراجة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/09هـ

ورشة عمل بعنوان "تجميع مكونات الحاسب باحترافية" - نادي اإللكترونيات 
التعرف على مكونات الحاسب ثم تجميعها بطريقة 

احترافية.
تقديم د. مروة قراجة - د. سلوى هنداوي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/04هـ

"Role of IoT in Cyber Security"  محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان دور إنترنت األشياء في األمن السيبراني

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/17هـ

"NAO Humanoid Robot Vision"  سيمينار بعنوان

تفعيل النشاطات العلمية بالكلية بخضور سيمينار بحثى عن رؤية الروبوت البشري
تقديم د. والء جودة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/03هـ
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أنشطة الكلية

سيمينار بعنوان  "فهم اللغة العربية العامية في األنظمة الحوارية"

حضور سمينار علمي بعنوان فهم اللغة العربية العامية في األنظمة الحوارية
تقديم د. مروة قراجة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/03هـ

حفل استقبال الطالبات المخصصات

عقد حفل استقبال الطالبات المخصصات بالكلية.

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/25هـ

اللقاء الترحيبي لطالبات برنامج الماجستير في األمن السيبرانى

عقد لقاء تعريفى لطالبات برنامج الماجستير في األمن السيبراني

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/01/16هـ

"LaTeX Template"  محاضرة بعنوان

LaTeX Template محاضرة للتعريف بـ
تقديم د. سلوى هنداوي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/15هـ

محاضرة كيفية استخدام النظام اإللكتروني

تحفيز الطالبات لتطوير المهارات واكتشاف المواهب البرمجية والتشجبع على االبتكار

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/04هـ
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أنشطة الكلية

اإلعالن عن تفعيل نادي البرمجة ونادي اإللكترونيات

محاضرة للتعريف بكيفية استخدام النظام اإللكتروني.
تقديم أ. مشاعل بنت محمد السويلم

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/15هـ

محاضرة اللقاء التعريفي باالختبارات التحصيلية  

محاضرة بعنوان: اللقاء التعريفي باالختبارات التحصيلية بشطر الطالبات
تقديم د. رباب الفالح

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/27هـ

"How to Prepare Your Schedule for Success" محاضرة بعنوان

تفعيل النشاطات العلمية و االرشادية بالكلية
تقديم د. آسية بن علية - د. إيناس حسني

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/17هـ

"UML in Project Development Life Cycle" دورة تدريبية بعنوان

دورة تدريبية عن لغة UML في دورة حياة تطوير المشاريع
تقديم د. ميمونة همايون

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/22هـ

"Smart Users of the Academic System" محاضرة بعنوان
تفعيل النشاطات العلمية و االرشادية بالكلية

محاضرة عن االستخدامات الذكية للنظام األكاديمي
تقديم أ. نورة الغويري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/22هـ
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أنشطة الكلية

"Web Application Overview" محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان تطبيقات الويب
تقديم د. والء جودة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/24هـ

"Intorduction to Java" محاضرة بعنوان

محاضرة للطالبات المخصصات بالكلية للتعريف بلغة الجافا

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/24هـ

"Job Interview Skills" محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان مهارات المقابات الوظيفية تقديم د. هالة الضو

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/29هـ

ورشة عمل بعنوان "Sensors and Arduino" - نادي اإللكترونيات

ورشة عمل تنظيم نادي اإللكترونيات
تقديم د. رباب الفالح

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/02/29هـ

محاضرة بعنوان " أهمية استشارة المرشد األكاديمي قبل تسجيل المقررات"

محاضرة إرشادية للطالبات المخصصات بالكلية

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/14هـ
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أنشطة الكلية

"Deep Learning" محاضرة بعنوان

محاضرة عن التعلم العميق
تقديم د. وئام زمزم

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/01هـ

اللقاء التعريفي ببرنامج هندسة الحاسب اآللي والشبكات

دعوة الطالبات المخصصات ببرنامج هندسة الحاسب اآللي والشبكات لحضور اللقاء التعريفي
تقديم د. رباب الفالح

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/02هـ

"How to Prepare Successful Project Presentation" محاضرة بعنوان

محاضرة لتعريف الطالبات بمهارات إعداد عروض المشاريع.
تقديم د. وئام زمزم

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/07هـ

اللقاء التعريفي بالتدريب الصيفي ومتطلباته

دعوة الطالبات لحضو اللقاء التعريفى بالتدريب الصيفي
تقديم أ. مشاعل السويلم - أ. نورة الغويري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

01-1441/03/02هـ

"Deep Learning" محاضرة بعنوان

سيمينار علمي
تقديم د. هالة الضو

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/02هـ
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أنشطة الكلية

"Professional Certificates and Importance in Future Career" محاضرة بعنوان

محاضرة بعنوان الشهادات االحترافية و دورها فى مهنة المستقبل
د. إيناس الحسيني

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/14هـ

"LaTeX Preparation System" دورة تدريبية بعنوان

دورة عن إستخدام برنامج LaTeX لطالبات الكلية
تقديم د. وئام زمزم

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/08هـ

"Introduction to IoT" محاضرة بعنوان

حضور محاضرة بعنوان مقدمة عن إنترنت األشياء
تقديم د. رندة أحمد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/24هـ

محاضرة بعنوان )مقدمة فى الشبكات( - عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع الكلية

عقد محاضرة عن الشبكات بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر 

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

1441/03/30هـ

محاضرة بعنوان )أمن المعلومات( - عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع الكلية

عقد محاضرة عن أمن المعلومات بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر 

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

1441/03/30هـ
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أنشطة الكلية

"Smart Cities nad IoT" محاضرة بعنوان

عقد سمينار علمى عن التحديات فى المدن الذكية و أمن إنترنت األشياء
تقديم. سلوى هنداوي

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/30هـ

محاضرة بعنوان "االستذكار الفّعال"

عقد محاضرة عن  االستذكار الفعال للطالبات
تقديم د. رباب الفالح

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/06/30هـ

اللقاء التعريفي بمبادرة "اسأل"

تفعيل النشاطات العلمية و االرشادية بالكلية بعقد محاضرة عن مبادرة اسأل
تقديم أ. نورة الغويري

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/26هـ

محاضرة بعنوان "كيفية االستعداد لالختبارات النهائية"

دعوة الطالبات لحضور محاضرة عن كيفية االستعداد لاختبارات النهائية
تقديم أ. مها الفرهود

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/28هـ

 "How to Prepare Successful Project Presentation " :محاضرة بعنوان

محاضرة لتعريف الطالبات بمهارات إعداد عروض المشاريع
تقديم د. رباب الفالح

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/03/30هـ
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أنشطة الكلية

ورشة عمل بعنوان "إعداد ملف المقرر"

عقد ورشة عمل عن طريقة إعداد ملف المقرر
تقديم د. رندة أحمد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/14هـ

محاضرة بعنوان "االلتزام بالخطة الدراسية وأثره فى التحصيل الدراسي" 

حضور محاضرة عن االلتزام بالخطة الدراسية وأثره فى التحصيل الدراسي
تقديم د. رباب الفالح

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/07هـ

سيمينار بعنوان  "فهم اللغة العربية العامية في األنظمة الحوارية"

حضور سمينار علمي بعنوان فهم اللغة العربية العامية في األنظمة الحوارية
تقديم د. مروة قراجة

كلية علوم الحاسب والمعلومات

1441/07/09هـ
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دورات خدمة المجتمع

دورات خدمة المجتمع
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دورات خدمة المجتمع

عدد الساعات تاريخ الدورة إسم الدورة م

3 1441/02/23هـ إمكانيات جوجل درايف ١

مقدم الدورة

د. أيمن محمد مصطفى

2 1441/03/28هـ مقدمة في الشبكات د. رندة احمد جابر٢

المكان

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

مجمع الطالبات

2 1441/03/28هـ التعريف بحقوق الملكية الفكرية د. ياسر سعد عبداهلل٣

2 1441/03/29هـ التسوق االلكتروني اآلمن أ. وليد غازي الحمود٤

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

2 1441/03/29هـ أمن المعلومات أ. وسام محسن الرويلي٥

3 1441/03/30هـ مقدمة في علم البيانات د.محمد عز الدين ٦
اسماعيل

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

2 1441/03/30هـ التحول الرقمي و المستقبل التقني د.سلوى علي الهنداوي٧

2 1441/04/05هـ استخدامات قوقل درايف أ.عبدالرحمن عبدالكريم ٨
الحربي

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

2 1441/04/06هـ حوكمة المعلومات د.اسامه محمود عوده٩

2 1441/06/18هـ المعلوماتية الصحية ودورها في الرعاية الصحية د.صالح نايف المعيقل١٠

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

2 1441/07/27هـ التجارة اإللكترونية أ. خالد صالح الجباب١١

2 1441/07/27هـ تطبيقات الذكاء االصطناعي في اللغة العربية د.نوح صبري المتولي١٢

إلكترونيًا

إلكترونيًا

1 1441/10/15هـ الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في المجتمع الحديث د. وئام عبدالفتاح زمزم١٣

2 1441/10/19هـ أساسيات الذكاء االصطناعي د. االسعد عمر الماجري١٤

إلكترونيًا

إلكترونيًا

2 1441/10/20هـ إنترنت األشياء وتأثيره في مستقبل المجتمع د. سلوى علي الهنداوي١٥

2 1441/10/22هـ (Microsoft Access) برنامج قواعد البيانات د. عبدالعزيز  أحمد ١٦
الدمراني

إلكترونيًا

إلكترونيًا

2 1441/10/26هـ مقدمة في الخوارزميات و البرمجة د. عبدالحليم سماعي١٧

2 1441/10/29هـ برنامج الجداول الحسابية- اإلكسل د. ياسر سعد عبداهلل١٨

إلكترونيًا

إلكترونيًا

2 1441/11/01هـ علوم البيانات وتطبيقاتها د. محمد عز الدين١٩

2 1441/11/01هـ التعريف بلغة البرمجة (بايثون)  د. يوسف سامه ٢٠
الحويطي

إلكترونيًا

إلكترونيًا

3 1441/11/05هـ أساسيات األمن السيبراني د. فايز السرحانى٢١

2 1441/11/07هـ Android و iOS الفروقات بين نظامي التشغيل د. أكرم صالح عجولي٢٢

إلكترونيًا

إلكترونيًا

2 1441/11/09هـ مقدمة في إنترنت األشياء والصناعة إلكترونيًاد. محمد األمير ٢٣

48 اإلجمالي
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 الدورات التدريبية
وورش العمل
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عدد المتدربين اسم الدورة م

15 Cloud Computing EMC2 (Dell) ١

اسم المدرب

د. مدحت احمد عبدالهادى

21 CISCO – CCNA1 أ. عارف حسان محمد2

عدد الساعات

15

40

10 Oracle SQL Developer د. محمد الشاذلى٣

10 Preparation to LPIC د. فتحى مقيص٤
د.أكرم عجولي

30

20

الفئة المستهدفة النشاط م

طاب الكلية تجميع مكونات الحاسب باحترافية ١

المدرب / المتحدث

د. ياسر سعد

طاب الكلية نادي البرمجيات مفتوحة المصدر د. ناصر الشمرى2

طاب الكلية Exit Exam ورشة عمل - االختبار التحصيلي لجنة الجودة بالكلية٣

طاب الكلية ورشة عمل استخدام البروجكتور الذكي لجنة الجودة بالكلية٤

طاب الكلية لقاء تعريفي باالختبارات التحصيلية د. األسعد الماجرى٥

طاب الكلية How to Make CV  -  ورشة عمل د. ياسر سعد٦

طاب الكلية دورة - طرق حل المشكات برمجيًا   د. األسعد الماجرى٧

طاب الكلية ورشة عمل عن  أهمية االلتزام بالخطة الدراسية و أثرها فى نجاح المسار الدراسي د. أكرم عجولى٨

طاب الكلية ورشة عمل عمادة شؤون الطاب د. محمد فال٩

طاب الكلية ABET SSR ورشة عمل قسم نظم المعلومات للتعرف على د. عبدالعزيز الدمرانى١٠
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عدد المتدربين اسم الدورة م

33 CCNA1 ١

اسم المدرب

د. هاله الضو

5 Training LaTeX د. وئام زمزم2

عدد الساعات

40

6

19 CCNA 2 - Routing and Switching Essentials د. إيناس حسوني٣

5 CCNA 3 - Scaling Networks د. إيناس حسوني٤

32

16

19 Introduction to JAVA Programming د. سلوى هنداوي5

5 Sensors and Arduino د. رباب فالح6

8

1

6 Introduction to Programming With Arduino: Blink a Led د. رباب فالح7

21 Programming Club د. سلوى حسوني8

1

5

32 UML in Project Development Life-Cycle 6د. ميمونه همايون9
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عدد المتدربين اسم الدورة م

20 Introduction to Cyber Security ١

اسم المدرب

د. أسامة عودة

10 CISCO – CCNA1 أ. عارف حسان محمد2

عدد الساعات

15

40

10 Preparation to Linux Certification-LPIC1 د. سليم الشاوي٣

10 Be Your Own Boss د. قيس خروف٤

20

8

الفئة المستهدفة النشاط م

طاب الكلية ورشة عمل عن اإلرشاد األكاديمى ١

المدرب / المتحدث

د. األسعد الماجرى

طاب الكلية Python لجنة األكاديميات المهنية دورة د. أنيس بودبوس2

طاب الكلية Arduino   دورة نادي اإللكترونيات د. أنيس بودبوس٣

طاب الكلية ورشة اإلرشاد األكاديمي والطابى - بمقر السنة األولى المشتركة وحدة االرشاد األكاديمى ٤
بالكلية

طاب الكلية Python دورة د. عبدالحليم سماعي٥

طاب الكلية ورشة عمل إعداد تقرير المقرر و قياس نواتج التعلم د. أسامة عودة٦

طاب الكلية ورشة عمل أهمية استشارة المرشد األكاديمي قبل تسجيل المقررات د. هيثم بن شيخة٧

طاب الكلية ورشة عمل شرح إمكانيات الباك بورد د. نوح صبري٨

8 Introduction to Python 6د. عبدالحليم سماعي5
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عدد المتدربين اسم الدورة م

33 Introduction to Cyber Security ١

اسم المدرب

د. هاله الحديدي

5 CCNA1 د. هاله الضو2

عدد الساعات

17

40

19 Training LaTeX د. وئام زمزم٣

5 CCNA 2
Routing and Switching Essentials د. إيناس حسوني٤

6

32

19 CCNA 3
Scaling Networks د. إيناس حسوني5

5 Programming Club د. سلوى هنداوي6

16

5

6 CCNA 4
Connecting Networks 16د. إيناس حسوني7
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األنشطة الرياضية
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الجهة المنفذة النشاط م
الجامعة دوري الجامعة في كرة القدم لطاب الجامعة ١
الجامعة بطولة كرة القدم على مستوى المملكة ٢
الجامعة دوري كرة الصاالت 3
الجامعة بطولة الجامعة في ألعاب القوى: رمي الرمح 4
الجامعة بطولة الجامعة في ألعاب القوى: رمي القلة 5
الجامعة دورة تنس الطاولة 6
الجامعة اختراق الضاحية 7

النتيجة اسم النشاط م
الوصول إلى الدور النهائي كرة القدم  ١

المركز األول تنس الطاولة ٢
مشاركة في إطار الجامعة الماراثون 3

المركز األول في رمي الرمح
المركز األول في رمي القلة ألعاب القوى 4

الخروج من الدور األول كرة الصاالت 5

نوع النشاط
جماعي
فردي
فردي

فردي

فردي

إنجازات الكلية في مجال األنشطة الرياضية



التقريــر الســنوي ١٤٤٠ - ١٤٤١ - كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
Annual Report 2019 - 2020 Computer and Information Sciences

146

 المصادر التعليمية
والمعامل
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اإلنترنت
تتوفر خدمة اإلنترنت سلكيًا في الكلية من خال 
شبكة الجامعة الداخلية في كافة مكاتب أعضاء 
وكذلك  اإلداريين  والموظفين  التدريس  هيئة 

المعامل موصولة باإلنترنت.

تحتوي كلية علوم الحاسب والمعلومات على أربعة مختبرات مجهزة بالكامل لتدريس جميع المواد. 
وتعمل الكلية على زيادة العدد إلى 16 مختبرًا في السنوات القادمة. 

عدد كبير من المراجع العلمية تم توفيره بالتنسيق مع المكتبة المركزية. 

توفر الكلية 17 قاعة دراسية مختلفة األحجام. مزودة بأجهزة عرض وبعضها مزود بسبورة ذكية. 

قاعات لاجتماعات ومكاتب للجان ووحدات الكلية. 

الباك بورد: وهو نظام الكتروني للتواصل بين المدرسين وطابهم. 

4 قاعات للفيديو كونفرنس.

Bb

المكتبة
مرتبطة  بالكلية  خاصة  مكتبـــة  إنشاء  تم 
تحتوى  و  للجامعة  المركزية  المكتبة  بخدمات 
على أحدث الكتب فى مجال علوم الحاسب و نظم 

المعلومات و هندسة الحاسب و الشبكات.

المعامل

السعة اسم النشاط م
20 معمل 101 ١
15 معمل 102 2
15 معمل 103 3
15 معمل 104 4

المعاملشطر الطالب

33 معمل 117 ٥
33 معمل 118 ٦
33 معمل 119 ٧
33 معمل 120 ٨
33 معمل 123 ٩
33 معمل 124 ١٠
33 معمل 125 ١١
33 معمل 127 ١٢
33 معمل 128 ١٣
33 معمل 129 ١٤

السعة اسم النشاط م

شطر الطالبات
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