
  م  0202/0202 -هـ  1442/1441الدليل التعريفي لكلية علوم احلاسب واملعلومات 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  م  0202/0202 -هـ  1442/1441ليل التعريفي لكلية علوم احلاسب واملعلومات الد

 

 

 
 سعادة عميد كلية علوم احلاسب واملعلومات

 الدكتور مدهللا بن مكمي الرويلي

 
 كلمة عميد الكلية

 جبامعة واملعلومات احلاسب علوم كلية يف بكم الرتحيب يل يطيب الكرام، وصحبه وآله حممد سيدان على والسالم والصالة الرحيم الرمحن هللا بسم
 عاملنا يشهدها اليت املتسارعة للتطورات ومتاشيا   تقنية املعلومات بقطاع الدولة ألهتمام نتيجة اجلوف جبامعة الكلية إنشاء رارق جاء حيث اجلوف،

و  التدريسية اهليئة وأعضاء وخرجييها املعطاء. وتسعى الكلية بطالهبا البلد هذا صروح أحد واملعلومات احلاسب علوم كلية تعترب. القطاع هذا يف
 املصدر الكلية وما زالت كانت سنوات العشر يقارب ما وعرب. السعودية العربية اململكة تشهده الذي واإلزدهار التنمية يف ابملسامهة فيها داريةاإل

 . معلومات ونظم حاسب وعلوم هندسة من فروعها جبميع اجلوف منطقة يف املعلومات و احلاسب علوم ملتخصصي الرئيس
 ومعيدين وحماضرين الدكتوراة محله من تدريس هيئة أعضاء من جمموعة واستقطاب تعيني يف تتمثل قيمة إبجنازات متقا الكلية، أتسيس فمنذ
 نتائجه من وكان التعليمية العملية على إجيااب   ذلك أثر حيث املستوى، عالية وحبثية علمية بيئة إعداد أجل من عالية وخربات كفاءات ذوي

 حملية علمية وجمالت مؤمترات يف العلمية األحباث من العديد ونشر املاضية السنوات خالل اجلامعة من عومةمد حبثية مشاريع على احلصول
 العالقة ذات املسابقات يف متقدمة مراكز على الطالب حصول إىل ابإلضافة البحثي، التميز جوائز من عدد على واحلصول وعاملية قليميةوإ

 . السعودية اجلامعات مستوى على أو اجلوف جامعة مستوى على سواء الكلية بتخصص
 على يضا  أ وعملت البكالوريوس، برامج جلميع الدراسية اخلطط بتطوير قامت وهلذا املتميز، كادميياأل التعليم تقدمي على حترص الكلية إن

اعتمادها  مت علم البياانت حيث يف اجستريامل برانمج و األمن السرباين يف املاجستري برانمج وهي العليا الدراسات برامج من جمموعة ستحداثإ
 مع هناية العام الدراسي احلايل. الربامج هذه يف الطلبة بدء ابستقبالالو 

 املختلفة واملعلومات احلاسب علوم ختصصات يف التغيري وصناعة والريدة املنافسة من لتمكينهم ومهاري   معرفيا   اخلرجيني مستوى رفع جلأ ومن
 كادميية،أ وراكلأ كادمييةأ وهي  املهنية كادميياتاأل نشاءإل شراكات عدة بعقد الكلية قامت اجملتمع، خبدمة تسهم اليت تقنيةال احللول وابتكار

 اندي الربجميات مفتوحة املصدر. نشاءإ مت كما ، مايكروسوفت كادمييةأ و سيسكو
 األكادميي عتماداإل على ابجلودة، لذلك حصلت الكلية يف هذا العامخاصة  فيما يتعلق  األصعدة مجيع على الكامل هتماماإل تويل الكلية إن 

 عملت و الكلية مقررات بتطوير قامت واليت الكلية يف املتخصصة اللجان تشكيل خالل من كادمييةاأل الربامج مجيع يف( ABET) الدويل
 . لذلك احلديثة ميةالتعل والوسائل  املتطورة الدراسية املعامل من الالزمة املتطلبات مجيع لتوفري

 احلاسب لعلوم الثاين الدويل املؤمتر عقداستمرار  اإلعالن عن مت فقد الكلية يف داريةواإل التدريسية اهليئة عضاءأ يبذهلا اليت للجهود وتتوجيا  
 مجيع يف التطويرية وأنشطتهم أحباثهم نتائج لتقدمي العامل أحناء مجيع من التقنيني واملتخصصني واألكادمييني للباحثني منصة والذي وفر واملعلومات

 .واملعلومات احلاسب علوم جماالت
 الذي الغايل وطننا خدمة يف هبا املناط ابلدور تقوم وأن أهداف، من أعينها نصب الكلية وضعته ما كل إجناز على يعيننا أن هللا ندعوا ،وأخريا  

 .الكثري منا وينتظر الكثري قدم
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 نشأة الكلية :

/م ب( بتاريخ 0202علوم احلاسب واملعلومات يف مدينة سكاكا بناء  على القرار السامي رقم ) أُنِشئت كلية
هـ.  2202/2202هـ(، وبدأ العمل فيها بداية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 00/0/2201)

 حيث تشتمل الكلية حاليا  على التخصصات التالية:

 علوم احلاسب /بكالوريوس  -2
(Computer Science) 

 هندسة احلاسب اآليل والشبكات/بكالوريوس -0
 (Computer Engineering and Network ) 

 نظم املعلومات /بكالوريوس  -0
(Information Systems ) 

 بكالوريوسهندسة الربجميات / -2
(Software Engineering ) 
 /ماجستري األمن السيرباين -5
(Cybersecurity ) 
 ماجستري/ علوم البياانت -6
(Data Sciences ) 
 
 
 

 

 

 

 

 



  م  0202/0202 -هـ  1442/1441ليل التعريفي لكلية علوم احلاسب واملعلومات الد

 

 اهليكل التنظيمي للكلية :
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 الرؤية والرسالة و والقيم واألهداف
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 -الرؤية:
 .الريدة يف التعليم والبحث العلمي والتصنيف بني أفضل كليات علوم احلاسب واملعلومات على املستوى احمللي

 
 -الرسالة:

ي املبتكر الذي ينمي  جماالت احلوسبة املختلفة من خالل التعليم والبحث العلمإعداد كوادر علمية مؤهلة يف
 بداعية والقدرات التحليلية ويسهم يف خدمة اجملتمع.املنهجية اإل

 
 -القيم:
  اإلسالمية األخالق ترسيخ ●

 .و ذلك من خالل االلتزام مببادئ وقيم اإلسالم يف مجيع أنشطة الكلية
 طن ه الو جتا املسؤولية ●

 .ذلك عن طريق  زرع اإلنتماء للوطن و احلرص على املسامهة ىف رفعته لدى اخلرجيني و
 األصالة و التميز ●

 .ذلك من خالل احلرص على التميز ىف العملية التعليمية و
 الفكرية امللكية حرتامإ ●

 .و ذلك من خالل استخدام نسخ أصلية من الكتب و الربجميات           
 حتفيزها و اءاتالكف تشجيع ●

 .االهتمام ابلكفاءات و حتفيزها سواء كانت بني العاملني ابلكلية أو الطالب يأ
  مؤسسي بشكل العمل ●

 ي.األقسام و إحرتام التدرج الوظيف و ذلك بتحديد دور كل قسم ىف الكلية و ترسيخ التعاون بني
 
 -األهداف:

 .الكليةاألكادميي لربامج عتماد إلحصول على الالتعليمية ل العملية يف واجلودة زيالتم على فا احل .2
 .احلوسبةتقوية القدرات التنافسية للخرجيني يف خمتلف جماالت  .0
 داء أعضاء هيئة التدريس يف الكلية.ألالتطوير املستمر  .0
 عايل.الستوى املحباث العلمية املبتكرة ذات نشر األ .2
  الكلية.قامة الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير املستمر يفإ .5
 تعزيز دور الكلية يف خدمة اجملتمع احمللي. .6

 



  م  0202/0202 -هـ  1442/1441ليل التعريفي لكلية علوم احلاسب واملعلومات الد

 

 

 

 

 

 األقسام العلمية 

 

 قسم علوم احلاسب  (1
 قسم هندسة احلاسب والشبكات (2
 قسم نظم املعلومات (3
 قسم هندسة الربجميات (4
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 قسم علوم احلاسب 

 -:نبذة عن القسم

علوم احلاسب واملعلومات, والذي  يُعد قسم علوم احلاسب القسم األكادميي األساسي اليت نشأت عليه كلية 
ن التطور السريع واهلائل يف جمال تقنية احلاسبات و إالعلمية التابعة لكلية العلوم.  كان سابقا أحد األقسام

وما واكب ذلك من تطور يف جمال الربجميات وتكنولوجيا املعلومات والشبكات كان له اكرب االثر  املعلومات 
اجملاالت. ونتيجة لذلك انشئ قسم علوم احلاسب يف جامعة اجلوف استجابة على حياتنا اليومية يف شىت 

هلذه التحديت و لتطوير املفاهيم والنظريت املتعلقة جبميع حقول املعرفة املرتبطة بعلوم احلاسب, ولتزويد 
العمل  املنطقة خبرجيني مؤهلني علميا وعمليا, مسلحني أبحدث التطورات يف هذا اجملال وذلك ملواجهة سوق

املتطلع هلذا التخصص أو للدراسات العليا. يشرتط على الطالب لكي يلتحق ابلقسم أن جيتاز برانمج السنة 
هـ، ابملعدل املطلوب املعتمد 2201/2202التحضريية الذي أقرته اجلامعة يف جملسها الرابع للعام اجلامعي 

بكالوريوس علوم احلاسب   علومات شهادةمن جملس القسم.  ومتنح الكلية خلرجيي قسم علوم احلاسب وامل
ساعة معتمدة موزعة بني حماضرات نظرية وأخرى عملية  133واملعلومات وذلك بعد أن بتم الطالب 

ابإلضافة إىل مشروع خترج مقسم على فصلني دراسيني مها السابع والثامن, يقوم فيه الطالب بتحليل وتصميم 
الب أو عضو هيئة التدريس مستفيدا مبا درسه خالل املستويت وتنفيذ أحد التطبيقات اليت يقرتحها الط

 السابقة, وذلك حتت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس.  

يوفر القسم قاعات دراسية حديثة مزودة أبجهزة العرض, كما ويوجد ابلقسم أربعة معامل حاسب مزودة  
قسم علوم احلاسب واملعلومات ملتزم  أبحدث الربامج والتطبيقات اليت حيتاجها الطالب يف دراستهم. إن

مبساعدة طالّبه يف حتقيق ذاهتم وتطوير قدراهتم  من خالل توفري أعضاء هيئة التدريس متميزين مبستواهم 
األكادميي والبحثي يف إطار بيئة تربوية سليمة تتسم ابالحرتام والتعاون وااللتزام واجلدية تساعد يف أتهيلهم 

 ت العصر احلديث.وإعدادهم ملواجهة متطلبا
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 -:القسم رؤية

الريدة يف التعليم والبحث العلمي والتصنيف بني أفضل أقسام علوم احلاسب واملعلومــات على املستوى 
 .احمللى

 -:رسالة القسم

إعداد كوادر علمية مؤهلة يف جماالت علوم احلاسب واملعلومات املختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي 
 .ينمي املنهجية االبداعية والقدرات التحليلية ويسهم يف خدمة اجملتمع املبتكر الذي

 -أهداف القسم:

 تعزيز مهارات وقدرات الطالب من خالل توسيع معارفهم يف علوم احلاسب. .2

 حتسني مهارات الطالب االبداعية ومهارات التفكري النقدي. .0

 إعداد الطالب للمنافسة يف سوق العمل. .0

 ملبتكر.تعزيز البحث العلمي ا .2

 .توسيع دور القسم يف خدمة اجملتمع احمللي .5

 -:جماالت عمل اخلريج

 إعداد خرجيني قادرين على صناعة الربجميات. .2

 إعداد خرجيني قادرين على التعامل مع شبكات احلاسوب وصيانتها وإدارهتا. .0

 إعداد خرجيني قادرين على تصميم قواعد البياانت وإدارهتا. .0

 ين على التعامل مع التطورات العاملية يف جمال احلاسبهتيئة وإعداد خرجيني قادر  .2

غرس القيم واملثل األخالقية واالجتماعية لدى الطلبة ليكونوا مؤهلني للتفاعل بشكل اجيايب مع اجملتمع  .5
 وقيادته حنو األفضل. 

 تقدمي املشورة والدعم الفين ملختلف قطاعات اجملتمع. .6
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 -منسويب القسم:
 شطر الطالب:

نسيةاجل االسم م  املؤهل العلمي 

 -اذالرتبة العلمية )أست
 أستاذ -أستاذ مشارك

-حماضر  -مساعد
 معيد(

 التخصص الدقيق
ل دولة احلصو 

 على املؤهل

 تونس الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد دكتوراه )مشرف القسم( تونسي د. فتحي حممد مقيص 2 .2

 بريطانيا اسرتجاع املعلومات أستاذ مشارك دكتوراه )عميد الدراسات العليا( سعودي د. مشرف فياض الرويلي 0 .0

 أمريكا التنقيب يف البياانت أستاذ مساعد  )وكيل الكلية( دكتوراه سعودي محد بن موسى السياطأد.  0 .0

 سعودي عوض العنزي بن د. سعد 4 .2
دكتوراه )وكيل عمادة السنة األوىل 

(املشرتكة  
ريطانياب معاجلة اللغات الطبيعية أستاذ مساعد  

 سعودي عويد الشمري بن د. انصر 5 .5
دكتوراه )وكيل عمادة الدراسات 

 العليا(
 بريطانيا الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد

 سعودي عالء بن صاحل العرجان .د 6 .6
دكتوراه )وكيل عمادة القبول  

  والتسجيل(
 أمريكا النظم املوزعة أستاذ مساعد

 بريطانيا أمن الشبكات أستاذ مشارك د كتوراه أردين شادي امساعيل نشوان د. 7 .7
 الياابن القياسات احليوية أستاذ مشارك دكتوراه مصري د. أسامة عودة 8 .1
 تركيا متييز االمناط أستاذ مشارك دكتوراه سوداين د. حممد احلافظ مصطفى  9 .1

22. 1
0 

وماتتعليم اآللة وأمن املعل أستاذ مشارك دكتوراه مصري د. حممد حممد عزالدين   مصر 

 تونس الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد دكتوراه تونسي د. فتحي حممد مقيص  .22

20. 1
1 

االتتكنولوجيا املعلومات واالتص أستاذ مساعد دكتوراه بنجالديش حممد قمر الزمان د.  الصني 

20. 1
2 

يةكوري اجلنوب متييز االمناط ومعاجلة الصور أستاذ مساعد دكتوراه ابكستاين حممد محيد صادق امساعيلد.   

22. 1
3 

الكبرية احلوسبة السحابية والبياانت أستاذ مساعد دكتوراه مصري املتويل د. نوح صربي  بريطانيا 

25. 1
4 

 فرنسا هندسة الربجميات أستاذ مساعد دكتوراه تونسي د. أكرم عجويل

 اسرتاليا متييز االمناط ومعاجلة الصور أستاذ مساعد دكتوراه أردين د. سعيد حممد العليوات1 .26
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27. 1
6 

 السويد احلوسبة الفائقة االداء أستاذ مساعد دكتوراه جزائري د. عبداحلليم مساعي

21. 1
7 

ئقمتييز االمناط وحتليل الواث أستاذ مساعد دكتوراه تونسي د. حممد الشاذيل الفهري  تونس 

21. 1
8 

نسافر  امن املعلومات واألنظمة املوزعة أستاذ مساعد دكتوراه تونسي د. هادي حامدي  

02. 1
9 

 السعودية التحسني والرتاكيب احملددة أستاذ مساعد دكتوراه بنقالدش د. حممد حمي الدين أزاد

02. 2
0 

 مصر الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد دكتوراه مصري اسالم فؤاد حممد محودة .د

00. 2
1 

 مصر احلوسبة السحابية أستاذ مساعد دكتوراه مصري مدحت توفيق عبداهلادي .د

00. 2
2 

 كندا الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد دكتوراه سعودي د بن فاحل السرحايند. أجم

02. 2
3 

 أمريكا أمن الشبكات أستاذ مساعد دكتوراه سعودي د. إبراهيم بن راشد الرشيدي

05. 2
4 

 أمريكا الذكاء االصطناعي أستاذ مساعد دكتوراه سعودي د. يوسف بن سالمة احلويطي

06. 2
5 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي الرويليبن جهيم  أ. فواز

07. 2
6 

 أمريكا  حماضر ماجستري سعودي أ. عبد العزيز الشراري

01. 2
7 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي حسني الزابيلبن أ. عبداملنعم 

01. 2
8 

 أمريكا  حماضر ماجستري سعودي صالح اخلالديبن أ. مهند 

02. 2
9 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي عبدهللا اجملنوينبن مين أأ. 

02. 3
0 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي جناء البالديبن عائش  أ.

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي خليف الكويكيببن أ. عيسى 3 .00



  م  0202/0202 -هـ  1442/1441ليل التعريفي لكلية علوم احلاسب واملعلومات الد
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 أمريكا  معيد ماجستري سعودي عبيد احلريب بن أ. فادي  .00

02. 3
3 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي نزال الكويكيب بن أ. فارس

05. 3
4 

يدمع ماجستري سعودي أ. وليد بن غازي احلمود  أمريكا  

06. 3
5 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي عازي العنزيبن أ. بدر 

07. 3
6 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي موسى الشرميي بن أ. عباس

01. 0
7 

 أمريكا  معيد ماجستري سعودي عبدالكرمي احلريب بن أ. عبدالرمحن

01. 0
1 

 داخلي  معيد بكالوريوس سعودي راشد الفالح بن أ. سلطان

22. 0
1 

 داخلي  معيد بكالوريوس سعودي راس الشمريفبن أ. عايد 
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 املؤهل العلمي اجلنسية االسم م
ستاذ أ -الرتبة العلمية )أستاذ

 -أستاذ مساعد -مشارك
معيد(-حماضر   

 التخصص الدقيق
دولة 

احلصول 
 على املؤهل

 تونسية د. آسيا بن علية  .22
دكتوراه )منسقة القسم 

 شطر الطالبات(
 عدأستاذ مسا

 تونس اهلندسة الصناعية واحلاسب

 تونس امن الشبكات أستاذ مساعد دكتوراه تونسية د. رندة جابر  .20

 د. سلوى هنداوي  .20
تكنولوجيا املعلومات  أستاذ مساعد دكتوراه تونسية

 واالتصاالت
 تونس

 مصر محاية اخلصائص احليوية أستاذ مساعد دكتوراه مصرية ميادة طارق حسن الغايشةد.   .22
 داخلي  معيد ماجستري سعودية صاحل الزهراينبنت مىن  أ.  .25
 أمريكا  معيد ماجستري سعودية سامل الشدوخيبنت أ. خلود   .26
 أمريكا  معيد ماجستري سعودية طارش الشمري بنت أ. مطيعه  .27
 أمريكا  معيد ماجستري سعودية حمسن الرويلي بنت أ. وسام  .21
 بريطانيا  معيد ماجستري سعودية جلحيشمحدان ا بنت شواقأأ.   .21
 بريطانيا  معيد ماجستري سعودية حممد الباسل بنت أ. مشاعل  .52
 بريطانيا  معيد ماجستري سعودية خليل الواكدبنت عائشة  أ.  .52
 داخلي  معيد ماجستري سعودية سامل النصرييبنت أ. ثناء   .50
 داخلي  معيد ماجستري سعودية فاطمة حممد الرويليأ.   .50
 داخلي  معيد بكالوريوس سعودية خملف العنزيبنت أ. أجماد   .52
 داخلي  معيد بكالوريوس سعودية محود الغويري بنت . نورهأ  .55
 داخلي  معيد بكالوريوس سعودية عطا الفرهودبنت . مها أ  .56
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 -اخلطة الدراسية:
 

Level 

 املستوى

Course Code 

 رمز املقرر

Course Name 

قرراسم امل  

Credit 
Hours 

 الوحدات

Studding Hours الساعات الدراسية Prerequisite
s 

 املتطلبات
Lec 
  حماضرة

Labعملي Tut نمتاري  

One 
 األول

18 
Credit
s , 23 
Hours 

ENGL 101 Intro. To Acad. Discourse 0 0 3 3 مقدمة يف اخلطاب األكادميي  

PHYS 101 General Physics 1  ء عامةفيزي  1 4 3 2 0  

MATH 101 Calculus 1 2 0 3 3 1 حساب التفاضل والتكامل  

CHEM 101 General Chemistry 1  0 2 3 4 1 كيمياء عامة  

CSC 101 
Intro. to Computer and 
Programming 

  0 2 3 4 مقدمة يف احلاسبات والربجمة

Two 
 الثاين

14 
Credit
s , 15 
Hours 

IC 101 Intro. To Islamic Culture  0 0 2 2 املدخل اىل الثقافة اإلسالمية  

MATH 102 Calculus 2  2 0 3 3 2 حساب التفاضل والتكامل MATH 101 

CSC 102 Computer Programming 1  0 2 3 4   1 برجمة احلاسب CSC 101 

ENGL 102 Intro. to Report Writing 0 0 3 3 مقدمة يف كتابة التقارير ENGL 101 

ARAB 101 Arabic Language Skills  0 0 2 2 املهارات اللغوية  

 

 

Level 

 املستوى

Course Code 

 رمز املقرر

Course Name 

 اسم املقرر

Credit 
Hours 

 الوحدات

Studding Hours الساعات الدراسية 

Prerequisite
s 

 املتطلبات

Three 
 الثالث

17 
Credit
s , 19 

IC 102 
Islamic and Society 
Construction 

  0 0 2 2 اإلسالم وبناء اجملتمع

ENGL 124 
Translat. In Fields of Comp. 
Studies  

 ENGL 102 0 0 3 3 ترمجة يف حقول احلاسب

CSC 104 Computer Programming 2  0 2 3 4 2 برجمة احلاسب CSC 102 
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Hours CSC 316 Computer And Society  جملتمعاحلاسب وا  3 3 0 0  

ARAB 103 Arabic Expository Writing 0 0 2 2 حترير عريب  

STAT 324 Statistics & Probabilities 1 0 3 3 إحصاء واحتماالت  

Four 
 الرابع

16 
Credit
s , 20 
Hours 

IC 103 The Economic System in Islam 0 0 2 2 النظام االقتصادي يف اإلسالم  

MATH 242 Linear Algebra 1 0 3 3 اجلرب اخلطي MATH 102 

CSC 217 Data Structures 0 2 3 4 تراكيب البياانت CSC 104 

CSC 216 Logic Design  0 2 3 4 التصميم املنطقي  

CSCI 225 
Comp. Organizat.& Assbly. 
Lgge 

 CSC 102 1 0 3 3 تنظيم احلاسبات ولغة التجميع

 

 

 

Level 

 املستوى

Course Code 

 رمز املقرر

Course Name 

 اسم املقرر

Credit 
Hours 

 الوحدات

Studding Hours الساعات الدراسية 

Prerequisite
s 

 املتطلبات

Five  
 اخلامس

18 
Credit
s , 21 
Hours 

IC 105 Principles of Human Rights 0 0 2 2 مبادئ حقول اإلنسان  

OPR 201 Operations Research  ملياتحبوث ع  3 2 0 2 MATH 102 

CSCI 335 Operating System  1 0 3 3 نظم التشغيل CSC 413 

CSC 351 
Computer Centers 
Managements  

 CSC 104 0 2 2 3 إدارة مراكز احلاسب اآليل

CSC 383 Discrete Structures  0 0 3 3  تراكيب حمددة CSC 104 

CSCI 325 Database System لبياانتقواعد ا  4 3 2 0 CSCI 217 

Six 
 السادس

17 

IC 104 
Fundamental of Islamic Political 
System 

  0 0 2 2 أسس النظام السياسي يف اإلسالم

CSCI 337 Essentials Of Programming 1 0 3 3 مبادئ لغات الربجمة CSCI 217 
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Credit
s , 22 
Hours 

Lgges.  

CSC 328 Computer Architecture  0 0 3 3 عمارة احلاسبات 
CSCI 216, 
CSCI 225 

CSC 343 Software Engineering  0 0 3 3 هندسة الربجميات CSCI 337 

CSCI 363 Artificial Intelligence  1 0 3 3 الذكاء االصطناعي CSC 383 

CSC 375 Computer Graphics & H.C.I  0 0 3 3 نظم الرسم والتفاعل بني االنسان واحلاسب CSCI 217 

 

 

Level 

 املستوى

Course Code 

 رمز املقرر

Course Name 

 اسم املقرر

Credit 
Hours 

 الوحدات

Studding Hours الساعات الدراسية 
Prerequisites 

 املتطلبات

Seven 
 السابع

17 
Credit
s , 22 
Hours 

CSC 338  0 0 3 3 تصميم املرتمجات CSCI 337 

CSCI 422  احلاسب نظام شبكات  3 3 0 1 CSCI 335 

CSCI 426  1 0 3 3 قواعد بياانت متقدمة CSCI 325 

CSCI 447  1 0 3 3  إدارة مشروعات الربجمة CSC 343 

CSCI 490  1 0 3 3 (1) مواضيع خمتارة  

CSC 494  0 0 2 2 (1) مشروع حبث 
CSC 343, 
CSCI 325 

Eight 
 الثامن

16 
Credit
s , 20 
Hours 

CSCI 403   0 2 3 4 تقنية االنرتنت CSCI 422 

CSCI 413   1 0 3 3 تصميم وحتليل اخلوارزميات CSC 383 

CSCI 491  ( 0مواضيع خمتارة) 1 0 3 3  

CSC 492   0 0 3 3 النظم املوزعة واملعاجلات املتوازية 
CSCI 422, 
CSCI 426 

CSCI 495  ( 0مشروع حبث) 0 4 1 3 CSC 494 

 

Total Credit 133 133 جمموع الساعات               
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 -:واملختربات املعامل

 جهاز حاسوب مثبت عليها برامج  تستخدم 02حيتوى القسم حاليا معملني  للحاسب يف كل منهما 
 ستفيد من معامل األقسام والكليات األخرى تلتدريس مجيع مقررات القسم. كما 

 -:جماالت عمل اخلريج

 لربجميات.الربجمة وهندسة ا .2

 املسامهة يف تطوير وبرجمة نظم املعلومات. .0

 اإلدارة واملشاركة يف تصميم شبكات احلواسيب. .0

 تصميم وتطوير املواقع اإللكرتونية. .2

 العمل يف فرق عمل يف تطبيقات ذكية أو تستخدم البيانيات. .5
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 قسم هندسة احلاسب والشبكات
خصصات تطورا  يف عامل التكنولوجيا وأكثرها إسهاما  يف رفاهية حياتنا تعترب هندسة احلاسب اآليل والشبكات من أكثر الت

اليومية من خالل وجودها يف شىت امليادين العلمية والصناعية، إذ تعترب هندسة احلاسب حلقة وصل بني علوم احلاسب من 
ات احلاسب إذ أهنا تغطي جهة واهلندسة اإللكرتونية من جهة أخرى، فهي تدمج دراسة الربجميات مع دراسة عتاد منظوم

العديد من املواضيع املتعلقة بتصميم النظم الرقمية وبنية احلاسوب وتصميم الدوائر املتكاملة وتراسل البياانت وأنظمة شبكات 
 احلاسب وتطبيقاته. 

ة وإدارة إن قسم هندسة احلاسب اآليل والشبكات بكلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة اجلوف وبدعم من عمادة الكلي
اجلامعة، يسعى إىل إعداد وأتهيل طالبه إىل أن يصبحوا قادرين على اإلندماج مباشرة بعد التخرج يف سوق العمل، وذلك 
من خالل التطوير املستمر يف أسلوب التدريس وحمتويت املقررات مبا يتالءم مع متطلبات سوق العمل، كما يقوم القسم 

 احلديثة يف  جمال ختصص هندسة احلاسب اآليل والشبكات.  بتقدمي دورات وندوات حول اجملاالت

للهجرة وهو يستقبل فصليا  عددا  الأبس به من الطالب من السنة التحضريية  2200مت إفتتاح القسم حبمد هللا وتوفيقه سنة 
فري جمموعة من ومن أقسام الكلية وكليات اجلامعة األخرى يف مسعى حثيث ليكون رافد اجلهة وسوق العمل، ومن أجل تو 

مهندسي احلاسب والشبكات أكفاء قادرين على تقدمي أفضل اخلدمات للمجتمع وللشركات واملؤسسات اليت يتم توظيفهم 
 فيها. 

سعيا  من القسم لرفع جودة مستوى الطالب اخلرجيني، وابإلضافة للخطة الدراسية األكادميية واليت ختضع لتحديث مستمر  
واضيع يف جمال هندسة احلاسب اآليل والشبكات وتدريسها كمقررات منفصلة ليتم تغطيتها يف فإنه يتم إنتقاء أحدث امل

مقررات معتمدة ابخلطة مثل مقرر مواضيع خمتارة، و يهتم القسم ويؤكد على أن تكون مواضيع مشاريع التخرج لطالب 
شرف على قسم هندسة احلاسب القسم يف صميم التخصص ويف أحدث جمالت هندسة احلاسب اآليل والشبكات، كما ي

 اآليل والشبكات كادر أكادميي ذو كفاءة عالية و ذو خربة كبرية يف جمال التدريس والبحث العلمي و من جنسيات خمتلفة.

إن قسم هندسة احلاسب اآليل والشبكات بكلية احلاسب واملعلومات يف جامعة اجلوف يستعد لتخريج الدفعة السابعة من 
 ختصيص مقاعد لشطر الطالبات يف العام املقبل، متأملني أن يسهم هؤالء الطلبة يف مسرية التنمية احمللية الطالب، إضافة  إىل

 بصفة خاصة وابململكة بصفة عامة.
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 -الرؤية:

 الريدة يف التعليم والبحث العلمي والتصنيف بني أفضل أقسام هندسة احلاسب االيل والشبكات على املستوى احمللي.

 -الرسالة:

إعداد كوادر علمية مؤهلة يف جماالت هندسة احلاسب اآليل والشبكات املختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي املبتكر 
 .الذي ينمي املنهجية اإلبداعية والقدرات التحليلية ويسهم يف خدمة اجملتمع

 -األهداف:

 ادميي لربانمج القسم.التعليمية للحصول على اإلعتماد األك العملية يف التميز واجلودة حتقيق .2
 تطوير القدرات التنافسية للخرجيني يف خمتلف جماالت هندسة احلاسب اآليل والشبكات. .0
 التطوير املستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس يف القسم. .0
 نشر األحباث العلمية املبتكرة ذات املستوى العايل. .2
 سم.عقد الشراكات الوطنية والدولية لدعم التطوير املستمر يف الق .5
 تعزيز دور القسم يف خدمة اجملتمع احمللي. .6

 

 جماالت عمل اخلريج :

 معيد ابجلامعة. .2
 مساعد ابحث ابجلامعة. .0
مهندس حاسب آيل و شبكات مساعد )يف القطاع احلكومي أو اخلاص(: يقوم  بكل ما يتعلق أبعمال هندسة  .0

االت احلاسب اآليل واإلشراف على هذه احلاسب اآليل من إعداد البحوث والدراسات والتقارير والتوصيات يف جم
 األعمال والقيام ابألعمال األخرى ذات العالقة مبجال احلاسب اآليل وفحص وتركيب وصيانة أجهزة.

 ومن األمثلة على األعمال اليت خيتص هبا هذا التخصص: .2
 عمل تصاميم الشرائح املمغنطة وأجهزة احلاسب اآليل وتصميم الذاكرات والتخزين املمغنط. .أ

 بناء وتركيب و وضع مواصفات أجهزة احلاسبات والدوائر الرقمية املختلفة. .ب
 صيانة أجهزة احلاسب اآليل وربطها ابلشبكات وإستخدامها يف تطبيقات التحكم واإلتصاالت. .ت
 متابعة اإلحتياجات من قطع الغيار وغريها من إحتياجات الصيانة وإعداد القوائم الالزمة بذلك. .ث
 اسبة يف عمليات املشاريع لألجهزة الرئيسية من احلاسبات الرئيسية واحلاسبات الشخصية.حتديد األجهزة املن .ج
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-:منسويب القسم  

 شطر الطالب:

 املؤهل العلمي اجلنسية االسم م
 -اذالرتبة العلمية )أست

أستاذ  -أستاذ مشارك
معيد(-حماضر  -مساعد  

 التخصص الدقيق
دولة احلصول 
 على املؤهل

 دكتوراه سعودي ظهورد. أمحد بن سعد امل  .1
 )رئيس القسم(

 

 أستاذ مساعد
ذكاء اصطناعي وامن 

 الشبكات
 امريكا

 دكتوراه سعودي مكمي الرويليبن مدهللا  .د  .2
 )عميد الكلية(

 

 أمريكا معاجلة الصور أستاذ مساعد

 دكتوراه موريتاين حممد فال ولد حممد .د  .3
 

 تونس التحكم اآليلنظمة أ أستاذ مساعد

 دكتوراه سعودي براك الرباكن بسعود  .د  .4
 

 بريطانيا شبكات أستاذ مساعد

 دكتوراه اردين د. سعيد صاحل سلوم  .5
 

 روسيا مناطييز األمت أستاذ مساعد

 دكتوراه سعودي حممد السرحاين بن فايز .د  .6
 

 بريطانيا من املعلوماتأ أستاذ مساعد

 دكتوراه تونسي دبوسأنيس رضى بو  .د  .7
 

 أستاذ مساعد
-رابئيةكههندسة  

 كرتونياتإل
 تونس

 دكتوراه تونسي هيثم حممد بن شيخه .د  .8
 

 تونس صاالتإتشبكات و  أستاذ مساعد

 دكتوراه مصري يسر سعد عبد هللا .د  .9
 

 كندا الدوائر املتكاملة أستاذ مساعد

 دكتوراه تونسي سعد عمر املاجرياأل .د  .11
 

 فرنسا ذكاء اصطناعي أستاذ مساعد

 دكتوراه تونسي اويالش احلبيب سليم د.  .11
 

 أستاذ مشارك
كهرابئية هندسة  

 تصاالتإو 
 أملانيا

 دكتوراه تونسي الظاهري ابراهيم سليم د.  .12
 

 تونس كهرابئيةهندسة   أستاذ مساعد

 دكتوراه سعودي د. هذال بن سالمة الوقيد  .13
 

 امريكا التعلم العميق أستاذ مساعد

 دكتوراه مصري د. حممد األمري ماهر شرف  .14
 

 مساعدأستاذ 
ذكاء اصطناعي وامن 

 الشبكات
 امريكا
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 شطر الطالبات:

 املؤهل العلمي اجلنسية االسم م
 -اذالرتبة العلمية )أست

أستاذ  -أستاذ مشارك
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اخلطة الدراسية:   

 الحاليةالخطة الدراسية 

 

Level 

 

Course 

Code 

 

Course Title 

Required 

or Elective 

* Pre- 

Requisite 

Courses 

Credit 

Hours 

College or 

Department 

Prep Year 

Term 1 

Level 1 

ENGL001 English Language (1) Required  8 College 

COMM001 Communication skills Required  2 College 

IT001 Information Technology (1) Required  2 College 

MATH001 Mathematics (1) 
Required 

 2 College 

PE001 Physical  Education (1) 
Required 

 1 College 

NS001 Natural Sciences (1) 
Required 

 2 College 

Prep Year 

Term 2 

Level 2 

ENGL002 English Language (2) Required  8 College 

PYP002 University Studies  Skills Required  2 College 

IT002 Information Technology (2) Required  2 College 

MATH002 Mathematics (2) Required  4 College 

PE002 Physical  Education (2) Required  1 College 

NS002 Natural Sciences (2) Required  2 College 

1st Year ENGL 101 Introduction   to Academic  Required  3 Institution 
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Semester 1 Discourse 

PHYS101 Physics Required  4 College 

CHEM101 Chemistry Required  4 College 

MATH101 
Differentiation and Integration 

Calculus (I) Required  3 College 

CSC 101 
Introduction to Computers 

Programming Required  4 College 

 

 

 

1st Year 

Semester 2 

ARAB101 Arabic Language Skills Required  2 Institution 

CSC 102 Computer Programming (I) Required CSC101 4 College 

MATH102 
Differentiation and Integration 

Calculus (II) Required MATH101 3 College 

IC 101 Introduction to Islamic Culture Required  2 Institution 

ENGL 102 Introduction to Report Writing Required ENGL101 3 Institution 

2nd Year 

Semester 1 

CEN 211 Logic Design Required  4 Department 

CSC 104 Computer Programming (II) Required CSC102 4 College 

CSC383 Discrete  Structures Required CSC102 3 College 

ELE 201 Fundamentals of Electric Circuits Required  3 Department 

IC 102 Islam and Society Construction Required  2 Institution 

STATI 324 Statistic and probabilities Required MATH102 3 College 
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2nd Year 

Semester 2 

ARAB 103 Arabic Writing Required  2 Institution 

 CEN 222 
Computer  Organization and 

Assembly Language Required CEN211 3 Department 

 CSCI 217 Data Structures Required CSC104 4 College 

 ELE 203 Electromagnetism Required MATH102 3 Department 

 IC 103 Economic System in Islam Required  2 Institution 

 MATH  202  Differential Equations Required MATH102 3 College 

3rd Year 

Semester 1 

CEN326 Computer Architecture Required CEN225 3 Department 

 CSCI325 Data Base Systems Required CSCI217 4 College 

 ELE301 Signals and Systems Analysis Required ELE201 3 Department 

 ELE312 Electronics(1) Required ELE201 4 Department 

 IC105 Principles of Human Rights Required  2 Institution 

 MATHI242 Linear Algebra Required MATH204 3 College 

3rd Year 

Semester 2 

CEN342 Introduction to Data Transmission Required ELE301 4 Department 

CEN399 Summer Training Required   Department 

CEN433 Microprocessor systems Required CEN326 4 Department 

CEN444 Computer Networks (1) Required CEN342 3 Department 

CSC343 Software Engineering Required CSCI217 3 College 

CSCI335 Operating System Required CSCI217 3 College 
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IC104 
Fundamental of Islamic Political 

System 
Required  2 Institution 

4th Year 

Semester 1 

CEN445 Computer Networks (2) Required CEN444 4 Department 

CEN455 Digital control Required ELE301 4 Department 

CEN494 Project I Required 

90 Credit 

CEN342  

CEN433 

CEN444 

CSC343 

2 Department 

CSC465 System Programming Required CEN326 3 College 

GEN402 
Management Of Engineering 

Projects 
Required CSC343 3 Department 

4th Year 

Semester 2 

CEN448 Networks & Information Security Required CEN445 3 Department 

CEN459 Intelligent Systems and Robotics Required CEN455 3 Department 

CEN491 Selected Topic in CEN Required  3 Department 

CEN495 Project (II) Required CEN494 3 Department 

ELE417 Integrated Circuits Design Required 

CEN211 

ELE312 
4 Department 
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 طرر الخطة الدراسية امل

 م8191/ 8192  -هـ  9341/9331   بداية من

 

 

 

1st semester courses (Preparatory year) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Computer Skills CIS 101  101حسب  2 0 2 3 --- 

2 English Language (1)  ENGL 001  001انجل  5 10 5 6 --- 

3 Introductory Mathematics MTH 101 101ريض      2 2 0 3 --- 

4 University Life Skills EDU 101  101ترب  2 0 0 2 --- 

Total 11 12 7 93  

 

2nd semester courses (Preparatory year) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Problem Solving  

and Programming 

CIS 102  102حسب  2 0 2 3 CIS 101 

2 English Language (2) ENGL 002  002انجل  5 10 5 6 ENGL 001 

3 Differential Calculus MTH 108  102ريض  2 2 0 3 MTH 101 

4 Principles of Chemistry CHM 103  103كيم  2 0 2 3 --- 

Total 11 12 9 15  

 

3rd semester courses (Regular & Cooperative) 

Course Title English Arabic Units CH Prerequisites 
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Code/ #. Code/ #. Th. Tr. Pr. 

1 Fundamentals of Islamic Culture ISL 101  101سلم  2 0 0 2 --- 

2 Arabic Language Skills ARB 100  100عرب  2 0 0 2 --- 

3 Computer programming (1) CIS 203  203حسب  3 0 2 2 CIS 102 

4 Discrete Maths CIS 211  211حسب  3 1 0 3 MTH 102 

5 General Physics (1) PHS 101  101فز  3 0 2 2 --- 

6 Integral Calculus MTH 203  3 0 2 2   203ريض MTH 102 

Total 91 3 4 98  

 

4th  semester courses (Regular & Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Digital & Logic Design CNE 101  101هال  3 1 0 3 CIS 211 

2 Computer programming (2) CIS 204  202حسب  3 0 2 2 CIS 203 

3 General Physics (2) PHS 202  202فز  3 0 2 4 PHS 101 

4 Advanced Calculus MTH 204  3 0 2 2    202ريض MTH 203 

5 Principles of Linear Algebra MTH 221 282 ريض  2 2 0 3 MTH 203 

Total 13 5 4 17  

 

5th  semester courses (Regular & Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Advanced Digital & Logic Design  CNE 202  202هال  3 0 0 3 CNE 101 

2 Digital & Logic Design Lab  CNE 203  203هال  0 0 2 1 Co-Req CNE 202 

3 Differential Equations MTH 405  302ريض   2 2 0 3 MTH 204 

4 Data structures CIS 205  202حسب  3 0 2 4 CIS 203 
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5 Statistics and Probabilities  MTH 221  281ريض  2 2 0 3 MTH 203 

6 Electrical & Electronic Circuits ELE 268  262هكه  3 1 2 4 PHS 202 

Total 13 5 6 18  

 

6th  semester courses (Regular & Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Professional Ethics ISL 107  101سلم  2 0 0 2 --- 

2 Software Engineering CIS 321  321حسب  3 0 0 3 CIS 204 

3 Concepts of Database Systems CIS 322  322حسب  3 0 2 4 CIS 205 

4 Numerical Methods MTH 328  382ريض  2 2 0 3 MTH 305 

5 Computer Architecture 

& Organization 

CNE 204  202هال  3 0 0 3 CNE 202 

6 Signals and Systems CNE 219  211هال  3 1 0 3 MTH 204 

Total 16 3 2 18  

 

7th  semester courses (Regular & Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Operating Systems CIS 342  322حسب  3 1 0 3 CIS 205 

2 Microprocessor Systems CNE 305  302هال  3 0 2 4 CNE 204 

3 Data & Computer Communications  CNE 392  312هال  3 1 2 2 CNE 211 

4 Computer  Networks (1) CNE 393  313هال  3 1 0 3 Co-Req CNE 312 

2 Automatic Control Systems CNE 321  321هال  3 1 0 3 CNE 211 

Total 15 4 3 17  
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8th  semester courses (Regular) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Writing Skills ARB 102  102عرب  2 0 0 2 --- 

2 ISL 109 or ISL 100 

or ISL 108 

ISL 10x  10سلمx 2 0 0 2 --- 

3 Software Project Management CIS 323  323حسب  3 1 0 3 CIS 322 

2 Embedded  Systems CNE 307  301هال  3 0 0 3 CNE 305 

2 Embedded  Systems Lab CNE 308  308هال  0 0 2 1 Co-Req CNE 307 

6 Computer  Networks (2) CNE 314  312هال  3 0 0 3 CNE 313 

1 Computer  Networks Lab CNE 315  312هال  0 0 4 2 Co-Req CNE 314 

8 Automatic Control Systems Lab CNE 322  322هال  0 0 2 1 CNE 321 

Total 13 1 6 11  

 

 

8th  semester courses (Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Writing Skills ARB 102  102عرب  2 0 0 2 --- 

2 Software Project Management CIS 323  3 0 1 3 323حسب CIS 322 

3 Embedded  Systems CNE 307  301هال  3 0 0 3 CNE 305 

4 Embedded  Systems Lab CNE 312  308هال  0 0 2 1 Co-Req CNE 301 

5 Computer  Networks (2) CNE 314  312هال  3 0 0 3 CNE 313 

6 Computer  Networks Lab CNE 315  312هال  0 0 4 2 Co-Req CNE 314 

7 Automatic Control Systems Lab CNE 322  322هال  0 0 2 1 CNE 321 

8 Principles of wireless Communication CNE 416  216هال  3 0 0 3 CNE 313 
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Networks 

Total 12 0 8 18  

 

Summer 4th Year - Training (Regular) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Field Training CNE 391  391هال   *  1 Finish 110 CH 

Total    1  

 

*job training distributed over 8 weeks 

 

Summer 4th Year - Training (Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Begin Cooperative Work CNE 319  396هال   **  0 Finish 110 CH 

Total    1  

 

9th semester courses (Regular) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Principles of wireless Communication 

Networks 

CNE 416  216هال  3 0 0 3 CNE 313 

2 Networks & Information Security CNE 417  211هال  3 1 0 3 CNE 315 

3 Introduction to VLSI Design CNE 406  062هال  3 0 0 3 ELE 262 

4 Elective (1) XXX xxx xxx xxx x x x 3  

5 Graduation Project  (1) CNE 412  292هال  2 0 0 2 Finish 110 CH 

Total x x x 14  
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9th semester courses (Cooperative) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 Cooperative Work CNE 419  7  **    391هال CNE 396 

2 Graduation Project  (1) CNE 412  292هال  2 0 0 2 Finish 110 CH 

Total    9  

**job training distributed over 24 weeks 

 

 

10th semester courses (Regular) 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 

1 ISL 109 or ISL 100  

or ISL 108 

ISL 10x  10سلمx 2 0 0 2 --- 

2 EDU102 or BUS101 XXX 10x  أو دار  102ترب

101 

2 0 0 2 --- 

3 Elective (2)   x x x 3  

4 Elective (3)    x x x 3  

5 Graduation Project (2) CNE 413  293هال  1 0 4 3 CNE 492 

Total x x x 93  

 

 

10th semester courses (Cooperative) 

 

Course Title English 

Code/ #. 

Arabic 

Code/ #. 

Units CH Prerequisites 

Th. Tr. Pr. 
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1 ISL 109 or ISL 100  

or ISL 108 

ISL 10x  10سلمx 2 0 0 2 --- 

2 ISL 109 or ISL 100  

or ISL 108 

ISL 10x  10سلمx 2 0 0 2 --- 

3 EDU102 or BUS101 XXX 10x  أو دار  102ترب

101 

2 0 0 2 --- 

4 Networks & Information Security CNE 417  211هال  3 1 0 3 CNE 315 

5 Elective (1) XXX xxx xxx xxx x x x 3  

6 Elective (2) XXX xxx xxx xxx x x x 3  

7 Graduation Project (2) CNE 493  293هال  1 x 4 3 CNE 492 

Total x x x 18  

Computer and Networks Engineering Electives  

Code  Name  Th. Tr.  Pr.  CH Prerequisite 

1 CNE 492 Selected topics  in Computer Engineering 3 0 0 3 Finish 110 Credit Hours, any 

departmental  prerequisites 

2 CNE 492 Selected topics  in Networks 3 0 0 3 Finish 110 Credit Hours, any 

departmental  prerequisites 

3 CNE 481 Heterogeneous Networks 3 0 0 3 CNE 313 

4 CNE 482 Optical Networks 3 0 0 3 CNE 313 

5 CNE 483 Wireless Sensor Networks 3 0 0 3 CNE 313 

6 CNE 484 Digital Image Processing  3 0 0 3 CIS 205 

7 CNE 485 Parallel Architecture Computing 3 0 0 3 CNE 305 

8 CNE 412 Network Security Practice 2 0 2 3 Co-Req. CNE 411 

9 CNE 413 Testing of Digital Circuits 2 0 2 3 CNE 203 

10 CNE 412 Pattern Recognition 2 0 2 3 Finish 90 Credit Hours 

11 CNE 412 Digital and Fuzzy Control 2 0 2 3 CNE 322 
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12 CNE 416 Modern Sensors 2 0 2 3 Finish 90 Credit Hours 

13 CNE 477 Digital Design using VHDL 2 0 2 3 CNE 203 

14 CNE  478 Intelligent Systems and Robotics 2 0 2 3 Finish 90 Credit Hours 

15 CIS 313 Artificial Intelligence 3 0 0 3 CIS 205 

16 CIS 212 Design and Analysis of Algorithms 3 0 1 3 CIS 205 

17 CIS 426 Advanced Software Engineering 3 0 0 3 CIS 321 

18 CIS 434 Cloud computing 3 0 0 3 Finish 90 Credit Hours 

19 CIS 442 Applied Cryptography 2 0 2 3 Finish 90 Credit Hours 

20 CIS 462 Natural Language Processing 3 0 0 3 Finish 90 Credit Hours 

21 CIS 463 Bioinformatics 3 0 1 3 Finish 90 Credit Hours 

22 CIS 465 Expert Systems 3 0 0 3 Finish 90 Credit Hours 
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 املعامل واملختربات:

حيتوى القسم حاليا معامل  للحاسب جمهزة  أبجهزة حاسوب مثبتة عليها برامج  تستخدم لتدريس مقررات 
الربجمة  وبرامج حماكات تسخدم يف  تدريس مقررات ختصصية أخرى كرتاسل البياانت ,  وااللكرتونيات ,  

 والشبكات و التحكم الرقمي...... 

 

 

 يج :جماالت عمل اخلر 

 معيد ابجلامعة  .2
 مساعد ابحث ابجلامعة  .0
مهندس حاسب آيل و شبكات مساعد )يف القطاع احلكومي أو اخلاص( :  يقوم  بكل ما يتعلق  .0

أبعمال هندسة احلاسب اآليل من إعداد البحوث والدراسات والتقارير والتوصيات يف جماالت احلاسب 
فحص مثل    ال األخرى ذات العالقة هبذا اجملالاآليل  واإلشراف على هذه األعمال والقيام ابألعم

 شبكات.الاسب آيل و احلوتركيب وصيانة أجهزة 
 هبا هذا  التخصص :  ومن  األمثلة على األعمال اليت خيتص .2

 عمل تصاميم الشرائح املمغنطة وأجهزة احلاسب اآليل وتصميم الذاكرات والتخزين املمغنط .أ
 اسبات والدوائر الرقمية املختلفةبناء  وتركيب ووضع مواصفات أجهزة احل .ب
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 صيانة أجهزة احلاسب اآليل وربطها ابلشبكات واستخدامها يف تطبيقات التحكم واالتصاالت .ت
 متابعة االحتياجات من قطع الغيار وغريها من احتياجات الصيانة وإعداد القوائم الالزمة بذلك .ث
ية من احلاسبات الرئيسية حتديد األجهزة املناسبة يف عمليات املشاريع لألجهزة الرئيس .ج

 واحلاسبات الشخصية.
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 قسم نظم املعلومات 

  -:نبذة عن القسم

 املعلومات نظم ختصص ويعد. واملعلومات احلاسب علوم كلية يف الرئيسية األقسام من املعلومات نظم قسم يعترب
 املؤهلني املدرسني من عدد ا اتاملعلوم نظم قسم ويضم. والتنظيمية اإلدارية واجملاالت احلاسب ختصص يربط جسرا  
 العليا دراساهتم الستكمال سنوي   املعيدين من عددا   القسم يبعث كما العامل، دول خمتلف من عاليا   علميا   أتهيال  
 مثانية على تتوزع ساعة ٥٣١ الطالب إهناء املعلومات نظم بكالوريوس على احلصول ويتطلب. اململكة خارج

 والتخاطب اإلدارة جمال يف أخرى ومهارات ومفاهيم احلاسب، علوم ومهارات مفاهيم نيب تتوزع. دراسية مستويت
 احلاسب علوم ختصصات بني الوصل مهزة املعلومات نظم ختصص ويعترب. والتصميم والتحليل والعرض واالتصال
 الالزمة ملهاراتوا املعارف اكتساب القسم هذا خالل من الطالبات و الطالب ويتمكن. املختلفة العمل وجماالت
 . اخلاصة أو احلكومية واملؤسسات املنظمات من أي يف املعلومات نظم وتشغيل وتطوير وتصميم لتحليل
 .العليا للدراسات خطة الستحداث القسم ويطمح. والطالبات للطالب شطرين من القسم يتكون
  -الرؤية:

 ظم املعلومــات على املستوى احمللى.ن الريدة يف التعليم والبحث العلمي والتصنيف بني أفضل أقسام

 -الرسالة:
املختلفة من خالل التعليم والبحث العلمي املبتكر الذي ينمي نظم املعلومات إعداد كوادر علمية مؤهلة يف جماالت 

 .املنهجية االبداعية والقدرات التحليلية ويسهم يف خدمة اجملتمع

  -:األهداف
 تعليمية للحصول واحملافظة على االعتماد األكادميي لربامج القسم.حتقيق التميز واجلودة يف العملية ال .2
 اكساب الطالب املفاهيم األساسية يف جماالت نظم املعلومات يف اجلوانب العملية والنظرية. .0
 تطوير القدرات التنافسية للخرجيني مبا يسهم يف بناء تقنيات معلوماتية فعالة. .0
 التنمية املستمرة ألداء أعضاء هيئة التدريس يف جماالت نظم املعلومات. .2
 املسامهة الفعالة يف البحث العلمي واكتشاف املعارف واألساليب احلديثة يف نظم املعلومات. .5
 تقدمي اخلدمات اجملتمعية واالستشارات يف جمال نظم املعلومات. .6
 .لية والدوليةالتطوير املستمر للقسم من خالل عقد الشراكات احمل .7
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 -:منسويب القسم
 البشطر الط

 املؤهل العلمي اجلنسية االسم م
تاذ أس -الرتبة العلمية )أستاذ

ر حماض -أستاذ مساعد -مشارك
معيد(-  

 التخصص الدقيق
دولة احلصول 

 على املؤهل

 سعودي املعيقل انيف بن صاحل .د  .1
 دكتوراه

القسم( رئيس)  
الصحية املعلوماتية أستاذ مساعد ريطانياب   

 سعودي الشمري مزعلبن  بندر .د  .2
عة دكتوراه )وكيل اجلام
(للشؤون التعليمية  

 اسرتاليا أمن املعلومات أستاذ مشارك

 بريطانيا املعلومات نظم أستاذ مساعد دكتوراه سعودي الفياض محدبن أ ماجد. د  .3

 بريطانيا ع الربجمياتإدارة مشاري أستاذ مساعد دكتوراه سعودي حويالن املطيلق بن عبدهللا. د  .4

 الصني تعلم االلة أستاذ مشارك دكتوراه سوداين البشري هللا خلف د. مرتضى  .5

 مصر وماتختزين واسرتجاع املعل أستاذ مساعد دكتوراه مصري عبدالوهاب د. سامح عبد الغين  .6

 داهلن أمن و محاية املعلومات أستاذ مساعد دكتوراه مصري الدمراينأمحد د. عبدالعزيز   .7

 تونس هندسة برجميات أستاذ مساعد دكتوراه تونسي ينس البشري د. نسيم  .8

 فرنسا ختزين وحتليل البياانت أستاذ مساعد دكتوراه تونسي مد خروفـد. قيس حم  .9

علــوم أمن املعلومات و  أستاذ مساعد دكتوراه مصري مين حممـد مصطفىأ .د  .11
 البياانت

 مصر

نظم معلومات جغرافيه و  أستاذ مساعد دكتوراه سعودي د. خلف بن عقاب السامل  .11
 تعليم إلكرتوىن

 أمريكا

 أمريكا --- حماضر ماجستري سعودي اجلباب صاحلبن  أ. خالد  .12

 أمريكا --- معيد ماجستري سعودي اجلباب صاحل بن عبدهللا أ.  .13

 أمريكا --- حماضر ماجستري سعودي الطالب انصر بن أ. حسام  .14
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 شطر الطالبات

 

  

 التخصص الدقيق املؤهل العلمي اجلنسية االسم م
 دولة احلصول على

 املؤهل

 ماليزي شبكات السلكية دكتوراه سودانية د. هالة الضو ادريس  .15

 تونس الشبكات اخللوية دكتوراه تونسية حسين الطباخد. إيناس   .16

 الصني رفةتطوير الربجميات العاملية وإدارة املع دكتوراه ابكستانية د. ميمونة مهابون أكرب  .17

 تونس ذكاء اصطناعي دكتوراه تونسية د. وائم زمزم   .18

 برييطانيا هندسة الربجميات املتقدمة ماجستري   سعودية أ. مالك بنت زايد العمري  .19

 داخلي نظم املعلومات ماجستري  سعودية أ. أجماد بنت عبدهللا املبارك  .21

 داخلي رجمياتهندسة ب ماجستري  سعودية أ. مشاعل بنت انصر اخلمسان  .21

 امريكا تقنية انرتنت وادارة قواعد بياانت ماجستري  سعودية أ. عزة بنت خلف الالحم  .22

 داخلي نظم املعلومات ماجستري سعودية أ. رىب بنت خالد املويشري  .23
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 اخلطة الدراسية :
First Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

1 ENGL 001 English language (1) 6 

2 EDU 101 University Life Skills 2 

3 CIS 101 Computer skills 3 

4 MTH 101 Introductory Mathematics 3 

Total 14 
 

Second Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

5 ENGL 002 English language (2) 6 

6 MTH 102 Differential Calculus 3 

7 CHM 103 Chemistry 3 

8 
CIS 102 

Problem Solving and 
Programming 

3 

Total 15 
 

Third Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

9 ISL 101 Fundamentals of Islamic Culture 2 

10 ARB 100 Arabic Language Skills 2 

11 CIS 211 Discrete Mathematics 3 

12 MTH 203 Integral Calculus 3 

13 CIS 203 Computer Programing 1 4 

14 
IS 211 

Foundations of Information 
Systems 

3 

Total 17 
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Fourth Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

15 ISL 107 Professional Ethics 2 

16 ARB 102 Writing Skills 2 

17 CIS 204 Computer Programming 2 4 

18 CIS 205 Data Structures 4 

19 
BUS 111 

Principles of Business 
Administration 

3 

20 IS 251 System Analysis and Design(I) 3 

Total 18 

 

Fifth Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

21 

ISL 

100 or 

 

108 or 

109 

Studies in the Biography of the 
Prophet / or 

Contemporary Issues /or  

The Role of Women in 
Development 

2 

22 MTH 281 Statistics and Probabilities  3 

23 CIS 342 Operating System 3 

24 CIS 322 Concepts of Database Systems 4 

25 IS 352 System Analysis and Design(II) 3 

26 
ACCT 111 

Principal of Accounting and 
Financial Reporting 

3 

Total 18 
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Sixth Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

27 

ISL 

100 or 

 

108 or 

109 

Studies in the Biography of the 
Prophet  or 

Contemporary Issues or  

The Role of Women in 
Development 

2 

28 CIS 323 Software Project Management 3 

29 CIS 428 Programming on the web   3 

30 IS 323 Database Management Systems  3 

31 CNE 463 Computer Networks 3 

32 BUS 231 Principles of Marketing 3 

Total 17 
 

Summer semester between Sixth Level and Seventh Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

33 IS 391 Field Training 1 
 

Seventh Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

34 
 

Bus 101 

Or 

EDU 102 

Elective university 

Entrepreneurship or volunteer 
work 

2 

35 IS 461 Information Security 3 

36 IS 406 E-Business 3 

37 IS 
 

424 
Data warehousing and Mining 4 

38 --- ----- IS Environment  Elective (1) 3 

39 IS 492 Graduation Project (1) 2 

Total 17 
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Eighth  Level 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

40 IS 471 Enterprise Architecture 3 

41 --- --- IS Concentration Elective (1) 3 

42 --- --- IS Concentration Elective (2) 3 

43 --- --- IS Concentration Elective (3) 3 

44 --- ----- IS Environment  Elective (2) 3 

45 IS 493 Graduation Project ( 2) 3 

Total 18 
 

Elective Courses (9 hours) 

SN 
Course 

Code 

Course 

Number 
Course Name Credit 

1 
CIS 424 

Mobile applications design and 
development 

3 

2 IS 442 Decision Support Systems 3 

3 IS 
 407 

Modern web design and 
development 

3 

4 IS 481 Fundamentals of Multimedia 3 

5 IS 482 Geographic information systems 3 

6 IS 
426 

Information Retrieval & 
Visualization 

3 

7 IS 472 Enterprise Resources Planning 3 

8 IS 462 IT auditing and control 3 

9  

IS 
432 

Information systems strategy and 
management 

3 

10 IS 433 Software Quality and testing 3 

11 CIS 466 Human Computer Interaction 3 

12 IS 441 Mathematical Modeling for IS 3 

13 IS 494 Selected topics in Information 
systems 

3 

14 IS 483 Intelligent systems 3 

15 IS 428 Knowledge Management 3 

16 IS 484 Distributed Information systems 3 
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17 IS 425 Database Administration 3 

18 IS  427 Fundamentals of Big Data 3 

19 IS  485 Cloud computing solutions and 
applications 

3 

 

Total Credits 

135 Credits 

 املعامل واملختربات :

امل حاسب ايل حىت توفر البيئة التطبيقية مع ٤كلية علوم احلاسب و املعلومات عدة قاعات دراسية و  تضم

وهتيئ الظروف أمام الطلبة الستفادة من إمكانيات اجلامعة املتاحة واليت وفرت األجهزة الالزمة لتعزيز  املناسبة

 .مفاهيم علوم احلاسب

جمهزة كل واحدة منها  (I201, I202, I203, G201) قاعات دراسية ٤يضم قسم نظم املعلومات 

 .طالب ٠٢ستيعاب هي إلمرئي مع العلم أن طاقة اجبهاز عرض 

و مجيع  VDI جهاز ٠٢( جمهز بLab 102يضم قسم نظم املعلومات على معمل حاسب ايل )

 .حيتوي املعمل أيضا على جهاز عرض مرئي .التدريسية و املطابقة للخطة الربجميات الالزمة
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 جماالت عمل اخلريج : 
 .حملل نظم املعلومات للمؤسسات .2
 .مم قاعدة البياانتمص .0
 .مطور نظم املعلومات .0
 معاجلة البياانت الصناعية. .2
 حملل بياانت األعمال. .5
 مستشار بنية نظم املعلومات. .6
 ضابط الدعم الفين. .7
 مدير حمتوى الويب. .1

ازداد الطلب على حمرتيف نظم املعلومات احلاسوبية ذوي اخللفية العلمية يف العقد املاضي نتيجة لزيدة الطلب 
يعمل برانمج  .يئات احلوسبة املتطورة والتطبيقات والبحث العلمي داخل األوساط األكادميية وخارجهاعلى ب

تعويض النقص يف ختصص نظم املعلومات احلاسوبية للمجتمعات احمللية واإلقليمية، رفع  نظم املعلومات على
دمات يف جمال نظم املعلومات تقدمي التدريب واالستشارات واخل مستوى االعتماد على اخلرجيني الوطنيني،

إعداد اخلرجيني للدراسات العليا )ماجستري، دكتوراة، إخل( يف جمال نظم املعلومات احلاسوبية،  للمجتمع،
املسامهة يف خطط التطوير التكنولوجي للمملكة العربية السعودية كإجناز جزئي خلطة التنمية الوطنية، و إعداد  

درة على خدمة اجملتمع يف جماالت العمل املختلفة، سواء أكانت كوادر متخصصة يف جمال احلاسب قا
 تعليمية أم عملية
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 الـوحـدات األكادميية واإلدارية

 
 وحدة الشؤون األكادميية -1
 وحدة التعليم اإللكرتوين  -2
 وحدة االختبارات -3
 وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب -4
 دة واالعتماد األكادمييوحدة اجلو  -5
 وحدة اخلرجيني  -6
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 وحدة الشؤون األكادميية   -1
 نبذة عن الوحدة

ات انتظام متابعة خالل من األكاديمية الشؤون بمتابعة الوحده تختص والنظرية  العملية المحاضر

ر  والتنسيق    العلمية األقسام بي 
ر
 تحقيقل التدريس وطرق والمناهج الخطط بتطوير يتعلق ما كل ف

 .نواتج التعلم

 المهام

 والتسجيل القبول عمادة مع بالتنسيق الطالب جداول متابعة. 

 ر  عملية متابعة    الطالب تسكي 
ر
 .الشعب ف

 للطالب األكاديمية السجالت إصدار. 

 الطالب لدى والتأخر الغياب حاالت  معالجة. 

 الطالب درجات تسجيل متابعة. 

 والتسجيل القبول عمادة مع تنسيقبال الكلية وإىل من الطالب تحويل متابعة. 

 والتسجيل القبول عمادة مع بالتنسيق لقسم قسم من الطالب تحويل متابعة. 

 العاىل   التعليم مجلس وأنظمة لوائح تطبيق. 

 الكلية داخل التعليمية بالعملية يتعلق فيما الكلية عميد قرارات تنفيذ. 

 المساهمة  
ر
اتيجية الخطة إعداد ف   اركةوالمش للكلية االستر

ر
 .تنفيذها ف

 أعضاء الوحدة

 الوصف اإلسم

  د. 
 م نبيل بن فري    ح المشفر

 
فا  شر

 نسقة أقسام الطالباتم رنده أحمد جابرد. 

 ع عامر بن صياح الرويل  . أ
 
 ضوا

 ع راشد البالدي جاءعايش بن ن.أ
 
 ضوا

  مهند بن صالح الضويح  . أ
 
 عضوا

  أ. مروة خالد السعدون
 
 عضوا

  أ. ديمة خلف المفرح
 
 عضوا

  
ة ضيف هللا الفهيفر   أ. منت 

 
 عضوا
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 وحدة التعليم اإللكرتوين  -2
 نبذة عن الوحدة

   التعلم دور بتفعيل الوحدة تختص
ونر    بعد عن والتعليم اإللكتر

ر
 وفق التعليمية العملية تطوير ف

 .الجودة معايت   يحقق بما لحديثةا األسس التقنية

 المهام

 ر  التنسيق    التعلم وعمادة الكلية بي 
ونر  .بعد عن والتعليم اإللكتر

 المساهمة   
ر
   التعلم ثقافة نشر  ف

ونر  .بالكلية الفاعل اإللكتر

   الدعم توفت   
   الفنر

   التعلم أنظمة يخص فيما للكلية والتقنر
ونر  .اإللكتر

 التعلم ألنظمة لكليةبا التدريس هيئة أعضاء تفعيل متابعة   
ونر  .اإللكتر

 التحول خطط تنفيذ متابعة   
ونر امج اإللكتر    والمقررات للتر

ر
 .الكلية ف

 التعلم أنظمة تفعيل آلية عل التدريب   
ونر    المعتمد األدنر  بالحد اإللكتر

ر
 الجامعة.  ف

 وبالمطل بالشكل األنظمة لتفعيل الالزمة التقنية الفنية الكلية متطلبات استكمال متابعة. 

 التعلم واقع حول دورية تقارير إعداد   
ونر    اإللكتر

ر
حات التوصيات وتقديم الكلية ف  والمقتر

   القصور لمعالجة أوجه
ر
 .التطبيق ف

 أعضاء الوحدة

 الوصف اإلسم

ر د.    أيمن محمد حساني 
 
فا  مشر

 منسقة أقسام الطالبات مشاعل محمد السويلم. أ

  د. أنيس رضر بودبوس
 
 عضوا

   .أ
  أيمن عبدهللا المجنونر

 
 عضوا

  حسام ناض الطالب. أ
 
 عضوا

  أ. عائشة خليل الواكد
 
 عضوا
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 االختباراتوحدة  -3
 نبذة عن الوحدة

   الدعم توفت   عل الوحدة تعمل
   الفنر

   التدريس هيئة أعضاء و للطالب والتقنر
ر
 يتعلق ما كل ف

   تسهم بارات كماباالخت
ر
 و ألهدافها التعلمية العملية تحقيق يضمن بما الدراسية الجداول بناء ف

 .بالكلية كفاءة األداء من الرفع

 المهام

 العام االختبارات جدول إلعداد األكاديمية األقسام مع التنسيق . 

 حات إعداد    المقتر
   شأنها من النر

 الوحدة.  بمستوى الرفر

 االختبارات نتائج عن فصليةال التقارير دراسة إعداد. 

 تعارض وجود عدم من التأكد   
 .للطالب االختبارات جداول فر

 االختبارات مواعيد تحديد   
 .واالنتهاء البدء فر

 اف طريق  عن عنهم واالستعالم لالختبار، المستعدين الطلبة تقديم كشوف استالم عل اإلشر

 . اآلىل   والحاسب الملفات

 ال العدد لتوفت   عمل خطة وضع  
ر  من كافر    المراقبي 

 .والنهائية الشهرية االختبارات فر

 ر  متابعة ول تجهت   .النهائية لالختبارات المراقبة لجان وتشكيل الكنتر

 االختبارات ست   متابعة. 

 الطالبية المشكالت لجنة ....( إىل-الغش حاالت  - بديل اختبار )طلب  الطالبية الحاالت  رفع. 

 والنهائية ةالشهري االختبارات عن تقرير إعداد. 

 الكلية احتياجات لمالئمة دورية بصفة االختبارات لجنة ملف تحديث . 

 حيالها الالزم اتخاذ و االختبارات عن المتأخرين الطالب ظروف فر  النظر. 

 للمقررات األنسب التوزي    ع بحث   
 .الكلية قاعات عل النهائية االختبارات جدول فر

 الجامعية للمرحلة واالختبارات الدراسات ةلالئح التنفيذية والقواعد اللوائح تنفيذ . 

 اف األكاديمية   األقسام مع بالتنسيق وذلك لجانها وتشكيل النهائية االمتحانات ست   عل اإلشر

 .والتسجيل القبول وعمادة

 المعنية األقسام مع التنيسق مع اإلضافية، االختبارات مواعيد إقرار. 

 المساهمة  
ر
اتيجية الخطة إعداد ف   المشاركة و لكليةل االستر

ر
 .تنفيذها ف

 الوحدة داخل العمل لتطوير رؤية وضع. 

 الكلية خارج و داخل الوحدة عالقات تطوير و تنسيق. 

 بالعمل المتعلقة القضايا عن الكلية لعميد الدورية التقارير رفع. 
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 أعضاء الوحدة: 

 االسم الوصف

 
 
فا  قيس محمد خروفد.  مشر

 وئام عبدالفتاح زمزمد.  منسقة أقسام الطالبات

 
 
 الهادي سعد حامدي .د عضوا

 
 
 د. سليم إبراهيم الظاهري عضوا

 
 
 د. سلوى عل  الهنداوي عضوا

 
 
 أ. فادي بن عبيد الحرنر   عضوا

 
 
 عامر بن صياح الرويل  . أ عضوا

 
 
ه  عضوا    ضيفبنت أ. منت 

 هللا الفهيفر

 
 
ي عضوا ر  أ. أمجاد بنت مخلف العتر

 
 
 رويل  محمد ال ه بنتأ. فاطم عضوا
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 وحدة اإلرشاد األكادميي والطاليب -4
 نبذة عن الوحدة

   للطالب والمساعد الحاضن هو الطالنر   اإلرشاد عدي
،   لسلوكه الداعمة التعليمية البيئة تهيئة فر اإليجانر 

   الفاعل واالندماج التكيف عل الطالب يساعد كما
   والفعاليات األنشطة فر

ة، الكلي وخارج داخل تتم النر

أو  النفسية، أو األكاديمية، المشكالت لتجاوز وأنسبها المساعدة الحلول أفضل إيجاد خالل من وذلك

   االجتماعية، أو السلوكية،
اإلنجاز  وتحقيق أداءه، عل سلبا وتنعكس الطالب لها يتعرض قد والنر

 .المتوقع األكاديم  

 المهام

 اف خطة وضع  .بالكلية األكاديم   لإلشر

 والنظام العمل ست   خطة لتوضيح قسم لكل التابعة الفرعية اللجان بأعضاء اجتماعات عقد   
 فر

 .المناسبة الزمنية والخطة هذا المجال

 تنفيذه و الكلية، فر  النشاط تفعيل متابعة   
 .الجامعية اللوائح ضوء فر

 المرشدين و الطلبة عقول فر  النشاط هذا ترسيخ و لنشر  داخلية مسابقات تنظيم. 

 منافستها و معها التواصل و المملكة فر  بارز دور لها النر  الكليات إىل رحالت تنظيم. 

 القسم داخل األكاديم   النشاط خطط تنفيذ. 

 النشاط تفعيل فر  األعضاء متابعة. 

 عضو كل عن دوري تقرير إعداد. 

 اف  و حذف الدراسة كتأجيل الدراسة ناحية من الطالب يخص ما كل عل المتابعة و اإلشر

ر  القيد أو إعادته، االنسحاب أو إلغاء المقررات أو ر  وتعيي  في   المناقشة لجان وتشكيل المشر

ر  والفرص  .النظامية المدة تجاوز أو المعدل اإلضافية لتحسي 

 حاالت  وحرص للطالب العلم   المستوى متابعة   
 .المستوى تدنر

  ر  الوع   نشر عن  وذلك خدماتها من االستفادة وكيفية وأهميتها الوحدة ماهية حول الطلبة بي 

ات اللقاءات طريق  .العنكبوتية الشبكة عل الكلية وموقع والنشر

 العلمية،  وأقسامها التعليمية، وبرامجها ورسالتها، الكلية بأهداف للطلبة تعريفر  برنامج وضع

   والخدمات الرعاية وأوجه خريجيها، عمل ومجاالت 
هم  يتم كما لطالبها، توفرها النر تبصت 

   المناسبة خصصاتالت الختيار وتوجيههم
 .وإمكاناتهم قدراتهم تالءم النر

 ر  عل المستجدين الطلبة توزي    ع في  ر  المشر وموقع  اإلعالن لوحات عل القوائم ونشر  األكاديميي 

 .عام بدايةكل مع وذلك العنكبوتية الشبكة عل الكلية

 (  فصل كل )منتصف دوري بشكل الرفع  ت وكذلك الوحدة أعمال عل يشتمل بتقرير دراس 
 
 قريرا

 .الكلية إدارة إىل الطلبة عن مستويات

 الحاالت  دراسة   
 لجهات رفعها ثم ومن عنها تقارير وإعداد الكلية إىل الوحدة من إدارة تحال النر

 .االختصاص
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 النظر   
   األكاديمية الطلبة مشكالت فر

ر  بواسطة ترفع النر في   .الكلية إدارة مع لحلها والسع   المشر

 النظر   
   الحلول واستنباط األكاديمية الطبيعة تذا الطلبة شكاوى فر

إلدارة  رفعها أو تناسبها النر

 .األمر لزم إذا الكلية

 النظر   
 الكلية.  إىل إدارة بذلك والرفع الحلول وإيجاد مقرر أي تجاه الطلبة شكاوى فر

 ف مع التواصل وأهمية األكاديم   اإلرشاد بأهمية التوعية برامج وضع  بنشر  وذلك األكاديم   المشر

 .الغرض لهذا الكلية موقع واستخدام ومنشورات تيباتك

 اف    واالختبارات الدراسة بنظام للتعريف المستجدين للطلبة توجيهية برامج عل اإلشر
 .الكلية فر

 المساهمة   
ورة  عند وترفع والوظيفية واالجتماعية والمالية النفسية الطلبة مشكالت حل فر الرصر

 .فيها زميل ما التخاذ الطالب شؤون عمادة إىل

 الكلية داخل التعليمية بالعملية يتعلق فيما الكلية عميد قرارات تنفيذ. 

 المساهمة   
اتيجية الخطة إعداد فر  .تنفيذها فر  المشاركة و للكلية اإلستر

 بالعمل المتعلقة القضايا عن الكلية عميد لسعادة الدورية التقارير رفع. 

 امج و الدراسية الخطط تطبيق  لكلية. ا فر  الدراسية التر

 أعضاء الوحدة: 

 الوصف االسم

  د. األسعد عمر الماجري
 
فا  مشر

 منسقة أقسام الطالبات د. رباب أنوار فالح

  هيثم محمد بن شيخهد. 
 
 عضوا

  عبدالوهابد. سامح عبد
  الغنر

 
 عضوا

  سعيد محمد العليواتد. 
 
 عضوا

  أ. نورة بنت حمود الغويري
 
 عضوا

 ع أ. عايشة بنت خليل الواكد
 
 ضوا

ة فيصل الشمريأ.    أمت 
 
 عضوا
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 حدة اجلودة واالعتماد األكادمييو  -5
 نبذة عن الوحدة 

   الجودة ضمان عل الوحدة تعمل
ر
 لها المساندة واإلدارات ووحداتها، للكلية، العلمية األقسام ف

 ادواالعتم والتقويم الجودة سياسات بتنفيذ الوحدة وأهدافها، وتقوم الكلية لتحقيق رسالة

 وآلياته.  بالجامعة

 المهام

 اتيجية الخطة إعداد اح تنفيذها عل والعمل الجودة لوحدة االستر  .التطوير بدائل واقتر

 المشاركة   
ر
وع صياغة ف اتيجية الخطة مشر  والمعلومات البيانات تقديم خالل من االستر

امج الخطط وتقييم تطويرها أو المطلوبة إلعدادها    والتر
ر
 .المعتمدة اآللية وفق الكلية ف

 المشاركة   
ر
اتيجية الخطة تطبيق ف  . المعتمدة اآللية وفق للكلية االستر

 المشاركة   
ر
 وتقديم بالكلية، اإلداري للعمل والتطوير بالتخطيط المتخصصة اللجان ف

احات  .الشاملة الجودة متطلبات وفق اإلداري العمل تطوير إجراءات اقتر

 ة للتجارب المستمر التحليل   والتتبع الرصد ر    الممت 
ر
 وضمان األكاديم   االعتماد مجال ف

   الجودة
ر
 والتقنيات واألدوات والمعايت   والضوابط واألنظمة السياسات ذلك بما ف

احات مع تضمنها تقارير وإعداد المستخدمة  التطويرية.  لالقتر

 اح  ومتابعة األكاديم   االعتماد عل الحصول ومعايت   وضوابط وأنظمة سياسة اقتر

 .المقرة اآللية وفق نفيذهااعتمادها وت

 اح    الجودة ضمان ومعايت   وضوابط وأنظمة سياسة اقتر
ر
 واإلدارية التعليمية المجاالت  ف

 .المقرة اآللية وفق وتنفيذها اعتمادها ومتابعة والتنظيمية والتقنية

 الجودة وضمان األكاديم   لالعتماد المتكامل الدليل إعداد   
ر
   الكلية ف

ر
 التجارب ضوء ف

 والمحافظة األكاديم   االعتماد عل الكلية حصول يضمن بما الرائدة والدولية المحلية

   الجودة معايت  ومتطلبات وتطبيق عليه
ر
 والتنظيمية واإلدارية التعليمية المجاالت  ف

 .المقرة اآللية وفق وذلك والتقنية

 اح    والكليات والجامعات المؤسسات أسماء اقتر
 اكةوالشر  والتحالف التعاون يمكن النر

  مجال معها
ر
   المشاركة ف

ر
 . الجودة وضمان األكاديم   االعتماد ف

 اح    المتخصصة المراكز أسماء اقتر
ر
   األكاديم   االعتماد مجال ف

 من االستفادة يمكن النر

اتها وخدماتها  .األكاديم   االعتماد عل الكلية لحصول ختر

 اح ر  والموازنة المستفيضة الدراسة بعد للكلية المالئمة األكاديم   االعتماد جهات اقتر  بي 

   المتاحة كافة البدائل
ر
اتيجية وأهدافها ورسالتها الكلية رؤية ضوء ف  .االستر
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 اح    واإلدارية التعليمية الوحدات أداء تقييم وأدوات معايت   اقتر
ر
 األكاديم   االعتماد مجال ف

 .المقرة اآللية وفق اعتمادها ومتابعة وضمان الجودة

 واإلدارية التعليمية الوحدات ألداء المستمرة المتابعة   
ر
 وضمان األكاديم   االعتماد مجال ف

حات وتضمينها تقارير الجودة وإعداد  .المعتمدة اآللية وفق التطويرية للمقتر

 اح  البيانات وإدخال الجودة وضمان األكاديم   لالعتماد متكاملة بيانات قاعدة بناء اقتر

 . المعتمدة آلليةا وفق مستمر بشكل وتحديثها الالزمة ومعالجتها

 واالعتماد الجودة عمادة مع التنسيق   
ر
ر  شأنه من ما كل ف  تحقيق من الكلية تمكي 

   مستويات
ر
 .الجودة وضمان األكاديم   االعتماد مجال عالية ف

 المشاركة   
ر
 اآللية وفق اإلنجازات وقياس األداء تقييم وآليات وأدوات معايت   تطوير ف

 .المعتمدة

 المشاركة   
ر
   الجودة ثقافة نشر  برامج يذوتنف إعداد ف

ر
 .المعتمدة اآللية وفق الكلية ف

 المشاركة   
ر
   المتخصصة النقاش حلقات وتنفيذ طرح ف

ر
 .المقرة اآللية وفق الكلية ف

 
 أعضاء الوحدة

 
 الوصف االسم

  د. أسامه محمود عوده
 
فا  مشر

 منسقة أقسام الطالبات هالة محمد سمت  الحديديد. 

  اسالم فؤادد. 
 
 عضوا

  د. أنيس بودبوس
 
 عضوا

  د. نسيم يانس
 
 عضوا

  أ. مها عطا الفرهود
 
 عضوا

 ع أ. أمجاد عبدهللا المبارك
 
 ضوا

  شواق حمدان الجحيشأ. أ
 
 عضوا
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 وحدة اخلرجيني  -6
 نبذة عن الوحدة

 من والعملية حرصا العلمية وتطوراتهم أخبارهم ومعرفة الكلية وخريجات خريحر   شؤون بمتابعة الوحدة تختص

 يكون ال وحنر  مع خريجيها، والقوي الدائم االتصال من حالة إبقاء عل خاصة بصفة والكلية عامة بصفة الجامعة

 والجامعة.  بالكلية عالقتهم نهاية هو تخرجهم

 المهام

 الخر  رغبات عل   بناء وتأهيلية تدريبية برامج إعداد، ر ر  من واالستفادة يجي  ين الخريجي  ر    الممت 
ر
مجال  ف

 .عملهم

 المختلفة التخصصات من العمل سوق احتياجات حرص. 

 ر  بيانات قاعدة بناء  .المختلفة بتخصصاتهم للخريجي 

 المتاحة والفرص المختلفة العمل بجهات بيانات قاعدة بناء. 

 اكات عقد    المجتمع مؤسسات مع شر
ر  توظيف لتسهيل األعمال ورجال المدنر  .الخريجي 

 ر  عمل فرص لتوفت   سنوي توظيف ملتفر  عقد  .مشاكلهم وحل للخريجي 

 ر  أنشطة عل   تحتوي دورية غت   مجلة إصدار ر  واألدنر   العلم   إنتاجهم وتشمل وأخبارهم الخريجي  الممت 

   والجديد
ر
 .تخصصهم مجال ف

 ر  رضا مدى تقييم ة بعد الخريجي  امج عن العمل بسوق التحاقهم من فتر  .المختلفة بالكلية األكاديمية التر

  المشاركة   
ر
 للكلية السنوي التقرير إعداد ف

 أعضاء الوحدة

 الوصف االسم

 محمد بعقوب محمد األمت  د. 
 
 
فا  مشر

 منسقة أقسام الطالبات رنر خالد المويشت  . أ

  حموده د. 
  سامح عبد الغنر

 
 عضوا

  د. 
  فايز محمد الشحانر

 
 عضوا

  أ. عبد الرحمن عبد الكريم الحرنر  
 
 عضوا

  رنر خالد المويشت  أ. 
 
 عضوا

 ع ديمه خلف المفرحأ. 
 
 ضوا

  مروة خالد السعدونأ. 
 
 عضوا
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 وحده الدراسات العليا -7
 

 نبذة عن الوحدة

   العليا الدراسات وحدة دور يتمثل
   الكلية فر

لمختلف  عالية بجودة العليا الدراسات برامج وتقديم إنشاء فر

   المجاالت 
لوحدة  مهم دور بمثابة البحث يعتتر  .المعلومات ونظم اسبالح هندسة الحاسب، علوم فر

   البحث إجراء يمكن .العليا الدراسات
 مشاري    ع ضمن أو فريق داخل بحث أو فردية كأبحاث الكلية فر

  يلعب أن بحثية، ويجب
 
  دورا

 
ا    كبت 

 توسيع خالل من بالكلية التعلم تجربة و التعليمية العملية إثراء فر

ة وتعزيز ةالكلي وتعميق تجربة  .الطالب و التدريس هيئة ألعضاء الذاتية الست 

 المهام

 ر  والتنسيق العليا للدراسات برامج إنشاء امج رؤساء بي   .األقسام لمختلف التر

 اح امج رؤساء مع بالتنسيق العليا الدراسات برامج لتطوير خطط اقتر    التر
 .المختلفة األقسام فر

 اح العليا اتالدراس برامج تقدم عن سنوي تقرير إعداد  .الكلية عميد إىل توصيات واقتر

 األخرى الوحدات مع التنسيق   
 .الصلة ذات المجاالت  جميع فر

 العلم   البحث تقدم عن سنوي تقرير إعداد   
 .الكلية فر

 وعات الجامعية المنشورات تتضمن بيانات لقاعدة أوىل   فهرس إنشاء  ألعضاء البحثية والمشر

 .األقسام جميع فر  هيئة التدريس

 ر  متخصصة دراسية وحلقات دورات تنظيم    والطالب للموظفي 
 .العلم   البحث مهارات فر

 الكلية موقع عل العليا الدراسات وحدة قسم تحديث. 

 والدكتوراة الماجستت   لدراسة قبوالت  عل للحصول المعيدين مساعدة. 

 ر  متابعة    واإلسهام وطلباتهم المبتعثي 
بهم  الخاصه البيانات قاعدة وتحديث مشاكلهم حل فر

 .باستمرار

 أعضاء الوحدة

 الوصف االسم

  د. مرتضر خلف هللا البشت  الفىك
 
فا  مشر

 منسقة أقسام الطالبات ميادة طارق الغاشيةد. 

  د. خلف بن عقاب السالم
 
 عضوا

  د. سليم الحبيب الشاوي 
 
 عضوا

  د. محمد مح  الدين
 
 عضوا

  قمر الزماند. محمد 
 
 عضوا
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 املصادر التعليمية
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 -:املصادر التعليمية

  حتتوي كلية علوم احلاسب واملعلومات على أربعة خمتربات جمهزة ابلكامل لتدريس مجيع املواد. وتعمل
 خمتربا يف السنوات القادمة.  26الكلية على زيدة العدد إىل 

 املكتبة املركزية.  عدد كبري من املراجع العلمية مت توفريه ابلتنسيق مع 

  قاعة دراسية خمتلفة األحجام. مزودة أبجهزة عرض وبعضها مزود بسبورة ذكية.  27توفر الكلية 

  .قاعات لالجتماعات ومكاتب للجان ووحدات الكلية 

  .البالك بورد: وهو نظام الكرتوين للتواصل بني املدرسني وطالهبم 

 2  قاعات للفيديو كونفرنس 

 


