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كلمة عميد الكلية

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتم األنبياء والمرســلين ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين .

لقــد حرصــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة المجمعة منذ نشــأتها 
علــى االهتمــام بتوفيــر بيئــة أكاديميــة متميــزة لتحفيــز الطــاب علــى التحصيــل 
واإلنتــاج العلمــي، مــع مراعــاة التــوازن بيــن متطلبــات ســوق العمــل والمتطلبــات 

األكاديميــة العالمية.
ــة  ــت الكلي ــن حرص ــس والذي ــة التدري ــاء هيئ ــً بأعض ــا رئيس ــت اهتمام ــا أول كم
العالــم وأولــت  علــى اســتقطابهم مــن جامعــات عريقــة مــن مختلــف دول 
اهتمامــً كبيــرًا للجوانــب البحثيــة النابعــة مــن احتياجــات المجتمع فــي المملكة 

ــعودية. ــة الس العربي
وممــا تفخــر بــه كليــة علــوم الحاســبات والمعلومــات، برغــم حداثــة نشــأتها، إقبــال الطــاب والطالبــات علــى 
الدراســة وهــو مــا يشــــير إلــى زيــادة ثــقــــة الطــــاب والطالبــات فــي المســتوى العلمــي المأمــول للخريجين .

يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم هــذا التقريــر الــذي يوثــق مســيرة وإنجــازات الكليــة للعــام الجامعــي 
1436/1435 هـــ فــي المســارات األكاديميــة والمهنيــة واإلداريــة والبحثيــة والتنميــة االجتماعيــة.

وختامــً ال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لمعالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد المقــرن ، 
وســعادة وكاء الجامعــة علــى دعمهــم واهتمامهــم ومتابعتهــم، كمــا ال يفوتنــي التوجــه بالشــكر لجميــع 
ــة،  ــاء بالكلي ــد لارتق ــن جه ــه م ــا يبذلون ــع م ــى جمي ــن عل ــة وإداريي ــاتذة وطلب ــن أس ــة م ــوبي الكلي منس

ســائلين اهلل عــز وجــل أن يكــون عملنــا خالصــً لوجهــه الكريــم.

واهلل ولي التوفيق

                                                                عميد الكلية
                                                                    د. هشام بن محمد األمين الصغير
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نبذة عن الكلية 

يأتي انشاء كلية متخصصة في علوم الحاسب والمعلومات في جامعة المجمعة، استجابة مدروسة 
للتطور المتسارع لتقنية المعلومات واالحتياج الكبير للكوادر الوطنية المؤهلة. وتسعى الكلية من 
خال أقسامها األربعة: علوم الحاسب، وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات، وهندسة الحاسب إلى 

تخريج كوادر وكفاءات منافسة في سوق العمل تواكب التطور التقني والمعلوماتي وتوائم متطلبات 
التنمية.

الرؤية

ان تصبح من ضمن كليات علوم الحاسب والمعلومات المتميزة وتسعى إلى االعتماد األكاديمي محليًا 
وعالميا، وتواكب التطور التكنولوجي في الحاسب اآللي وتقنية المعلومات وتوائم متطلبات سوق 

العمل المحلية.

الرسالة

تقديم خدمات تعليمية متميزة مبنية على أحدث التطورات في علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
وتخريج طاب ذوي كفاءة علمية وأكاديمية ومنافسين ناجحين في سوق العمل.

االهداف

خدمــة العمليــة التعليميــة بشــكل رئيــس ومكثــف لتخصصــات علــوم الحاســب اآللــي 	 
وتقنيــة المعلومــات لمرحلــة البكالوريــوس للطــاب والطالبــات.

توفيــر بيئــة دراســية متميــزة لمســاعدة الطــاب علــى التحصيــل العلمــي األمثــل مــن 	 
خــال أحــدث المعامــل والفصــول الدراســية.

ربــط الدراســات النظريــة فــي تخصــص علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات بالممارســات 	 
والتطبيقــات العمليــة.

ــم احتياجــات ومتطلبــات ســوق 	  توجيــه الخطــط الدراســية فــي األقســام العلميــة لتوائ
العمــل.

ــوم 	  ــي عل ــتجدات ف ــر المس ــم بآخ ــة وتحديثه ــة والريادي ــاب القيادي ــارات الط ــر مه تطوي
الحاســب وتقنيــة المعلومــات.

خدمــة العمليــة البحثيــة والدراســات العليــا بشــكل متــوازن ليتوافــق مــع معطيــات 	 
ضمــان الجــودة فــي العمليــة التعليميــة وتحقيــق االعتمــاد األكاديمــي لبرامــج وأقســام 

ــة. الكلي
توفيــر مصــادر التعلــم والبحــث العلمــي مــن خــال مكتبــة الجامعــة ومــن خــال قواعــد 	 

البيانــات البحثيــة العالميــة.
الحصول على االعتماد األكاديمي )وطنيا ودوليا( لجميع البرامج في الكلية.	 
توجيــه البحــوث لمســاعدة المجتمــع المحلــي وتحفيــز الطــاب علــى المشــاركة فــي 	 

البحــوث.
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الهيكل التنظيمي

الكلیة مجلسعمید الكلیة
المجلس اإلستشاري مكتب العمید

رئیس تحریر المجلة العلمیة 
للكلیة

وكیل الكلیة للدراسات 
العلیا والبحث العلمي

رئیس وحدة 
الدراسات العلیا

رئیس وحدة البحث 
العلمي

والمعلومات الحاسبعلوم  لكلیة التنظیمي الھیكل

المجلس اإلستشاري الطالبي

رئیس وحدة 
المعیدین 
والمبتعثین

رئیس وحدة 
استقطاب أعضاء 

ھیئة التدریس

 للشؤون الكلیة وكیل
األكادیمیة

رئیس وحدة 
شؤون الطالب

رئیس وحدة 
الحقوق الطالبیة

رئیس وحدة 
اإلختبارات

رئیس وحدة 
األنشطة الطالبیة

وكیل الكلیة للتطویر 
والجودة

رئیس وحدة الخطط 
اإلستراتیجیة

مدیر مركز الجودة

رئیس وحدة تطویر 
المھارات

رئیس وحدة 
خریجي الكلیة

وكیل الكلیة للطالبات

مدیرة اإلدارة

منسقة وحدة 
الشؤون األكادیمیة

منسقة وحدة 
الدراسات العلیا 
والبحث العلمي

منسقة وحدة 
التطویر والجودة

الكلیة في األكادیمیة األقسام

مجلس قسم ھندسة 
الحاسب

رئیس قسم ھندسة 
الحاسب

سكرتاریة القسم

منسقة القسم 
للطالبات

اإلدارة مدیر

رئیس وحدة 
العالقات العامة

رئیس وحدة 
الشؤون المالیة

رئیس وحدة 
الشؤون اإلداریة

رئیس وحدة 
االتصاالت اإلداریة

رئیس وحدة 
التوجیھ واإلرشاد

رئیس وحدة 
التعامالت 
اإللكترونیة

رئیس وحدة 
الخدمات المساندة

رئیس وحدة 
المشتریات 
والمستودع

مجلس قسم علوم 
الحاسب

رئیس قسم علوم 
الحاسب

سكرتاریة القسم

منسقة القسم 
للطالبات

مجلس قسم نظم 
المعلومات

 نظمرئیس قسم 
المعلومات

سكرتاریة القسم

منسقة القسم 
للطالبات

مجلس قسم تقنیة 
المعلومات

 تقنیةرئیس قسم 
المعلومات

سكرتاریة القسم

منسقة القسم 
للطالبات
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 الفصل األول

الطــالب والطــالـبات
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توزيع الطالب على األقسام بالكلية

ــى عمــادة القبــول والتســجيل لتخصيــص  ــب بتســجيل رغبتــه ويتــم ارســال هــذه الرغبــات ال يقــوم الطال
الطالــب علــى النظــام. حاليــا ال يؤخــذ المعــدل التراكمــي بعيــن االعتبــار ولكــن يمكــن ذلــك فــي المســتقبل. 
وعليــه فــإن نســب توزيــع الطــاب علــى األقســام فــي الجــداول المرفقــة تعبــر عــن رغبــات الطــاب الفعليــة 

بــدون أن تؤثــر درجاتهــم علــى التوزيــع علــى األقســام.

أوالً: مرحلة البكالوريوس

اســتقبلت الكليــة أولــى دفعاتهــا للعــام الدراســي 1434\1435هـــ وذلــك في قســمي علــوم الحاســب وتقنية 
المعلومــات فــي شــطري الطــاب والطالبــات وذلــك بعــد اجتيازهــم لمتطلبــات الســنة التحضيريــة. الجــدول 

التالــي يبيــن أعــداد الطــاب بيــن األقســام مــع بيانــات تفصيليــة أخــرى.
جدول 1: توزيع الطاب على أقسام الكلية المختلفة - مرحلة البكالوريوس

المجموع

خريج

علوم 
الحاسب

تقنية 
المعلومات

المستوى الثالث
إعداد الحاسب قبل 

التخصيص
)مستجدين(

تحضيري األقسام
المقيدين

ي
مال

إج

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا الجنسية

409 268 141 - 35 19 96 27 17 12 120 83 سعودي

42 10 32 - 1 12 3 12 - 3 6 5 غير سعودي

451 278 173 - 36 31 99 39 17 15 126 88 إجمالي

مــن الجــدول الســابق يتضــح أن هنــاك إقبــاالً علــى اإللتحــاق بقســم تقنيــة المعلومــات وخاصــًة مــن فئــة 
ــات. الطالب
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شكل بياني 1: أعداد الطاب طبقً للتخصصات )مرحلة البكالوريوس(

ثانيًا: مرحلة الدبلوم والتجسير

جدول 2: توزيع الطاب على األقسام بالكلية - مرحلة الدبلوم والتجسير

المجموع
خريج

تجسير تقنية 
المعلومات

دبلوم الشبكات
األقسام

المقيدين

إجمالي طالبات طاب طالبات طاب طالبات طاب الجنسية

63 22 41 - - 9 22 32 سعودي

- - - - - - - - غير سعودي

63 22 41 - - 9 22 32 إجمالي

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن اإلقبــال جيــد علــى برنامــج دبلــوم الشــبكات ســواًء مــن جانــب الطــاب أو 
ــد  ــاب وال يوج ــب الط ــن جان ــات م ــة المعلوم ــير تقني ــج تجس ــى برنام ــف عل ــال ضعي ــا اإلقب ــات بينم الطالب

ــب الطالبــات. إقبــال مــن جان
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شكل بياني 2: أعداد الطاب طبقً للتخصصات )مرحلة الدبلوم والتجسير(

جدول 3: إجمالي أعداد الطاب مقسمة حسب المرحلة والقسم

المجموع

خريج

المقيدين المستوى 
الثالث 
– إعداد 

الحاسب قبل 
التخصيص 
-مستجدين

تحضيري  تجسير األقسام
تقنية 

المعلومات

دبلوم 
الشبكات

علوم 
الحاسب

تقنية 
المعلومات

ي
مال

إج

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا الجنسية

472 290 182 - - 9 22 32 35 19 96 27 17 12 120 83 سعودي

42 10 32 - - - - - 1 12 3 12 - 3 6 5
غير 

سعودي

514 300 214 - 0 9 22 32 36 31 99 39 17 15 126 88 إجمالي
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من الجدول السابق يتضح أن حجم إقبال الطاب والطالبات على اإللتحاق بكلية الحاسب مقارنًة بما يتم 
قبوله فعليً كبير جدًا وهو ما يعكس مدى اإلنتقائية في اختيار الطاب من ناحية المستوى األكاديمي.

شكل بياني 3: أعداد الطاب السعوديين طبقً للتخصصات

شكل بياني 4: أعداد الطاب غير السعوديين طبقً للتخصصات
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شكل بياني 5: إجمالي أعداد الطاب طبقً للجنسية
ياحــظ مــن الرســم البيانــي ان اعــداد الطــاب اقــل بمقارنــة بأعــداد الطالبــات وذلــك لإلقبــال العالــي علــى 

الكليــة مــن قبــل خريجــات الثانويــة العامــة فــي المنطقــة الجغرافيــة لمحافظــة المجمعــة. 
كمــا يتضــح أيضــً إقبــال الطالبــات علــى قســم تقنيــة المعلومــات بصــورة أكبــر مــن قســم علــوم الحاســب 
بينمــا يتقــارب عــدد الطــاب فــي القســمين إلــى حــد كبيــر وذلــك للطــاب الســعوديين بينمــا يقبــل الطــاب 

غيــر الســعوديين بصــورة أكبــر مــن الطالبــات علــى قســم علــوم الحاســب.

جدول 4: أعداد الطاب خال العام السابق )1434-1435 هـ(

المجموع

خريج

المقيدين المستوى 
الثالث – إعداد 
الحاسب قبل 
التخصيص –
مستجدين

األقسام
هندسة 
الحاسب 
/كلية 

الهندسة

نظم 
المعلومات

علوم 
الحاسب

تقنية 
المعلومات

ي
مال

إج

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا الجنسية

200 136 64 0 0 15 0 0 13 8 57 7 66 34 سعودي

24 2 22 0 0 1 0 0 0 8 2 10 0 3
غير 

سعودي
224 138 86 0 0 16 0 0 13 16 59 17 66 37 إجمالي
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يتبين من الجدول السابق إقبال الطالبات على قسم تقنية المعلومات بينما كان إقبال الطاب متكافئً 
على القسمين.

جدول 5: تطور أعداد الطاب خال العامين الحالي والسابق )1434-1435 هـ، 1435-1436 هـ(

المجموع خريج

المقيدين
المستوى 

الثالث – إعداد 
الحاسب قبل 
التخصيص 
-مستجدين

تجسير العام
تقنية 

المعلومات

دبلوم 
الشبكات

هندسة 
الحاسب 
/كلية 

الهندسة

نظم 
المعلومات

علوم 
الحاسب

تقنية 
المعلومات

224 0 0 0 16 0 29 76 103 1434-1435 هـ

300 0 9 54 0 0 67 138 32 1435-1436 هـ

يوضــح الجــدول الســابق انخفاضــً فــي نســبة الطــاب الذيــن يتــم قبولهــم بالكليــة بالمســتوى الثالــث وقــد 
يكــون ذلــك عائــدًا لرغبــة الكليــة فــي انتقــاء أفضــل الطــاب مــن الناحيــة األكاديميــة لإللتحــاق بهــا.
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شكل بياني 6: تطور أعداد الطاب خال العامين الحالي والسابق
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 الفصل الثاني

األنشطة الطالبية والخدمات الطالبية
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وحدة شؤون الطالب 

أعمال وحدة األنشطة الطابية )قسم الطاب(

جدول 6: أعمال وحدة األنشطة الطابية )قسم الطاب(
الفصل الدراسي االول

الفئة المستهدفة الفئة المنفذة التاريخ نوعه النشاط

الطاب الجدد
وحدة شؤون الطاب 

ووحدة اإلرشاد األكاديمي 
ووحدة العاقات العامة

1435/11/8
اجتماعي – 

ثقافي
لقاء تعريفي للطاب 

الجدد

طاب الكلية وحدة شؤون الطاب 1435/11/20 تعليمي
زيارة المكتبة الجامعية 

والمكتبة العامة
الفصل الدراسي الثاني

الفئة المستهدفة الفئة المنفذة التاريخ نوعه النشاط

طاب الكلية وحدة شؤون الطاب 1436/1/17 توعوي
ورشة عمل “كيف تتفوق 

في الجامعة؟”

طاب الكلية عمادة شؤون الطاب 1436/1/18
تعليمي – 

ثقافي
دورة عن فن اإللقاء

طاب الكلية عمادة شؤون الطاب 1436/1/19 ثقافي
محاضرة “براءة اختراعك 

بانتظارك”

طاب الكلية وحدة شؤون الطاب 1436/7/17 اجتماعي
الحفل الختامي 

لألنشطة الطابية
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أعمال وحدة األنشطة الطالبية )قسم الطالبات(

جدول 7: أعمال وحدة األنشطة الطابية )قسم الطالبات(
الفصل الدراسي االول

الفئة المستهدفة الفئة المنفذة التاريخ نوعه النشاط

الطالبات المستجدات
وحدة األنشطة 

الطابية
1435/11/7

اجتماعي – 
ثقافي

حفل استقبال الطالبات 
المستجدات

طالبات ومنسوبات كلية 
الحاسب والمعلومات

وحدة األنشطة 
الطابية

1435/11/27 اجتماعي فعاليات اليوم الوطني

طالبات كلية الحاسب 
والمعلومات

منسقة المؤتمر 
العلمي أ. امل 

الجهني
1435/12/28

تعليمي – 
ثقافي

الملتقى التعريفي بالمؤتمر 
العلمي السادس

طالبات الجامعة
وحدة األنشطة 

الطابية
1436/1/17

ثقافي – 
توعوي

فعالية ) احمي نفسك( الخاصة 
بسرطان الثدي

طالبات ومنسوبات كلية 
الحاسب والمعلومات

وحدة األنشطة 
الطابية

1436/2/25 اجتماعي الفعالية الختامية

الفصل الدراسي الثاني
الفئة المستهدفة الفئة المنفذة التاريخ نوعه النشاط

طالبات الجامعة
وحدة األنشطة , 

حدة االرشاد , ادارة 
مكافحة المخدرات

1436/4/22
اجتماعي- 

توعوي
التوعية بأضرار المخدرات

طالبات ومنسوبات كلية 
الحاسب والمعلومات

طالبات االنشطة 
الطابية

بدأ من تاريخ
1436/4/29

ديني
حلقات القرآن الكريم الدورية

)حلقات تاج الوقار(
طالبات ومنسوبات كلية 

الحاسب والمعلومات
طالبات االنشطة 

الطابية
1436/4/29

اجتماعي- 
ديني

تهادوا تحابوا

طالبات كلية الحاسب 
والمعلومات

د. اوما
أ.روحي فاطمة

1436/5/13 تعليمي
 ندوة 

 Design Project made simple for

students
طالبات كلية الحاسب 

والمعلومات
أ.الفه العايب

 بدأ من تاريخ
1436/5/20

تعليمي – 
ثقافي

انشطة اللغة االنجليزيه

طالبات ومنسوبات 
مجمع الطالبات

وحدة االنشطة 
الطابية

1436/6/26
اجتماعي 
– تجاري- 
ترفيهي

ازرع خيرًا

طالبات ومنسوبات كلية 
الحاسب والمعلومات

وحدة االنشطة 
الطابية

1436/7/17 اجتماعي اختتام االنشطة
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يتبيــن مــن الجدوليــن الســابقين مــدى تنــوع األنشــطة المقامــة مــن ِقبــل فــرع الطالبــات وعددهــا مقارنــًة 
بمثلهــا فــي فــرع الطــاب.

مركز الجودة

تــم إنشــاء مركــز الجــودة بالكليــة لضمــان جــودة العمليــة التعليميــة بعناصرهــا الثــاث )المنهــج الدراســي، 
عضــو هيئــة التدريــس، الطالــب(، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك قامــت الوحــدة باألنشــطة التاليــة:

1 - تم تشكيل لجنة االعتماد األكاديمي للكلية مكونًة من:
         أ- عميد الكلية

        ب - رئيس مركز الجودة
        ج - ممثلين عن األقسام

ABET د - مستشار الكلية الخارجي والذي يعمل مقيم بمؤسسة        
2 - نشــر ثقافة الجودة فــي الكلية،

3 - عمـل توصيف لجميـع مقـررات الكلية حسب نموذج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي،
4 - مشــاركة مســؤولي مركــز الجــودة فــي ورش العمــل المقامــة بعمــادة الجــودة وتطويــر المهــارات فــي 

الجامعــة،
5 - تطبيق استبيانات الجودة فيما يخص تقويم البرامج االكاديمية بالكلية،

6 - تــم عقــد عــدة اجتماعــات دوريــة لمناقشــة متطلبــات االعتمــاد المؤسســي الوطنــي )NCAAA( واالعتمــاد 
الخارجــي الدولــي )ABET( بمــا يقــارب 15 اجتماعــً دوريــً،

7 - تم االنتهاء من مقاييس االعتماد الدولي )ABET( رقم 1، 2، 3، 5،
8 - جاري االنتهاء من مقياس رقم 4،

9 - تم أيضً مناقشة الملفات المتعلقة باإلرشاد األكاديمي والخطط الدراسية،
.)NCAAA( 10 - تم إنشاء نماذج الجودة من نموذج 1 إلى نموذج 20 المتعلقة بالمشروع التطويري

وحدة اإلرشاد األكاديمي

خال العام الدراسي 1436/1435 هـ، قامت وحدة اإلرشاد األكاديمي بالعديد من األنشطة التي تخص الطاب 
والخطط الدراسية بالكلية:

1 - يوم تعريفي للطاب الجدد، والذي يعقد مرة في بداية كل فصل دراسي
2 - لقاء تعريفي باالختصاصات الموجودة بالكلية

3 - تجهيز ملفات اإلرشاد األكاديمي
4 - توزيع الطاب على المرشدين األكاديميين

5 - متابعة خطط الطاب الدراسية المعتمدة طبقً لإلنجاز الدراسي لكل طالب
6 - توفير دروس تقوية للطاب المتعثرين في ثاثة مواد مختلفة

7 - إنشاء دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي
8 - إنشاء دليل المرشد األكاديمي
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 الفصل الثالث

أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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توزيع أعضاء هيئة التدريس

تضــم الكليــة نخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الكفــاءة األكاديميــة العليمــة فــي مجــاالت نــادرة، 
ويظهــر الجــدول التالــي اعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة مقســمين حســب 
ــاء  ــمل أعض ــات تش ــذه اإلحصائي ــأن ه ــً ب ــا، علم ــي يتبعونه ــة الت ــام الكلي ــب اقس ــة وحس ــة العلمي الدرج
هيئــة التدريــس المقيديــن علــى قــوة العمــل بالكليــة متضمنــً المبتعثيــن والمنتدبيــن للعمــل بأماكــن 

أخــرى بالجامعــة.
جدول 8: أعداد أعضاء هيئة التدريس في الكلية للعام الجامعي 1435-1436 هـ

المجموع
مدرس 

لغة
معيد محاضر

أستاذ 
مساعد

أستاذ 
مشارك

أستاذ

الجنسية األقسام

ي
مال

إج
ت

با
طال

ب
طا

ت
با

طال
ب

طا
ت

با
طال

ب
طا

ت
با

طال
ب

طا
ت

با
طال

ب
طا

ت
با

طال
ب

طا
ت

با
طال

ب
طا

0 0 0 - - - - - - - - - - - - سعودي
االعداد العام

10 3 7 - - - - - 1 2 5 1 1 - - غير سعودي
9 3 6 - - 2 - 1 5 - 1 - - - - سعودي تقنية 

4المعلومات 1 3 - - - - 1 1 - 2 - - - - غير سعودي
13 4 9 - - 1 - 3 7 - 2 - - - - سعودي

علوم الحاسب
7 3 4 - - - - 3 2 - 1 - 1 - - غير سعودي
5 2 3 - - 1 1 1 2 - - - - - - سعودي

نظم المعلومات
0 0 0 - - - - - - - - - - - - غير سعودي
6 0 6 - - - 1 - 5 - - - - - - سعودي

هندسة الحاسب
4 1 3 - - - - - 1 1 1 - 1 - - غير سعودي

58 17 41 0 0 4 2 9 24 3 12 1 3 0 0 إجمالي

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عجــز فــي نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي قســمي علــوم الحاســب 
وتقنيــة المعلومــات وتتضاعــف نســبة هــذا العجــز بشــكل حــاد بالقســم النســائي وكذلــك بقســمي نظــم 

المعلومــات وهندســة الحاســب.
وبالرغــم مــن حداثــة نشــأة الكليــة والتــي تعتبــر أحــدث كليــة فــي جامعــة المجمعــة، خطــت الكليــة خطــوات 
متســارعة فــي اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وكخطــوة اســتراتيجية فــي البــدء 
فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة اســتعانت بكــوادر مــن المتعاقديــن ذوي الكفــاءة والخبــرة العاليــة فــي 
شــتى مجــاالت وتخصصــات الكليــة. وتســعى الكليــة فــي خطتهــا التشــغيلية للعــام الدراســي القــادم فــي 
زيــادة القــدرة التدريســية بكفــاءات وطنيــة مــن خــال اســتقطاب خريجــي برنامــج خــادم الحرميــن الملــك عبــد 

اهلل لابتعــاث الخارجــي.
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جدول 9: اعداد اعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل العلمي مقسمين على االقسام العلمية في الكلية

المجموع بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه زمالة

الجنسية األقسام

ي
مال

إج

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

ت
با

طال

ب
طا

0 0 0 - - - - - - - - - - سعودي االعداد 
10العام 3 7 - - - - - 1 3 6 - - غير سعودي

9 3 6 2 - - - 1 5 - 1 - - سعودي تقنية 
4المعلومات 1 3 - - - - 1 1 - 2 - - غير سعودي

13 4 9 1 - - - 3 7 - 2 - - سعودي علوم 
7الحاسب 3 4 - - - - 3 2 - 2 - - غير سعودي

5 2 3 1 1 - - 1 2 - - - - سعودي نظم 
0المعلومات 0 0 - - - - - - - - - - غير سعودي

6 0 6 - 1 - - - 5 - - - - سعودي هندسة 
4الحاسب 1 3 - - - - - 1 1 2 - - غير سعودي

58 17 41 4 2 0 0 9 24 4 15 0 0 المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق تفــاوت نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الحاصليــن علــى الدكتــوراه مقارنــة 
بأعــداد المحاضريــن والمعيديــن بصــورة عامــة علــى مســتوى الكليــة وبصــورة خاصــة باألقســام النســائية 

وقســمي نظــم المعلومــات وهندســة الحاســب.

شكل بياني 7: توزيع أعضاء هيئة التدريس طبقً للدرجة األكاديمية
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شكل بياني 8: توزيع 

شكل بياني 9: توزيع أعضاء هيئة التدريس على األقسام )غير السعوديين(
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عند النظر في اعداد ونسب عضوات هيئة التدريس في شطر الطالبات ومقارنتها بأعداد أعضاء هيئة 
التدريس في شطر الطاب )والظاهر في الرسم البياني التالي(، يتضح الفرق والذي يعزى للندرة في 

الكفاءات النسائية في مجال علوم الحاسب والمعلومات، وبالرغم من هذا التحدي الذي تواجهه الكلية 
فقد أولت الكلية اهتماما كبيرا في استقطاب الكفاءات الوطنية من العنصر النسائي في برنامج خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل لابتعاث الخارجي، وتم تشكيل لجنة خاصة باالستقطاب للكفاءات 
الوطنية من العنصر النسائي بشكل خاص.

ــع أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم فــي الكليــة مقســمين علــى  يبيــن الجــدول الســابق توزي
األقســام العلميــة وياحــظ ان قســمي علــوم الحاســب وهندســة الحاســب تحظــى بالعــدد األكبــر وذلــك ألن 
قســم هندســة الحاســب قــد حــول مــن كليــة الهندســة وأيضــا علــوم الحاســب هــو برنامــج بــدأت الكليــة 

العمــل بــه فــي هــذه الســنة مــع قســم تقنيــة المعلومــات.

شكل بياني 10: توزيع أعضاء هيئة التدريس طبقً للمؤهل العلمي
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شكل بياني 11: توزيع أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه على األقسام

شكل بياني 12: توزيع أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الماجستير على األقسام
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ياحــظ فــي الجــدول الســابق أن أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس الحاصلين على شــهادة الدكتــوراه معظمهم 
مــن الجنســية غيــر الســعودية وهــذا مــا يدفــع الكلية الســتقطاب خريجــي برنامج خــادم الحرمين الشــريفين 

مــن الحاصليــن علــى شــهادة الدكتوراه وارســال حاملي شــهادة الماجســتير إلكمال دراســتهم.
ــة  ــو هيئ ــل 58 عض ــري( مقاب ــتوى التحضي ــاب المس ــتثناء ط ــب )باس ــدد 294 طال ــى ع ــة عل ــوي الكلي تح
تدريــس وذلــك بنســبة تســاوي 5 طــاب لــكل عضــو هيئــة تدريــس وهــذه النســبة ممتــازة جــدا وســببها 
حداثــة عهــد الكليــة ولكــن الكليــة حريصــة ان تكــون النســبة فــي الفتــرة القادمــة متوافقــة مــع المقاييــس 

المعمــول بهــا فــي الكليــة والجامعــة.
ولكــن هــذه النســبة تختلــف عنــد النظــر لــكل فئــة جنســية علــى حــدة، فنســبة عــدد الطــاب )126 طالــب( 
إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس الذكــور )41( هــي 3 طــاب لــكل عضــو هيئــة تدريــس، بينمــا فــي الجانــب 
النســائي، نســبة عــدد الطالبــات )168 طالبــة( إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس اإلنــاث )17( هــي 9.8 طالبــة 
لــكل عضــوة هيئــة تدريــس. وهــذا بالطبــع نتيجــة قصــور عدد أعضــاء هيئــة التدريس فــي الجانب النســائي.
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 الفصل الرابع

االبتعاث والتدريب
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االبتعاث

تفاخــر الكليــة باســتقطاب مــا مجموعــه )18( مــن المعيديــن والمحاضريــن بــدأوا فــي هــذا العــام بمباشــرة 
أعمالهــم فــي الكليــة ليكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي أعمــال الكليــة، والجديــر بالذكــر ان غالبيــة المبتعثيــن 
مــن المعيديــن والمحاضريــن فــي جامعــات عريقــة فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة وكنــدا وأســتراليا 

ــا. وبريطاني

جدول  10: توزيع االبتعاث على األقسام المختلفة ونوعيتها

المجموع ماجستير دكتوراه الفرع األقسام

3 - 3 الطاب
تقنية المعلومات

2 1 1 الطالبات
4 - 4 الطاب

علوم الحاسب
1 - 1 الطالبات
4 2 2 الطاب

نظم المعلومات
2 1 1 الطالبات
4 - 4 الطاب

هندسة الحاسب
0 - - الطالبات
20 4 16 المجموع

من الجدول السابق يتبين تنوع ابتعاث المحاضرين والمعيدين باألقسام المختلفة بالكلية.
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 الفصل الخامس

األنشطة العلمية والتعليمية
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مرافق وأدوات األبحاث

تــم إنشــاء مختبــر متخصــص للبحــوث فــي الكليــة. وتــم تجهيــز هــذا المختبــر بأحــدث األجهــزة وتجهيزهــا 
بجميــع البرامــج المطلوبــة فــي ذات المواضيــع المطلوبــة )الطــب الشــرعي الرقمــي، الحوســبة الســحابية، 

تعديــن البيانــات والنمذجــة الرياضيــة(.
ــم تأســيس الخطــة االســتراتيجية للبحــث وتعريــف األهــداف االســتراتيجية مــع مؤشــرات األداء الرئيســية.  ت

يقــوم باإلشــراف علــى لجنــة البحــوث الســيد الدكتــور عميــد الكليــة وتتشــكل اللجنــة كمــا يلــي:
 - د. هشام الصغير – رئيسً 

 - د. سارافانان فينكاتارامان – أمينً وعضوًا
 - د. بابا باشا – عضوًا 

 - د. بيبوتي ماهابترا – عضوًا 
 - د. أديب تالفحه – عضوًا

ميزانية األبحاث

وتقــدم الميزانيــة والتســهيات الكافيــة إلجــراء البحــوث علــى مســتوى يتماشــى مــع المؤسســات والبرامــج 
ــة الســنوية للبحــوث ويقــوم  ــة. تقــوم عمــادة البحــث العلمــي باإلشــراف علــى الميزاني والسياســات اإلداري
مركــز البحــوث الهندســية والتطبيقيــة مــن عمــادة البحــث العلمــي بتوفيــر الدعــم المالــي للكليــة بنــاء 

علــى الحاجــة والمبــررات المناســبة.
يتــم تشــجيع جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس ليكونــوا أعضــاء فــي جميــع الهيئــات المهنيــة وأن يصبحــوا 

أعضــاء فــي هيئــات تحريــر المجــات الدوليــة الشــهيرة.

ورش العمل والندوات البحثية

يتــم عقــد ورش عمــل أســبوعية ونــدوات بحثيــة مــن قبــل خبــراء فــي هــذه المجــاالت، وفيهــا يتــم تســليط 
الضــوء علــى أحــدث التطــورات فــي مجــال البحــوث.

التدريب والتطوير

تقــوم الكليــة بدعــم التطويــر المهنــي لجميــع الباحثيــن. تقــوم الكليــة باالســتثمار باســتمرار فــي المــوارد، 
وتحســين مرافــق البحــوث للتأكــد مــن أن أعضــاء هيئــة التدريــس قادريــن علــى متابعــة أبحاثهــم، وإجــراء 

البحــوث ونقــل المعرفــة لضمــان تأثيــر عالمــي كبيــر.

مجاالت التحسين

تهتم الكلية بتحسين الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس لضمان الرقي بالعملية البحثية، ومن 
أمثلة ذلك:

1 - إضافة المزيد من الخدمات لكل موضوع بحثي.
.ISI  2 - زيادة في المزيد من المقاالت التي يتم فهرستها عالميً عن طريق

3 - التركيز على المشاريع الممولة )داخليً وخارجيً(.



29

الخطة االستراتيجية

تطوير وصيانة وتعزيز البحوث من خال األبحاث التدريس المؤدي للبحوث
جدول 11: أهداف الخطة االستراتيجية ومقاييس األداء

مؤشرات األداء الرئيسيةاألهداف
استقطاب الكفاءات العليا األكاديمية والبحثية من 

أعضاء هيئة التدريس لتعزيز البحوث في علوم 
الحاسوب والمعلومات.

استقطاب عضو هيئة تدريس واحد على األقل في 
كل عام دراسي من خلفيات مختلفة.

زيادة المقاالت المنشورة المفهرسة مقارنة 
.ISI بنظيراتها في مجات

زيادة عدد المجات العلمية المتخصصة بنسبة ال 
تقل عن 5% سنويا بين عامي 2014 و2019.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات 
بحثية للجامعة أو وكاالت التمويل الخارجي.

زيادة تمويل البحوث السنوية من جامعتنا ومصادر 
التمويل الخارجية بنسبة 10% بين عامي 2014 و2019.

إنشاء مركز للبحوث في التخصصات التالية:
الطب الشرعي الرقمي

الحوسبة السحابية
تعدين البيانات

النمذجة الرياضية

استقطاب إثنين من أعضاء هيئة التدريس األكفاء 
في كل موضوع بحثي.

إنشاء عقود خدمات مع كبار الجامعات 
والمؤسسات البحثية.

توقيع عقد واحد على األقل كل عام.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا أعضاء 
في هيئات التحرير في مجات النشر العالمية.

10% زيادة في تعاون أعضاء هيئة التدريس كل عام.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا أعضاء 
في الهيئات العلمية مثل IEEE / ACM وغيرها.

زيادة بنسبة 20% في تعاون أعضاء هيئة التدريس 
كل عام.

اقتراح األدوات الازمة للقيام باألبحاث.
شراء أداة بحثية واحدة لكل موضوع في نهاية 

العام الدراسي.
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األبحاث وورش العمل

جدول 12: األبحاث وورش العمل

المجموع األقسام

2 البحوث المدعومة
4 اإلنتاج العلمي )المجات الدولية(
3 اإلنتاج العلمي )المؤتمرات الدولية(
8 ورش العمل )الفصل األول(
18 ورش العمل )الفصل الثاني(

ــاالت  ــطة المق ــة وأنش ــوث المدعوم ــث البح ــن حي ــة م ــطة البحثي ــوع األنش ــابق تن ــدول الس ــن الج ــن م يتبي
المنشــورة وورش العمــل العلميــة التــي تمــت إقامتهــا بالكليــة خــال العــام الحالــي.
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 الفصل السادس

األنشطة والخدمات المجتمعية
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زيارة مركز التميز ألمن المعلومات بجامعة الملك سعود

ضمــن النشــاطات الامنهجيــة التــي تســعى كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات مــن خالهــا اطــاع الطــاب 
علــى اخــر المســتجدات العلميــة وتجــارب الجامعــات االخــرى فــي مجــال تقنيــة المعلومــات والشــبكات، قــام 
وفــد مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بزيــارة لمركــز التميــز ألمــن المعلومــات فــي جامعــة الملــك 
ــد كل  ــمل الوف ــث ش ــه ، حي ــتخدمة في ــل المس ــات المعام ــز وتقني ــزات المرك ــى تجهي ــاع عل ــعود لاط س
مــن الســيد الدكتــور هشــام الصغيــر، عميــد الكليــة والســيد الدكتور/عبــداهلل الحســين، وكيــل الكليــة 
للشــئون التعليميــة وعضــو هيئــة التدريــس م.ســلطان الحربــي واالســتاذ محمــد الغنايــم مديــر العاقــات 

العامــة.
بــدأت الزيــارة بعــرض تعريفــي لكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات قدمــه الســيد الدكتور/هشــام الصغيــر 
ــة  ــوي الكلي ــي تن ــتراتيجية الت ــط االس ــتقبلية والخط ــات المس ــداف والطموح ــه األه ــن في ــة بي ــد الكلي عمي
ــن  ــي أم ــزة ف ــات متمي ــا تخصص ــة لديه ــة وأن الكلي ــن خاص ــن الطرفي ــاون بي ــة التع ــا وامكاني ــام به القي

ــبكات. ــات والش المعلوم
بعــد ذلــك قــام د.جــال المهتــدي بعــرض تعريفــي عــن المركــز وأهدافــه واإلنجــازات التــي حققهــا المركــز منــذ 
انشــاؤه. تــا ذلــك مناقشــة عــن اليــة التعــاون بيــن الطرفيــن واالتفــاق علــى صيغــة مبدئيــة علــى أن تكلــل 
بزيــارة الحقــة لتوقيــع هــذه االتفاقيــة. حيــث عــرض د. المهتــدي علــى منــح الكليــة عــدد مــن المقاعد فــي دورة 
لفحــص واختبــار امــن المعلومــات »Penetration Tester«. وفــي نهايــة الزيــارة قــام الوفــد بجولــة علــى معامــل 

المركــز واالطــاع علــى البحــوث القائمــة.

حفل توقيع اتفاقيات الشراكة
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تفعيل “اكاديمية سيسكو العالمية للشبكات”

بهــدف البــدء بتطبيــق اســتراتيجية الكليــة بــإدراج المســارات المهنيــة مــع الخطــط الدراســية لتخصصــات 
المختلفــة فــي الكليــة، تــم بحمــد اهلل تدشــين اكاديميــة سيســكو العالميــة للشــبكات فــي كليــة علــوم 
الحاســب والمعلومــات حيــث ســيتم العمــل علــى تدريــب الطــاب برامجــً تدريبــة مصممــًة خصيصــً 
للمســارات االكاديميــة ومعتمــدة عالميــا مــن الجهــات والشــركات الدوليــة، والــذي مــن شــأنه رفــع مســتوى 
ــة للطلبــة للدخــول فــي ســوق العمــل فــي مجــال تقنيــة المعلومــات والشــبكات بعــد تخرجهــم  الجاهزي

مباشــرة، كذلــك رفــع مســتوى الجــودة فــي مخرجــات التعليــم والتعلــم فــي الكليــة.
ويعــد مثــل هــذا النــوع مــن االكاديميــات لــه دور فــي تخريــج عــدد مــن المدربيــن مــن اعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي هــذا المجــال، وكمــا أن لهــذا أيضــً دور كبيــر فــي خدمــة المجتمــع مــن ابنــاء محافظــة المجمعــة 

ــة.      ــق المحيط والمناط

البرامج المجتمعية

تقــوم كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بتقديــم خدمــات تعليميــة متمثلــة فــي دبلــوم الشــبكات والــذي 
يضــم 54 طالــب وطالبــة، باإلضافــة إلــى برنامــج التعليــم المــوازي )تجســير( والذي يمنــح درجــة البكالوريوس 

فــي قســم تقنيــة المعلومــات لخريجــي الديبلومــات وذلــك بمشــاركة 11 عضــو هيئــة تدريــس.
البرامج التي يتم تقديمها للمجتمع:

1 - دبلوم )2 برنامج لمدة عامين( في »تكنولوجيا الشبكات« للطاب.
2 - دبلوم )2 برنامج لمدة عامين( في »تكنولوجيا الشبكات« للطالبات.

3 - تجسير )4 برامج لمدة عام( في »تكنولوجيا المعلومات« للطاب.
جدول 13: البرامج التي يتم تقديمها للمجتمع

مجموع عدد طاب البرنامج
طالبات طاب

54 22 32 دبلوم في تكنولوجيا الشبكات
9 9 تجسير تكنولوجيا المعلومات
63 22 41 مجموع

مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن اإلقبــال جيــد علــى برنامــج دبلــوم الشــبكات ســواًء مــن جانــب الطــاب أو 
ــد  ــاب وال يوج ــب الط ــن جان ــات م ــة المعلوم ــير تقني ــج تجس ــى برنام ــف عل ــال ضعي ــا اإلقب ــات بينم الطالب

ــب الطالبــات. إقبــال مــن جان
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شكل بياني 13: البرامج التي يتم تقديمها للمجتمع
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 الفصل السابع

الشؤون اإلدارية والمالية والفنية 

والمشروعات
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موظفي الكلية

يبين الجدول التالي اعداد الموظفين في الكلية حسب مؤهاتهم في القسمين الرجالي والنسائي:

جدول 14: أعداد الموظفين طبقً للمؤهل العلمي
المجموع مستخدمين اداري وفني  القسم

إجمالي طالبات طاب طالبات طاب طالبات طاب المؤهل
- - - - - - - دكتوراه
- - - - - - - ماجستير
- - - - - - - دبلوم عالي
15 13 2 - - 13 2 بكالوريوس
8 1 7 - 1 1 6 دبلوم دون جامعي
28 19 9 - - 19 9 الثانوي فما دون
51 33 18 - 1 33 17 مجموع

يبيــن الجــدول الســابق أن معظــم طاقــم الموظفيــن بالكليــة فــرع الطــاب ممــن يحملــون شــهادة الدبلــوم 
ــن يحملــون شــهادات  ــة، بينمــا عــدد الموظفيــن بالفــرع النســائي الذي دون الجامعــي أو الشــهادة الثانوي

جامعيــة أفضــل بكثيــر.

شكل بياني 14: أعداد الموظفين اإلجمالية بالكلية طبقً للمؤهل
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شكل بياني 15: أعداد الموظفين بالكلية طبقً للمؤهل والجنس

يبيــن الرســم الســابق مؤهــات موظفــي الكليــة والتــي تضــم إدارييــن وفنييــن وتوزيــع مؤهاتهــم. ومنــه 
ــة  ــة بالتعــاون مــع وكال ــة وخاصــة فــي قســم الطــاب الســتقطاب كفــاءات اداري أيضــا يتضــح حاجــة الكلي

ــة خــال العــام القــادم. الجامعــة واإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة واإلداري

المشاريع والبنية التحتية للكلية

خــال هــذا العــام تــم توقيــع عقــد مبنــى جديــد لكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات وســوف تســتلم الكليــة 
هــذا المبنــى فــي بدايــة العــام الدراســي 1437/1436. المبنــى الجديــد ســوف يكــون مجهــز بجميــع التجهيــزات 
التــي تحتاجهــا الكليــة لتأديــة دورهــا. حيــث يحتــوي المبنــى الجديــد علــى قاعــات دراســية مجهــزة بأحــدث 
التقنيــة المســتخدمة فــي مجــال التعليــم )ســبورات ذكيــة، أجهــزة عرض،...الــخ.(. بجانــب القاعــات الدراســية 
المبنــى ســوف يجهــز بعــدد مــن المعامــل التــي تــم توقيــع عقــود انشــاءها. التالــي يبيــن تفاصيــل هــذه 

المعامــل:
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مبنى كلية علوم الحاسب والمعلومات الجديد

)sbaL esopruP lareneG( معامل متعددة األغراض

تهــدف هــذه المعامــل لتوفيــر جميــع البرامــج المســتخدمة فــي أغلــب المقــررات الدراســي. حيــث يوفــر 
 )Microsoft Office( العديــد مــن البرامــج التطبيقيــة مثــل برامــج التطبيقــات المكتبيــة مــن ميكروســوفت

والتطبيقــات الخاصــة بلغــات البرمجــة وهندســة البرمجيــات ونظــم التشــغيل.

)baL skrowteN( معمل شبكات الحاسب

يهــدف هــذا المعمــل لتقديــم التجهيــزات التقنيــة والبرامــج الخاصــة بالشــبكات. حيــث يتيــح لطــاب تطبيــق 
مفاهيــم الشــبكات الحاســوبية واالســتمرار بتفعيــل الشــراكة االكاديميــة مــع شــركة سيســكو لشــبكات 

.)CISCO(

 )baL esabataD( معمل قواعد البيانات

الهــدف مــن معمــل قواعــد البيانــات هــو توفيــر البرامــج الخاصــة بقواعــد البيانــات مثــل قواعــد بيانــات أوراكل 
)Oracle( حيــث يتيــح هــذا المعمــل لطــاب التــدرب فــي بيئــة مشــابه للمطبقــة والمســتخدمة فــي ســوق 

العمل.
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)baL gnireenignE retupmoC( معمل هندسة الحاسب

يهــدف هــذا المعمــل علــى توفيــر المعــدات والبرامــج الخاصــة بتخصــص هندســة الحاســب، حيــث يتوفــر 
فــي هــذا المعمــل األجهــزة الخاصــة تصميــم الدوائــر االلكترونيــة وبرمجتهــا باإلضافــة الــى البرامــج األخــرى 

المســتخدمة فــي مجــال هندســة الحاســب.

)baL scisneroF latigiD( معمل التحقيق الرقمي

يهــدف هــذا المعمــل علــى توفيــر أحــدث االجهــزة والبرامــج المســتخدمة فــي مجــال التحقيــق الرقمــي 
والحاســوبي حيــث ســوف يتمكــن الطــاب مــن التــدرب فــي هــذا المعمــل علــى الطــرق المســتخدمة فــي 

ــة.  ــات الرقمي ــب والمعلوم ــي للحواس ــق الجنائ ــال التحقي مج

باإلضافــة للمعامــل والقاعــات أيضــا تــم توقيــع عقــد انشــاء مركــز االبــداع الطابــي )Innovations Center( حيــث 
يهــدف هــذا المركــز علــى خلــق بيئــة ابتــكار وابــداع حيــث ان المركــز ســوف يكــون مجهــزة بأحــدث التجهيــزات 

لصقــل مواهــب الطــاب وتحفيزهــم علــى االبتــكار واالبــداع فــي مجــاالت تخصصاتهــم.
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 الفصل الثامن

ملخص أهم اإلنجازات والمعوقات
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تدريب الطالب

تــم خــال الفصــل الصيفــي للعــام 1436هـــ الموافقــة علــى تدريــب ثمانيــة طاب من قســم هندســة الحاســب 
االلــي فــي عــدد مــن قطاعــات التدريــب داخــل الجامعــة وخارجهــا وذلــك لمــدة ثمانيــة اســابيع. شــملت تلــك 
الجهــات عمــادة تقنيــة المعلومــات فــي الجامعــة، اإلدارة العامــة للشــؤون البلديــة والقرويــة فــي محافظــة 
ــك  ــاض وكذل ــة الري ــة منطق ــة امان ــة، وكال ــة المجمع ــي محافظ ــعودية ف ــاالت الس ــركة االتص ــة، ش المجمع
ــاض. تــم مــن خــال هــذا البرنامــج اتاحــة الفرصــة للطــاب  شــركة االلكترونيــات المتقدمــة فــي مدينــة الري
المتدربيــن التعــرف علــى بيئــة العمــل التــي يتوقــع ان يعملــوا بهــا بعــد التخــرج، وقــد اســتطاع الطــاب 
المتدربيــن تطبيــق مــا تعلمــوه خــال دراســتهم فــي الكليــة علــى ارض الواقــع وذلــك مــن خــال حــل بعــض 
المشــاكل ومواجهــة الصعوبــات التــي كانــت تواجــه اقســام تقنيــة المعلومــات فــي تلــك الجهــات، كذلــك 
تعــرف الطــاب المتدربــون علــى ثقافــة العمــل واالنضبــاط مــن خــال التزامهــم فــي أوقــات الــدوام الرســمي 
للجهــات التــي يتدربــون بهــا. وقــد تــم العــرض علــى بعــض منهــم العمــل فــي تلــك الجهــات وذلــك بعــد 
انهائهــم متطلبــات التخــرج مــن الكليــة.  وفــي نهايــة البرنامــج التدريبــي قــدم المتدربــون جميعهــم تقاريــر 
نهائيــة عــن االعمــال التــي نفذوهــا خــال فتــرة تدريبهــم وتمــت مناقشــتهم وقــد اجتــاز جميعهــم التدريــب 

بنجــاح

تدريب الطالب المتميزين

انطاقــا مــن مبــدأ الشــراكة المهنيــة االكاديميــة والتــي تنهجها كليــة علوم الحاســب والمعلومــات بجامعة 
المجمعــة وحرصــا مــن الكليــة علــى تنميــة مهــارات الطــاب وتهيئتهــم لســوق العمــل، اقامــت الكليــة اول 
برنامــج تدريــب خارجــي لطلبــة الكليــة المتميزيــن وذلــك فــي مقــر شــركة هــواوي العالميــة )Huawei( فــي 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية. وقــد شــهد هــذا البرنامــج التدريبــي الفريــد مــن نوعــه اجتيــاز جميــع الطــاب 

الــدورة والحصــول علــى شــهاداتها.

االختبارات االلكترونية

قامــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بعمــل اختبــارات الكترونيــة لتســهيل عمليــة مشــاركة ومزامنــة 
ــة  ــي كلي ــات ف ــو المخرج ــن عل ــد م ــان التأك ــة ولضم ــة المجمع ــي جامع ــز ف ــام والمراك ــع األقس ــئلة م األس
علــوم الحاســب والمعلومــات. كمــا تــم اســتخدامه الختبــار تحديــد مســتوى المتقدميــن علــى برنامــج 
ــة  ــاع طريق ــي اتب ــة ف ــر العالمي ــس والمعايي ــارات بالمقايي ــت االختب ــد عمل ــبكات. وق ــوم الش ــير ودبل تجس

ــة األســئلة وتوليــد وجمــع بنــك األســئلة.   كتاب
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تجربة النماذج

لتســهيل العمليــة اإلداريــة فــي كليــة علــوم الحاســب ولتدويــن جميــع االعمــال تقــوم كليــة علــوم الحاســب 
والمعلومــات بتصميــم النمــاذج لألعمــال الروتينيــة كــي يتــم تســهيل االعمــال وانجازهــا فــي أســرع وقــت 

باإلضافــة الــى حفــظ األعمــال. 

 برنامج )ntiinruT( الرائد عالميا في مجال الكشف عن السرقات األدبية 

تتيــح برمجيــة Turnitin ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة إمكانيــة فحــص األعمــال المقدمــة مــن قبــل 
الطــاب والطالبــات والتأكــد مــن أن جميــع المصــادر الــواردة فــي األبحــاث أو المشــاريع تــم توثيقهــا بشــكل 
دقيــق وان الطالــب لــم يقــم بعمليــة نســخ أو إعــادة طباعــة األعمــال تعــود لطــاب آخريــن أو أبحاث أو مشــاريع 
تــم نشــرها علــى االنترنــت مســبقاً  وذلــك عــن طريــق مقارنــة أعمــال الطــاب بمحتــوى قاعــدة بيانــات ضخمــة 

يتــم تحديثهــا بشــكل مســتمر تضــم أشــهر قواعــد البيانــات العالميــة وماييــن مواقــع األنترنــت.

حصول الكلية على المركز األول في جائزة معالي مدير الجامعة للمقررات الرقمية
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حصول الكلية على مراكز متقدمة في مسابقات الملتقى التحضيري للمؤتمر العلمي السادس

ــري  ــوم الحاســب والمعلومــات علــى مراكــز متقدمــة فــي مســابقات الملتقــى التحضي ــة عل حصلــت كلي
للمؤتمــر العلمــي الســادس برعايــة معالــي مديــر الجامعــة د. خالــد بــن ســعد المقــرن، حيــث حــازت الطالبــة 
نــورة فهــد الدهمــش علــى المركــز األول فــي مســابقة األفــام الوثائقيــة علــى مســتوى الجامعة كمــا حصلت 
الطالبــة هاجــر عبــد العزيــز الجدعــان علــى المركــز الثانــي فــي نفــس المســابقة. مــن جانــب اخــر حصلــت 
الطالبــة أروى عبــد الرحمــن الســويلم علــى المركــز األول فــي مســابقة التصويــر الضوئــي، كمــا حصــل فريــق 
الطالبــات )أروى عبــد الرحمــن الســويلم، ســارة فهــد الجبــر، نجــود ســعد المطيــري، نــوف فــرج العنــزي، هنــد 

مدلــه المطيــري( علــى المركــز الثالــث فــي مســابقة االبتكار عــن ابتــكار نظــام راحــة للتنقــات والحركــة.

إطالق العدد االول من نشرة كلية علوم الحاسب والمعلومات

فــي 06 ربيــع األول 1436 تــم اطــاق العــدد االول مــن نشــرة كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات فــي المعــرض 
المصاحــب لفعاليــات اســبوع البحــث العلمــي والــذي اقامتــه عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة ، ويأتــي 
العــدد االول كباكــورة أعــداد نشــرة متخصصــة لكليــة علوم الحاســب والمعلومــات حيث تعتبر هذه النشــرة 
ــب  ــوم الحاس ــات عل ــي تخصص ــتجدات ف ــر المس ــات واخ ــدث التقني ــي ألح ــي، وأكاديم ــي وعلم ــد ثقاف راص
ــرة  ــذه النش ــى ه ــوم عل ــة ويق ــي للكلي ــراك االكاديم ــذة للح ــرة ناف ــذه النش ــر ه ــا تعتب ــات ، كم والمعلوم
اعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب علــى حــد ســواء كوعــاء علمــي ثقافــي يبــرز مهــارات الطــاب ويســاعد 
اعضــاء هيئــة التدريــس فــي االفــادة مــن تخصصاتهــم للمجتمــع المحلــي وللمختصيــن والمهتميــن. كمــا 
تســتكتب الكليــة فــي هــذه النشــرة اعضــاء المجلــس االستشــاري للكليــة ومستشــارين دولييــن وتســعى 

مــن خالهــا مــد جســر التواصــل بيــن منســوبي الكليــة وطابهــا والمجتمــع المحلــي وســوق العمــل. 

حصول الكلية على المركز األول في مسابقة جائزة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال

حصل فريــق طالبــات كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات علــى المركــز اآلول فــي مســابقة جائــزة الجامعــة 
لابتــكار وريــادة االعمــال وذلــك عن ابتــكار )نظــام راحــة التفاعلــي للحافــات(. والــذي يعكــس التميــز 

ــة ــة الكلي ــي لطلب األكاديم
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جائزة المركز األول في مسابقة جائزة الجامعة لابتكار وريادة االعمال

فريق الكلية لكرة القدم يحقق المركز الثالث بكاس معالي مدير الجامعة

حقــق فريــق كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات المركــز الثالــث فــي بطولــة كأس معالــي مديــر الجامعــة 
لكــرة القــدم، وهــذا ان دل فيــدل علــى االهتمــام باألنشــطة الاصفيــة وحــرص الكليــة علــى صقــل وبنــاء 
شــخصية الطالــب وتعزيــز روح فريــق العمــل، وأيضــا علــى الجهــود المبذولــة مــن وحــدة األنشــطة الطابيــة 

فــي الكليــة.
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الرؤية المستقبلية

ــرؤى واألهــداف المهمــة خــال العــام الجــاري، ويمكــن  ــد مــن ال ــق العدي ــة تحقي ــى مواصل ــة إل تهــدف الكلي
ــي: ــتهدفة كالتال ــة المس ــً للفئ ــداف طبق ــذه األه ــيم ه تقس

أوالً: المسار األكاديمي والبحث العلمي

1 - تفعيل والبدء في قبول الطاب في قسم هندسة الحاسب.
2 - تفعيل دور البحث العلمي في مجاالت أمن المعلومات وتنقيب البيانات.

3 - استحداث مسار أكاديمي في األدلة الرقمية )Digital Forensics( في قسم تقنية المعلومات.
4 - زيادة فاعلية ورش العمل البينية بين األقسام األكاديمية ووحدات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

ــة  ــة األمريكي ــة للتقــدم بطلــب االعتمــاد األكاديمــي مــن الهيئ ــة الذاتي ــر الدراســة األولي 5 - اســتكمال تقري
.)ABET( ــة ــب والهندس ــات الحاس ــي لتخصص ــاد األكاديم لاعتم

6 - ســد الفجــوة بيــن قســم الطــاب، قســم الطالبــات وتوحيــد االختبــارات وطــرق التدريــس والموضوعــات 
ومخرجــات التعلــم بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الجــودة التعليميــة.

ثانيًا: المسار اإلداري

1 - استقطاب كفاءات أكاديمية وطنية في تخصصات األقسام األكاديمية.
2 - استكمال الهيكل التنظيمي واإلداري لوكاالت ووحدات الكلية.

ثالثًا: مسار البنية التحتية

1 - استكمال تجهيز المعامل في األقسام األكاديمية.
2 - التوســع وزيــادة الطاقــة االســتيعابية فــي قســم الطــاب والســيما فــي تأميــن وتجهيــز مبنــى يتوافــق 

مــع الزيــادة المضطــردة ألعــداد الطــاب.
3 - تأســيس معمــل لإلبــداع لاختراعــات الطابيــة مجهــز بــكل مــا ينمــي الكفــاءة فــي مجــال ريــادة األعمــال 

واتاحــة الفرصــة للطلبــة فــي زيــادة فعاليــات مشــاريع التخــرج والمســابقات الطابيــة الوطنيــة، الدوليــة.

رابعًا: مسار المشاركة المجتمعية

1 - عقد شراكات مهنية مع قطاع العمل وتوفير فرص وظيفية للخريجين وخاصة مع قرب تخرج أول دفعة 
للطلبة مع نهاية العام بعد القادم.
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