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كلمة عميد الكلية
الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام علــى خاتــم األنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبه
أجمعين.
لقــد حرصــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة المجمعــة منــذ
نشــأتها علــى االهتمــام بتوفيــر بيئــة أكاديميــة متميــزة لتحفيــز الطــاب علــى
التحصيــل واإلنتــاج العلمــي ،مــع مراعــاة التــوازن بيــن متطلبــات ســوق العمــل
والمتطلبــات األكاديميــة العالميــة.
كمــا أولــت اهتمامــا رئيســً بأعضــاء هيئــة التدريــس والذيــن حرصــت الكليــة
علــى اســتقطابهم مــن جامعــات عريقــة مــن مختلــف دول العالــم وأولــت
اهتمامــً كبيــرًا للجوانــب البحثيــة النابعــة مــن احتياجــات المجتمــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وممــا تفخــر بــه كليــة علــوم الحاســبات والمعلومــات ،برغــم حداثــة نشــأتها ،إقبــال الطــاب والطالبــات علــى
الدراســة وهــو مــا يشــير إلــى زيــادة ثقــة الطــاب والطالبــات فــي المســتوى العلمــي المأمــول للخريجيــن.
يســعدني أن أضــع بيــن أيديكــم هــذا التقريــر الــذي يوثــق مســيرة وإنجــازات الكليــة للعــام الجامعــي
 1437/1436هـــ فــي المســارات األكاديميــة والمهنيــة واإلداريــة والبحثيــة والتنميــة االجتماعيــة.
وختامــً ال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لمعالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد المقــرن،
وســعادة وكالء الجامعــة علــى دعمهــم واهتمامهــم ومتابعتهــم ،كمــا ال يفوتنــي التوجــه بالشــكر لجميــع
منســوبي الكليــة مــن أســاتذة وطلبــة وإدارييــن علــى جميــع مــا يبذلونــه مــن جهــد لالرتقــاء بالكليــة،
ســائلين اهلل عــز وجــل أن يكــون عملنــا خالصــً لوجهــه الكريــم.

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

يأتــي انشــاء كليــة متخصصــة فــي علــوم الحاســب والمعلومــات فــي جامعــة المجمعــة ،اســتجابة مدروســة
للتطــور المتســارع لتقنيــة المعلومــات واالحتيــاج الكبيــر للكــوادر الوطنيــة المؤهلــة .وتســعى الكليــة مــن
خــال أقســامها األربعــة :علــوم الحاســب ،وتقنيــة المعلومــات ،ونظــم المعلومــات ،وهندســة الحاســب إلــى
تخريــج كــوادر وكفــاءات منافســة فــي ســوق العمــل تواكــب التطــور التقنــي والمعلوماتــي وتوائــم متطلبات
التنميــة.
الرؤية

ان تصبــح مــن ضمــن كليــات علــوم الحاســب والمعلومــات المتميــزة وتســعى إلــى االعتمــاد األكاديمــي محليــً
وعالميــا ،وتواكــب التطــور التكنولوجــي فــي الحاســب اآللــي وتقنيــة المعلومــات وتوائــم متطلبــات ســوق
العمــل المحليــة.
الرسالة

تقديــم خدمــات تعليميــة متميــزة مبنيــة علــى أحــدث التطــورات فــي علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات
وتخريــج طــاب ذوي كفــاءة علميــة وأكاديميــة ومنافســين ناجحيــن فــي ســوق العمــل.
االهداف
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yخدمــة العمليــة التعليميــة بشــكل رئيــس ومكثــف لتخصصات علوم الحاســب اآللي وتقنيــة المعلومات
لمرحلــة البكالوريــوس للطالب والطالبات.
yتوفيــر بيئــة دراســية متميــزة لمســاعدة الطــاب علــى التحصيــل العلمــي األمثــل مــن خــال أحــدث
المعامــل والفصــول الدراســية.
yربــط الدراســات النظريــة فــي تخصــص علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات بالممارســات والتطبيقــات
العمليــة.
yتوجيه الخطط الدراسية في األقسام العلمية لتوائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
yتطويــر مهــارات الطــاب القياديــة والرياديــة وتحديثهــم بآخــر المســتجدات فــي علــوم الحاســب وتقنيــة
المعلومــات.
yخدمــة العمليــة البحثيــة والدراســات العليــا بشــكل متــوازن ليتوافــق مــع معطيــات ضمــان الجــودة فــي
العمليــة التعليميــة وتحقيــق االعتمــاد األكاديمــي لبرامــج وأقســام الكليــة.
yتوفيــر مصــادر التعلــم والبحــث العلمــي مــن خــال مكتبــة الجامعــة ومــن خــال قواعــد البيانــات البحثيــة
العالمية .
yالحصول على االعتماد األكاديمي (وطنيا ودوليا) لجميع البرامج في الكلية.
yتوجيه البحوث لمساعدة المجتمع المحلي وتحفيز الطالب على المشاركة في البحوث.

الهيكل التنظيمي
ﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻋﻣﯾد اﻟﻛﻠﯾﺔ

وﻛﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣﯾد

اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﺗﺷﺎري

رﺋﯾس ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻛﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﺗﺷﺎري اﻟطﻼﺑﻲ

وﻛﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر
واﻟﺟودة

وﻛﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ

رﺋﯾس وﺣدة
ﺷؤون اﻟطﻼب

رﺋﯾس وﺣدة اﻟﺧطط
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ

ﻣدﯾرة اﻹدارة

رﺋﯾس وﺣدة اﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﺣﻘوق اﻟطﻼﺑﯾﺔ

ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻟﺟودة

ﻣﻧﺳﻘﺔ وﺣدة
اﻟﺷؤون اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﻣﻌﯾدﯾن
واﻟﻣﺑﺗﻌﺛﯾن

رﺋﯾس وﺣدة
اﻹﺧﺗﺑﺎرات

رﺋﯾس وﺣدة ﺗطوﯾر
اﻟﻣﮭﺎرات

ﻣﻧﺳﻘﺔ وﺣدة
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

رﺋﯾس وﺣدة
اﺳﺗﻘطﺎب أﻋﺿﺎء
ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس

رﺋﯾس وﺣدة
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ

رﺋﯾس وﺣدة
ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻣﻧﺳﻘﺔ وﺣدة
اﻟﺗطوﯾر واﻟﺟودة

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹرﺷﺎد

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

وﻛﯾل اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷؤون
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ

وﺣدة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ

ﻣدﯾر اﻹدارة

اﻷﻗﺳﺎم اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ

ﻣﺟﻠس ﻗﺳم ھﻧدﺳﺔ
اﻟﺣﺎﺳب

ﻣﺟﻠس ﻗﺳم ﻋﻠوم
اﻟﺣﺎﺳب

ﻣﺟﻠس ﻗﺳم ﻧظم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻣﺟﻠس ﻗﺳم ﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

رﺋﯾس ﻗﺳم ھﻧدﺳﺔ
اﻟﺣﺎﺳب

رﺋﯾس ﻗﺳم ﻋﻠوم
اﻟﺣﺎﺳب

رﺋﯾس ﻗﺳم ﻧظم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

رﺋﯾس ﻗﺳم ﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ
ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺳم

ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺳم

ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺳم

ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺳم

ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻘﺳم
ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت

ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻘﺳم
ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت

ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻘﺳم
ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت

ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻘﺳم
ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت

رﺋﯾس وﺣدة
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ

رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة
رﺋﯾس وﺣدة
اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
واﻟﻣﺳﺗودع

وﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

وﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣوازي

وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻣل
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الفصل األول
الطالب والطالبات
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قواعد توزيع الطالب على األقسام بالكلية
يقــوم الطالــب بتســجيل رغبتــه ويتــم ارســال هــذه الرغبــات الــى عمــادة القبــول والتســجيل لتخصيــص
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 :بيانات عامة

اســتقبلت الكليــة أولــى دفعاتهــا للعــام الدراســي 1435\1434هـــ وذلــك في قســمي علــوم الحاســب وتقنية
المعلومــات فــي شــطري الطــاب والطالبــات وذلــك بعــد اجتيازهــم لمتطلبــات الســنة التحضيريــة .الجــدول
التالــي يبيــن أعــداد الطــاب المســتجدين ،المقيديــن والخريجيــن للعــام  1437/1436هـ.
جدول  :1أعداد الطالب خالل عام التقرير ( 1437-1436هـ)
المجموع

مستجدين مستجدين مقيدين مقيدين خريجين خريجين
الفصل
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
ذكور
361
362

22
14

43
2

122
135

252
255

0
0

0
0

144
149

إناث
295
257

إجمالي
439
406

شكل بياني  :1أعداد الطالب خالل عام التقرير ( 1437-1436هـ)
يتضــح مــن الجــدول والشــكل البيانــي الســابقين إقبــال الطالبــات علــى االلتحــاق بالكليــة بصــورة أكبــر مــن
الطالب.
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ثانيًا :بيانات إحصائية تفصيلية

جدول  :2تطور أعداد الطالب خالل األعوام السابقة موزعة على الفصول الدراسية
المجموع
مستجدين مستجدين مقيدين مقيدين خريجين خريجين
الفصل
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
239
143
0
0
147
70
92
73
341
147
88
0
0
147
79
0
9
342
239
126
0
0
189
95
50
31
351
245
121
0
0
210
101
35
20
352
295
144
0
0
252
122
43
22
361
257
149
0
0
255
135
2
14
362

إجمالي
382
235
365
366
439
406

شكل بياني  :2تطور أعداد الطالب خالل األعوام السابقة موزعة على الفصول الدراسية
يوضــح الجــدول والشــكل البيانــي الســابقين انخفاضــً فــي نســبة الطــاب الذيــن يتــم قبولهــم بالكليــة
وذلــك نظـرًا ألرتفــاع درجــات القبــول بالكليــة لرغبــة الكليــة فــي انتقاء أفضــل الطالب مــن الناحيــة األكاديمية
لإللتحــاق بهــا ،كمــا يالحــظ أيضــً إرتفــاع نســبة إقبــال الطالبــات علــى االلتحــاق بالكليــة.
ثالثًا :إحصائية عن الطالب الذين تم طي قيدهم أو اعتذروا عن الكلية

جدول  :3تطور أعداد الطالب خالل األعوام السابقة الذين اعتذروا أو تم طي قيدهم أو فصلهم أكاديميا أو انسحبوا

مفصول
مطوي قيده
معتذر
أكاديميا
الفصل
ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث
12
3
3
1
342
14
14
3
1
1
352
4
2
1
1
362
منسحب
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المجموع
ذكور
15
16
3

إناث
4
17
5

اإلجمالي
19
33
8

شكل بياني  :3تطور أعداد الطالب خالل األعوام السابقة الذين اعتذروا أو تم طي قيدهم أو فصلهم
أكاديميا أو انسحبوا
يتضــح مــن الجــدول الســابق انخفــاض أعــداد الطــاب اإلجمالــي الذيــن اعتــذروا أو تم طــي قيدهــم أو فصلهم
أكاديميــا أو انســحبوا عــن العام الســابق.
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الفصل الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية
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أوالً :األنشطة الطالبية التي قدمتها الكلية
أنشطة قسم الطالب

جدول  :4أعمال وحدة األنشطة الطالبية (قسم الطالب)

النشاط

نوعه

الفصل الدراسي االول
الفئة المنفذة
التاريخ

ورشة تدريبية بعنوان “
المبرمج المحترف “

اجتماعي –
ثقافي

1437/12/22هـ

وحدة األنشطة
الطالبية

لقاء الطالب الجدد

إرشادي

1437/1/ 5هـ

وحدة األنشطة
الطالبية

استضافة الحدث
العالمي “ ساعة في
البرمجة “

تعليمي

النشاط
المشاركة في
المسابقة البرمجية
المقامة على هامش
اجتماع عمداء كليات
الحاسب والمعلومات
في الجامعات
السعودية
تنظيم رحلة الى مركز
التميز ألمن المعلومات
في جامعة الملك
سعود
تنظيم رحلة الى
مجلس الشورى
السعودي

نوعه

1437 /2 / 17هـ

وحدة األنشطة
الطالبية

الفصل الدراسي الثاني
الفئة المنفذة
التاريخ

الفئة المستهدفة
طالب المستويات
العليا في جميع
أقسام الكلية
طالب المستوى األول
في جميع األقسام
جميع طالب الكلية

الفئة المستهدفة

تعليمي –
ثقافي

1437/5/9هـ

وحدة األنشطة
الطالبية

الطالب المهتمون في
البرمجة من جميع
المستويات

تعليمي –
ثقافي

1437/6/ 9هـ

وحدة األنشطة
الطالبية

جميع طالب الكلية

اجتماعي -
ثقافي

1437 /7 / 20هـ

وحدة األنشطة
الطالبية

جميع طالب الكلية
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أنشطة قسم الطالبات

جدول  :5أعمال وحدة األنشطة الطالبية (قسم الطالبات)
الفصل الدراسي االول
الفئة المنفذة
التاريخ
نوعه
النشاط
وحدة األنشطة
حفل استقبال الطالبات
1436/11/16هـ
اجتماعي
الطالبية
المستجدات
بيئي
طالبات النشاط
1436/12/ 3هـ
ارويني
(ثقافي)
طالبات النشاط
1436/12/ 28هـ
ثقافي
حملة سرطان الثدي
استضافة الحدث العالمي
طالبات النشاط
1437 /2 / 27هـ
تعليمي
« ساعة في البرمجة “
حفل تكريم طالبات االبتكار
طالبات النشاط
1437 /2 / 27هـ
ترفيهي
في معرض اينا في ألمانيا
الفصل الدراسي الثاني
الفئة المنفذة
التاريخ
نوعه
النشاط
وحدة األنشطة
حفل استقبال الطالبات
1437/4/17هـ
اجتماعي
الطالبية
المستجدات
ثقافي
طالبات النشاط
1437/4/ 17هـ
أبدا واستعد
(ترفيهي)
طالبات المستوى
1437 /7 / 20هـ
تعليمي
مسابقة أفضل بوستر
الثامن
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الفئة المستهدفة
طالبات الكلية
طالبات الكلية
طالبات الكلية
طالبات الكلية
طالبات الكلية
الفئة المستهدفة
طالبات الكلية
طالبات الكلية
طالبات الكلية

مسابقة روبوت الحزم

تعليمي

1437/7/28هـ

طالبات الكلية

طالبات الكلية

حفل اختتام االنشطة

اجتماعي

1437 /7 / 20هـ

طالبات النشاط

طالبات الكلية

ثانيًا :الخدمات الطالبية التي تقدمها الكلية للطلبة
y yاإلسكان

الجامعــة ال توفــر الســكن للطــاب .ومــع ذلــك ،يتلقــى كل طالــب مكافــأة شــهرية مقدارهــا  990ريــال .هــذا
المبلــغ جيــد بمــا يكفــي لمســاعدة الطــاب فــي العثــور علــى مــكان الئــق بالقــرب مــن الكليــة .وهنــاك
العديــد مــن المجمعــات الســكنية الخاصــة المتاحــة لاليجــار للطــاب بالقــرب مــن الكليــة والتــي تكلــف
حوالــي  3000-2000ريــال لــكل فصــل دراســي .وبالتالــي ،فــإن الجامعــة تســاعد بشــكل غيــر مباشــر فــي حــل
مشــكلة الســكن للطــاب .باإلضافــة لذلــك ،فقــد تمــت الموافقــة علــى مشــروع مســاكن الطــاب مــن قبــل
وزارة التعليــم العالــي العــام الماضــي بميزانيــة قدرهــا  50مليــون ريــال ســعودي ،ومــن المتوقــع أن يتــم
االنتهــاء فــي غضــون الســنوات األربــع المقبلــة.
y yتوظيف الطالب

تحــت إشــراف عمــادة شــؤون الطــاب ،تقــدم الجامعــة المســاعدات للطــاب تحــت إدارة صنــدوق الطــاب مــن
خــال العديــد مــن البرامــج مثــل القــروض الحســنة وفــرص العمــل ،والكتــب األكاديميــة.
y yوحدة اإلرشاد األكاديمي

خــال العــام الدراســي  1437/1436هـــ ،قامــت وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي بالعديــد مــن األنشــطة التــي تخــص
الطــاب والخطــط الدراســية بالكليــة:
y yيوم تعريفي للطالب الجدد ،والذي يعقد مرة في بداية كل فصل دراسي
y yلقاء تعريفي باالختصاصات الموجودة بالكلية
y yتجهيز ملفات اإلرشاد األكاديمي
y yتوزيع الطالب على المرشدين األكاديميين
y yمتابعة خطط الطالب الدراسية المعتمدة طبقًا لإلنجاز الدراسي لكل طالب
y yتوفير دروس تقوية للطالب المتعثرين في ثالثة مواد مختلفة
y yإنشاء دليل الطالب لإلرشاد األكاديمي
y yإنشاء دليل المرشد األكاديمي
y yكلية علوم الحاسب والمعلومات تعقد المجلس االستشاري الثاني

 19جمادى الثانية 1437
عقــدت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات المجلــس االستشــاري الثانــي بحضور مستشــار الكليــة لالعتماد
االكاديمــي  ،و ســعادة الدكتــور صالــح المطيــري مديــر المركــز الوطنــي لألمــن االلكترونــي بــوزارة الداخليــة
 ،وســعادة الدكتــور علــي الحمــدان مديــر الرقابــة االمنيــة بمركــز المعلومــات الوطنــي  ،وســعادة االســتاذ
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الدكتــور حســام رمضــان وكيــل جامعــة اليمامــة للشــؤون التعليميــة  ،وســعادة الدكتــور هانــي الزيــد
مستشــار الرئيــس والمشــرف علــى إدارة تقنيــة المعلومــات بمجلــس الشــورى الســعودي.
واطلــع اعضــاء المجلــس علــى التقريــر الســنوي للكليــة والــذي يظهــر النمــو فــي اعــداد الطلبــة واعضــاء
هيئــة التدريــس خــال العــام الماضــي كمــا ناقــش اعضــاء المجلــس البرامــج التعليميــة فــي االقســام
العلميــة مــن خــال اســتعراض المعاييــر االكاديميــة الخاصــة بالتجهيــزات  ،ومخرجــات التعلــم ورؤيــة ورســالة
االقســام والبرامــج االكاديميــة واجــراءات القبــول والتقويــم وقــدم اعضــاء المجلــس العديــد مــن الحلــول
والمقتراحــات لتهيئــة الطلبــة لمتطلبــات ســوق العمــل  ،وتوجيــة مشــاريع التخــرج لتطويــر مهــارات الطلبــة
التطبيقيــة مــن خــال موضوعــات حيويــة فــي تخصصــات علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات  ،وتخلــل
االجتمــاع مداخــات مهمــة فــي اقتــراح معاييــر للقبــول فــي الكليــة وتطويــر مفــردات المقــررات الدراســية
فــي البرامــج التعليميــة لتوائــم التطــور المتســارع فــي المجــاالت المعرفيــة فــي تخصصــات علــوم الحاســب
والمعلومــات  ،وتــم مــن خــال االجتمــاع تحكيــم مســار التحقــق الرقمــي فــي قســم تقنيــة المعلومــات بعــد
مراجعتــه واعــداده مــن قبــل اعضــاء المجلــس فــي االجتمــاع الســابق.
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الفصل الثالث
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

15

أوالً :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
الدرجــة العلميــة وحســب اقســام الكليــة التــي يتبعونهــا ،علمــً بــأن هــذه اإلحصائيــات تشــمل أعضــاء
هيئــة التدريــس المقيديــن علــى قــوة العمــل بالكليــة متضمنــً المبتعثيــن والمنتدبيــن للعمــل بأماكــن
أخــرى بالجامعــة.
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 لالبتعــاث الخارجــي.
جدول  :6أعداد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الكلية للعام الجامعي  1437/1436هـ
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جدول  :7أعداد أعضاء هيئة التدريس (الحاصلين على الدكتوراة) في الكلية للعام الجامعي  1437/1436هـ
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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 بقســم هندســة
الحاســب.
ويتبيــن أيضــً 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.

عنــد النظــر فــي اعــداد ونســب عضــوات هيئــة التدريــس فــي شــطر الطالبــات ومقارنتهــا بأعــداد أعضــاء
هيئــة التدريــس فــي شــطر الطــاب (والظاهــر فــي الرســم البيانــي الســابق) ،يتضــح الفــرق والــذي يعــزى
للنــدرة فــي الكفــاءات النســائية فــي مجــال علــوم الحاســب والمعلومــات ،وبالرغــم مــن هــذا التحــدي
الــذي تواجهــه الكليــة فقــد أولــت الكليــة اهتمامــا كبيــرا فــي اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة مــن العنصــر
النســائي فــي برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اهلل لالبتعــاث الخارجــي ،وتــم تشــكيل لجنــة
خاصــة باالســتقطاب للكفــاءات الوطنيــة مــن العنصــر النســائي بشــكل خــاص.
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ثانيًا :تطور عدد أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات األخيرة

جدول  :8تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في الثالث سنوات األخيرة (أستاذ ،أستاذ مشارك،
أستاذ مساعد)
القسم
علوم الحاسب
تقنية المعلومات
هندسة الحاسب
نظم المعلومات
علوم أساسية
إجمالي

عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم
1435/1434هـ 1436/1435هـ 1437/1436هـ
2

4

5

طالب

0

0

1

طالبات

3

3

5

طالب

0

0

1

طالبات

2

3

3

طالب

0

1

1

طالبات

0

1

1

طالب

0

0

0

طالبات

5

5

5

طالب

1

1

2

طالبات

12

16

19

طالب

1

2

5

طالبات

شكل بياني  :4تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في الثالث سنوات األخيرة
(أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد)
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يتضــح مــن الجــدول والشــكل الســابقين وجــود زيــادة طفيفــة فــي أعــداد هيئــة التدريــس علــى مســتوى
األقســام وثباتهــا تقريبــً بالنســبة ألعضــاء هيئــة التدريــس المتخصصيــن فــي العلــوم األساســية علــى
مــدار الســنوات الثــاث الســابقة مــع قلــة عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جانــب الطالبــات ممــا يســتدعي
ضــرورة اســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريــس لســد الفجــوة خاصــةً مــع تزايــد أعــداد الطالبــات مقارنــة بأعــداد
الطــاب بصــورة عامــة.
ثالثًا :نسبة كل من أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد الطالب ،والنسبة اإلجمالية

تحــوي الكليــة علــى عــدد  406طالــب وطالبــة (طبقــً إلحصائيــة الفصــل الدراســي  362شــاملين الطــاب
المقيديــن والمســتجدين) مقابــل  24عضــو هيئــة تدريــس (الحاصليــن علــى الدكتــوراة) وذلــك بنســبة
تســاوي  17طالــب 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 ( 149طالــب)
إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ( )19هــي  8طــاب لــكل عضــو هيئــة تدريــس ،بينمــا فــي الجانب النســائي،
نســبة عــدد الطالبــات ( 257طالبــة) إلــى عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ( )5هــي  51طالبــة لــكل عضــوة هيئــة
تدريــس .وهــذا بالطبــع نتيجــة قصــور عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجانــب النســائي.
رابعــً :عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم الذيــن تــم تعيينهــم أو ترقيتهــم أو حصلــوا
علــى التفــرغ العلمــي

جدول  :9أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين تم نعيينهم أو ترقيتهم أو حصلوا على تفرغ علمي للعام
الجامعي  1437/1436هـ

تعيين
ترقية
إجمالي

القسم
طالبات
طالب
3
1
1
3
2
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شكل بياني  :5أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين تم نعيينهم أو ترقيتهم أو حصلوا على تفرغ علمي
للعام الجامعي  1437/1436هـ

20

الفصل الرابع
االبتعاث والتدريب

21

أوالً :بيانات إحصائية تفصيلية حسب حالة المبتعثين

تفاخــر الكليــة باســتقطاب مــا مجموعــه ( )18مــن المعيديــن والمحاضريــن بــدأوا العــام الســابق 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
وبريطانيــا.
جدول  :10أعداد وحالة المبتعثين  1437/1436هـ

مبتعثين جدد

القسم
طالب طالبات
1
3

مبتعثون على رأس البعثة

12

6

مبتعثون عائدون

1

1

إجمالي

16

8

شكل بياني  :6أعداد وحالة المبتعثين  1437/1436هـ
مــن الجــدول والشــكل البيانــي الســابقين يتبيــن تنــوع االبتعــاث باألقســام المختلفــة بالكليــة بشــقيها
الطــاب والطالبــات.
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ثانيًا :الدورات التدريبية التي تتعلق بتطور مهارات أعضاء هيئة التدريس

جدول  :11الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
عدد
الفئة المستهدفة
عنوان البرنامج
الساعات
أعضاء هيئه التدريس
4
الدورة التدريبية االولى
أعضاء هيئه التدريس
5
الدورة التدريبية الثانية
أعضاء هيئه التدريس
4
الدورة التدريبية الثالثة
أعضاء هيئه التدريس
4
الدورة التدريبية الرابعة
أعضاء هيئه التدريس
3
الدورة التدريبة الخامسة
أعضاء هيئه التدريس
3
الدورة التدريبية السادسه

التاريخ
/9نوفمبر2015/
/10نوفمبر2015/
/12نوفمبر2015/
/15نوفمبر2015/
/8ديسمبر2015/
/9ديسمبر2015/

شكل بياني  :7الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الساعات التدريبية
الجــدول والشــكل البيانــي الســابقين يبينــان مجموعــة الــدورات التدريبيــة التــي تــم عقدهــا ألعضــاء هيئــة
التدريــس فــي وحــدة التعليــم االلكترونــي بمجمــوع  23ســاعة تدريبيــة موزعــة علــى  6دورات تدريبيــة.
ثالثًا :الدورات التدريبية التي تتعلق بتطور مهارات الجهاز اإلداري

لم يتم عقد دورات للجهاز اإلداري

23

الفصل الخامس
األنشطة العلمية والتعليمية

24

أوالً :الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة

تــم نشــر عــدد ( )10مقــاالت بحثيــة مختلفــة خــال العــام الســابق موزعيــن علــى برنامجــي علــوم الحاســب
وتقنيــة المعلومــات.
ثانيًا :البحوث األكاديمية الممولة وغير الممولة

فقط مشروع واحد بحثي ممول يجري تفيذها من العام السابق.
ثالثًا :الكراسي العلمية

ال يوجد.
رابعًا :مكتبة الكلية (المقتنيات والكتب)

ال يوجــد مكتبــة مســتقلة خاصــة بالكليــة وإنمــا يتــم اإلشــراف علــى المكتبــة بصــورة مركزيــة مــن قبــل
عمــادة المكتبــات بالجامعــة.
خامسًا :الجوائز العلمية وبراءات اإلختراع

ال يوجد.

سادسًا :إنجازات تعاون الكلية والمؤسسات األخرى
y yاكاديمية سيسكو العالمية للشبكات

بتاريــخ  5ابريــل  ،2016تــم اطــاق االصــدار الثالــث مــن النــدوات المخصصــة للطالب  webinarحيــث قدمــت
هــذه النــدوات عبــر االنترنــت حــول االمــن المعلوماتى  ،Cybersecurityمــن قبــل مجموعــة مــن خبــراء امــن
الشــبكات والمعلومــات عبــر العالــم وباللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة وباوقــات مختلفــة.
y yمركز االختبارات الدولي بيرسون فيو

بتاريــخ  ،2015-12 -27افتتــح معالــي مديــر الجامعــة د.خالــد بــن ســعد المقــرن فــي كليــة علــوم الحاســب
والمعلومــات مركــز االختبــارات العالمــي بيرســون فيــو    Pearson VUEالــذي يقــدم خدماتــه لــكل مــن
الطــاب واعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة المجمعــة كذلــك المجتمــع المحلــي فــي مدينــة المجمعــة
والمناطــق المحيطــة ،حيــث يتيــح المركــز التقــدم ألكثــر مــن  144اختبــاراَ مهنيــ َا معتمــداَ فــي مجــاالت
الحاســب والمعلومــات والمجــاالت الصحيــة والمجــاالت االداريــة .
حيــث تــم تقديــم أكثــر مــن  20اختبــار مختلــف لمتقدميــن مــن داخــل وخــارج مدينــة المجمعــة فــي الفصــل
الدراســي الماضــي.
وقــد تــم اعتمــاد مركــز اختبــارات بيرســون فيــو بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة المجمعــة بعــد
اختبــار سلســة مــن االختبــارات التقنيــة والمتطلبــات الفنيــة لينضــم المركــز الــى  23مركــزاَ موزعــةَ فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
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سابعًا :مدى استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون العلمية

تعتبــر كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات مــن أكثــر كليــات الجامعــة فــي االســتفادة مــن التقنيــات الحديث
وذلــك لطبيعــة الدراســة فــي الكليــة والتــي تتطلــب دائمــا التعــرف علــي مــا هــو حديــث فــي مجــال
تكنولوجيــا المعلومــات لتعليــم وتدريــب الطــاب علــي االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا
توجد شبكة انترنت سلكية والسلكية تغطي مبني الكلية متاحة لجميع أعضاء التدريس والطالب
يوجــد نظــام الكترونــي متكامــل لتســجيل المقــررات للطــاب واالرشــاد االكاديمــي وادخــال الدرجــات واظهار
النتائج
توجد عدد  4معامل حديثة ومتطورة
معمل شبكات الحاسب
معمل نظم التشغيل
معمل قواعد البيانات
معمل االدلة الرقمية
يوجــد قاعــات تحتــوي علــي نظــام متكامــل لعقــد اجتماعــات ومحاضــرات ونــدوات عــن بعــد باســتخدام تقنية
video conferencing
المرافق 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).
تــم تأســيس الخطــة االســتراتيجية للبحــث وتعريــف األهــداف االســتراتيجية مــع مؤشــرات األداء الرئيســية.
يقــوم باإلشــراف علــى لجنــة البحــوث الســيد الدكتــور عميــد الكليــة وتتشــكل اللجنــة كمــا يلــي:
د .هشام الصغير – رئيسًا
د .سارافانان فينكاتارامان – أمينًا وعضوًا
د .بابا باشا – عضوًا
د .بيبوتي ماهابترا – عضوًا
د .أديب تالفحه – عضوًا
ميزانية األبحاث

وتقــدم الميزانيــة والتســهيالت الكافيــة إلجــراء البحــوث علــى مســتوى يتماشــى مــع المؤسســات والبرامــج
والسياســات اإلداريــة .تقــوم عمــادة البحــث العلمــي باإلشــراف علــى الميزانيــة الســنوية للبحــوث ويقــوم
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.
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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.
أنشطة وحدة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
وقت التنفيذ

الفئة
المستهدفة

التاريخ

الدورة التدريبية
االولى

اليوم
االول

4

 10ص  2 -م

أعضاء هيئه
التدريس

/9نوفمبر2015/

الدورة التدريبية
الثانية

اليوم
الثاني

5

 10ص  3 -م

أعضاء هيئه
التدريس

/10نوفمبر2015/

الدورة التدريبية
الثالثة

اليوم
الثالث

4

 10ص  2 -م

أعضاء هيئه
التدريس

/12نوفمبر2015/

الدورة التدريبية
الرابعة

اليوم
الرابع

4

 11ص  2 -م

أعضاء هيئه
التدريس

/15نوفمبر2015/

الدورة التدريبة
الخامسة

اليوم
الخامس

3

 8ص  11 -م

أعضاء هيئه
التدريس

/8ديسمبر2015/

اليوم
الدورة التدريبية
السادس
السادسه

3

 10ص  1 -م

أعضاء هيئه
التدريس

/9ديسمبر2015/

الدورة التدريبية
السابعة

اليوم
االول

3

 8ص  11 -م

الطالب

/30نوفمبر2015/

الدورة التدريبية
الثامنة

اليوم
الثاني

3

 10ص  1 -م

الطالب

/1ديسمبر2015/

عنوان البرنامج

عدد
مدة
البرنامج الساعات
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الفصل السادس
األنشطة والخدمات المجتمعية

28

أوالً :الدورات التدريبية والبرامج والدبلومات

تقــوم كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بتقديــم خدمــات تعليميــة متمثلــة فــي دبلــوم الشــبكات والــذي
يضــم  54طالــب وطالبــة ،باإلضافــة إلــى برنامــج التعليــم المــوازي (تجســير) والذي يمنــح درجــة البكالوريوس
فــي قســم تقنيــة المعلومــات لخريجــي الديبلومــات وذلــك بمشــاركة  11عضــو هيئــة تدريــس.
البرامج التي يتم تقديمها للمجتمع:
y yدبلوم ( 2برنامج لمدة عامين) في «تكنولوجيا الشبكات» للطالب.
y yدبلوم ( 2برنامج لمدة عامين) في «تكنولوجيا الشبكات» للطالبات.
y yتجسير ( 4برامج لمدة عام) في «تكنولوجيا المعلومات» للطالب.
جدول  :12البرامج التي يتم تقديمها للمجتمع
البرنامج
دبلوم في تكنولوجيا الشبكات

عدد طالب
طالبات
طالب
22
32

تجسير تكنولوجيا المعلومات

9

مجموع

41

مجموع
54
9

22

63

ـواء مــن جانــب الطــاب أو
مــن الجــدول الســابق يتبيــن أن اإلقبــال جيــد علــى برنامــج دبلــوم الشــبكات سـ ً
الطالبــات بينمــا اإلقبــال ضعيــف علــى برنامــج تجســير تقنيــة المعلومــات مــن جانــب الطــاب وال يوجــد
إقبــال مــن جانــب الطالبــات.

شكل بياني  :8البرامج التي يتم تقديمها للمجتمع
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ثانيًا :المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي نفذت لخدمة المجتمع
كلية علوم الحاسب تعقد ورشة عمل «أمن المعلومات كخيار تعليمي»

 07ربيع الثاني 1437
برعايــة وتشــريف معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد المقــرن عقــدت كليــة علــوم الحاســب
والمعلومــات ورشــة عمــل بمســمى «أمــن المعلومــات كخيــار تعليمــي» ،وشــارك فــي الورشــة ســعادة
الدكتــور صالــح المطيــري مديــر المركــز الوطنــي لألمــن االلكتروني بــوزارة الداخلية ،وســعادة الدكتور حســام
رمضــان وكيــل جامعــة اليمامــة للشــؤون التعليميــة ،وســعادة الدكتــور علــي الحمــدان مديــر إدارة الرقابــة
األمنيــة بمركــز المعلومــات الوطنــي ،وســعادة الدكتــور هانــي الزيــد مستشــار الرئيــس والمشــرف علــى
إدارة تقنيــة المعلومــات بمجلــس الشــورى الســعودي .وافتتــح جلســات الورشــة ســعادة وكيــل الجامعــة
للشــؤون التعليميــة الدكتــور أحمــد بــن علــي الرميــح بكلمــة شــكر فيهــا المشــاركون وأوضــح فيهــا أهميــة
مشــاركة قطــاع العمــل فــي العمليــة التعليميــة وتحديــد مواصفــات مخرجــات الكليــة .ثــم بــدأت الجلســة
األولــى للورشــة باســتعراض ســعادة عميــد الكليــة الدكتــور هشــام بــن محمــد الصغيــر لالطــار المفاهيمــي
للكليــة أبــرز فيهــا التوجــه األكاديمــي والبحثــي وخدمــة المجتمــع ،وقــدم لــي توجــه الكليــة فــي التركيــز
علــى أمــن المعلومــات كخيــار تعليمــي يجعــل مــن برامــج الكليــة األكاديميــة متمايــزة تحقيقــً للخطــة آفــاق
لمســتقبل التعليــم العالــي والتــي ركــزت علــى أهميــة التمايــز بيــن الجامعــات الســعودية فــي تقديــم
البرامــج األكاديميــة ،وناقــش ســعادة المشــاركون فــي الورشــة أبــرز الفــرص والتحديــات والتــي تواجــه كليــات
علــوم الحاســب فــي تقديــم برامــج أكاديميــة متخصصــة فــي أمــن المعلومــات ،فتحــدث ســعادة الدكتــور
صالــح المطيــري عــن أمــن المعلومــات والواقــع والمأمــول منــه مــن منظــور المتطلبــات المهاريــة والمعرفية،
وأبــرز ســعادة الدكتــور هانــي الزيــد أهميــة المبــادرة التــي انتهجتهــا كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
فــي جامعــة المجمعــة وتحــدث ســعادته عــن احتيــاج ســوق العمــل وعــدم اغفــال الشــهادات المهنيــة والتــي
تعتبــر بمثابــة شــهادة أكاديميــة بحــد ذاتهــا إن تــم تأهيــل الطلبــة لهــا بشــكل يواكــب توجهــات ســوق
العمــل ،وركــز ســعادة الدكتــور علــي الحمــدان علــى أهميــة تأســيس الطالــب فــي العلــوم األساســية فــي
الحاســب والمعلومــات قبــل تمكنــه فــي بــدأه فــي المســار التخصصــي فــي أمــن المعلومــات وخاصــة فيمــا
يتعلــق بالبرمجــة والشــبكات والعلــوم الرياضيــة ،وتطــرق ســعادة الدكتــور فــي مشــاركته فــي هــذا المحــور
ألبــرز التحديــات التــي ســوف تواجــه الكليــة فــي تفعيــل دور األكاديميــة المهنيــة ودمجهــا فــي الخطــط
الدراســية وطــرح عــدة حلــول ناجحــة مــن خــال اتبــاع منهجيــات منظمــات االعتمــاد األكاديمــي مثــل ABET
فــي ربــط مخرجــات التعليــم والمهــارات المهنيــة ومــن خــال تفعيــل دور االرشــاد المهنــي للطلبــة وتفعيــل
دور النشــاطات الالصفيــة والتدريــب الصيفــي للحصــول علــى الشــهادات المهنيــة باإلضافــة للشــهادة
األكاديميــة مــن القســم العلمــي المهنــي .ثــم بــدأت الجلســة الثانيــة والتــي نوقــش فيهــا تطويــر مســار
التحقيــق الرقمــي والجرائــم االلكترونيــة فــي قســم تقنيــة المعلومــات.

30

ثالثًا :المعارض العلمية

لم يتم عقد معارض علمية
رابعًا :الدراسات واالستشارات الفنية والعلمية

ال يوجد.
خامسًا :خدمات أخرى تقدمها الكلية للمجتمع
طالب كلية علوم الحاسب والمعلومات في زيارة الى مجلس الشورى

 25رجب 1437
فــي إطــار الربــط بيــن الجوانــب التعليميــة وســوق العمــل قامــت وحــدة االنشــطة الطالبيــة بتنســيق زيــارة
لطــاب كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات الــى مقــر مجلــس الشــورى بمدينــة الريــاض ،وذلــك فــي إطــار
جولــة علم ّيــة نظمهــا النــادي التقنــي فــي الكليــة بدعــم وتنســيق مــن عمــادة الكليــة ووكالــة الكليــة
للشــؤون التعليميــة ،وذلــك ضمــن برنامــج الزيــارات العلميــة التــي يتبناهــا النــادي .ورأس الوفــد األســتاذ
ســليمان بــن عنيــزان العازمــي المشــرف علــى النــادي التقنــي ورئيــس وحــدة االنشــطة الطالبيــة فــي الكليــة
؛ حيــث بــدأت الزيــارة العلميــة للمجلــس بتقديــم نبــذة تعريفيــة عــن مســيرة المجلــس منــذ إنشــائه ودوره
فــي النظــام السياســي الســعودي وتأصيــل مبــدأ الشــورى منــذ عهــد جاللــة الملــك المؤســس عبــد العزيــز
بــن عبدالرحمــن آل ســعود إلــى عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،ثــم تجــول
الوفــد فــي أرجــاء مجمــع مبنــى الشــورى وقاعاتــه ومرافقــه ،وتعــرف علــى مكتبــة المجلــس التــي تضــم
 ٤٠ألــف كتــاب ودورهــا فــي توفيــر الخدمــات البحثيــة ألعضــاء المجلــس ،تــا ذلــك زيــارة القاعــة األندلســية
والقاعــة الكبــرى التــي يلقــى فيهــا الخطــاب الملكــي الســنوي ،كمــا تجــول الوفــد فــي أرجاء معــرض مجلس
الشــورى والــذي يســتعرض تاريــخ المجلــس منــذ إنشــائه.
بعــد ذلــك قــام الوفــد باالجتمــاع بالدكتــور هانــي الزيــد المشــرف العــام علــى إدارة تقنيــة المعلومــات
بالمجلــس  ،حيــث أوضــح الدكتــور الزيــد أن المجلــس اســتحدث مؤخ ـرًا نظامــً جدي ـدًا للصــوت والتصويــت
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داخــل قاعــة الجلســات حيــث يمكّ ــن األعضــاء من اســتخدام تطبيقــات متطورة؛ ويوفــر لهم إمكانيــة الوصول
إلــى الشــبكة الداخليــة (نظــام شــاور اإللكترونــي ) ،باإلضافــة إلــى الرابــط الخــاص بأعضــاء المجلــس الــذي
يتيــح اســتعراض جــداول أعمــال الجلســات والمعامــات الفنيــة التــي تشــمل الملــف البحثــي والمعلوماتــي
ومحاضــر جلســات المجلــس وتقاريــر اللجــان الخاصــة والمتخصصة بشــأن الموضوعــات المطروحــة للنقاش،
كمــا تتيــح للعضــو االطــاع علــى األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة وقــرارات مجلــس الــوزراء  .بعــد ذلــك دار حــوار
علمــي شــفاف ومثمــر بيــن أعضــاء الوفــد والمشــرف العــام علــى إدارة تقنيــة المعلومــات بالمجلــس.
كلية علوم الحاسب والمعلومات تقيم يوما تدريبيًا بالتعاون مع شركة هواوي
 10صفر 1437
اســتمرارًا لتفعيــل الشــراكات االســتراتيجية التــي تنتهجهــا كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات مــع
الشــركات الرائــدة فــي مجــاالت تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت .أقامــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
يومــا تدريبــا بالتعــاون مــع شــركة هــواوي .حيــث تــم ترشــيح عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن
فــي كل مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات وعمــادة تقنيــة المعلومات من أقســام الشــبكات والهاتف
الشــبكي ونظــم التشــغيل لحضــور هــذا اليــوم التدريبــي الــذي قــدم مــن خــال مجموعــة مــن المهندســين
المختصيــن مــن قبــل الشــركة.
حيــث هــدف التدريــب الــى اطــاع وتدريــب الحضــور بالتقنيــات المســتخدمة فــي البنيــة التحتيــة لشــبكة
كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات ،والتجهيــزات االلكترونيــة المســتخدمة فــي قاعــات التعليــم عــن بعــد
 eLearningكذلــك تدريــب الحضــور علــى تقنيــات االتصــال واالجتمــاع عــن بعــد  Telepresenceوالتــي
قــام األســتاذ فايــز الحربــي المشــرف علــى مشــروع تجهيــز البنيــة التحتيــة للشــبكة والتقنيــة بكليــة علــوم
الحاســب والمعلومــات بإعــداد وادارة التدريــب.
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الكلية تشارك بالمؤتمر الوطني االول لكليات الحاسب االلي في الجامعات السعودية

 27جمادى األولى 1437
شــارك فريــق مــن الطــاب والطالبــات المتميزيــن مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات فــي المســابقة
البرمجيــة المصاحبــة للمؤتمــر الوطنــي االول لكليــات علــوم الحاســب ،والــذي اقيم فــي رحاب جامعــة الملك
عبــد العزيــز بجــدة والــذي يعــد الملتقــى األول مــن نوعــه علــى مســتوى كليــات الحاســب فــي الجامعــات
الســعودية للعنايــة بتبــادل خبــرات التعلــم والتعليــم والبحــث العلمــي بجميــع تخصصــات الحاســب االلــي؛
حيــث يوفــر المؤتمــر فرصــةً فريــدة مــن نوعهــا لعــرض أحــدث األبحــاث والمســتجدات فــي تعليــم الحاســب
اآللــي علــى المســتوى الجامعــي لكافــة الطــاب المهتميــن بهــذا الحقــل.
وشــاركت الكليــة بفريــق مكــون مــن  4طــاب وفريــق مكون من  4طالبات برئاســة االســتاذ ســليمان العازمي
رئيــس وحــدة االنشــطة الطالبيــة ،حيــث حقــق الفريــق مركــزاَ متميــزاَ بيــن كليــات الحاســب والمعلومــات
فــي الجامعــات الســعودية ،والجديــر بالذكــر ان هــذه المســابقة تبنــت منهجيــة منظمــة  ACMوالمعتمــدة
دوليـ َا فــي مســابقات البرمجــة ،وكان حضــور الطلبــة فــي هــذه المســابقة مشــجع َا حيــث ان الطلبــة وألول
مشــاركة لهــم فــي مثــل هــذا النــوع مــن المســابقات قــد حققــوا نتائــج ايجابيــة بيــن الكليــات المشــاركة.
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زيارة الى مركز التميز ألمن المعلومات في جامعة الملك سعود

 20جمادى الثانية 1437
فــي إطــار الجهــود لتهيئــة الطلبــة لمتطلبــات ســوق العمــل ،واتاحــة الفرصــة للطلبــة لالطــاع علــى أبــرز
ـاء علــى توجيــه ســعادة عميــد كلية الحاســب
التطــورات فــي مجــال علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات وبنـ ً
والمعلومــات الدكتــور  /هشــام بــن محمــد الصغيــر نظمــت كليــة علــوم الحاســب مم ّثلــة بوحــدة األنشــطة
الطالبيــة زيــارة الــى مركــز التميــز ألمــن المعلومــات فــي جامعــة الملك ســعود وذلك يــوم االثنيــن 19-6-1437
هـــ ،وقــد أشــرف علــى فريــق الزيــارة االســتاذ /ســليمان العازمــي رئيــس وحــدة األنشــطة الطالبيــة فــي الكلية.
وكان فــي اســتقبال الفريــق عنــد وصولهــم المركــز االســتاذ /محمــد الســبيعي مديــر العالقــات العامــة
حيــث تــم اصطحــاب الفريــق الــى جولــة فــي أقســام المركــز المختلفــة ومــن ثــم عقــد لقــاء مــع ســعادة
مديــر عــام المركــز الدكتــور  /محمــد المشــيقح حيــث رحــب ســعادته فــي الفريــق والقــى كلمــة شــرح فيهــا
مهــام المركــز واهدافــه وإصداراتــه البحثيــة وكذلــك الــدورات المقدمــة باإلضافــة الــى الخطــط المســتقبلية
وإمكانيــة تعــاون المركــز مــع كليــة الحاســب والمعلومــات بجامعــة المجمعــة فــي المحــاور ذات االختصــاص.
كمــا اشــتملت الزيــارة علــى جوانــب تعريفيــة لتخصصــات امــن المعلومــات وفروعــه المختلفــة.
وأوضــح ســعادة وكيــل الكليــة للشــؤون التعليميــة الدكتــور محمــد بــن عبــد الرحمــن الشــهري ان الزيــارة
كانــت ناجحــة وحملــت أثــر إيجابــي فــي زيــادة المعرفــة التطبيقيــة للطلبــة وان هنــاك المزيــد مــن الزيــارات
الطالبيــة ســوف تســهم فــي تقليــل الفجــوة بيــن الطــاب وبيــن ســوق العمــل.
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الفصل السابع
الشؤون اإلدارية والمالية والفنية
والمشروعات
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أوالً :موظفي الكلية

يبين الجدول التالي اعداد الموظفين في الكلية حسب مؤهالتهم في القسمين الرجالي والنسائي:
جدول  :13أعداد الموظفين طبقًا للمؤهل العلمي
اداري وفني

القسم

المجموع

مستخدمين

المؤهل

طالب

طالبات

طالب

طالبات

طالب

طالبات

إجمالي

دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم دون جامعي
الثانوي فما دون
مجموع

0
0
0
1
6
11
18

0
0
1
11
0
16
28

0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
7
11
19

0
0
1
11
0
16
28

0
0
1
12
7
27
47

يبيــن الجــدول الســابق أن معظــم طاقــم الموظفيــن بالكليــة فــرع الطــاب ممــن يحملــون شــهادة الدبلــوم
دون الجامعــي أو الشــهادة الثانويــة ،بينمــا عــدد الموظفيــن بالفــرع النســائي الذيــن يحملــون شــهادات
جامعيــة أفضــل بكثيــر.

شكل بياني  :9أعداد الموظفين اإلجمالية بالكلية طبقًا للمؤهل
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شكل بياني  :10أعداد الموظفين بالكلية طبقًا للمؤهل والجنس
يبيــن الرســم الســابق مؤهــات موظفــي الكليــة والتــي تضــم إدارييــن وفنييــن وتوزيــع مؤهالتهــم .ومنــه
أيضــا يتضــح حاجــة الكليــة وخاصــة فــي قســم الطــاب الســتقطاب كفــاءات اداريــة بالتعــاون مــع وكالــة
الجامعــة واإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة خــال العــام القــادم.
ثانيًا :مدى استفادة الكلية من التقنيات الحديثة في الشؤون اإلدارية والمالية

y
y
y
y

yتقوم الكلية بتوظيف جميع التقنيات الحديثة المتاحة بالجامعة في الشئون االدارية بالكلية:
yتوجــد شــبكة انترنــت ســلكلية والســلكية تغطــي مبنــي الكليــة متاحــة لجميــع أعضــاء الهيــكل االداري
بالكلية،
yيوجــد نظــام الكترونــي متكامــل إلدارة المراســات والمعامــات الخاصــة بالشــؤون االداريــة ألعضــاء هيئــة
التدريــس والموظفيــن،
yيوجد نظام مراقبة الي متكامل بالكاميرات لتغطية جميع أركان مبني الكلية.

ثالثًا :موارد الكلية خالل عام التقرير

ال توجد موارد خاصة بالكلية.
رابعًا :المشاريع المنتهية التي تم تسليمها

خــال العــام الماضــي ( 1436/1435هـــ) تــم توقيــع عقــد المبنــى الجديــد لكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات
وقــد تســلمت الكليــة هــذا المبنــى فــي بدايــة هــذا العــام الدراســي  .1437/1436المبنــى الجديــد 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 مجهــز بعــدد مــن المعامــل التــي تــم توقيــع عقــود انشــاءها .وفيمــا يلــي
بيــان تفاصيــل هــذه المعامــل:
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مبنى كلية علوم الحاسب والمعلومات الجديد
y yمعامل متعددة األغراض ()General Purpose Labs
تهــدف هــذه المعامــل لتوفيــر جميــع البرامــج المســتخدمة فــي أغلــب المقــررات الدراســي .حيــث يوفــر
العديــد مــن البرامــج التطبيقيــة مثــل برامــج التطبيقــات المكتبيــة مــن ميكروســوفت ()Microsoft Office
والتطبيقــات الخاصــة بلغــات البرمجــة وهندســة البرمجيــات ونظــم التشــغيل.
y yمعمل شبكات الحاسب ()Networks Lab
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
y yمعمل قواعد البيانات ()Database Lab
الهــدف مــن معمــل قواعــد البيانــات هــو توفيــر البرامــج الخاصــة بقواعــد البيانــات مثــل قواعــد بيانــات أوراكل
( )Oracleحيــث يتيــح هــذا المعمــل لطــاب التــدرب فــي بيئــة مشــابه للمطبقــة والمســتخدمة فــي ســوق
العمل.
y yمعمل هندسة الحاسب ()Computer Engineering Lab
يهــدف هــذا المعمــل علــى توفيــر المعــدات والبرامــج الخاصــة بتخصــص هندســة الحاســب ،حيــث يتوفــر
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فــي هــذا المعمــل األجهــزة الخاصــة تصميــم الدوائــر االلكترونيــة وبرمجتهــا باإلضافــة الــى البرامــج األخــرى
المســتخدمة فــي مجــال هندســة الحاســب.
y yمعمل التحقيق الرقمي ()Digital Forensics Lab
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
مجــال التحقيــق الجنائــي للحواســب والمعلومــات الرقميــة.
باإلضافــة للمعامــل والقاعــات أيضــا تــم توقيــع عقــد انشــاء مركــز االبــداع الطالبــي ()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.
خامسًا :المشاريع تحت التنفيذ

ال يوجد.

39

الفصل الثامن
ملخص أهم اإلنجازات والمعوقات والرؤية
المستقبلية
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أوالً :مقارنة مجملة للمتحقق الفعلي بما ورد في الخطة االستراتيجية للكلية
الخطة االستراتيجية

جدول  :14أهداف الخطة االستراتيجية ومقاييس األداء
األهداف
استقطاب الكفاءات العليا األكاديمية والبحثية
من أعضاء هيئة التدريس لتعزيز البحوث في
علوم الحاسوب والمعلومات.
زيادة المقاالت المنشورة المفهرسة مقارنة
بنظيراتها في مجالت .ISI
تشجيع أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات
بحثية للجامعة أو وكاالت التمويل الخارجي.

مؤشرات األداء الرئيسية
استقطاب عضو هيئة تدريس واحد على األقل في
كل عام دراسي من خلفيات مختلفة.
زيادة عدد المجالت العلمية المتخصصة بنسبة ال
تقل عن  %5سنويا بين عامي  2014و.2019
زيادة تمويل البحوث السنوية من جامعتنا
ومصادر التمويل الخارجية بنسبة  %10بين عامي
 2014و.2019

إنشاء مركز للبحوث في التخصصات التالية:
استقطاب إثنين من أعضاء هيئة التدريس األكفاء
الطب الشرعي الرقمي
في كل موضوع بحثي.
الحوسبة السحابية
تعدين البيانات
النمذجة الرياضية
إنشاء عقود خدمات مع كبار الجامعات
توقيع عقد واحد على األقل كل عام.
والمؤسسات البحثية.
 %10زيادة في تعاون أعضاء هيئة التدريس كل
تشجيع أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا أعضاء
عام.
في هيئات التحرير في مجالت النشر العالمية.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا أعضاء زيادة بنسبة  %20في تعاون أعضاء هيئة التدريس
كل عام.
في الهيئات العلمية مثل  IEEE / ACMوغيرها.
شراء أداة بحثية واحدة لكل موضوع في نهاية
اقتراح األدوات الالزمة للقيام باألبحاث.
العام الدراسي.
المعامل والمختبرات األكاديمية

تــم خــال الفصــل الدراســي األول  -بعــد االنتقــال للمبنــى الجديــد  -تشــغيل المعامــل والمختبــرات
األكاديميــة والتــي ستســاهم مســاهمة كبيــرة فــي إثــراء العمليــة التعليميــة وتزويــد الطــاب بالناحيــة
العمليــة المصاحبــة الضروريــة لربــط النظــري بالتطبيــق .ومــن أهــم هــذه المعامــل معمــل التحقــق الرقمــي
والــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك لمــا يحتويــه مــن أجهــزة
متقدمــة فــي حفــظ واســترجاع األدلــة الرقميــة وبرمجيــات متطــورة لتحليــل الجرائــم اإللكترونيــة.
هــذا باإلضافــة إلــى قاعــة تعليــم إلكترونــي والتــي تســمح بإلقــاء المحاضــرات لفــرع الطالبــات فــي بعــض
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المــواد المتخصصــة ،وأيضــً باإلضافــة إلــى ( )7معامــل أخــرى مختلفــة (معمــل اإلبداعــات الطالبيــة ،معمــل
الروبــوت ،معمــل معالجــة الصــور ،معمــل قواعــد البيانــات ،معمــل شــبكات الحاســب ،معمــل هندســة
الحاســب ،معمــل نظــم التشــغيل).

معمل األدلة الرقمية

معمل هندسة الحاسب
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معمل الروبوت

معمل اإلبداع الطالبي ومعالجة الصور
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معمل شبكات الحاسب

معمل نظم التشغيل

معمل قواعد البيانات
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تدريب الطالب

قاعة التعليم اإللكتروني

تــم خــال الفصــل الصيفــي للعــام 1437هـــ الموافقــة علــى تدريــب طــاب مــن األقســام المختلفــة فــي عــدد
مــن قطاعــات التدريــب داخــل الجامعــة وخارجهــا .وقــد أتــاح التدريــب الصيفــي الفرصــة للطــاب 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 المختلفــة ،كذلــك تعــرف الطــاب المتدربــون علــى ثقافــة العمــل واالنضبــاط مــن خــال
التزامهــم فــي أوقــات الــدوام الرســمي للجهــات التــي يتدربــون بهــا .وممــا هــو جديــر بالذكــر أن التدريــب
الصيفــي يمثــل فرصــة أيضــً لبعــض الطــاب مــن العمــل فــي تلــك الجهــات التــي تدربــوا فيهــا وذلــك بعــد
انهائهــم متطلبــات التخــرج مــن الكليــة .وفــي نهايــة البرنامــج التدريبــي قــدم المتدربــون جميعهــم تقاريــر
نهائيــة عــن االعمــال التــي نفذوهــا خــال فتــرة تدريبهــم.
تدريب الطالب المتميزين

انطالقــا 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 ( )Huaweiفــي
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
األســئلة مــع األقســام والمراكــز فــي جامعــة المجمعــة ولضمــان التأكــد مــن علــو المخرجــات فــي كليــة
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علــوم الحاســب والمعلومــات .كمــا تــم اســتخدامه الختبــار تحديــد مســتوى المتقدميــن علــى برنامــج
تجســير ودبلــوم الشــبكات .وقــد عملــت االختبــارات بالمقاييــس والمعاييــر العالميــة فــي اتبــاع طريقــة
كتابــة األســئلة وتوليــد وجمــع بنــك األســئلة.
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.
استحداث وحدات تعليمية وأكاديمية

فــي شــهر فبرايــر مــن عــام  2016تــم الموافقــة علــى اســتحداث وحــدات تعليميــة جديــدة (كمــا هــو موضــح
بالهيــكل التنظيمــي للكليــة) لمتابعــة واإلشــراف علــى العمليــة التعليميــة والبحثيــة:
y yلجنة البحث العلمي
y yوحدة المعامل
y yوحدة التعليم اإللكتروني
y yوحدة المتابعة األكاديمية
y yوحدة التعليم الموازي
كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تحقــق المركــز الثالــث فــي جائــزة كليــات الجامعــة المتميــزة فــي
تفعيــل اســتخدام نظــام ادارة التعلــم

 09جمادى األولى 1437
برعايــة وتكريــم معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالــد بــن ســعد المقــرن ،حصلــت كليــة علــوم الحاســب
والمعلومــات علــى المركــز الثالــث فــي أقســام الطــاب فــي مســابقة كليــات الجامعــة المتميــزة فــي تفعيل
اســتخدام نظــام ادارة التعلــم وذلــك خــال الحفــل الــذي اقامتــه عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن
بعــد ،كمــا حققــت الكليــة المركــز الثالــث فــي أقســام الطالبــات .وتســلم الجائــزة ســعادة عميــد الكليــة
الدكتــور هشــام الصغيــر بصحبــة رئيــس وحــدة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد األســتاذ عــزان بــن
حمــد الخريــم.
وعبــر ســعادة عميــد الكليــة عــن شــكره لمعالــي مديــر الجامعــة لتكريــم الكليــة ولعمــادة التعليــم
االلكترونــي ،التعلــم عــن بعــد لجهودهــا الحثيثــة فــي تقديــم خدمــات التعليــم االلكترونــي واتاحــة خدمــات
نظــام إدارة التعلــم  D2Lوالــذي زاد مــن فعاليــة العمليــة التعليميــة باســتخدام أدوات متابعــة الوحــدات
والدروس للمقررات وأدوات القياس والتقويم ،واالدوات التفاعلية للكائنات التعليمية واســتخدام الوســائط

المتعــددة مــن قبــل النظــام ممــا زاد مــن الكفــاءة الداخليــة للكليــة وحســن مــن تحقيــق مخرجــات التعلــم
للطلبــة فــي األقســام األكاديميــة .كمــا شــكر ســعادة عميــد الكليــة رئيــس وحــدة التعليــم اإللكترونــي
األســتاذ عــزان الخريــم ومنســقة وحــدة التعليــم اإللكترونــي فــي شــطر الطالبــات األســتاذة روان المكينــة
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علــى جهودهــم فــي متابعــة تفعيــل اســتخدام نظــام ادارة التعلــم فــي الكليــة ولجميــع أعضــاء هيئــة
التدريــس لحرصهــم مــن تفعيــل واســتخدام نظــام ادارة التعلــم.

كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تقيــم حفــل تكريــم للطالبــات الفائــزات بالميداليــة الذهبيــة فــي
معــرض اينــا المقــام فــي ألمانيــا

 13ربيع األول 1437
أقامــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات –شــطر الطالبــات  -حفــل تكريــم لطالبــات مجموعة االبتــكار في
الكليــة وهــم كل مــن الطالبــات :أروى الســويلم  ،نجــود ســعد ،نــوف العنــزي ،ســاره الجبــر ،هنــد المطيــري
 ،وذلــك تكريمـ َا لهــن لحصولهــن علــى الميداليــة الذهبيــة فــي معــرض إينــا ( ) IENAالدولــي لالختراعــات
واالبتــكارات والــذي اقيــم فــي مدينــة نيوبــرغ بألمانيــا خــال الفتــرة مــا بيــن  1/9الــى  1/11مــن العــام  1436هـــ،
وقــد اتــت هــذه المشــاركة عقــب مشــاركتهن بمســابقة الملتقــى التحضيــري للمؤتمــر العلمــي الســادس
مــن العــام الماضــي والــذي حصلــن فيــه علــى المركــز الثالــث علــى مســتوى الجامعــة لمشــاركتهن بنظــام
النقــل الجامعــي .
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إدارة االكاديميات

بهــدف تطبيــق اســتراتيجية الكليــة بــإدراج المســارات المهنيــة مــع الخطــط الدراســية لتخصصــات المختلفــة
فــي الكليــة  ،تــم تدشــين العديــد مــن االكاديميــات فــي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات كمــا انــه
مــن خــال دمــج مقــررات االكاديميــة فــي الخطــة الدراســية يعتبــر بــادرة نوعيــة متوافقــة مــع رؤيــة الكليــة
فــي التوفيــق بيــن العلــوم النظريــة والتطبيقيــة بحيــث يتــم تأهيــل الطلبــة خــال دراســتهم االكاديميــة
للحصــول علــى شــهادات مهنيــة عالميــة حيــث تعمــل االكاديميــات علــى تدريــب الطــاب مــن خــال برامجــً
تدريبيــة مصممــةً خصيصــً للمســارات االكاديميــة ومعتمــدة عالميــا مــن الجهــات والشــركات الدوليــة،
والــذي مــن شــأنه رفــع مســتوى الجاهزيــة للطلبــة للدخــول فــي ســوق العمــل بعــد تخرجهــم مباشــرة فــي
مجــال تقنيــة المعلومــات والشــبكات و مجــال نظــم التشــغيل والبرمجــة وادارة قواعــد البيانــات  .كذلــك
رفــع مســتوى الجــودة فــي مخرجــات التعليــم والتعلــم فــي الكلية .كمــا ان تدشــين مثــل هــذا النــوع مــن
االكاديميــات لــه دور فــي تخريــج عــدد مــن المدربيــن مــن اعضــاء هيئــة التدريــس فــي هــذه المجــاالت ،والــذي
لــه دور كبيــر فــي خدمــة المجتمــع مــن ابنــاء محافظــة المجمعــة والمناطــق المحيطــة   .
إدارة مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة

انطالقــا مــن حــرص جامعــة المجمعــة علــى دعــم االبتــكار واالختــراع تــم انشــاء مركــز االبتــكار واألفــكار
الطالبيــة المتميــزة فــي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات ليقــدم خدماتــه لطــاب الكليــة وأعضــاء
تدريســها بتعــاون مــع مركــز االبتــكارات فــي الجامعــة .حيــث يهــدف مركــز االبتــكارات فــي الكليــة علــى خلــق
بيئــة ابتــكار وابــداع حيــث ان المركــز مجهــز بأحــدث التجهيــزات لصقــل مواهــب الطــاب وتحفيزهــم علــى
االبتــكار واالبــداع فــي مجــاالت تخصصاتهــم .مــع المســاهمة فــي تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي والبشــري
حتــى يمكــن تحويــل أفــكار الطــاب االبداعيــة إلــى منتجــات ذات قيمــة اقتصاديــة تفيــد المجتمــع ،والرفــع مــن
شــأن جامعــة المجمعــة محليــا وعالميــا.
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الفعاليات التي تمت إقامتها
أوالً :ورشة تعريفية عن االكاديميات ومركز االبتكار وطرق االستفادة منها لطالب المستجدين

الفترة ( )11:00 – 10:30صباحا  ---األربعاء 1437-04-10
محاور الحديث:
y yاالكاديميات:

خــال اللقــاء مــع الطــاب المســتجدين تــم الحديــث بتفصيــل عــن االكاديميــات وأهميتهــا حيــث شــمل
الحديــث علــى:
 نبذة عن االكاديميات المتوفرة بالكلية. أهمية التسجيل في االكاديميات. طريقة االستفادة من االكاديميات خالل الدراسة االكاديمية. دور االكاديميات في تطوير مستوى الطالب. الدورات المقدمة من خالل االكاديميات بشكل مجاني لطالب. موارد ومصادر التعلم المتوفرة من خالل االكاديميات. البرمجيات المتاحة بشكل مجاني لطالب. التخفيضــات علــى الكتــب االلكترونيــة والــدورات الممكــن االســتفادة منهــا مــن خــال التســجيل فــياالكاديميــات.
 المواد االختيارية المرتبطة في األكاديميات.وفــي نهايــة الحديــث عــن االكاديميــات تــم أخــذ البريــد االلكترونــي لطــاب ألرســال دليــل وروابــط التســجيل
فــي االكاديميــات لهــم.
y yمركز االبتكارات واالبداع الطالبي

خــال اللقــاء مــع الطــاب المســتجدين تــم الحديــث عــن دور المركــز فــي دعــم مشــاريع وابتــكارات الطــاب
وتــم توضيــح اإلجــراءات المتبعــة للحصــول علــى دعــم مالــي او علمــي لالبتــكارات .بعــد ذلــك تم اخــذ الطالب
فــي جولــة فــي مركــز االبتــكارات فــي الكليــة حيــث تــم عــرض األقســام الموجــودة فــي المركــز وشــرح طريقــة
حجــز المواعيــد االســتفادة مــن اقســام للمركــز ســوآءا فــي مشــاريع التخــرج او االبتــكارات واالختراعــات.
ثانيًا :ورشة تعريفيه لطالب الكلية عن االكاديميات وكيفية االستفادة منها

تم عقد الورشة في األسبوع السادس
خــال الورشــة التعريفيــة مــع طــاب الكليــة تــم الحديــث بتفصيــل عــن االكاديميــات باإلضافــة الــى تســجيل
الطــاب باألكاديميــات والتطــرق بالتفصيــل عــن كل اكاديميــة ومصــادر التعلــم المتوفرة فــي كل اكاديمية.
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ثالثًا :ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بعنوان تفعيل دور االكاديميات في العملية التعليمية

تم عقد الدورة في األسبوع الثاني
خــال الورشــة تــم التطــرق لألكاديميــات المتاحــة بالكليــة وتفعيــل دور االكاديميــات فــي صقــل مواهــب
الطــاب وطــرق االســتفادة مــن البرامــج التدريبيــة المصممــة خصيصــً للمســارات االكاديميــة والمعتمــدة
عالميــا وكيفيــة الحصــول علــى مصــادر التعلــم المتوفــرة مــن خــال االكاديميــات (كتــب الكترونيــة ،فيديــو،
 .)...باإلضافــة الــى اســتخدام مقــررات االكاديميــة فــي القــرارات االختياريــة فــي الكليــة.
رابعًا :ورشة عمل ميكروسوفت اوفيس  365لطالب

أقامــت كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات ممثلتــا بــإدارة االكاديميــات بتعاون مــع عمادة تقنيــة المعلومات
ورشــة عمــل لطــاب بعنــوان ميكروســوفت اوفيــس  365يــوم االثنيــن الموافــق  1437-05-13مــن الســاعة
الثانيــة عشــر الــى الســاعة الواحــدة ضهــرا فــي مقــر كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات (معمــل نظــم
التشــغيل) وقــد حضــر الورشــة مــا يزيــد علــى  20طالبــا.
وهدفــت هــذه الورشــة بتعريــف الطــاب على خدمة البريــد اإللكتروني  office365من شــركة مايكروســوفت
التــي تقدمهــا جامعــة المجمعــة لطــاب وطالبــات مجانــً ،وتتم ّيــز خدمــة  office365بعــدة خدمــات مجانيــة،

منهــا مســاحة التخزيــن الســحابية علــى  One Driveلحفــظ الملفــات أوناليــن بحجــم يصــل إلــى  1تيــرا
بايــت ،وســعة المرفقــات ،باإلضافــة الــى مميــزات أخــرى مثــل إتاحــة خدمــات التقويــم إلدارة المواعيــد ،وغيرهــا.
ويمكــن الوصــل لهــذه الخدمــة مــن خــال بوابــة الجامعــة أو مــن خــال برنامــج األوتلــوك.

خامســً :كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات تعقــد ورشــة عمــل بعنــوان  – Digital forensicsاالدلــة
الجنائيــة الرقميــة

 29جمادى األولى 1437
ضمــن سلســلة ورش العمــل االســبوعية التــي تقيمهــا الكليــة والتــي تعنــى بمتابعــة احــدث التوجهــات
التقنيــة والعلميــة والبحثيــة فــي مجــال علــوم الحاســب المعلومــات اقــام قســم تقنيــة المعلومــات بكليــة
علــوم الحاســب والمعلومــات ورشــة عمــل وحلقــة نقــاش بحضــور كافــة اعضــاء هيئــة التدريــس ،حيــث القــى
د.احمــد شــكيل و المحاضــر فهــد البلــوي عرضـ َا علميـ َا مفصــا بعنــوان:
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« – Digital forensicsاالدلة الجنائية الرقمية»
حيــث بــدأ العــرض د.شــكيل احمــد بمقدمــة عــرف بهــا االدلــة الرقميــة وهــي االدلــة الجنائيــة التــي يعثــر
عليهــا فــي أجهــزة الحاســب االلــي والوســائط الرقميــة المخزنــة بــه حيــث ان هنالــك فــروع متعــددة فــي
مجــال العلــوم الجنائيــة للحاســب االلــي الرقمــي مــن ناحيــه األجهــزة الرقميــة منهــا االدلــة الرقميــة الخاصــة
بالشــبكات الحاســوبية و شــبكات الهواتــف النقالــة وادلــة الحوســبة الســحابية واالدوات التــي تســتخدم فــي
كثيــر مــن التطبيقــات منهــا القضايــا القانونيــة واســترجاع البيانــات فــي حالــة فشــلها بالطــرق التقليديــة و
تحليــل أنظمــه الحاســب بعــد االختــراق ،وجمــع األدلــة ضــد المتســللين فــي الشــبكات الحاســوبية.
بعــد ذلــك قــام د.شــكيل بالتطــرق الــى الخطــوات واالجــراءات التــي يتــم تطبيقهــا فــي االدلــة الرقميــة مــن
التحضيــر الــى غايــة اصــدار التقاريــر ،كذلــك اعطــى فكــرة عامــة عــن المســار المقتــرح والــذي تنــوي الكليــة
طرحــه عمســار معتمــد فــي االدلــة الرقميــة.
كمــا قــام أ.فهــد البلــوي المحاضــر فــي قســم تقنيــة المعلومــات بعــرض عملــي فــي معمــل االدلــة الرقميــة
قــدم بــه االدوات المســتخدمة فــي االدلــة الرقميــة كذلــك بعــض التطبيقــات المتوفــرة والتــي يمكــن
اســتخدامها مــن قبــل اعضــاء هيئــة التدريــس فــي المقــررات الدراســية والبحــوث العلميــة.
مــن الجديــر بالذكــر ان معالــي مديــر الجامعــة د.خالــد بــن ســعد المقــرن كان قــد افتتــح معمــل االدلــة الجائية
الرقميــة فــي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات والــذي يعــد مــن المعامــل النوعيــة التــي تنفــرد بهــا كليــة
علــوم الحاســب والمعلومــات  ،ويســتخدم مــن قبــل طــاب الكليــة فــي مقــررات امــن المعلومــات ومقــررات
االدلــة والتحقيــق الرقمــي  ،كمــا ان المعمــل يســتخدم فــي االبحــاث المتعلقــة باألدلــة الرقميــة فــي مجــال
الشــبكات واالجهــزة الذكيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
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مســابقة «روبــوت الحــزم» فــي كليــة الحاســب والمعلومــات ،وتدشــين الحقائــب التدريبيــة للروبــوت
التعليمــي

برعايــة معالــي مديــر الجامعــة الدكتــور خالد بن ســعد المقــرن  ،اقيم في كليــة علوم الحاســب والمعلومات
حفــل مســابقة الروبــوت االولــى للتخصصــات العلميــة «روبــوت الحــزم»  ،وهــي المســابقة االولــى مــن نوعهــا
حيــث يتــاح للطالــب تطبيــق النظريــات الرياضيــة والفيزيائيــة والهندســية مــن خــال برمجــة روبــوت االنســان
االلــي بتحريــك المفاصــل واالتــزان والتنقــات الحركيــة المصاحبــة والتــي تعتمــد علــى تلــك النظريــات
والقوانيــن  ،وترســيخ ّا لالنتمــاء الوطنــي  ،وتعزيــزاَ مــن ابنــاء الجامعــة مــن الطــاب والطالبــات للمهمــة
الوطنيــة التــي يقــوم بهــا جنــود وحمــاة الوطــن اطلــق علــى هــذه المســابقة اســم «روبــوت الحــزم»  .وتــم
اعــداد مهــام المســابقة لتحاكــي مهــام دفاعيــة يقــوم بهــا الروبــوت االلــي لتطبيــق النظريــات العلميــة فــي
مهــام الدفــاع عــن الوطــن.
حيــث بــدأ الحفــل بكلمــة لســعادة عميــد الكلية د .هشــام بن محمد الصغيــر ،رحب من خاللهــا بمعالي مدير
الجامعــة والحضــور الكريــم ،وذكــر بهــا اهــداف هــذه المســابقة وآليتهــا ،كمــا قــدم شــكره لــكل مــن ســعادة
وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة د .احمــد الرميــح لدعمــه المســابقة منــذ نشــاءة الفكــرة ،ولســعادة
وكيــل الجامعــة د .مســلم الدوســري لتبنيــه المســابقة مــن خــال عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعلــم
عــن بعــد وتبنــي مفهــوم التدريــب التطبيقــي لقوانيــن العلــوم الرياضيــة والهندســية والتكنولوجيــة
والتــي يطلــق عليهــا مفهــوم  STEMمــن خــال الروبــوت التعليمــي.

كمــا قــدم ســعادة عميــد الكليــة شــكره لــكل الطــاب الذيــن شــاركوا بالمســابقة والذيــن يبلــغ عددهــم 80
طالــب وطالبــة موزعيــن علــى  16فريق ـ ّا مــن خمــس كليــات مختلفــة ،كمــا قــدم شــكره للجنــة المشــرفة
علــى المســابقة ووكالــة الشــؤون التعليميــة ووحــدة االنشــطة الطالبيــة فــي الكليــة.
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بعــد ذلــك بــدأت المبــاراة النهائيــة بيــن فريقــي االمــل وتكنــو كلــوب ،وهمــا الفريقــان المتأهــان للمرحلــة
االخيــرة بعــد التصفيــات النهائيــة التــي جــرت مؤخــراّ فــي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات ،حيــث فــاز
فريــق االمــل مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بالمركــز االول بهــذه المســابقة.
القــى بعــد ذلــك ســعادة وكيــل الجامعــة د .مســلم بــن محمــد الدوســري كلمــة شــكر بهــا كليــة علــوم
الحاســب والمعلومــات علــى احتضــان هــذا النــوع مــن المســابقات ،وشــرح مــن خاللهــا مبــادرة عمــادة
التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد فــي اطــاق الحقيبــة التدريبيــة لتطبيقــات الرياضيــات االساســية
باســتخدام الروبــوت التعليمــي ومنهجيــة  ، STEMوالحقيبــة التدريبيــة لتطبيقــات الفيزيــاء باســتخدام
الروبــوت التعليمــي ومنهجيــة  ، STEMثــم تفضــل معالــي مديــر الجامعــة بتدشــين الحقائــب التدريبيــة.
ثــم القــى معالــي مديــر الجامعــة د .خالــد بــن ســعد المقــرن كلمــة أثنــي فيهــا علــى جهــود الكليــة فــي
تنظيــم مثــل هــذا النــوع مــن المســابقات التــي تهــدف الــى تنميــة مهــارات الطــاب ،كذلــك جهــود الطــاب
المشــاركين فــي المســابقة والبالــغ عددهــم  80طالبــ ّا وطالبــة ،وثمــن معاليــه جهــود عمــادة التعليــم
االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد فــي تبنــي مبــادرة اســتخدام االســاليب الحديثــة فــي تعليــم وتبســيط
العلــوم االساســية.
بعــد ذلــك تشــرفت الفــرق المشــاركة مــن الكليــات المختلفــة بتكريــم مــن معالــي مديــر الجامعــة د.
خالــد بــن ســعد المقــرن  ،حيــث تــم تكريــم كليــة الهندســة و كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة و كليــة
العلــوم والدراســات االنســانية بحوطــة ســدير وعمــادة الســنة التحضريــة ،كمــا تــم تكريــم الفــرق الفائــزة فــي
المســابقة علــى النحــو التالــي  :حصــل علــى المركــز الرابــع فريــق رعــد الحــزم مــن عمــادة الســنة التحضريــة
وحصــل علــى المركــز الثالــث  :فريــق الدفــاع عــن الوطــن مــن كليــة الهندســة  ،كــم حصــل فريــق تكنــو
كلــوب مــن كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات علــى المركــز الثانــي  ،وفــاز بالمركــز االول فريــق االمــل مــن
كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات .
مــن الجديــر بالذكــر انــه تــم فــي االســابيع الماضيــة االنتهــاء مــن المرحلــة االولــى المتعلقــة بتدريــب فــرق
الطــاب والطالبــات المشــاركين بالمســابقة ،كمــا تــم االنتهــاء مــن مبــادرات التصفيــة للفــرق المشــاركة
فــي كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات.
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ثانيًا :المعوقات والمشكالت ومدى تأثيرها

تتلخص المعوقات بالكلية في اآلتي:
y yمبنى الكلية ُمستأجر ومؤقت،
y yعدم وجود مكتبة خاصة بالكلية،
y yقلة أعضاء هيئة التدريس بقسم الطالبات،
y yقلة النتاج البحثي والمشاريع الممولة.
ثالثًا :مقترحات الكلية لتجاوز العوائق والمشكالت

تهتم الكلية بتحسين الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس لضمان الرقي بالعملية البحثية ،ومن
أمثلة ذلك:
y yاإلنتقال إلى مبنى دائم داخل الحرم الجامعي.
y yاستقطاب أعداد مناسبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الطالبات.
y yإنشاء مكتبة مستقلة خاصة بالكلية.
y yإضافة المزيد من الخدمات لكل موضوع بحثي.
y yزيادة في المزيد من المقاالت التي يتم فهرستها عالميًا عن طريق .ISI
y yالتركيز على المشاريع الممولة (داخليًا وخارجيًا).
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رابعًا :الرؤى المستقبلية

تهــدف الكليــة إلــى مواصلــة تحقيــق العديــد مــن الــرؤى واألهــداف المهمــة خــال العــام الجــاري ،ويمكــن
تقســيم هــذه األهــداف طبقــً للفئــة المســتهدفة كالتالــي:
أوالً :المسار األكاديمي والبحث العلمي

y yتفعيل والبدء في قبول الطالب في قسم هندسة الحاسب.
y yتفعيل دور البحث العلمي في مجاالت أمن المعلومات وتنقيب البيانات.
y yاستحداث مسار أكاديمي في األدلة الرقمية ( )Digital Forensicsفي قسم تقنية المعلومات.
y yزيادة فاعلية ورش العمل البينية بين األقسام األكاديمية ووحدات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.
y yاســتكمال تقريــر الدراســة األوليــة الذاتيــة للتقــدم بطلــب االعتمــاد األكاديمــي مــن الهيئــة األمريكيــة
لالعتمــاد األكاديمــي لتخصصــات الحاســب والهندســة (.)ABET
y yســد الفجــوة بيــن قســم الطــاب ،قســم الطالبــات وتوحيــد االختبــارات وطــرق التدريــس والموضوعــات
ومخرجــات التعلــم بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الجــودة التعليميــة.
ثانيًا :المسار اإلداري

y yاستقطاب كفاءات أكاديمية وطنية في تخصصات األقسام األكاديمية.
y yاستكمال الهيكل التنظيمي واإلداري لوكاالت ووحدات الكلية.
ثالثًا :مسار البنية التحتية

y yاستكمال تجهيز المعامل في األقسام األكاديمية.
y yالتوســع وزيــادة الطاقــة االســتيعابية فــي قســم الطــاب والســيما فــي تأميــن وتجهيــز مبنــى يتوافــق
مــع الزيــادة المضطــردة ألعــداد الطــاب.
y yتأســيس معمــل لإلبــداع لالختراعــات الطالبيــة مجهــز بــكل مــا ينمــي الكفــاءة فــي مجــال ريــادة األعمــال
واتاحــة الفرصــة للطلبــة فــي زيــادة فعاليــات مشــاريع التخــرج والمســابقات الطالبيــة الوطنيــة ،الدوليــة.
رابعًا :مسار المشاركة المجتمعية

y yعقــد شــراكات مهنيــة مــع قطــاع العمــل وتوفيــر فــرص وظيفيــة للخريجيــن وخاصــة مــع قــرب تخــرج أول
دفعــة للطلبــة مــع نهايــة العــام بعــد القــادم.
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