
 

 
 بن عبدالعزيز األمير سطامجامعة 

 كلية هندسة وعلوم الحاسب

 عن الكلية دليل مختصر

 النشأة

هـ بإنشاء قسم علوم الحاسب والمعلومات كأحد 1426تأسيس كلية هندسة وعلوم الحاسب بمحافظة الخرج عام  دأب

أقسام كلية العلوم بمحافظة الخرج )كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حالياً( وإلحاقها بجامعة الملك سعود، وبدأت الدراسة فيه 

 هـ.1427/1428في العام الدراسي 
/م ب، والمتضمن إنشاء كلية هندسة وعلوم الحاسب 8626هـ صدر األمر السامي الكريم رقم 27/9/1428بتاريخ 

بالخرج، وإلحاقها بجامعة الملك سعود ومن ثم تم إلحاق قسم علوم الحاسب بها باإلضافة إلى إنشاء ثالثة أقسام جديدة، وهى: 

مجيات، وبدأت الدراسة بالكلية في العام الدراسي قسم هندسة الحاسب، وقسم نظم المعلومات، وقسم هندسة البر

هـ تم تطوير الخطة الدراسية لقسم علوم 1429/1430هـ، وذلك بقسم علوم الحاسب فقط. خالل العام الدراسي 1429/1430

لمية الحاسب وتصميم الخطط الدراسية لباقي األقسام األكاديمية، وقد روعي في تصميم الخطط أن تتوافق مع المعايير العا

والتطورات الحديثة في مجاالت التخصص ومتطلبات سوق العمل. بعد اعتماد الخطط الدراسية الجديدة للكلية بدأت الدراسة 

 هـ.1430/1431في قسمي هندسة الحاسب ونظم المعلومات في العام الدراسي 

الخرج بمحافظة الخرج /م ب والمتضمن إنشاء جامعة 7305هـ صدر األمر السامي الكريم رقم 3/9/1430بتاريخ 

بتغير اسم الجامعة إلى جامعة سلمان بن عبدالعزيز، ثم  45388هـ صدر األمر السامي الكريم رقم 12/10/1432وبتاريخ 

بتغيير اسم الجامعة إلى جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، ومنذ ذلك  هـ 10/5/1436صدر األمر السامي الكريم بتاريخ 

 ة وعلوم الحاسب إحدى كليات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج.الوقت أصبحت كلية هندس

 

 الرؤية
  

 التميز في مجاالت الحوسبة على المستويين الوطني واإلقليمي.

  

 الرسالة

  

تقوم كلية هندسة وعلوم الحاسب بجامعة سلمان بن عبدالعزيز بإعداد خريجين مؤهلين ومنافسين على المستويين 

من خالل تقديم برامج أكاديمية متوافقة مع معايير الجودة، وتشجيع إجراء البحوث العلمية، وبناء الشراكات  واإلقليميالوطني 

 المجتمعية.

  

 هدافألا
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 تحقيق االعتماد األكاديمي الوطني والدولي. 4-2
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 تفعيل الشراكات المجتمعية. 6-1
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 االعتماد األكاديمي
 

للتقييم الوطنية  الهيئةوكذلك  (ABETاالعتماد للهندسة والتقنية ) هيئةتهدف الكلية إلى الحصول على االعتماد األكاديمي من 

 العربية السعودية. المملكةفي  NCAAA)) كاديمياأل واالعتماد

 
 األقسام والبرامج األكاديمية

 

 البرامج األكاديمية القسم م
 إجمالي عدد الساعات

 هـ(1430)خطط 

 إجمالي عدد الساعات

 هـ(1435)خطط 

 160 145 بكالوريوس هندسة الحاسب 1

 134 145 بكالوريوس علوم الحاسب 2

 137 145 بكالوريوس نظم المعلومات 3

 ------- 145 بكالوريوس هندسة البرمجيات 4
 

 



 السنة التحضيرية

 مدار على دراسيين فصلين في معتمدة ساعة 31 بواقع األقسام بين المشتركة المقررات من عدد الكلية طالب يدرس

 العلمية كفاءتهم ورفع الجامعية دراستهم لبدء الصحيح المسار في لوضعهم الطالب وتأهيل وتوجيه تعليم بهدف الدراسي العام

ً  ليتميزوا لتقنياتوا المعرفية البيئة مع للتعامل الالزمة المعرفية والمهارات المعلومات وإكسابهم ً  علميا   .وعمليا

 وسائل التواصل بالكلية

يوجد المقر المؤقت لكلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج في مبنى كلية الهندسة  مقر الكلية
 بالمدينة الجامعية بالخرج

 /http://cces.psau.edu.sa الموقع اإللكتروني
 info-cces.group@sau.edu.sa البريد اإللكتروني
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