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5كلية هندسة وعلوم الحاسب

 

كلمـــة العميـــد

إن التطور املتس���ارع في مجال احلاس���بات واالتصاالت وتكنولوجية املعلومات جعل منها ضرورة في مختلف مجاالت احلياة 
وعنصراً أساسياً في مجاالت العلوم األخرى حتى أصبحت حياة االنسان عبارة عن مجموعة من احلزم االلكترونية التي تخدم 

مختلف اهتماماته.
 تلك األهمية التي احدثت نقلة تطويرية لكثير من الدول و سبباً في تقدمها فرضت على جميع العلماء واملختصني في مختلف 
أنحاء العالم أن يكونوا في س���باق مع الزمن للوصول إلى أحدث التط���ورات في هذا املجال. األمر الذي وعته حكومة اململكة 
العربية السعودية وس���عت إلى مواكبة هذا التطور بإنشاء الكليات املتخصصة واملعاهد التعليمية ومراكز األبحاث إلنشاء جيل 

من املختصني ميكنه حيازة وتطوير هذا التقنية ويكون جزء من العملية التطويرية في مجاالت العلوم املختلفة.
تس���عى كلية هندسة وعلوم احلاسب بجامعة االمير س���طام بن عبدالعزيز من خالل أقسامها الثالث )هندسة احلاسب، علوم 
احلاس���ب، نظ���م املعلومات( ومبتابعة ودعم معالي مدي���ر اجلامعة لتحقيق أهدافها املتمثلة بتق���دمي العملية التعليمية بجودة 
منافس���ة وتطوير املجال البحثي وخدمة املجتمع باس���تقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين وتقدمي برامجها بخطط دراسية 
متقدمة وتوفير التدريب املناسب لطالبها من خالل مشاريع التخرج والتدريب امليداني إضافًة إلى البرامج األخرى من أنشطة 
ومؤمترات ولقاءات علمية تعني ببناء شخصية الطالب ليكون مشاركاً فعاالً في نهضة بالده وتطوير املجال العلمي والتكنولوجيا 

املختصة ومبادراً في خدمة مجتمعه.

                                                                                      عميد كلية هندسة وعلوم احلاسب
                                                                                          د. محمد بن بطاح الشمري
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كلية هندسة وعلوم الحاسب

أُنش���ئت كلية هندسة وعلوم احلاس���ب في اخلرج بناء على املوافقة السامية رقم 8626/م ب، بتاريخ 1428/9/27 ه�. املبنية 
على قرار مجلس التعليم العالي رقم1428/47/13 في جلسته السابعة واالربعني املنعقدة بتاريخ 1428/8/27 ه�  حتت مظلة 
جامعة امللك س���عود.  وقد مت ضم الكلية  في منتصف الفصل الدراس���ي األول من العام اجلامعي 1431/1430 الى جامعة 
اخلرج بعد صدور األمر الس���امي الكرمي رقم 7305/م ب وتاريخ 1430/9/3ه� واملتضمن إنشاء جامعة اخلرج وحتويل جميع 
الكليات في جنوب  مدينة الرياض إلىجامعة مس���تقلة  حتت مس���مى جامعة اخلرج والتي تغير مسماها إلىجامعة سلمان بن          
عبدالعزيز مبوجب األمرالسامي الكرمي رقم 45388 وتاريخ 1432/10/12ه�. ثم صدر األمر السامي بتغيير االسم إلى »جامعة 

األمير سطام بن عبد العزيز« وذلك بتاريخ 10 جمادى أولى من عام 1436.
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الرؤية :
التميز في مجاالت احلوسبة على املستويني الوطني واإلقليمي.

الرسالة :
تقوم كلية هندس���ة وعلوم احلاس���ب بجامعة األمير س���طام بن عبدالعزيز بإعداد خريجني مؤهلني ومنافسني على املستويني 
الوطني واإلقليمي من خالل تقدمي برامج أكادميية متوافقة مع معايير اجلودة، وتشجيع إجراء البحوث العلمية، وبناء الشراكات 

املجتمعية. 

األهداف االستراتيجية:
1  تطوير التعليم والتعلم..
2  تنمية وتطوير كوادر تدريسية وإدارية داعمة..
3  االهتمام باألنشطة الطالبية وتطوير مهاراتهم..
4  تطبيق معايير اجلودة وحتقيق االعتماد األكادميي..
5  التشجيع على البحث العلمي..
6  اإلسهام في خدمة املجتمع وبناء الشراكات احمللية والدولية..
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االقسام األكاديمية لكلية هندسة وعلوم الحاسب
تضم كلية هندسة وعلوم احلاسب أربعة أقسام علمية: علوم احلاسب، هندسة احلاسب، نظم املعلومات وهندسة البرمجيات. 
ومتنح الكلية درجة البكالوريوس في أقس���ام علوم احلاس���ب )طالب وطالبات( وهندس���ة احلاس���ب ونظم املعلومات )طالب 

وطالبات(. بينما يعتبر قسم هندسة البرمجيات قسماً مساندا. 

البرامج االكاديمية  لكلية هندسة وعلوم الحاسب
اجلدول التالي يوضح البرامج التي تقدمها الكلية:

الدرجة العلميةالبرنامج
عدد الوحدات 
الدراسية

عدد املستويات والسنوات

البكالوريوس في العلوم تخصص علوم احلاسبعلوم احلاسب
134 وحدة 
دراسية

8 مستويات  موزعة على 
4 سنوات 

البكالوريوس في العلوم تخصص هندسة احلاسبهندسة احلاسب
160 وحدة 
دراسية

10 مستويات موزعة على 
5 سنوات 

البكالوريوس في العلوم تخصص نظم املعلوماتنظم املعلومات
 137 وحدة 
دراسية

8 مستويات  موزعة على
 4 سنوات
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نظام الدراسة في كلية هندسة وعلوم الحاسب

نظام الدراسة في الكلية هو نظام الساعات املعتمدة كما أن الدراسة باللغة االجنليزية. تنتظم الدراسة في كلية هندسة وعلوم 
احلاسب طبقاً ملايلي:

1  السنة الدراسية عبارة عن فصلني رئيسني وفصل صيفي إن وجد..
2  املستوى الدراسي هو املُسّمى الّدال علىاملرحلة الدراسية وفقاً للخطط الدراسية املعتمدة..
3  ُمدة املس���توى الدراسي هي فصل دراسي كامل )التقل عن 15 أسبوعاً( تُدرس على مداها املقررات الدراسية، والتشتمل .

هذه املُدة على فترتي التسجيل واالختبارات النهائية.
4  الفصل الدراس���ي الصيفي التزيد مدته الزمنية عن ثمانية أس���ابيع وال تدخل من ضمنها فترة التس���جيل واالختبارات           .

النهائية وتُضاعف خاللها املدة املخصصة لتدريس كل مقرر.
5  اخلطة الدراس���ية هي مجموعة من املقررات الدراس���ية االجبارية واالختيارية واحلرة، والتي تش���كل مجموع ساعاتها .

متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص احملدد.
6  يتم تدريس عدد من املُقررات الدراس���ية )مادة دراس���ية( خالل املستوى الدراسي وفقاً للخطة الدراسية املعتمدة في كل .

تخصص )برنامج( من األقسام  املختلفة.
7  الطالب الذي يتم قبوله في جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز ويرغب في متابعة دراسته في أي تخصص من التخصصات .

املتاحة في كلية هندسة وعلوم احلاسب يتطلب منه دراسة املتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس على النحو التالي:

  يدُرس الطالب 31 وحدة دراس���ية خالل السنة التحضيرية للتخصصات الهندسية والعلمية )فصلني دراسيني خالل أ.
عام أكادميي واحد(.

  بعد إجتياز الطالب للس���نة التحضيرية وقبوله في الكلية بناًء على الش���روط الت���ي حُتددها الكلية من حيث احلد            ب.
األدنى للمعدل التراكمي والقدرة االستيعابية للكلية، يَدُرس الطالب 18وحدة  دراسية في املستوى العام التالي للسنة 

التحضيرية  )بدءاً من الفصل الدراسي الثالث(.
  يُحدد الطالب تخصصه بعد انتهائه من املستوى الثالث وفق معايير حتددها الكلية.ت.
   يَ���دُرس الطالب املتطلبات الالزمة )اختياري + إجباري( في برنامج التخصص بأقس���ام الكلية املختلفة على مدار ث.

الفصول الدراسية التالية للمستوى الثالث  )بدءاً من الفصل الدراسي الرابع(.
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معلومات االتصال:

 فاكس: 5888301 11 00966 عميد كلية هندسة وعلوم احلاسب : هاتف:  5888310 11 00966    
سكرتارية: هاتف:  00966115888300  فاكس:  00966115888301

dce-cs@psau.edu.sa البريدااللكتروني: 

 وكيل الكلية:                          هاتف:  5888389 11 00966              فاكس: 5888301 11 00966
سكرتارية: هاتف : 00966115888320    فاكس: 5888301 11 00966

a.aldaej@psau.edu.sa :البريد األلكتروني

هاتف:    5888360 11 00966           فاكس: 5888301 11 00966 مساعد العميد للشؤون االكادميية: 
  فاكس:  00966115888301 سكرتارية: هاتف: 00966115888322  

h.elsimary@psau.edu.sa البريدااللكتروني: 

هاتف:  5888370 11 00966             فاكس: 5888301 11 00966 مساعد العميد للتطوير واجلودة:   
سكرتارية: هاتف:   00966115888328  فاكس:5888301 11 00966

m.alfayoumi@psau.edu.sa البريدااللكتروني: 

https://cces.psau.edu.sa/ar           : موقع الكلية على الشبكة

  ص. ب. 151، كلية هندسة وعلوم احلاسب ، جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز،  عنوان الكلية البريدي:              
                                         اخلرج  11942، اململكة العربية السعودية
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الهيكل التنظيمي للكلية
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الخطط الدراسية لكلية هندسة وعلوم الحاسب

لقد مت هيكلة اخلطط الدراسية لبرامج لكلية هندسة وعلوم احلاسب  إلى مستويات متعاقبة من فصول دراسية بحيث تتزايد 
املعرفة والفهم ملجاالت املعرفة في احلوس���بة لدى الطالب في كل فصل دراس���ي. كما مت تصميم هذه اخلطط لتطوير املعرفة 
العلمية واخلبرة في أدوات وتقنيات تطوير البرمجيات. كما أنها توفر مس���توى جيد من املعرفة في مجال العلوم والرياضيات 

واملمارسات االخالقية، والعلوم اإلنسانية.
وقد مت توزيع الوحدات الدراسية في اخلطة التفصيلية لكل برنامج إلى ثالثة أنواع من طرق التدريس هي:

1  محاضرة:  ويقصد بها تقدمي املادة العلمية النظرية في القاعة الدراسية باستخدام ما يتوفر بها من وسائل تعليمية..
2  متاري���ن:  ويقصد بها حل ومراجعة التمارين  اخلاصة ببعض املواد العلمي���ة كالرياضيات والفيزياء وغيرها في القاعة .

الدراسية باستخدام ما يتوفر بها من وسائل تعليمية.
3  عملي:  ويقصد بها القيام بالتطبيق العملي  في املعامل املجهزة )فيزياء ، حاس���ب(  وباستخدام ما يتوفر بها من وسائل .

تعليمية.

هيكلية الخطة الدراسية وتصنيف مقرراتها

1  متطلبات الس���نة التحضيرية: ته���دف إلى االرتقاء مبهارة الطالب ف���ي اللغة اإلجنليزية على مح���اور القراءة والكتابة .
واالستماع والتخاطب ورفع قدرتهم على التعبير بها بطالقة وأيضاً تأهيل الطالب لالطالع دون عائق لغوي على كلما هو 
جديد ومتطور في مجاالت التقنيات احلديثة، كما تهدف إلى بناء اخللفية العلمية الصلبة وذلك من خالل دراسة مقررات 

تخصصية في مجاالت الرياضيات واإلحصاء والكيمياء والفيزياء واحلاسوب.
2  متطلب���ات اجلامعة: تهدف  ه���ذه املتطلبات إلى إمدادالطال���ب باملفاهيم املهمة في الثقافة اإلس���المية واملقدرة على .

التعبيرالواضح باللغة العربية وحقوق اإلنسان في اإلسالم والسياسات احمللية والدولية ومعرفته للتاريخ الوطني  وكذلك 
إملامه مبهارات التعلم والتفكير والبحث واالتصال.

3  متطلب���ات الكلية: تعكس متطلبات الكلية احلد األدنى املش���ترك جلميع تخصصات الكلية، حي���ث يتم تغطية املجاالت .
الرئيس���ة واألس���س الالزم توافرها خلريج الكلية بغض النظر عن التخصص املعني. وتهدف إلى تغطية اخللفية الالزمة 
  IEEE/ACM  التي ميكن على أساس���ها بناء وحتقيق مخرجات التعلم حسب متطلبات جهة األعتماد وحسب توصيات

لكل من التخصصات املذكورة.
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4  متطلب���ات التخص���ص اإلجبارية: ترتبط متطلبات التخصص بأهداف البرنامج مباش���رة، وته���دف إلى تأصيل وتنمية  .
املفاهيم واملعارف اخلاصة بالتخصص من خالل دراس���ة الطالب مقررات أساس���ية في التخصص ثم االرتقاء باملستوى 
األكادميي عن طريق حتديد مس���ارات علمية ذات مقررات إجبارية وأخرى اختيارية تش���كل مجموعة من التخصصات 

النادرة واحليوية لكل قسم.
5  املتطلبات االختيارية: تشتمل جميع البرامج الدراسية بالكلية على مقررات تخصصية اختيارية محددة احملتوى وموصفة .

بش���كل مناس���ب، حيث حتتوي تلك املتطلبات عل���ى مقرر واحد على األقل غير موصف مخص���ص لتغطية املوضوعات 
اخلاصة أواملستجدة أو ذات االهتمام العابر. وتهدف الى االرتقاء باملستوى األكادميي عن طريق توفير فرصة للتعمق في 

أحد فروع املعرفة ذات الصلة وتلبي حاجة سوق العمل خلريجني لديهم املهارة الكافية في تلك املهن واملسارات.
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)1(  متطلبات السنة التحضيرية 
يدرس الطالب في السنة التحضيرية مستويني دراسيني )31 وحدة(  كما هو موضح باجلدولني التاليني:

المستوى الدراسي األول:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3211--------------مهارات القراءةجنم1210

3211--------------مهارات الكتابة جنم1220

3211--------------مهارات االستماع واحملادثة  جنم1230

3201--------------أساسيات احلاسب عال1101

3310--------------حساب التفاضلريض1050

151144مجموع الساعات

المستوى الدراسي الثاني:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 

املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

2200--------------املهارات اللغوية عرب101

2200--------------املدخل الى الثقافة االسالمية سلم101

2200--------------مهارات االتصال علم1400

3211--------------اللغة اإلجنليزية للتخصصات العلمية جنم1604

4311--------------فيزياء عامة )1( فيز1010

3310-------1050ريض حساب التكامل ريض1060

161432مجموع الساعات
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)2(  متطلبات الجامعة المتبقية 

متطلبات اجلامعة 12ساعة معتمدة منها أربع ساعات )مقرران( موجودة ضمن مقررات السنة التحضيرية، لذا أعفي الطالب 
منها فيتبقى 8  وحدات دراسية كما هو موّضح في اجلدول التالي:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 

السابق

املتطلب 

املرافق

الساعات 

املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

2200--------------اإلسالم وبناء املجتمعسلم102

2200--------------اسس النظام االقتصادي في اإلسالمسلم103

2200--------------اسس النظام السياسي في اإلسالمسلم104

2200--------------التحرير العربيعرب103

8800مجموع الساعات
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)3( متطلبات الكلية 

املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 

املرافق

الساعات 

املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310------------اجلبر اخلطي لطالب احلاسبريض2220

3310------1111عالاإلحصاء واالحتماالت لطالب احلاسباحص1050

4311------1010فيز+1060ريضفيزياء عامة )2(فيز1040

3310------------الرياضيات املتقطعةعال1111

3211------------برمجة احلاسب 1عال1301

3211------1301عالبرمجة احلاسب 2عال2301

2200------------املمارسات االخالقية و املهنيةعال3001

3310------2311عال أو 2321عالنظم التشغيلعال3701

23113201عال2321عالأساسيات نظم قواعد البياناتنال2511

3310------------التصميم املنطقيهال1111

302684مجموع الساعات
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أقسام الكلية
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قسم علوم الحاسب

أُنشئ قسم علوم احلاسوب في اجللسة الثامنة والثالثني ملجلس التعليم العالي في 26 جمادي االول 1426، كأحد أقسام كلية 
العلوم باخلرج التابعة جلامعة امللك س���عود، وبصدور املوافقة بدأ االعداد للقسم، وبدأت الدراسة في القسم مع بداية الفصل 
الدراسي الثاني للعام اجلامعي 1427 – 1428 ه�. ويقدم القسم برنامجاً للبكالوريوس في علوم احلاسب، يحصل الطلبة عند 
استكمال متطلبات هذا البرنامج  على درجة البكالوريوس في علوم احلاسب والذي يعمل على إعداد كوادر ذوي كفاءات عالية 
متخصصة في مجال علوم احلاسب. كما شرع القسم بإنشاء فرع للقسم للبنات الذي باشر العمل فيه مع بداية العام الدراسي 

1437/1436 وسوف مينح درجة البكالوريوس للطالبات في علوم احلاسب.
شهد القسم  منذ إنشائه - تطورا كبيرا سواًء في أعداد الطالب واخلريجني وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني، أو في تطوير 
املعامل واخلطط الدراس���ية ومحتويات املقررات. وإنعكس هذا التطور على جميع جوانب ومناحي القس���م ومرافقه من حيث 
جودة التدريس وتطبيق معايير اجلودة. كما التزم قسم علوم احلاسب منذ انشائه على توطيد املعرفة العلمية واخلبرات العملية 
في مجال علوم احلاس���ب من خالل التحديث الش���امل لكافة محتويات املقررات لتعكس الصورة احلالية ملجال علوم احلاسب 
ومتكن الطلبة من مواكبة أحدث التطورات في هذا املجال الواسع واملتجدد. لذلك مت تصميم املنهج ضمن الية ومنهجية تعطي 
للقسم حرية واسعة لتكييف املناهج وفق رغبة الطالب الراغبني بأن يصبحوا متخصصني في املجاالت املختلفة لعلوم احلاسب 
وكذلك للطالب املتطلعني إلى مواصلة دراس���ات عليا في التخصص وكذلك الذين يرغبون في التعاون مع فروع معرفية أخرى 
مرتبطة بهذا التخصص. وحتقيقا لهذا التوجه ركز برنامج علوم احلاس���ب على النتائج األساس���ية التي يجب االلتزام بها من 
خالل توفير إطاراً مرناً متعدد املسارات نحو البرنامج والذي سوف يهدف الى توفير فرصة للتعمق في أحد فروع املعرفة ذات 

الصلة وتلبي حاجة سوق العمل خلريجني لديهم املهارة الكافية في تلك املهن واملسارات.
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الرؤية :
التميز والريادة في مجال علوم احلاسب على املستوى الوطني واالقليمي.

الرسالة :
إع���داد ك���وادر ذوي كفاءات عالية متخصصة في مجال علوم احلاس���ب وذلك من خالل تقدمي برنام���ج عالي اجلودة لتهيئة            
الطالب للوظائف املهنية وتنمية مهاراتهم في البحث واالبتكار وذلك من أجل املس���اهمة في تنمية املجتمع وحتقيق األهداف 

الوطنية.

األهداف التعليمية للبرنامج:
1  العمل على مواصلة احلياة املهنية والوظيفية بنجاح وبفاعلية كقائد فريق أو عضو في فريق وتطوير وتنفيذ املشاريع في .

مجاالت احلوسبة املختلفة.
2  االنخراط في التعلم الذاتي املس���تمر ملواصلة تعزيز مهاراتهم وتبني تقنيات احلوس���بة اجلديدة والتقدم في الدراسات .

العليا.
3  تطبيق وإتباع املمارسات املالئمة ضمن اإلطار املهني والقانوني واألخالقي،  وضرورة املساهمة بشكل إيجابي في املجتمع..

معلومات االتصال:
رئيس القسم: هاتف:     5888379 11 00966      فاكس    5888301 11 00966

   m.hegazi@psau.edu.sa  :البريدااللكتروني
https://cces.psau.edu.sa/ar/department/1-55  :موقع القسم على الشبكة

عنوان القسم البريدي: ص. ب. 151، قسم علوم احلاسب، كلية هندسة وعلوم احلاسب، جامعة االمير سطام بن عبد العزيز، 
اخلرج 11942، اململكة العربية السعودية
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الخطة الدراسية لقسم علوم الحاسب

تش���كل اخلطة الدراس���ية لبرنامج علوم احلاسب 134 وحدة دراسية معتمدة )س���اعة معتمدة(، والتي متتد على مدى ثمانية 
فصول دراسية. وقد مت هيكلة املنهاج إلى مستويات متعاقبة من فصول دراسية بحيث تتزايد املعرفة والفهم ملجاالت املعرفة في 
علوم احلاسب لدى الطالب في كل فصل دراسي. كما مت تصميم هذه اخلطة في علوم احلاسب لتطوير املعرفة العلمية واخلبرة 
ف���ي أدوات وتقنيات تطوير البرمجيات. كما أنها توفر مس���توى جيد من املعرفة في مجال العلوم والرياضيات واملمارس���ات 

االخالقية، والعلوم اإلنسانية.

وصف الخطة الدراسية لبرنامج علوم الحاسب

يتطلب احلصول على درجة البكالوريوس في البرنامج اجتياز الطالب 134 وحدة دراس���ية موزعة على ثمانية فصول حس���ب 
اخلطة الدراسية التالية التفصيل، تصف هذه اخلطة املتطلبات واملناهج للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص 
علوم احلاسب في جامعة االمير سطام بن عبد العزيز. ويبني التوزيع التالي تفصيل اخلطة التي أقرت في مجلس القسم في 

جلسته التاسعة بتاريخ 1435/5/29.

النسبة املئويةالوحدات الدراسيةاملتطلبم

23%31متطلبات السنة التحضيرية1

6%8متطلبات اجلامعة2

22%30متطلبات الكلية3

40%53متطلبات التخصص االجبارية4

9%12متطلبات التخصص االختيارية5

100%134املجموع
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أواًل / متطلبات السنة التحضيرية
اخلطة الدراس���ية لكلية هندسة وعلوم احلاسب ومنها قسم علوم احلاسب تتطلب بأن يدرس الطالب 31 وحدة دراسية خالل   
السنة التحضيرية مجدولة على مستويني دراسيني، املستوى الدراسي االول والثاني، كما وضح في اجلزء االول من هذاالدليل.

ثانيًا / متطلبات الجامعة المتبقية
يدرس طالب كلية هندسة وعلوم احلاسب ومنها قسم علوم احلاسب 8 وحدات دراسية كمتطلبات جامعة، معظم هذه الوحدات 

تشمل الثقافة اإلسالمية والتحرير العربي كما وضح في اجلزء األول من هذا الدليل.

ثالثًا/ متطلبات الكلية
يدرس طالب كلية هندس���ة وعلوم احلاس���ب ومنها قسم علوم احلاسب 30 وحدة دراسية كمتطلبات كلية، كما وضح في اجلزء 

األول من هذا الدليل.

رابعًا / متطلبات التخصص االجبارية

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3211--------1111 هالمعمارية احلاسب ولغة التجميعهال2471

3300--------2471 هالنظم شبكات احلاسبهال3761

1001--------3761 هالمعمل نظم شبكات احلاسبهال3991

3211--------2301 عالتراكيب البياناتعال2311

3310--------1111 عالالنظرية احلسابيةعال2401

3300--------2311 عالتصميم و حتليل اخلوارزمياتعال3401

3300--------2311 عالالذكاء االصطناعيعال3501

3300--------3401 عالالرسم احلاسوبيعال3601

3300--------3761 هالأمن احلاسباتعال3801
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3201--------2511 نالبرمجة تطبيقات الويبعال3821

38213201 عال--------البرمجة املتقدمة عال4311

4301--------2401 عاللغات البرمجة واملترجماتعال4321

1001--------إنهاء على األقل 74 س.متدريب ميداني عال4901

1100--------إنهاء على األقل 89 س.ممشروع تخرج 1عال4911

3003--------4911 عالمشروع تخرج 2عال4921

3310--------2511 نالهندسة البرمجياتهاب3101

3300--------3101 هابالتفاعل بني اإلنسان و احلاسبهاب3111

3310--------2220 ريضالطرائق العدديةريض2540

4311----------------الكيمياء العامة )1(كيم1010

5342611مجموع الساعات
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خامسًا / متطلبات التخصص االختيارية

الساعات املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

35013310عال احلوسبة البرمجيةعال4201

10503201احصالنمذجة واحملاكاةعال4211

37013300 عالاملعاجلة املتوازيةعال4221

25113300نالنظم استرجاع البياناتعال4411

35013300عال معاجلة اللغات الطبيعية عال4511

35013300عال الشبكات العصبية عال4531

35013300عال تعلم اآللةعال4551

23113300عال متييز االمناطعال4561

23113300عال تطوير نظم الوسائط املتعددةعال4601

36013201عالاإلبصار احلاسوبيعال4621

3201موافقة القسمتعريب احلاسباتعال4641

34013300 عالمعاجلة الصور الرقميةعال4651

37013201 عالبرمجة وادارة النظمعال4731

23113300عال أداء نظم احلاسبعال4741

38013300عال اجلرائم االلكترونيةعال4811

38013300عال التشفير عال4821

37613201هالتطوير تطبيقات االجهزة املتنقلةعال4831

37013300 عالالنظم املوزعةعال4841

37613300هالإدارة شبكات احلاسبعال4851
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37613201هالأمن الشبكاتعال4861

38013300عال أمن وحماية الشبكات املتنقلةعال4871

38013201عال التحقيقات والتحليالت القضائية احلاسوبيةعال4881

38013300عال التخطيط للتعافي بعد الكوارثعال4891

3300موافقة القسمموضوعات مختارة في علوم احلاسبعال4931

3300موافقة القسمقضايامتعلقة في علوم احلاسبعال4941

3201موافقة القسمشهادات مهنيةعال4951

25113300نالنظم قواعد البيانات املتقدمةعال4961

3300موافقة القسمبحثعال4991

31013300هابهندسة البرمجيات املتقدمة هاب4141

25113201نالنظم املعلومات اجلغرافيةنال4231

25113201نالالتنقيب في البياناتنال4571

37613300هال احلوسبة السحابيةهال4741

37613300هال الشبكات الالسلكية واملتنقلةهال4761

35013300عال الرابوتية واألمتتةهال4801

12مجموع الساعات
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الخطة اإلرشادية
تشمل اجلداول التالية اخلطة اإلرشادية املوصي بها:

المستوى الدراسي الثالث:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310---------------الرياضيات املتقطعةعال1111

3211---------------برمجة احلاسب 1عال1301

3310---------------التصميم املنطقيهال1111

4311-------1010فيز+1060ريض فيزياء عامة )2(فيز1040

2200---------------اإلسالم وبناء املجتمعسلم102

3310---------------اجلبر اخلطي لطالب احلاسبريض2220

181652مجموع الساعات

المستوى الدراسي الرابع :

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3211--------1301عال برمجة احلاسب 2عال2301

3310--------1111عال النظرية احلسابيةعال2401

3211--------1111هال معمارية احلاسب ولغة التجميعهال2471

4311----------------الكيمياء العامة )1(كيم1010

أحص1050
اإلحصاء واالحتماالت لطلبة 

احلاسب
3310--------1111عال 

2200----------------التحرير العربيعرب103

181553مجموع الساعات
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المستوى الدراسي الخامس:

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3211--------2301عال تراكيب البياناتعال2311

2200----------------املمارسات االخالقية و املهنيةعال3001

3300--------2471هال نظم شبكات احلاسبهال3761

23113201عال--------أساسيات نظم قواعد البياناتنال2511

3310--------2220ريضالطرائق العدديةريض2540

2200----------------اسس النظام االقتصادي في اإلسالمسلم103

161422مجموع الساعات

المستوى الدراسي السادس:

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300--------2311عال حتليل وتصميم اخلوارزمياتعال3401

3300--------2311عال الذكاء االصطناعيعال3501

3310--------2311عال نظم التشغيلعال3701

3300--------3761هال أمن احلاسباتعال3801

3310--------2511نال هندسة البرمجياتهاب3101

1001--------3761هالمعمل نظم شبكات احلاسبهال3791

161521مجموع الساعات



دلــيــل الطـالــب  1436 - 1437 هـ 28

المستوى الصيفي )السادس – السابع(:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------إنهاء على األقل 74 س.متدريب ميدانيعال4901

1001مجموع الساعات



29كلية هندسة وعلوم الحاسب

المستوى الدراسي السابع:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300-------3401عال الرسم احلاسوبيعال3601

3201-------2511نالبرمجة تطبيقات الويبعال3821

38213201 عال--------البرمجة املتقدمة عال4311

سلم104
اسس النظام السياسي في 

االسالم
---------------2200

1100-------إنهاء على األقل 89 س.ممشروع تخرج 1عال4911

xxxxxx1 3300مقرر إختياري قسم

xxxxxx2 3300مقرر إختياري قسم

181602مجموع الساعات

المستوى الدراسي الثامن:

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1-43-------2401عاللغات البرمجة واملترجماتعال4321

3300-------3101هاب التفاعل بني االنسان واحلاسبهاب3111

3003-------4911عال مشروع تخرج 2عال4921

xxxxxx3 3300مقرر إختياري قسم

xxxxxx4 3300مقرر إختياري قسم

161204مجموع الساعات
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قسم هندسة الحاسب

أُنش���ئ قسم هندسة احلاسب بقرار مجلس جامعة امللك سعود بجلسته الثانية للعام 1426–1427 ه� وبتاريخ 1426/9/19ه� 
كأحد أقس���ام كلية هندسة وعلوم احلاسب في اخلرج والتابعة جلامعة امللك سعود. وبصدور املوافقة السامية على إنشاء كلية 
هندس���ة وعلوم احلاسب، مت استحداث قسم هندسة احلاسب في الكلية في بداية العام الدراسي 1430/1429ه�. وقد بدأت 
الدراس���ة في قسم هندسة احلاسب في العام الدراس���ي 1430-1431 ه�، وفي العام 1430 ه� صدر مرسوم ملكي بتأسيس 
جامعة اخلرج لتضم كليات جامعة امللك سعود في جنوب الرياض، ثم تبعه مرسوم آخر في 23-10-1432 ه�  يقضي بتحويل 
اسم جامعة اخلرج الى جامعة األمير سلمان بن عبدالعزيز. وقد تخرجت الدفعة األولى من هذا القسم في نهاية الفصل الثاني 
من العام 1433-1434 ه�. وأخيرا أعيد تسمية اجلامعة لتصبح جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز. ويقبل القسم ما بني 25 
ال���ى 30 طالب���اً في كل فصل من خالل طلبات تخصيص بعد انهاء الفصل الثالث ضمن عملية تنافس���ية تعتمد رغبة الطالب 

ومعدله مقارنة باملتقدمني وعدد املقاعد املتاحة.
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الرؤية :
حتقيق التميز األكادميي والبحثي في هندسة احلاسب محلياً وإقليمياً.

الرسالة :
تهيئة البيئة املناس���بة لتخريج مهندس���ي حاسب مؤهلني قادرين على حل املشاكل واإلضطالع مبهام قيادية للمساهمة في بناء 

املجتمع القائم على املعرفة. 

األهداف التعليمية للبرنامج:
1  متكني خريجينا من ممارسة مهنة هندسة احلاسب كأفراد وأعضاء وقادة فرق عمل متارس تصميم وتطوير وإدامة أنظمة .

احلاسب املختلفة
2  متكني خريجينا من حتقيق تقدم احترافي في وظائفهم..
3  متكني خريجينا من حتصيل املعارف والتقنيات وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم من خالل الدراس���ة الذاتية املستمرة والورش .

واملؤمترات والندوات وكذلك الدراسات العليا.

معلومات االتصال:
رئيس القسم: هاتف:   5888342 11 00966 فاكس: 5888301 11 00966

a.abuagoub@psau.edu.sa:البريدااللكتروني
https://ccesp.psau.edu.sa/ar/department/1-57   :موقع القسم على الشبكة

عنوان القس���م البريدي: ص. ب. 151، قس���م هندس���ة احلاس���ب ، كلية هندسة وعلوم احلاس���ب ، جامعة االمير سطام بن 
عبدالعزيز، اخلرج 11942،اململكة العربية السعودية
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الخطة الدراسية لقسم هندسة الحاسب
مينح البرنامج درجة البكالوريوس في هندس���ة احلاسب بعد النجاح في  160 ساعة معتمدة، مقسمة الى 148 ساعة معتمدة 
مقررات اجبارية و12 س���اعة معتمدة مقررات اختيارية. وحتتوي املقررات االجبارية على 128 س���اعة معتمدة نظرية، و 20 
س���اعة معتمدة معامل جتريبية. كما انها حتتوي على 48 س���اعة صفية إضافية من التمارين للمقررات األولية مبا فيها السنة 

التحضيرية )في ما عدا مقررات اللغة االجنليزية، تظهر التمارين على شكل ساعة للمقرر بينما هي ساعتان صفيتان(. 

وصف الخطة الدراسية لبرنامج هندسة الحاسب
يتطلب احلصول على درجة البكالوريوس في البرنامج اجتياز الطالب160 وحدة دراس���ية موزعة على عش���رة فصول حس���ب 
اخلطة الدراس���ية التالية، تصف هذه اخلطة املتطلبات واملناهج للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص هندسة 

احلاسب في جامعة االمير سطام بن عبد العزيز. 

النسبة املئويةالوحدات الدراسيةاملتطلبم

19%31متطلبات السنة التحضيرية1

5%8متطلبات اجلامعة2

19%30متطلبات الكلية3

49%79متطلبات التخصص االجبارية4

8%12متطلبات التخصص االختيارية5

100%160املجموع

أواًل / متطلبات السنة التحضيرية
اخلطة الدراس���ية لكلية هندس���ة وعلوم احلاسب ومنها قسم هندسة احلاس���ب تتطلب بأن يدرس الطالب 31 وحدة دراسية 
خالل الس���نة التحضيرية مجدولة على مستويني دراسيني، املستوى الدراس���ي االول والثاني، كما وضح في ا جلزء االول من 

هذا الدليل.
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ثانيًا / متطلبات الجامعة المتبقية
يدرس طالب كلية هندس���ة وعلوم احلاس���ب ومنها قسم هندسة احلاسب 8 وحدات دراس���ية كمتطلبات جامعة، معظم هذه          

الوحدات تشمل الثقافة اإلسالمية والتحرير العربي كما وضح في اجلزء األول من هذا الدليل.

ثالثًا/ متطلبات الكلية
يدرس طالب  كلية هندسة وعلوم احلاسب ومنها قسم هندسة احلاسب30 وحدة دراسية كمتطلبات كلية، كما وضح في اجلزء 

األول من هذا الدليل.

رابعًا / متطلبات التخصص االجبارية

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------1111 هالمعمل التصميم املنطقيهال 2121

1001-------- معمل صيانة احلاسبهال 2131

3300--------1111 هالتنظيم وتصميم احلاسبهال 2401

2200--------3101 هاباالقتصاد الهندسيهال 3001

3300--------2401 هالعمارة احلاسبهال 3401

3201--------2401 هالأنظمة املعاجلات الدقيقةهال 3411

3201--------2401 هالتصميم االنظمة الرقميةهال 3601

3201--------3411 هالتصميم االنظمة املضمنةهال 3631

3201--------3521 هالتراسل البياناتهال 3701

3300--------3701 هالشبكات احلاسبهال 3711

1001--------3711 هالمعمل شبكات احلاسبهال 3721

3300--------3401 هالاحلوسبة عالية االداءهال 4401
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هال 4501
تصميم انظمة الدوائر 

املتكاملة
3201--------3501 هال

1001--------انهاء 100 ساعةتدريب ميدانيهال 4901

2002--------انهاء 115 ساعةمشروع تخرج 1هال 4911

4004--------4911 هالمشروع تخرج 2هال 4921

3300--------1040 فيزعناصر اشباه املوصالتهال 2101

3310--------3310ريض الدوائر الكهربائيةهال 2501

1001--------2501 هالمعمل الدوائر الكهربائيةهال 2511

3310--------2101هال+2501هالالدوائر االلكترونيةهال 3501

1001--------3501 هالمعمل الدوائر االلكترونيةهال 3511

3310--------2501 هالحتليل االشارات والنظمهال 3521

3300--------3521 هالانظمة التحكمهال 3541

1001--------3541 هالمعمل انظمة التحكمهال 3551

3310--------2511 نالهندسة البرمجياتهاب 3101

عال 2321
اخلوارزميات وتراكيب 

البيانات
3310--------1301 عال

3300--------2321 عالالذكاء االصطناعيعال 3501

3201--------3701 عالبرمجة وادارة النظمعال 4731

4311----------------الكيمياء العامة )1(كيم 1010

3310--------2220 ريضالطرائق العدديةريض2540

3310--------1060 ريضاملعادالت التفاضلية )حاسب(ريض3310

7959820مجموع الساعات
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خامسًا / متطلبات التخصص االختيارية
على الطالب أن يختار 12 وحدة دراسية من ضمن القائمة التالية:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 

السابق

الساعات 

املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300موافقة املدرسمواضيع مختارةهال4981

3300موافقة املدرسبحثهال4991

35213300 هالمعاجلة اإلشارات الرقميةهال4521

34013300 هالتقنيات وسائط التخزينهال4531

36013201 هالاحلوسبة املتشكلةهال4601

37113300 هالأمن احلاسبات والشبكاتهال4711

37113300 هالالشبكات احلسيةهال4721

37113300 هالاحلوسبة السحابيةهال4741

37113300 هالشبكات الوسائط املتعددةهال4751

37113300 هالالشبكات الالسلكية واملتنقلةهال4761

35013300 عالالرابوتيةواألمتتةهال4801

10503201أحص النمذجة واحملاكاةعال4211

23213300 عالتصميم املترجماتعال4301

23213300 عالمعاجلة الصور الرقميةعال4651

37113300 هالادارة شبكات احلاسبعال4851

31013300 هابهندسة البرمجيات املتقدمةهاب4141

35013300 عالاحلوسبة البرمجيةعال4201

34013300 هالأنظمة الوقت احلقيقيهاب4551

12مجموع الساعات
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الخطة اإلرشادية
تشمل اجلداول التالية اخلطة اإلرشادية املوصي بها:

المستوى الدراسي الثالث:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310---------------الرياضيات املتقطعةعال1111

3211---------------برمجة احلاسب 1عال1301

3310---------------التصميم املنطقيهال1111

فيزياء عامة )2(فيز1040
1010فيز+ 

1060ريض 
-------4311

2200---------------اإلسالم وبناء املجتمعسلم102

3310---------------اجلبر اخلطي لطالب احلاسبريض2220

181652مجموع الساعات

المستوى الدراسي الرابع:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 

السابق

املتطلب 

املرافق

الساعات 

املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------1111 هالمعمل التصميم املنطقيهال2121

3300--------1111 هالتنظيم وتصميم احلاسبهال2401

4311----------------الكيمياء العامة )1(كيم1010

3211--------1301 عالبرمجة احلاسب 2عال2301

2200----------------التحرير العربيعرب103

ريض3310
املعادالت التفاضلية لطلبة 

احلاسب
3310--------1060 ريض

161333مجموع الساعات
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المستوى الدراسي الخامس :

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300--------1040 فيزعناصر اشباه املوصالتهال2101

1001----------------معمل صيانة احلاسبهال2131

3310--------3310 ريضالدوائر الكهربائيةهال2501

3300--------2401 هالعمارة احلاسبهال3401

3310--------1301 عالاخلوارزميات وتراكيب البياناتعال2321

2200----------------اسس النظام االقتصادي في االسالمسلم103

151421مجموع الساعات

المستوى الدراسي السادس:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------2501 هالمعمل الدوائر الكهربائيةهال2511

3310--------2101هال+2501هالالدوائر االلكترونيةهال3501

3310--------2501 هالحتليل االشارات والنظمهال3521

3310--------2321 عالنظم التشغيلعال3701

3201--------2321 عالاساسيات نظم قواعد البياناتنال2511

3310--------1111 عالاإلحصاء واالحتماالت لطلبة احلاسب إحص1050

161442مجموع الساعات
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المستوى الدراسي السابع:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3201--------2401 هالأنظمة املعاجلات الدقيقةهال3411

1001--------3501 هالمعمل الدوائر االلكترونيةهال3511

3201--------2401 هالتصميم االنظمة الرقميةهال3601

3201--------3521 هالتراسل البياناتهال3701

3310--------2220 ريضالطرائق العدديةريض2540

3310--------2501 نالهندسة البرمجياتهاب3101

161224مجموع الساعات

المستوى الدراسي الثامن:

املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 

املرافق

الساعات 

املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

2200--------3101 هاباالقتصاد هندسيهال3001

3300--------3521 هالانظمة التحكمهال3541

3201--------3411 هالتصميم االنظمة املضمنةهال3631

3300--------3701 هالشبكات احلاسبهال3711

عال3001
املمارسات األخالقية 

واملهنية
----------------2200

3300--------2321 عالالذكاء االصطناعيعال3501

161501مجموع الساعات
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الفصل الصيفي )الثامن – التاسع(:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------انهاء 100 س.متدريب ميدانيهال4901

1001
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المستوى الدراسي التاسع:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------3541 هالمعمل انظمة التحكمهال3551

1001--------3711 هالمعمل شبكات احلاسبهال3721

3201--------3501 هالتصميم انظمة الدوائر املتكاملةهال4501

2002--------انهاء 115 س.ممشروع تخرج 1هال4911

3201--------3701 عالبرمجة وادارة النظمعال4731

xxxxxxx1 3300----------------مقرر اختياري

xxxxxxx2 3300----------------مقرر اختياري

161006مجموع الساعات

المستوى الدراسي العاشر:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300--------3401 هالاحلوسبة عالية االداءهال4401

4004--------4911 هالمشروع تخرج 2هال4921

2200----------------اسس النظام السياسي في االسالمسلم104

xxxxxxx3 3300----------------مقرر اختياري

xxxxxxx4 3300----------------مقرر اختياري

151104مجموع الساعات
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قسم نظم المعلومات

مت افتتاح القس���م في العام 1428ه�  بغرض حتقيق عدة اهداف تش���مل تقدمي البرامج االكادميية التي متد املجتمع بخريجني 
مؤهل���ني علمي���اً ومهنياً في مجال نظم املعلومات وتنفي���ذ البحوث العلمية املتعلقة بنظم املعلومات م���ن أجل التنمية والتطور 
االقتص���ادي للمجتمع باإلضافة الى املش���اركة الفاعلة في خدم���ة املجتمع وتلبية حاجاته في املج���االت ذات العالقة بنظم 
املعلومات. وتعتبر نظم املعلومات مجال دراسة علمي يشمل االستراتيجيات واالنشطة االدارية والتشغيلية التي تستخدم جلمع 

ومعاجلة وتخزين وتوزيع واستخدام املعلومات  واملعارف والتقنيات املتعلقة بها في املؤسسات واملجتمع.
خريج برنامج نظم املعلومات يهتم بش���كل أساس���ي باملعلومات التي يقدمها احلاسب ملس���اعدة املؤسسات واملنظمات لتعريف 
أهدافها وحتقيقها و املعاجلات التي تنفذها املؤسسات باستخدام تقنية املعلومات.  وغالباً ما يعمل املختص في نظم املعلومات 
في مؤسس���ات كبرى ويعملون على نظم معلومات كبيرة ومعقدة. وهم يفهمون العوامل التقنية واملؤسس���ية  و يكونون  قادرين 
على مساعدة املؤسسات لتحديد كيف متد املعلومات واملعاجلات املبنية على التقنية لتقدم ميزات عالية للمؤسسات. كما يكون 

اخلريج قادرا على حتديد متطلبات املؤسسات في نظم املعلومات وعلى وضع مواصفاتها وتصميمها وتنفيذها.
تطمح رؤية القسم أن يكون قسماً متميزاً عاملياً في مجال نظم املعلومات من خالل البرامج األكادميية والبحث العلمي وخدمة 
املجتمع. وتهدف رس���الة القس���م الى تقدمي  برامج تعليمية تنافسية وبحوث متميزة  وخدمات مجتمعية جيدة في مجال نظم 

املعلومات لتلبية االحتياجات املتغيرة لسوق العمل الوطنية واإلقليمية والعاملية ومن اجل املشاركة في رقى وتقدم املجتمع.
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الرؤية :
أن يكون برنامجاً متميزاً إقليميا في مجال نظم املعلومات. 

الرسالة :
إع���داد الطالب للحياة املهنية في مج���االت نظم املعلومات أو حتقيق درجات علمية متقدمة، من خالل تقدمي  برنامج تعليمي 
تنافسي في مجال نظم املعلومات لتلبية االحتياجات املتغيرة ألسواق العمل الوطنية واإلقليمية من أجل املشاركة في رقى وتقدم 

املجتمع.

األهداف التعليمية للبرنامج:
1  أن ميتلك اخلريجون  املعارف واملهارات املطلوبة في مجال نظم املعلومات والتي تتوافق مع احتياجات  التوظيف الوطنية .

واإلقليمية والعاملية وأسس املعرفة املتعارف عليها بنظم املعلومات،  وسوف يكونوا قادرين على العمل  بفعالية  واحترافية 
كمختصني في نظم املعلومات.

2  أن يبره���ن اخلريجون على وجود مهارة عالية في بيئة العمل اجلماعي، فضال عن التواصل الفعال مع االخرين حتدثا و .
كتابة باستخدام وسائط ووسائل اإلعالم املختلفة.

3  أن يلتزم اخلريجون مبراعاة واحترام القضايا واملسؤوليات األخالقية واملهنية  واخلصوصية واالجتماعية..
4  أن ميتلك اخلريجون قدرات ودوافع ذاتية للتعلم مدى احلياة لتعزيز حياتهم املهنية أو مواصلة اجراء املزيد من الدراسات..
 

معلومات االتصال:
رئيس القسم: هاتف:   5888355 11 00966  فاكس: 5888301 11 00966

zaghdoud@psau.edu.sa :البريدااللكتروني
https://cces.psau.edu.sa/ar/department/1-54   :موقع القسم على الشبكة

عنوانا لقسم ا لبريدي: ص. ب. 151،قسم نظم املعلومات، كلية هندسة وعلوم احلاسب، جامعة االمير سطام بن عبدالعزي�ز، 
اخلرج 11942، اململكة العربية السعودية
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الخطة الدراسية لقسم نظم المعلومات
تتكون اخلطة الدراس���ية لبرنامج  نظم املعلومات من 137 وحدة دراس���ية معتمدة )ساعة معتمدة(، والتي متتد على مدى فترة  
ثمانية فصول دراسية. وتتمحور اخلطة حول مستويات متعاقبة من فصول دراسية بحيث تتزايد املعرفة والفهم  ملجاالت املعرفة 

املكونة للبرنامج لدى الطالب في كل فصل دراسي. ومينح البرنامج درجة بكالوريوس العلوم في نظم املعلومات. 

وصف الخطة الدراسية لبرنامج نظم المعلومات
يتطلب احلصول على درجة البكالوريوس في البرنامج اجتياز الطالب 137 وحدة دراس���ية موزعة على ثمانية فصول حس���ب 
اخلطة الدراسية التالية التفصيل، تصف هذه اخلطة املتطلبات واملناهج للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص 

نظم املعلومات في جامعة االمير سطام بن عبد العزيز. 

النسبة املئويةالوحدات الدراسيةاملتطلبم

23%31متطلبات السنة التحضيرية1

6%8متطلبات اجلامعة2

22%30متطلبات الكلية3

34%47متطلبات التخصص االجبارية4

11%15متطلبات بيئة مجال تطبيق نظم املعلومات االجبارية5

4%6متطلبات التخصص االختيارية6

100%137املجموع
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أواًل / متطلبات السنة التحضيرية
اخلطة الدراس���ية لكلية هندسة وعلوم احلاسب ومنها قسم نظم املعلومات تتطلب بأن يدرس الطالب 31 وحدة دراسية خالل  
السنة التحضيرية مجدولة على مستويني دراسيني،املستوىالدراسي االول والثاني،كما وضح في اجلزء االول من هذا الدليل.

ثانيًا / متطلبات الجامعة المتبقية
يدرس طالب كلية هندسة وعلوم احلاسب ومنها قسم نظم املعلومات 8 وحدات دراسية كمتطلبات جامعة، معظم هذه الوحدات 

تشمل الثقافة اإلسالمية والتحرير العربي كما وضح في اجلزء األول من هذا الدليل.

ثالثًا/ متطلبات الكلية
يدرس طالب كلية هندس���ة وعلوم احلاسب ومنها قسم نظم املعلومات 30 وحدة دراسية كمتطلبات كلية، كما وضح في اجلزء 

األول من هذا الدليل.
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رابعًا/متطلبات التخصص االجبارية

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300--------2321 عالنظم شبكات احلاسبهال3761

3310--------1301 عالاخلوارزميات وتراكيب البياناتعال2321

3201--------2511 نالبرمجة تطبيقات الويبعال3821

3300--------3761 هالأمن احلاسباتعال3801

3300----------------مقدمة في األعمالادر201

3201--------3821 عالاالعمال اإللكترونيةنال4241

35113201 نال2121 نالنظم تخطيط موارد املؤسساتنال4201

3300----------------اساسيات نظم املعلوماتنال2121

21213300 نالمعمارية  املؤسساتنال3101

21213201 نال--------حتليل وتصميم النظمنال3611

3201--------2511 نالنظم ادارة قواعد البياناتنال3511

3310--------1050إحص  التحليل الكمي نال3311

3201--------3611 نالادارة مشاريع نظم املعلوماتنال3641

3300--------3641 نالاستراتيجية وادارة نظم املعلوماتنال4601

1001--------إنهاء 77س.متدريب ميداني نال4901

1001--------إنهاء 92س.ممشروع تخرج 1نال4911

3003--------4911 نالمشروع تخرج 2نال4921

4736211مجموع الساعات
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خامسًا / متطلبات بيئة مجال تطبيق نظم المعلومات اإلجبارية 
حددت إرشادات ACM-IS2010  ومعيار املناهج لبرنامج نظم املعلومات حسب ABET ضرورة احتواء منهج نظم املعلومات على 
ع���دد من املقررات ذات عالقة مبجال من مجاالت بيئة تطبيق نظم املعلومات. كما نُش���رت بعض املقاالت العلمية التي تقترح 
عدد من املجاالت التي مت اختيار أربعة مجاالت منها والتي تتناسب مع إحتياجات اململكة،  حيث تطبق نظم املعلومات في كثير 
من املجاالت ومت حتديد 15 وحدة دراس���ية حسب توجيهات هيئة االعتماد االكادميي )ABET( وبنسبة تشكل 11% من مجموع 
متطلب���ات البرنامج. ويقوم الطالب  بدراس���ة 5 مقررات من احدى  مجاالت بيئ���ة التطبيق لنظم املعلومات املتاحة. وتفاصيل 

املجاالت على النحو التالي:

ا( األعمال االلكترونية

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310--------201ادر مبادئ احملاسبة املاليةحسب103

3300--------201ادر مبادئ التسويقتسق201

3310--------201أدر ادارة سلسة التوريدنال3401

3201--------201تسق التسويق اإللكترونينال4411

3200--------3761هال تطوير التطبيقات  املتنقلةعال4831

151321مجموع الساعات
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ب( ادارة عمليات األعمال 

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310--------201 ادر مبادئ احملاسبة املاليةحسب103

3300--------201 ادر ادارة املوارد البشريةادر223

3300--------103 حسب مبادى مالية الشركاتمال221

3310--------3311نال ادارة العملياتنال4431

3300--------201 ادر ادارة عمليات االعمالنال4441

151520مجموع الساعات

ج( نظم معلومات الرعاية الصحية

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300----------------نظم الرعاية الصحيةنال3801

3300--------3801نال اقتصاديات ومتويل تقدمي الرعاية الصحيةنال3821

3201--------2121نال معلوماتية الرعاية الصحيةنال4821

3201--------2121نال نظم املعلومات الصحيةنال4831

3201--------2511نال ادارة البيانات الصحيةنال4841

151203مجموع الساعات
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د( نظم المعلومات الجغرافية 

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310----------------مقدمة في علم اخلرائطنال3701

3300--------3701نال  التخطيط اإلقليميواحلضرينال3731

3201--------2511نال نظم املعلومات اجلغرافيةنال4231

3201--------4231نالمبادى االستشعار عن بعدنال4721

3201--------4231نالالتحليل املكانينال4741

151203مجموع الساعات
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سادسًا / متطلبات التخصص االختيارية
يجب على الطالب أن يختار 6 وحدات دراسية من اجلدول التالي:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 
السابق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

21213201نالالنظم املبنية على املعرفةنال4211

21213201نالادارة املعرفةنال4221

25113201نال نظم دعم اتخاذ القرارنال4251

47413201هال مقدمة ملراكز البياناتنال4501

35113201نالإدارة قواعد البياناتنال4511

25113201نال التنقيب في البياناتنال4571

35113201نالمستودع البياناتنال4591

36113300نال الرقابة و التدقيق فى تقانة املعلوماتنال4631

37613300هال احلوسبة السحابيةهال4741

37613300هال الشبكات الالسلكية واملتنقلةهال4761

عال4881
التحقيقات والتحليالت القضائية 

احلاسوبية
38013201عال 

38013300عال التخطيط للتعافى بعد الكوارثعال4891

موضوعات  مختارة في نظم املعلوماتنال4981
موافقة 
القسم

3xxx

6مجموع الساعات
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الخطة اإلرشادية
تشمل اجلداول التالية اخلطة اإلرشادية املوصي بها:

المستوى الدراسي الثالث:

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310---------------الرياضيات املتقطعةعال1111

3211---------------برمجة احلاسب 1عال1301

3310---------------التصميم املنطقيهال1111

4311-------1010فيز+1060ريض فيزياء عامة )2(فيز1040

2200---------------اإلسالم وبناء املجتمعسلم102

3310---------------اجلبر اخلطي لطالب احلاسبريض2220

181652مجموع الساعات

المستوى الدراسي الرابع :

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3211--------1301عال برمجة احلاسب 2عال2301

3310--------1301عال اخلوارزميات وتراكيب البياناتعال2321

3300----------------مقدمة في األعمالادر201

3300----------------اساسيات نظم املعلوماتنال2121

3310--------1111عال اإلحصاء واالحتماالت لطلبة احلاسبأحص1050

2200----------------التحرير العربيعرب103

171631مجموع الساعات
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المستوى الدراسي الخامس :

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3310--------2321عال نظم التشغيلعال3701

3300--------2121نالمعمارية  املؤسساتنال3101

3310--------1050احص التحليل الكمي نال3311

3211--------2321عالأساسيات نظم قواعد البياناتنال2511

21213201نال --------حتليل و تصميم النظمنال3611

xxxxxx13----------------بيئة مجال تطبيق نظم معلوماتxxx

181832مجموع الساعات

المستوى الدراسي السادس :

املتطلب اسم املقررالرمزالرقم
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

3300--------2321عال نظم شبكات احلاسبهال3761

3201--------2511نال برمجة تطبيقات الويبعال3821

3201--------3611نال ادارة مشاريع نظم املعلوماتنال3641

3201--------2511نال نظم ادارة قواعد البياناتنال3511

35113201نال2121نالنظم تخطيط موارد املؤسساتنال4201

xxxxxxx 23----------------بيئة مجال تطبيق نظم معلوماتxxx

18مجموع الساعات
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المستوى الصيفي )السادس – السابع( :

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

1001--------إنهاء على األقل 77س.متدريب ميدانينال4901

1001مجموع الساعات
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المستوى الدراسي السابع :

املتطلب املتطلب السابقاسم املقررالرمزالرقم
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

2200---------------اسس النظام السياسي في اإلسالمسلم104

3300-------3761هال أمن احلاسباتعال3801

2200---------------املمارسات االخالقية و املهنيةعال3001

3201-------3821عال االعمال اإللكترونيةنال4241

مشروع تخرج 1نال4911
إنهاء على األقل 

92س.م
-------1001

xxxxxxx33بيئة مجال تطبيق نظم معلوماتxxx

xxxxxxx1 3300مقرر اختياري قسم

17مجموع الساعات

المستوى الدراسي الثامن:

اسم املقررالرمزالرقم
املتطلب 
السابق

املتطلب 
املرافق

الساعات 
املعتمدة

توزيع الساعات

عمليمتارينمحاضرة

2200----------------اسس النظام االقتصادي في اإلسالمسلم103

3300--------3641نال استراتيجية وادارة نظم املعلوماتنال4601

3003--------4911نالمشروع تخرج 2نال4921

xxxxxxx43----------------بيئة مجال تطبيق نظم معلوماتxxx

xxxxxxx53----------------بيئة مجال تطبيق نظم معلوماتxxx

xxxxxxx2 3300----------------مقرر اختياري قسم

17مجموع الساعات
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معامل الكلية
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معمل التصميم المنطقي:
املعمل مزود ومجهز بعش���رة وحدات تدريبية، مع تشكيلة منوعة من النماذج التدريبية واألجهزة إلجراء جتارب املنطق الرقمي 

املطلوبة.

معمل صيانة الحاسوب:
وهو معمل مزّود بأجهزة احلاس���وب الش���خصّية وأيضا بأجزاء أجهزة احلواسيب الّداخلية حتى يتعّرف الطالب على املكونات 
الرئيس���ية للحاس���وب من الّداخل وبالتالي يتمّكن من جتميع هذه املكونات داخل الصندوق ال���ذي بالعادة يكون مرفق مع كل 
حاس���وب ش���خصي كما ويوّضح هذا املعمل كيفية حتديد نوع األخطاء التي حتدث في هذا النوع من احلواس���يب سواء كانت 

أخطاء متعلّقة بالبرامج أم باملعّدات وكيفية عالجها وصيانتها.

معمل ا لدوائر الكهربائية:
املعمل مزود ومجهز بعش���رة وحدات من الواح الربط والوصل مع كافة الوحدات النمطية الالزمة والضرورية لتنفيذ التجارب 

املعّدة لهذا املعمل.

معمل الدوائراإللكترونية:
املعمل مزود ومجهز بعش���رة وحدات من الواح الربط والوصل مع كافة الوحدات النمطية الالزمة والضرورية لتنفيذ التجارب 

التي تعّمق فهم الطالب ملادة الدوائر اإللكترونية.

معمل شبكات الحاسب:
املعمل مجهز بأربعة ش���بكات محلية تش���كل  ش���بكة محلية كاملة اجلاهزية مع رموز التبديل ومجموع���ات أدوات التوجيه, 
وجميعالوحدات النمطية والكابالت الضرورية إلعادة وهيكلة أنواع مختلفة ومتفارقة من الش���بكات وأجهزة الش���بكات لتنفيذ 

التجارب الاّلزمة لتأهيل الطالب في هذا املجال.

معمل األنظمة الرّقمية:
يتك���ون هذا املعمل من املعّدات والبرامج واأللواح وغيرها من امللحقات التي تعم���ل على تأهيل الطالب للقيام ببناء معاجلات 
رقمية عامة وخاصة وبناء أنظمة رقمية متكاملة باس���تخدام صفوف البوابات املبرمجة القياس���ية وأيضا لتمكني الطالب من 
بناء أنظمة خاصة للتحكم في اإلش���ارات الضوئية، التشفير الصوتي، آالت البيع وأنظمة التتبع وبناء أنظمة احلوسبة املنتشرة 

كالشبكات احلسية  وأخيرا جتعل الطالب قادر على بناء أنظمة املعاجلة الرقمية لإلشارات.
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معمل أنظمة المعالجات الدقيقة:
 LCD  وهو معمل مجّهز بوحدات بناء انظمة معقدة، دوائر متكاملة متطورة كاملعاجلات واملتحكمات الدقيقة ، لوحات عرض
ولوازم بناء الدوائر الرقمية ، لوحات مفاتيح Keyboard، وحدات ادخال واخراج، وحدات حتويل تيار منخفض الى تيار عالي، 
وحدات تخزين فالش، وحدات اتصال س���لكي والسلكي، وحدات ابصار ومعاجلة وكل هذه املكونات لهذا املعمل تهدف لتمكني 

الطالب من بناء وبرمجة أنظمة إلكترونية رقمية و بناء وبرمجة أنظمة معاجلات دقيقة.

معمل األنظمة المضمنة:
يتضم���ن هذا املعمل البرامج واملعّدات واأللواح وغيرها من امللحقات الاّلزمة إلجراء جتارب من ش���أنها فهم تركيب وخواص 
األنظمة املضمنة والتركيب العتادي للحاسبات املصغرة ومعاجلات اإلشارات الرقمية، أنظمة اإلدخال واإلخراج، التوقيت وإدارة 
األح���داث، قضايا ومفاهيم األنظمة الفورية العتادية والبرمجية، أس���اليب التطوير، الفحص، والتحقق واألنظمة املضمنة في 

الشبكات.

معمل أنظمة التحكم
وهو مجهز بعشرة وحدات حتكم تقنية، مع متحكمات متاثلية )تناظرية( ورقمية، مولدات، وأجهزة متعددة القياس ممتدةومتصلة 
مع ورش���ة عمل مزودة باحلاس���بات اآللية فائقة القدرة ونقاط وصل )ربط( للمحاكاة والتحكم التقني، الذي من خالله يتمكن 

طالب الكلية من تنفيذ وإجناز التجارب املطلوبة.

معمل أنظمة التحكم المبرمجة:
يحتوي هذا املعمل على األدوات واملعّدات والبرامج واأللواح وغيرها من امللحقات التي تعمل على متكني الطالب من بناء العديد 
م���ن أنظمة التحك���م املبرمجة وأيضاً برمجة أنظمة التحكم املبرمجة مبا يتوافق م���ع املعايير الصناعية العاملية باإلضافة الى 

فحص واكتشاف أعطال أنظمة التحكم املبرمجة.

معمل الرّبط الرّقمي:
وه���و معمل قد مت تزويده باملعّدات واأللواح والبرامج وغيرها من امللحقات التي تدعم نوعني رئيس���يني من التجارب؛ جتارب 
برمجّي���ة وجتارب املعّدات مما يس���اهم في متكني الطالب من تصميم وتنفيذ العديد م���ن وظائف الربط: الربط مع عناصر 
اإلدخال واإلخراج البس���يطة، الربط املتوازي واملتسلس���ل للطابعات واملاسحات، التطبيقات الزمنية املبرمجة، ربط الشرائح و 

دوائرالتحكم وغيرها من عمليات الربط.
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معمل الروبوت
يتضمن هذا املختبر برمجة املكونات املختلفة للروبوت للقيام مبهام آلية متنوعة كتحس���س األجس���ام وتش���غيل األذرع متهيداً 
للقيام مبهام ذكية كما ويتضمن برمجة وتشغيل الروبوت السيار للقيام بوظائف أساسية كاحلركة على اربع عجالت مع جتنب 
العوائق باستخدام حواس صناعية لإلبصار والسمع والتحسس، وذلك للقيام بوظائف آلية كاستكشاف وتخطيط املسار والقيام 

مبهمات محددة تبعا للظروف احمليطة.

معمل المشاريع:
وهو معمل مزّود باملعّدات والبرامج التي تس���اعد الطاّلب على بناء وبرمجة انظمة الكترونية رقمية باستخدام لوحات الدوائر 
املطبوعة وبناء وبرمجة انظمة معاجلات دقيقة باستخدام اللوحات النموذجية ولوحات الدوائر املطبوعة وبناء وبرمجة انظمة 
متكاملة باستخدام وحدات جاهزة متخصصة )جمع املعلومات، تخزين املعلومات، نقل املعلومات، حتويل البيانات من رقمي الى 

تشابهي وبالعكس، التحكم في العمليات، حتسس للتغيرات، االتصال، وغيرها(.

معمل الحاسبات المتطورة  - ويندوز:
وهو مختبر مزّود بأجهزة حاسوب ذات قدرات عالية ومواصفات مناسبة من حيث سعة وسرعة املعاجلة والتخزين والتي جتعل 
هذه احلواس���يب مؤهلة لتشغيل الكثير من البرامج والتطبيقات التي يحتاجها الطالب خصوصا للمراحل األخيرة من الدراسة 
فبالتالي يعمل هذا املختبر على توس���يع نطاق مش���اريع التخرج للطلبة في جميع األقس���ام حيث ال تفي باحلاجة احلواسيب 
الشخصية التقليدية في املعامل احلالية  وال تلك التي ميتلكها الطالب وأيضا يساهم هذا املختبر في توفير بنية حتتية إلجراء 

جتارب ريادية في مجال احلوسبة العنقودية تخدم األغراض التدريسية والبحثية.

معمل الحاسبات المتطورة  - لينوكس:
يتضمن هذا املختبر العمل على البرمجيات املتطورة املختلفة والتي تتطلب أداًء عالياَ من حيث سعة وسرعة املعاجلة والتخزين 
خصوصاً للمراحل األخيرة من الدراس���ة لذا فانه يعمل على توس���يع نطاق مشاريع التخرج للطلبة في جميع األقسام حيث ال 
تفي باحلاجة احلواس���يب الشخصية التقليدية في املعامل احلالية  وال تلك التي ميتلكها الطالب كما و يوفر هذا املتخير بنية 

حتتية إلجراء جتارب ريادية في مجال احلوسبة العنقودية تخدم األغراض التدريسية والبحثية.

معمل أنظمة االتصاالت:
وه���و معمل مجّهز باملعّدات والبرامج واأللواح الالزمة إلجراء التجارب املتعلّقة بالتكنولوجيا التناظرّية والّرقمية املتنوعة والتي 

  تساهم في تعميق فهم الطالب ملبادئ علم االتصاالت.
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Edugate  النظام األكاديمي
نظام التس���جيل هو حجر األس���اس في املنظومة األكادميية، ومحورالعملية التعليمية، واخلطوة األولى لبدء احلياة اجلامعية.      

يتيح النظام األكادميي للطالب املميزات التالية:

1  التس���جيل اإللكتروني )التسجيل واحلذف واإلضافة(: مُيكن للطالب أن يسجل بنفسه من أّي مكان يوجد فيه خالل فترة .
التسجيل واحلذف واإلضافة احملددة في التقومي اجلامعي دون احلاجة إلى مراجعة الكلية أو القسم:

 أ(  التسجيل: تسجيل املقررات الدراسية وحتديد عدد الساعات املطلوب دراستها.
 ب( احلذف واإلضافة: يجوز للطالب حذف وإضافة مقررات خالل األس���بوع األول من الدراس���ة بحيث اليقل أو يزيد 

العبء الدراسي عن العبء املسموح به.
2  االطالع على اجلدول الدراسي للكلية والشعب املُتاحة واملُغلقة..
3  االطالع على اجلدول الدراسي للطالب وطباعته..
4  االطالع علىالسجل األكادميي وطباعة نسخة )غير رسمية(..
5  االطالع على نتائج االمتحانات النهائية فور رصدها..
6  االطالع على اخلطة الدراسية واملقررات املُجتازة واملقررات املُتبقية..
7  االطالع علىالعقوبات املسجلة علىالطالب..
8  استعراض املكافآت..
9  تقدمي االقتراحات والشكاوى..
10  تقييم  األداء األكادميي ألعضاء  هيئة التدريس..
11  تبادل الرسائل االلكترونية وتغيير كلمة السر..

عند وجود أّي مشكلة عندالتسجيل، يُرجى مراجعة املرشد االكادميي للطالب ومن ثم التوجه الى مكتب شؤون الطالب بالكلية 
الستكمال التسجيل للفصل احملدد.
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قواعد وآليات تسجيل المقررات الدراسية
• املقرر الدراس���ي هو مادة دراسية ضمن اخلطة الدراس���ة املعتمدة في كل تخصص )برنامج(. يكون للمقرر رقم، ورمز،    	

واسم، وتوصيف طبقاً لألقسام املختلفة )أنظر دليل القسم(.
• يُقس���م املقرر إلى مجموعة من احملاضرات النظرية والدروس العملية )وحدة دراس���ية( تُعطى أس���بوعياً خالل املستوى 	

الدراسي.
• الوحدة الدراس���ية هي احملاضرة النظرية األس���بوعية التي التقّل مدتها عن خمسني دقيقة، أوالدرس العملي أو امليداني 	

الذي التقّل مدته عن مائة دقيقة.
• يتم تسجيل املقررات الدراسية جلميع الطالب بطريقة آلية من خالل املوقع اإللكتروني 	

  http: //eserve.psau.edu.sa/ku/init 

• تتفاوت املستويات الدراسية في عدد وحداتها الدراسية من )12-20( وحدة دراسية لكل مستوى. ويجوز مبوافقة عميد 	
الكلية زيادة احلد األعلى إلى 23 وحدة دراسية للطالب املتوقع تخرجهم.

• يتم تس���جيل املقررات بطريقة آلية في بداية الفصل الدراس���ي التالي، وذلك تس���هياًل على الطالب، ثم مُيكن بعد ذلك 	
للطالب تعديل اجلدول الدراسي اخلاص به باحلذف واإلضافة وذلك بالتعاون مع املرشد االكادميي الذي يتبع له.

• اجلدول التالي يوّضح العبء الدراسي للطالب مبا يتناسب ومعدله التراكمي:	

22.533.544.55املُعدل التراكمي

14151617181920الساعات املسموح

 
• تتم عمليات احلذف واإلضافة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي بواسطة الطالب إلكترونياً،وذلك من خالل الولوج 	

 eserve.psau.edu.sa/ من بوابة النظام األكادميي للجامعة بعمادة شئون القبول والتسجيل
• اليحق للطالب التسجيل في مقرر دون النجاح في املتطلب السابق لهذا املقرر. 	
• الطالب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في املقررات يتم تسجيلهم في مقررات املستوى بالتدرج بدءاً باملستويات الدنيا، 	

وذلك وفق اخلطط الدراسية املعتمدة.
• الطالب املتعثرون دراس���ياً يتم تسجيلهم في املقررات مبا يضمن لهم احلد األدنى من العبء الدراسي في كل فصل على 	

أن تُراعى النقاط اآلتية:
- عدم التعارض في اجلدول الدراسي.

- استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات املُراد تسجيلها.
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حساب المعدل الفصلي والتراكمي:

حُتس���ب املعدالت الفصلية والتراكمي���ة للطالب آلياً عن طريق النظام. وملعرفة كيفية حس���اب املعدالت يجب إتباع اخلطوات 
التالية:

حساب امُلعدل الفصلي: يتم حساب املُعدل الفصلي مبعرفة النقاط التالية:
1  معرفة عدد ساعات املقررات..
2  معرفة الدرجة احلاصل عليها في كل مقرر..
3  معرفة التقدير املقابل للدرجة..
4  معرفة قيمة التقدير..
5  معرفة النقاط = عدد ساعات املقرر × قيمة التقدير.
6  حتديد مجموع النقاط احلاصل عليها في جميع مقررات الفصل..
7  حتديد مجموع عدد الساعات املسجلة في الفصل..
8  يُحسب املعدل الفصلي طبقاً للمعادلة التالية:.
 

 املعدل التراكمي =
مجموع االجمالي النقاط

مجموع االجمالي الساعات 

مجموع النقاط )بند 6(
مجموع الساعات )بند 7(

املعدل = 
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واجلدول التالي يوّضح الدرجات املئوية، والتقدير، وقيمة التقدير،التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر، ويُستخدم اجلدول 
حلساب النقاط:

وزن التقدير من )5(رمز التقديرالتقديرالدرجة املئوية

5.00أ+ممتاز مرتفع95–100

4.75أممتاز90 إلى أقل من 95

4.50ب+جيد جداً مرتفع85 إلى أقل من 90

4.00بجيد جدا80ً إلى أقل من 85

3.50ج+جيد مرتفع75 إلى أقل من80

3.00ججيد70 إلى أقل من 75

2.50د+مقبول مرتفع65 إلى أقل من 70

2.00دمقبول60 إلى أقل من 65

1.00ه�راسبأقل من 60
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وفي ما يلي مثال حلساب املُعدالت السابقة:
- حساب ُمعدل الفصل الدراسي األول:

وزن التقدير من )5(القيمةالتقديرالدرجةساعات معتمدةاملقرر

x 3 2 = 2.006.0د1301363 عال

x 3 3.5 = 3.5010.5ج+1111376 عال

x 3 4 = 4.0012.0ب1111383 هال

x 4  4.75 = 4.7519أ1040490 فيز

x 2 5 = 5.0010.0أ+102295 سلم

x 3 3 = 3.009.0ج372 2220 ريض

1866.5املجموع

املُعدل الفصلي للفصل االول = مجموع النقاط ÷ ساعات التسجيل بالفصل = 66.5 ÷ 18 =  3.69
- حساب ُمعدل الفصل الدراسي الثاني:

وزن التقدير من )5(القيمةالتقديرالدرجةساعات معتمدةاملقرر

x 3 3 =3.009.0ج370عال 2301

x 3 4 = 4.0012.0ب381عال 2401

x 3 2 = 6.0 2.00د360هال 2471

x 4  2.5 = 2.5010.5د+468كيم 1010

x 3 4.75 = 4.7514.25أ390أحص 1050

x 2 5 = 5.0010.0أ+295عرب 103

1861.75املجموع

املُعدل الفصلي للفصل الثاني = مجموع النقاط ÷ ساعات التسجيل بالفصل = 61.75 ÷ 18 =  3.43
املعدل التراكمي = مجموع نقاط الفصلني  ÷ مجموع ساعات الفصلني  = 128.25 ÷ 36 =  3.56



63كلية هندسة وعلوم الحاسب

الحذف واإلضافة لمقرر دراسي:
ميكن للطالب تعديل تسجيله بإضافة أو حذف مقررات خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي )أو الصيفي(، أو حذف بعض 

املقررات خالل األسبوعني األوليني من الفصل الدراسي وفقاً للضوابط التالية:

أواًل: الحذف:
• أاّليقّل عدد الساعات الدراسية عن احلد األدنى للعبء الدراسي املسموح به للتسجيل هو )12وحدة دراسية(	
• إذاكان املقرر املراد حذفه متطلباً مصاحباً مع مقرر آخر بنفس املستوى، فال يحق للطالب حذفه إال بحذف املقررين معاً.	

ثانيًا: اإلضافة: 
• عدم وجود تعارض في اجلدول الدراسي.	
• أن يكون املقرر ضمن اخلطة الدراسية أو املقررات االختيارية أو احلرة املعتمدة إن وجدت.	
• توفر مقاعد في الشعبة املطلوبة.	
• عدم وجود متطلب سابق.	
• عدم جتاوز احلد األعلى للعبء الدراسي املسموح به للتسجيل وفقاً للمعدل التراكمي للطالب.	

االعتذار
• يجوز للطالب االعتذار عن االس���تمرار في دراس���ة فصل دراسي دون أن يعد راسباً وذلك قبل بداية االختبارات النهائية 	

بخمس���ة أسابيع على األقل على أاّل تتجاوز مدة االعتذار فصلني دراسيني متتاليني، أوثالثة فصول دراسية غير متتالية. 
وللجنة الدائمة للقضايا الطالبية االستثناء من ذلك. ويرصد للطالب )ع( و )W(، ويحتسب هذا الفصل من املدة الالزمة 

إلنهاء متطلبات التخرج.
• يجوز للطالب االعتذار عن االس���تمرار في مقرر دراسي واحد في الفصل الدراسي الواحد دون أن يعد راسباً وذلك قبل 	

بداية االختبارات النهائية بخمس���ة أس���ابيع علىاألقل، وذلك بتقدمي ُعذر مقبول لعميدالكلية بحد أقصى أربعة مقررات 
دراسية خالل فترة دراسته باجلامعة.

 
المواظبة والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة :

• الطالب املنتظم البّد له أن يحقق نسبة حضور ال تقّل عن 75 % من احملاضرات والدروس العملية.	
• إذاحقق الطالب نس���بة غياب 25% فأكثر في أّي مقرر، فإنه يُحرم من دخول االختبار النهائي لهذا املقرر ويُعتبر راس���باً 	

 .)DN( أو  )فيه. وتثبت له درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم )ح
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• الطالب الذي يتغيب عن االختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك االختبار ويحسب تقديره في ذلك املقرر على أساس 	
درجات األعمال الفصلية التي حصل عليها.

• إذا ل���م يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي ف���ي أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز ملجلس الكلية التي يتبع له 	
الطالب في حاالت الضرورة القصوى، قبول عذره والس���ماح بإعطائ���ه اختبارا بدياًل خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل 
الدراسي التالي، ويجوز للجنة القضايا الطالبية في حالة الضرورة القصوى متديد املدة الالزمة إلعطاء االختبار البديل، 

ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل. على أن يتم حذف املقرر من تسجيله.
• يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراس���ة قبل بدء الفصل الدراس���ي لعذر يقبله مجل���س الكلية على أاّل تتجاوز مدة 	

التأجيل فصلني دراس���يني متتاليني، أوثالثة فصول دراس���ية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في اجلامعة، ثم يطوى 
قيده بعد ذلك، ويجوز للمدير اجلامعة في حالة الضرورة االستثناء من ذلك.

• إذا انقطع الطالب عن الدراس���ة مدة فصل دراسي دون طلب تأجيل يطوى قيده من اجلامعة، وملجلس اجلامعة طي قيد 	
الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقّل.

• ال يُعتبر الطالب ُمنقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.	

الطالب الزائر:
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراس���ة بعض املقررات في جامع���ة أخرى، أو في فرع من فروع اجلامعة التي ينتمي إليها دون 

حتويله، وتُعادل له املواد التي درسها وفقاً للضوابط التالية:
• أن يكون للطالب س���جل دراسي )مبعدل تراكمي( لفصلني على األقل في الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدراسة طالباً 	

زائراَ.
• احلصول على املوافقة املس���بقة من كلية الطالب للس���ماح له بالدراس���ة طالباً زائراً مع حتديداملقررات التي س���يقوم 	

بدراس���تها، وللكلية اشتراط احلصول على معدل معني ملعادلة املقرر. ويُوّجه الطالب للدراسة بخطاب رسمي من عمادة 
القبول والتسجيل .

• أن تكون الدراسة في كلية أوجامعة معترف بها.	
• أن يكون املقرر الذي يدرسه الطالب خارج اجلامعة معادالً في مفرداته، وال تقل وحداته الدراسية عن أحد املقررات التي 	

تتضمنها متطلبات التخرج.
• احلد األقصى ملجموع الوحدات الدراس���ية التي مُيكن احتس���ابها من خارج اجلامعة هو ) 20% ( عش���رين في املائة من 	

مجموع وحدات التخرج جلامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
• تعادل مادة املقرر الدراسي اجتياز بدون ان حتسب في املعدل إذا حصل الطالب على درجة )جيد( فأعلى.	
• يجب على الطالب تزويد عمادة شؤون القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خالل أسبوعني من بدء الدراسة في 	

أول فصل دراسي يلي فترة دراسته زائراً، وإذا لم يُقّدم نتائجه يُعتبر منقطعاً عن تلك الفصول.
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الفصل من الجامعة:
يتم فصل الطالب من اجلامعة في احلاالت التالية:

• إذاحص���ل على ثالث إنذارات متتالية على األكثر النخفاض معدل���ة التراكمي عن احلد األدنى )2( ويعطى فرصة رابعة 	
ملن ميكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على )48 نقطة من دراسة 12 وحدة دراسية( على أن يتم حساب ذلك 

وتنفيذه آليا.
• يجوز ملجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة ملن لم يحصل عليها آليا وفقاً للتالي:	

• أن يكون هناك حتس���ن ف���ي أداء الطالب في الفصلني االخيرين ويقاس ذلك بان يكون حاصل قس���مة مجموع 	
نقاط  الفصلني االخيرين على عدد الوحدات املس���جلة فيهما ال يق���ل عن )2.00( من )5.00(، وال يدخل في 

ذلك الفصل الصيفي.
• يجوز للجنة القضايا الطالبية إعطاء الطالب فرصة خامس���ة بناء على توصية محلس الكلية، وملجلس اجلامعة االستثناء 	

من ذلك.
• إذا لم يُنه الطالب متطلبات التخرج في الكلية خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخّرجه عالوة على مدة البرنامج، 	

ج���از للجنة الدائمة للقضايا الطالبية بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة اس���تثنائية للطالب؛ إلنهاء متطلبات 
التخرج بحد أقصى ال تتجاوز ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج.

• يجوز ملجلس اجلامعة إعطاء الطالب املفصولني بس���بب اس���تنفاد مدة الفرصة االستثنائية، وهي ضعف مدة البرنامج، 	
فرصة ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.

 
االختبارات والتقديرات:

• يحدد مجلس الكلية، بناًء على اقتراح مجلس القس���م الذي يتولى دراس���ة املقرر، درجة لألعمال الفصلية ما بني )%40( 	
إلى )60%( من الدرجة النهائية للمقرر.

• حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني التاليتني:	
• االختبارات الش���فهية أوالعملية، أوالبحوث، أو أنواع النش���اط الصفي األخرى، أو منها جميعاً، أو من بعضها، 	

واختبار حتريري واحد على األقل.
• اختباران حتريريان على األقل.	

• يجوز ملجلس القس���م الذي يتولى تدريس املقرر، بناًء على توصية مدرس املادة، الس���ماح للطالب باستكمال متطلبات أّي 	
مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله األكادميي تقدير غير مكتمل )ل(، وال يُحتسب ضمن املعدل 

الفصلي أوالتراكمي إاّل التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك املقرر.
• إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتغير تقدير غير مكتمل )ل( في سجل الطالب لعدم استكماله، فإنُه يستبدل به تقدير 	

راسب )ه�(، ويُحسب ضمن املعدل الفصلي والتراكمي.
• حُتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر طبقاً للجدول املذكور سابقاً في كيفية حساب املعدالت.	
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ضوابط االختبار النهائي:
• ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد.	
• ال يُسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد ُمضّي نصف ساعة من بدايته، كما ال يُسمح له باخلروج من االختبار قبل 	

ُمضّي نصف ساعة من بدايته.
• يُحدد مجلس الكلية، بناًء على توصية مجلس القس���م املختص، مدة االختبار التحريري النهائي على أاّل تقل عن س���اعة 	

واحدة، وال تزيد على ثالث ساعات.
• الغش في االختبار، أو الش���روع فيه، أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار، أمور يُعاقب عليها الطالب وفق الئحة 	

تأديب الطالب التي يُصدرها مجلس اجلامعة.
• ملجل���س الكلي���ة التي تتولى تدريس املقرر في حاالت الضرورة املوافقة على إع���ادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فترة ال 	

تتجاوز بداية الفصل التالي وفقاً للقواعد التالية:

• يتقّدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق اإلجابة إلى القس���م الذي يُ���َدّرس املقرر ثم يرفع الطلب إلى مجلس 	
الكلية على أاّل يتجاوز تقدمي الطلب شهراً من نهاية فترة االختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة 

أوراق إجابة أحد مقرراته.
• ال يجوز أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة أكثر من ثالثة مقررات طيلة فترة بقاءه في اجلامعة.	
• في حال املوافقة على إعادة التصحيح، يش���كل مجلس الكلي���ة جلنة من ثالثة من أعضاء هيئة التدريس إلعادة 	

تصحيح أوراق اإلجابة وترفع اللجنة تقريراً بذلك ملجلس الكلية للبت فيه، ويعتبر رأي املجلس نهائياً.
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التحويل:
أّواًل: التحويل من جامعة الى جامعة االمير سطام  بن عبدالعزيز

• أن يكون الطالب مقيدا - في كلية أو جامعة معترف بها.	
• أن ال يكون الطالب قد فصل من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية.	
• أن تنطبق علية شروط التحويل التي يحددها مجلس الكلية.	
• يجب أاّل يقل عدد الوحدات املقررة التي يطلب من الطالب احملول دراستها في جامعة األمير سطام عن )60%( من عدد 	

الوحدات املقررة للحصول على درجة البكالوريوس من اجلامعة.

ثانيًا: التحويل من إحدى كليات الجامعة إلى كلية هندسة وعلوم الحاسب:
• يكون التحويل فقط من الكليات العلمية والهندسية والصحية ويشترط احلصول على معدل 3.75 من 5.	
• أن يوافق مجلس الكلية بناًء على املقاعد املتاحة فيما يضمن عدم اختالل األعداد في الشعب.	

ثالثًا: التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية :
يج���وز للطال���ب، بعد موافقة عميد الكلية، التحويل من تخصص إلى تخصص آخ���ر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس 

الكلية وفقاً ملا يلي:
• أن ال يكون قد مضى على الطالب في القسم املراد التحويل منه أكثر من فصل أي أنه بعد إنهاء الطالب للمستوى الرابع 	

وقبل البداية باملستوى اخلامس؛ أّما بعد بداية الطالب باملستوى اخلامس فال ميكن له إطالقاً التحويل إلى قسم اخر.
• أن يكون معّدله وقت التحويل يسمح له باالنتقال إلى القسم االخر ويتم في هذا احلالة اعتماد املعّدل التراكمي احملتسب 	

في نهاية املستوى الثالث.

التخرج:
يتخّرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب اخلطة الدراسية على أاّل يقّل معدله التراكمي عن )2( تقدير مقبول.
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االرشاد االكاديمي

في ضوء التنوع الكبير في مقررات اخلطط الدراس���ية فإن الطالب في حاجة ماس���ة ملعرفة كيفية التخطيط الس���ليم ملساره        
األكادمي���ي واختيار املقررات االختيارية واحلرة التي تناس���ب ميوله وتزيد حصيلته العلمية وهنا يأتي دور املرش���داألكادميي        
الذي يكون دوره هو مساعدة الطالب وتقدمي العون  للطالب للنجاح والتفوق في حياته األكادميية، اضافة إلي مساعدة الطالب 

حلل املشكالت األكادميية التي قد تعترض مسيرته الدراسية.
ولذلك من املهم تواصل الطلبة مع مرش���ديهم األكادمييني ملناقش���ة خططهم األكادميية واملهنية وكيفية البحث عن مستقبلهم 
املهني بعدالتخرج حيث أن لكل طالب بالكلية مرش���د أكادميي من أعضاء هيئة التدريس  له نفس التخصص ويحدد من قبل 
القسم الذي يلتحق به الطالب، ويستطيع الطالب معرفة مرشده األكادميي من خالل مراجعة القسم الذي ينتمي إلية أو وحدة 
ش���ؤون الطالب أو من خالل البواب���ة االلكترونية للكلية. للحصول على الفائدة املرجوة من املرش���داألكادميي اقرأ التعليمات 

اخلاصة باإلرشاد االكادميي لدى وحدة االرشاد االكادميي بالكلية.

مالحظات هامة للطالب
1  على الطالب أن يُقيم عالقه ثقة مع مرشدة األكادميي وذلك في وقت مبكر من دراسته األكادميية ..
2  البد من أن يتحلى الطالب بالشجاعة ليلتقي مبرشدة األكادميي على مدار الفصل الدراسي ألن املرشد يكون مورداً هاماً .

خالل تعليمة اجلامعي.
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