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هـ ، وتضم الكلية 1426أم القرى عام احلاسب اآليل ونظم املعلومات بجامعة نشأت كلية 

ربعة أقسام أكاديمية هي قسم هندسة احلاسب اآليل )طالب فقط( وقسم علوم احلاسب أ

اآليل وقسم نظم املعلومات باإلضافة إىل قسم علم املعلومات الذي انضم حديثا إىل الكلية، 

 هندسة وعلوم س، كام متنح الكلية درجة املاجستري يفومجيعها متنح درجة البكالوريو

الكلية ذات اعتامد دويل من خالل حصوهلا عىل االعتامد االكاديمي احلاسب اآليل، وتعترب 

 3500عضو هيئة تدريس يف مقابل ما يقارب  230أكثر من  . ويعمل بالكلية ABETالدويل 

 طالب وطالبة لتحقيق رؤية ورسالة الكلية السامية.

 

 

 يف العامل العريب ثيا و إبداعيااحلاسب أكاديميا و بح أن نكون من أفضل كليات

 

 

يف بيئة تعليمية و بحثية و إبداعية و املسامهة يف التطور  إعداد كوادر مؤهلة علميا و مهنيا

 التقني و االقتصاد املعريف وخدمة املجتمع و احلجاج و املعتمرين
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حتسني أداء اهليئة التدريسية•

تنمية قدرات الطلبة وتطوير اإلرشاد األكاديمي•

تطوير الربامج الدراسية•

مالتعلم و التعلي

تطوير واستدامة البحث العلمي•

استحداث برامج دراسات عليا بالكلية•

البحث العلمي

حتديث وتوصيف اهليكلة التنظيمية واإلدارية•

التأهيل والتدريب للكادر الوظيفي والفني•

التطوير اإلدراي

احلصول عىل االعتامد األكاديمي الوطني الرباجمي •

وجتديد شهادة االعتامد األكاديمي الدويل

ضامن اجلودة و 

حتسينها

ترميم وجتهيز مباين الكلية•

فيةختصيص قاعات لألنشطة االجتامعية والرياضية الثقا•

حتسني املكتبة•

حتسني البني 

التحتية

تطوير املسؤولية املجتمعية داخل الكلية•

التوعية و التثقيف للمجتمع•

املسؤولية 

املجتمعية

ةعقد الرشاكات واالتفاقيات املحلية واالقليمية والدولي•

عار تفعيل اللقاءات العلمية واملشاركة يف امللتقيات وامل•

التعاون 

اخلارجي

انشاء املركز االعالمي للكلية• اإلبراز اإلعالمي

تفعيل االستشارات والتدريب•

تسويق منتجات الكلية•

استثامر مرافق الكلية•

االستثامر و 

االقتصاد املعريف
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اإلخالص

األخالق احلسنة

النظام و الدقة

اجلدية و االجتهاد

التخطيط و 

ليةالرؤية املستقب

العمل اجلامعي و 

التعاون

عميد الكلية

وكالة

الكلية

وكالة الكلية

للشؤون 

التعليمية

وكالة الكلية

للدراسات 

العليا و البحث

العلمي

وكالة الكلية

للتطوير و 

ريادة األعامل

وكالة

الكلية 

(الطالبات)

إدارة الكلية
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بكالوريوس علوم احلاسب الآليل

بكالوريوس نظم املعلومات

بكالوريوس هندسة احلاسب اآليل

بكالوريوس علم املعلومات

ماجستري هندسة و علوم احلاسب اآليل
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 اإلمجايل فني باحث إداري   

 

 

10 8 6 24 

 

6 0 6 12 

      

 

 

 

  

 كامل

 الكلية



 

7 

 هـ1439/1440ملخص التقرير السنوي للعام 

 

 

 

 

  

276

359

85

842

695

0

154

991

0 200 400 600 800 1000 1200

علوم احلاسب اآليل

هندسة احلاسب اآليل

نظم املعلومات

علم معلومات

طالبات

طالب

18%

23%

5%

54%

1562

طالب

علوم احلاسب اآليل هندسة احلاسب اآليل نظم املعلومات علم املعلومات

38%

8%

54%

1840

طالبة



 

8 
 هـ1439/1440ملخص التقرير السنوي للعام 

 

 

 

 

 

  

7%

2%

4%

74%

13%

1562

طالب

خريج متوقع خترجه ملتزم باخلطة منتظم أخرى

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

علوم احلاسب اآليل

هندسة احلاسب اآليل

نظم املعلومات

علم املعلومات

خريج متوقع خترجه ملتزم باخلطة منتظم أخرى

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

علوم احلاسب اآليل

هندسة احلاسب اآليل

نظم املعلومات

علم معلومات

18%

4%

13%

61%

4%

1840

طالبة

 طالب

 طالبات



 

9 

 هـ1439/1440ملخص التقرير السنوي للعام 

 

  

25%
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طالب طالبات

44%
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9
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Scopus
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 هندسة احلاسب اآليل  نظم املعلومات  علوم احلاسب اآليل 
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 برامج للدراسات العليا إضافة إىل برنامج للدبلوم العايل: 3تم اعتامد  •

o ماجستري علوم احلاسب اآليل  

o ماجستري الذكاء االصطناعي 

o ماجستري األمن السيرباين 

o دبلوم تطوير الربجميات 

 متت املوافقة عىل مبادرة إنشاء مركز ألبحاث الذكاء االصطناعي تابع للكلية  •
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 فعالية اإلرشاد للقاعات

 أمام معامل الكلية املكان: هـ30/12/1439-28 التاريخ : 

 أيام 3 املدة: الطالبات املستجدات الفئة املستهدفة:

روح احتاد اخلربات للحاسب االيل ونظم  ات يف ناديقامت العضو وصف الفعالية:

 QR Codeبعمل ركن يضم توزيعات احتوت عىل  املعلومات

الطالبات اللوايت سألن عن قاعات  بإرشادخلريطة اجلامعة وقمن 

 ة.او بوابات حمدد

 

 

 نراك عىل القمة

 2اجلفايل  املكان: هـ26/12/1439 التاريخ : 

 ساعتني املدة: ملستجداتبات االطال الفئة املستهدفة:

لقاء استقبال وتعريف مستجدات الكلية يف قسمي علوم احلاسب  وصف الفعالية:

 املعلومات بعد السنة التحضرييةونظم 
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 مقدمة يف برجمة األردوينو ورشة عمل:

 106قاعة   و  املكان: هـ7/3/1440 التاريخ : 

 ساعتني دة:ملا طالبات نادي الكلية الفئة املستهدفة:

قدمتها الطالبة شهد الغامدي باملحاور  دورة مقدمة إىل األردوينو وصف الفعالية:

 :التالية

The power of Arduino 

Why Arduino? What can you do with Arduino? 

The famous types of Arduino 

The basic parts of Arduino &  
How to program the Arduino? Your first program 

Advantages and disadvantages 

 

 

 تقوية من مبادرة رشوح بالتعاون مع مبادرة علمدروس 

 منصة رشوح املكان: هـ4/4/1440-3 التاريخ : 

 ساعات 8 املدة: طالبات الكلية الفئة املستهدفة:

ونالين مع أيف برجمة اجلافا تقدمها مبادرة رشوح  ةدروس تقوي وصف الفعالية:

 الرمحن العامراألستاذ عبد 

 

 

 اليوم املفتوح

 الغزاوي املكان: هـ6/4/1440 التاريخ : 

 

 الفئة املستهدفة:

 ساعتني املدة: الطالبات املستجدات

يوم مفتوح للطالبات كانت فيه العديد من األلعاب اجلامعية  وصف الفعالية:

رشوبات الباردة واملسابقات وركن للرسم عىل األكواب وبعض امل

 واحللويات
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 مبادرة لطف

 أمام اإلدارة الطبية املكان: هـ10/4/1440 التاريخ : 

 عدة أيام املدة: طالبات نادي الكلية الفئة املستهدفة:

صلة بني طالبات الدفعة  فعالية تعارف لتلطيف األجواء  وتوثيق وصف الفعالية:

ا وجتهز هلا هدية الواحدة حيث تسحب الطالبة اسم صديقة هل

 بسيطة بدون علمها بقيادة أسامء النعامن

 

 

 تصميم ثالثي األبعاد عىل برنامج البلندر ورشة عمل:

 104قاعة   هـ  املكان: هـ29/6/1440-6 التاريخ : 

 ساعات 8 املدة: طالبات الكلية الفئة املستهدفة:

التصميم بربنامج يف أساسيات قدمتها الطالبة إرساء سمكري  وصف الفعالية:

 :البلندر باملحاور التالية 

 التصيري( -الكامريا-اإلضاءة-األلوان-) النمذجة

 

 

 

 تصميم صفحات الويب ورشة عمل:

 212قاعة   ط  املكان: هـ19/7/1440-12 التاريخ : 

 ساعات 4 املدة: طالبات اجلامعة املستهدفة:الفئة 

 ري باملحاور التالية:قدمتها الطالبة سارة العم وصف الفعالية:

 مقدمة عن تطوير الويب

  HTML CSSتعلم لغات برجمة املواقع 

 انشاء موقع سرية ذاتية

 gitpageرفع املوقع عىل استضافة جمانية 
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 أهلمني

 3اجلفايل  املكان: هـ9/8/1440 التاريخ : 

 عدة أيام املدة: طالبات الكلية الفئة املستهدفة:

ية لشحذ اهلمم و إهلام الطالبات حيث تقوم املتحدثات فعال وصف الفعالية:

)عضوات هيئة تدريس أو طالبات( بعر  قصة نجاحها للطالبات 

، و يقوم الطالبات باختيار املتحدثات  TedXعىل طريقة 

 بالتصويت يف كل عام.

 د. حنان الشنربي،  : د. عهد اجلرف، هلذا العام املتحدثات

 رمحة الرفاعي ، هند عدنان،وفاء الشيخي، جليلة فالتة، 

 عهود الزبري

 

 

 (سابقا   )علم علمنيمبادرة 

 حسب اجلدول املكان: طوال العام التاريخ : 

 حسب االحتياج املدة: طالبات الكلية الفئة املستهدفة:

مبادرة تطوعية حيث يقوم الطالبات املتطوعات بعمل دروس  وصف الفعالية:

اختيارها بداية الفصل الدرايس  تقوية لزميالهتن يف مواد يتم

 وذلك ضمن إطار منظم و حمكم. 

 دروس الفصل األول للمواد: برجمة احلاسب ، هياكل البيانات 

الرسومات -للتوجهبرجمة كائنية دروس الفصل الثاين للمواد: 

 هياكل البيانات-شبكات احلاسب اآليل-باحلاسب

 متطوعة من طالبات الكلية 41فريق املبادرة 

 طالبة من الكلية 100تفيدات من املبادرة: أكثر من املس
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 معر  إنجاز

 املكان: هـ6/8/1440-5 التاريخ : 

الصالة اخلارجية 

 للجوهرة

 يومني كاملة املدة: للجامعةمفتوح  الفئة املستهدفة:

مشاريع عر  شامل جلميع معر  يشمل يف يومه األول عىل  وصف الفعالية:

واليوم الثاين عىل مشاريع  ملواد املختلفةطالبات الكلية يف ا

، فيقوم احلضور بتقييم املشاريع إضافة إىل جلنة حتكيم التخرج

 و عر  النتائج يف ختام املعر .

 

 

 حفل ختام األنشطة

 3اجلفايل  املكان: هـ29/8/1440 التاريخ : 

 ساعات 3 املدة: الطالبات اخلرجيات الفئة املستهدفة:

حفل لتكريم خرجيات الكلية املتفوقات والقائزات واملشاركات يف  وصف الفعالية:

 املسابقات واالحتفاء ببقية اخلرجيات

 

 

 هـ28/3/1440
 كلية اللغة العربية "بليغة ملهمة" مسابقة

 "بليغة ملهمة"يف مسابقة مثلت الطالبة )أنفال الزهراين( الكلية 

اللغة العربية بجامعة أم القرى بمناسبة اليوم العاملي بكلية املقامة 

 للغة العربية.

  

 عامدة شؤون الطالب 3 قدوة اجلامعة هـ9/5/1440

مثلت الكلية جامعة أم القرى و شاركت بفريقني من الطالبات يف 

التعليم اإللكرتوين الثاين االبتكار يف التعليم  مسابقة هاكثون

 طالبات لكل فريق. 3ع بواق  2030الرقمي رؤية 
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 عامدة شؤون الطالب العارشاللقاء العلمي  هـ9/5/1440

خمتلف  من الكلية يف اللقاء العلمي العارش يف طالبة يف 11شارك 

 املناظرة و غريهاو التي شملت البحث العلمي و املجاالت 

  

 معهد اإلبداع و ريادة األعامل مسابقة مشاريع التخرج هـ9/5/1440

مثلت الكلية جامعة أم القرى و شاركت بفريقني من الطالبات يف 

التعليم اإللكرتوين الثاين االبتكار يف التعليم  مسابقة هاكثون

 طالبات لكل فريق. 3بواقع   2030الرقمي رؤية 

 

 

 

 جدة  - SAFSCP هاكثون احلج هـ19/11/1439

احلج األول يف  و طالبات الكلية يف هاكثونشارك عدد من طالب 

جدة بتنظيم من االحتاد السعودي لألمن السيرباين و الربجمة و 

الدرونز، و قد سامهن يف حتقيق الرقم القيايس كأكرب هاكثون يف 

مطور برجمي ، و اجلدير بالذكر أن  2590العامل حيث كانوا ضمن 

تنظيم و التحكيم هلذا عددا من اهليئة التدريسية بالكلية شارك بال

 كثون.اهلا

  

 أهبا –جامعة امللك خالد  مسابقة الربجمة الوطنية الثالثة هـ28/1/1440

طالبات و آخر  4مثلت الكلية جامعة أم القرى و شاركت بفريق من 

ضمن  NC3طالب يف مسابقة الربجمة الوطنية الثالثة  4من 

سب واملعلومات يف ملؤمتر الوطني الثالث لكليات احلافعاليات ا

 اجلامعات السعودية

  

 الريا  –جامعة األمرية نورة  هاكثون التعلم اإللكرتوين هـ9/5/1440

الطالبات يف  6من  مثلت الكلية جامعة أم القرى و شاركت بفريق

التعليم اإللكرتوين الثاين االبتكار يف التعليم  مسابقة هاكثون

 .2030الرقمي رؤية 

  

  



 

22 
 هـ1439/1440ملخص التقرير السنوي للعام 

  

 الريا  –جامعة األمرية نورة  مسابقة امللصق العلمي هـ9/5/1440

بأربع ملصقات علمية  مثلت الكلية جامعة أم القرى و شاركت

ملشاريع خترج الطالبات يف مسابقة امللصق العلمي ضمن فعاليات 

ة هاكثون التعليم اإللكرتوين الثاين االبتكار يف التعليم الرقمي رؤي

2030. 

  

 حائل –جامعة حائل  هاكثون جامعة حائل 12/5/1440

مثلت الكلية جامعة أم القرى الطالبة )حنان احلريب( يف هاكثون 

جامعة حائل و حصدت املركز الثاين يف مسار برجمة تطبيقات 

خدمة ذوي اهلمم العالية ضمن فعاليات املسابقة الربجمية الوطنية 

 ها جامعة حائل.الثانية و التي استضافت

  

 الريا  –جامعة امللك سعود  للحوسبةاملسابقة اخلليجية  26/8/1440

طالبات من الكلية جامعة أم القرى بمرشوع خترجهن يف  3مثلت  

املسابقة األوىل للحوسبة ضمن فعاليات املعر  السنوي للحوسبة يف 

 جامعة امللك سعود بنسخته السابعة.

  

 رابغ –جامعة امللك عبداهلل  STEAM Innovation Challenge هـ27/8/1440

مثلت اجلامعة طالبتني من الكلية يف مسابقة حتدي االبتكار يف 

العلوم و التقنية و اهلندسة و الفنون و الرياضيات و املقامة يف جامعة 

 امللك عبداهلل للعلوم و التقنية

  

 افل اخلرييةمؤسسة تك جائزة تكافل ملشاريع التخرج هـ9/5/1440

مشاريع خترج للطالبات  4شاركت الكلية يف جائزة تكافل اخلريية بـ 

، و قد تباينت املشاريع يف كيفية خدمتها و مرشوع للطالب

 للمجتمع.
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