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كلمة المشرف العام

سعود بن صالح العتيبي. د

يةللتنمالمقوماتأهممنالمعلوماتوتقنيةاآلليالحاسبمجاالتتعتبر

لتطورالمواكبةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةوأنشأت.العالمفيوالتطور

مكنةومتمتميزةكفاءاتإلعدادالمختلفةوالمساراتالتخصصاتوإدراجالعالمي

نحو2030ةالسعوديالعربيةالمملكةرؤيةتطلعاتوتحقيقالتقنيةالثورةلمواكبة

.القطاعاتمختلففيالتنمويةمسيرتها

ةالعالميالتطوراتلمواكبةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةوتسعى

أقصىإلىةالتعليميمخرجاتهاجودةبمستوىواالرتقاءالتقنيةمجالفيالمتسارعة

ً معتمدةأكاديميةبرامجتقديمخاللمنوذلكمدى خدمةلتدريبيةودوراتدوليا

رائدةونتكأنالكليةتسعىكما,العملسوقحاجةلسدصناعيةوشراكاتالمجتمع

 ً ً علميا يسالتدرهيئةأعضاءمنالمتميزينودعماستقطابخاللمنوبحثيا

.وطلبة

وأسألهاأهدافوتحقيقالكليةتطويرفيويساهمساهممنكلأشكرالختاموفي

طنناووتطلعاتطموحاتوتحقيقالشامخالعلميالصرحهذالخدمةيوفقناأنهللا

.الغالي

عميد كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات



كلمة رئيس التحرير

عهد محمد الجرف. د
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وكيلة كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

طوراتالتمواكبةعلىالقرىأمبجامعةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةدأبت

تَعتَِمديالتالمعرفةفروعاهمأحدالتقنيةألنوذلكالتقنية،عالمفيالمتسارعة

الحياةمعوربطهاالحديثةالتقنيةالوسائلاستخدامخاللمناالبتكار،عمليةعلى

.أسهلحياةعلىللحصولالُمحيطةوالبيئةوالمجتمعاليوميَّة

معمجتوإنجازاتأخبارعلىالضوءتسليطإلىالدوريةالنشرةهذهفيونهدف

بارهمأخمشاركةعلىعالوةيوم،كلإليهيصلونالذيالمستمروالتميزالكلية،

.الثريةخبراتهممنواالستفادةمختلفة،تقنيةمجاالتعنمعهموالتحاور



ل
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لفرق بينها، كثيرا ما يتساءل طالب وطالبات كليات الحاسب اآللي عن التخصصات المرتبطة بتخصصات الحاسب اآللي وما ا

نها كطالب او وكثيرا أيضا ما يواجهنا نحن كمتخصصين في الحاسب اآللي السؤال التالي ماهي المهارات التي من االزم على اتقا

عبه وارتباطه طالبة في مجال الحاسب اآللي وعلومه؟ دعني عزيز القارئ أن ابداء باإلجابة على السؤال الثاني بسبب أهميته وتش
بسؤال اخر وهو هل تخصص الحاسب اآللي علم ام مهارة؟ 

أهم تخصصات الحاسب اآللي

السلميمصلح حضيض . د/ بقلم 

خصصينالمتمنكثيرامعيويتفقالثانيالسؤالعلىاجابتي

رأكثوبلاألخرىكالعلومعلمعنعبارةهواآلليالحاسببأن

مباشربشكلاعليهوتأثيرهاألخرىبالعلومالكبيرةلعالقتهتعقيداً 

 ً تيوالالمهاراتمنالعديدآلليالحاسبتخصصيشمل.ايضا

تجدو.اآلليالحاسببعلومالمتخصصينغيربعضهايحترف

متخصصأياآلليالحاسببعلومالمتخصصينصحمادائما

اتمهارعدةاومهارةاتقانعليةيجببأنهاآلليالحاسببفروع

صينالمتخصوبينبينكالفرقالمهارةهذهاتقانيصنعماودائما

تجدوقد.األخرىالجامعاتمناوالجامعةنفسفياألخرين

ةالخاصالمهاراتبعضفيينافسكمنالطالبة\الطالبعزيز

هوايتهاولحبهاتقنهاوالذيالمتخصصينغيرمناآلليبالحاسب

كعلماآلليللحاسباتقانكهويميزكالذيولكنالمجاللهذا
.ومهاراتهوفنونهبفروعه

انسنجدالحقيقةففياألولالسؤالعلىاجابتيأما

البعضببعضهامرتبطةجميعهااآلليالحاسبتخصصات

.صصتخلكلالعلميةالموادبعضفيأيضاومتشاركةمتشابهة

طالباتاوطالببأنالطالبة\الطالباخيتالحظهماوهذا

علناولاألخرىالتخصصاتمنالموادبعضيدرسونماتخصص

تدرسيالتاآلليالحاسبلتخصصاتمختصروبشكلننطرقهنا

عوديةالسالجامعاتفياألخرىوالتخصصاتالموقرةجامعتنافي

لدينا.الخاصوسوقةووظائفهأهميتهلهالتخصصاتهذهمنوكالً 

خمسالقرىامبجامعةالمعلوماتونظماالليالحاسبكليةفي

ونظمالحاسوبوعلومالحاسبهندسةوهيتخصصات

دسةهنأيضاويوجدالمعلوماتوتقنيةالمعلوماتوعلمالمعلومات
األخرىالسعوديةبالجامعاتالشبكاتوهندسةالبرمجيات

هندسة الحاسب : أولا 
Computer Engineering

اآلليالحاسبعتادبعلميهتمالحاسبهندسةتخصص
Hardwareةكهربائيودوائروذاكرةمعالجاتمنعملهاوكيفية

هذاوطالبالمادية،الحاسبجهازمكوناتمنوغيرها

ةمتعلقاخرىمواديدرسونالجامعاتمنالعديدفيالتخصص
Computerبتخصص Scienceوقواعدكالبرمجة

الدوليفقويتخصصالحاسبهندسةتخصصويعتبرالبيانات

اتتخصصضمنويدخلاآلليالحاسبلعتادوالمطورةالمصنعة
الجامعات،بعضفيالهندسةكليات

ا  علوم الحاسب : ثانيا
Computer Science

الهبوظيفةالحاسوبهندسةمجالمنالخريجيتوظفوقد

الحاسبةبهندسالمتعلقةالوظائفلقلةوذلكالحاسوببعلومعالقة

لىعيعتمدعملهمالشركاتاغلبأنبسببالعربيوطننافي
هذاأنبويتوقع.فقطاآلليالحاسبوالشبكاتSoftwareالبرمجة

معالسعوديالتوظيفسوقفيطلبلهيكونسوفالتخصص
.منيومدينةوانشاءاألشياءانترانتمجالفيالحاليالتطور

بنائهايةوكيفالبرمجةبتعلماآلليالحاسبعلومتخصصيهتم
واالنظمةالتطبيقاتبناءبمجالكبيرةعالقةلهالتخصصوهذا

فيدخلتوالتيوالشركاتالعاديونالمستخدمونعليهايعملالتي

واقعالموانشاءالبرامجاوالجوالكتطبيقاتحياتهمجوانبمعظم

ً التخصصهذاويهتم.االلكترونية لبرامجلاالمنيبالجانبأيضا

وقتالفيجداكبيرةأهميةذوأصبحالتخصصوهذاوالشبكات،

لكالفوعلمالطبمثلاالخرىالعلومجميعفيدخلوقدالحالي

بلوبالحاسعلوممنتستفيداصبحتالعلومومعظموالجيولوجيا

كنهميمالتخصصهذامنالخريجينواضح،بشكلعليةوتعتمد

شكلبتحتاجالتيالشركاتومعظمالحكوميةالقطاعاتفيالعمل

ناألماوالبرمجةفيالحاسوبعلومفيمتخصصالىباخراو
.التطبيقاتبناءاوالسيبراني

ا  نظم المعلومات: ثالثا
Information Systems

اتنفذهالتيالحاسوبيةالنظمبدراسةالتخصصهذايهتم

األخرىالتقنياتوتوافقدمجوكيفيةالخاصةاوالحكوميةالمنظمات

فاءةوبككاملبشكلالنظمهذهمعالمنفذةالمنظماتفيالمستخدمة

هذاويهتم.المنظمةوخارجبداخلعالقةلهاكانتسواءً عالية

فيهاصيتخصولتيمختلفةبطرقالنظمبتحليلايضاالتخصص

التخصصهذادراسةفييدخل.المعلوماتنظموطالباتطالب

بيقاتوالتطباألدواتربطهاعلىوالعملالنظامهذاوتصميمتحليل

اعدةالمسواألنظمةبياناتقاعدةمثلالمنظماتفيتستخدمالتي
.األخرى
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ا  علم المعلومات: رابعا
Information Studies

ا  اتتقنية المعلوم: خامسا
Information Technology

ا  هندسة الشبكات: خامسا
Network Engineering

لمايالعملالمجالفيتطبيقهوالتخصصهذايصبحوبذلك.

ظمننعتبرانيمكنإذاالحاسوب،علومتخصصفيدراستهتم

راهبادايضاويرتبطالحاسوبعلومتخصصهوضمنالمعلومات

.واإلدارةاالعمالعالمفيالتقنيةيدخلالذيالجزءفهواالعمال

ليوالعمالنظريالجانببينالجمعهوالتخصصلهذاالمميزومن

نظميفالمتخصصةاوالمتخصصيميزماوهذاالتطبيقيوالجانب

هذايميزومما.األخرىالحاسوبيةالتخصصاتعنالمعلومات

العمليةاةالحيفيوتطبيقاتهاالتقنيةعلىشموليتههوالتخصص

ماتالمعلونظمويختلفواالعمالاإلداريبالجانبربطهاوكيفية

دراهأكليةضمنيعتبراالخيرانفياالداريةالمعلوماتنظمعن

عالقةهولالبشريةوالمواردوالتسويقبالمحاسبةعالقةفلهاالعمال

منتخصصاعتبارهيمكنالولكنالحاسببعلومبسيطة
.اآلليالحاسبتخصصات

قلهانوأساليبالمعلوماتوتركيببخواصالمعلوماتعلميهتم

ادةواالستفوتوزيعها،وتقويمهاواسترجاعهاوتخزينهاوتنظيمها

متحكالتيوالعواملوسلوكها،المعلوماتالعلمهذاويدرس.منها

.ممكنحداقصىإلىمنهااالستفادةلتيسيرتجهيزهاووسائلتدفقها،

علىاعدتسالتياآلليالحاسبتطبيقاتالمعلوماتعلمفيوتدرس

بحثالبوسائلاالستعانةخاللمنوتحليلهاالمعلوماتعنالبحث

وعلم،المكتباتعلم:مثلاألخرى،العلومتوفّرهاالتيوالتحليل

داماستخللمعلوماتالوصولويشملالعلوم،منوغيرهاالحاسوب،

الدولبعض.والحفظوالمراجعة،والتحليل،الجمع،أدوات

ً تعتمدأصبحتالحديثةتوجهاتهافيوالمنظمات علىأساسا

واالستكشافالبحثعملياتخاللمناقتصادهافيالمعلومات

اهمةالمسفيمنهالالستفادةوالنشر؛والتحكموالمعالجةواإلنتاج

علوماتيةالمالتقنياتمعيتواكبمعلوماتيحضاريمجتمعبناءفي
.معهاويتفاعلويستوعبهاوالمتجددةالحديثة

ارسالوعمليةاآلليالحاسببشبكاتيهتمتخصصوهو

بينالبياناتهذهكانتسواءواخرنظامبينواستقبالهاالبيانات

االتاالتصهندسةبينيربطالتخصصوهذاجهازيناوشبكتين

كةالشبخصائصعلىوتركزالحاسوب،وعلومالحاسوبوهندسة

يتحوكاملةشبكاتعملتتمالتخصصهذاخاللمنالمختلفة،

فيمنياالبالجانبايضايهتمكماالبياناتواستقبالألرسالنظام
.الشبكات

الومشاكلالتقنيةالمشاكلبحليهتمالتخصصهذا
Hardwareواالحاطةالشبكاتواصالحالحاسبصيانةخاللمن

ً التخصصهذايهتمكما.األعطالمعالتعاملبكيفية إدخالبايضا

.العملبيئةداخلالتكنولوجياوتطبيقاالعمالفيالتقنية

بارهباعتالهندسية،التخصصاتعلىالمحسوبالعلمهذاظهر

إدارةوفهمبهدفاآللي،الحاسبوعلومالكمبيوترهندسةأفرعأحد

هيئتهمنوانتقلتطورثمومنالمؤسساتداخلالمعلوماتيةالتقنية

ً اإلداريةالهيئةإلىالهندسية لىعالمحسوبالعلمهذاظهر،أيضا

وعلومرالكمبيوتهندسةأفرعأحدباعتبارهالهندسية،التخصصات

سساتالمؤداخلالمعلوماتيةالتقنيةوإدارةفهمبهدفاآللي،الحاسب
ً أاإلداريةالهيئةإلىالهندسيةهيئتهمنوانتقلتطورثمومن .يضا

لعالم،احولالكبرىالجامعاتجميعفيتدريسهويتم
ً باعتباره ً فرعا يعتبر.واإلدارةالهندسةبينمشتركا

التيوالحديثة،التخصصاتأهممنالمعلوماتتكنولوجيا

لتعليميةاوالمؤسساتالطالبناحيةمنهائالً قبوالً تلقى

منةمؤسستخلوتكادالألنهسواء،حدعلىوالتوظيفية
.مجالهاكانمهمامعلوماتتقنيةمركز

ا  اتهندسة البرمجي: سادسا
Information Technology

معينظاملناالساسيةالقواعدوبناءبتصميمالتخصصهذايهتم

واالنظمةالبرامجوصيانةوتطويربناءمعتتعاملوأيضا

أوانعوالمصالشركاتإدارةكبرامجالضخمةأوالكبيرةاإللكترونية

التيواالموراالنظمةهذامكوناتتحديدخاللمنالتشغيلأنظمة

ً وتخصتطبيقاً أكثرالبرمجياتهندسة.النظامهذاتحتاجها منصا

لهاوتحليالمعلوماتجمعتتضمنأي”هندسة“فهيالحاسبعلوم

رنامجالبوإنتاجالبرمجةثمعلميةبطرقوتصميمهاالحلولوإيجاد
ً وتطويرهصيانتهثم ذاتبرامجبناءعميلةعلىتركزفهي.الحقا

high)جداعاليةجودة quality programs)،إلىالفكرةبدايةمن

النظمبناءضمانعلىالبرمجياتمهندسيعمل.نهائيالمنتج

اسيةقيومعاييرمجربة،هندسيةمنهجياتوفقوتطويرهاالبرمجية

.األخطاءمنوسالمتهاأدائها،حسنمنلتتحققوذلكمعتمدة،

ساليباألباستخداموصيانتهاالبرمجيةالتطبيقاتبناءويتولى

مجياتالبرمهندسويجمع.البرامجلبناءالحديثةالتقنيةواألدوات

تخصصيةمجاالتمنالعمليةوالمهاراتالعلميةالمعارفبين
.المعلوماتونظمالحاسوب،علوم:تشملمتعددة،
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أهم إنجازات طلبة وأعضاء هيئة التدريسإن

م2021-2020كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات خالل العام

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات يحصدن المراكز األولى في مبادرة طالبات 

( ً (إثراء التجربة الدينية افتراضيا

:مبادرةنتائجفياألولىالمراكزعلىالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةفرقحصدت التجربةإثراء"
ً الدينية الحجألبحاثالشريفينالحرمينخادممعهدعنهاأعلنوالتي،"والعمرةالحجمنظومةفيافتراضيا
محاكيهنيةتقوأفكاربرامجلتقديمالطالبات؛لشؤونالجامعةوكالةمعبالتعاونالقرى،أمبجامعةوالعمرة
.والزائرينوالمعتمرينالحجاجتخدمللواقع

،"المنورةوالمدينةالمكرمةمكةلمعالمالتاريخيالمرشد"مشروعاألولالمركزعلىحصلوقد
الواقعبالتاريخيةاألحداثلمحاكاةأندرويدتطبيق-المدينةوراءما"مشروعالثالثالمركزعلىوحصل
.المعلوماتونظماآلليالحاسبكليةطالباتمنوالمقدمة،"المعزز

ربةالتجإثراءفيوالمساهمةللمشاركةوطالبمشرفينمنالفريقينألعضاءموصولالشكركل

.التطويريةالبرامجمختلففيالوطنيةواألهدافاالستراتيجيةالجامعةخططتحقيقفيواإلسهامالدينية،



ت
زا
جا
إن

مسابقةطالبات كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات يحصدن المركز األول في 
(ابتكارات أم القرى)

فاطمة-الحسينيحليمة)منوالمكونالقرىأمبجامعةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةفريقحصد
"بمشروعمشاركتهمخاللوذلك,"القرىأمابتكارات"مسابقةفياألولالمركز(طويلةأروى-بايونس

Whispers"مجموعة:االبتكارفكرةكانتولقد,"بالجامعةاألعمالوريادةاإلبداعمعهد"نظمهاوالتي

نبدوبخصوصيةوالسماعللمتحدثالعزلتوفير:منهاالهدفو(للصوتعازلةوميكرفونسماعة)متكاملة

يمكنهمة،الغرفبنفسشخصينهناككانلومثالً )المتحدثالشخصصوتيعزلبحيثاآلخرين،ازعاج

سعادةنجازاإلهذاعلىالمسابقةفيالطالباتلمشرفةموصولوالشكر,(تشويشأيدونالتعلماستمرارمن
.األنصاريشروق.د
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ياإللكترونأقسام كلية الحاسب اآللي تحوز على مراكز متقدمة ضمن جائزة أم القرى للتعلم 

فرعااللكتروني؛للتعلمالقرىامجائزةضمنمتقدمةمراكزعلىالقرىأمجامعةالحاسبكليةأقسامحصلت

المركز-المعلوماتنظمقسم:الثانيالمركز:كالتاليوهي،االلكترونيالتعلمألنظمةاألمثلاالستخدامفيالتميز

.ازاإلنجهذاالكليةمنسوبيلجميعنبارك,الحاسبهندسةقسم:السابعالمركز-الحاسبعلومقسم:الخامس

إللكترونيكلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات تفوز بالمركز الخامس ضمن جائزة أم القرى للتعلم ا

فيالتميزلفرعالخامسالمركزعلىالقرىأمبجامعةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةحصلت

لجميعالشكروكل,االلكترونيللتعلمالقرىأمجائزةضمنااللكترونيالتعلمألنظمةاألمثلاالستخدام

.الراهنةفالظروفيالتعليميةالعمليةدعممنفيهلماواالستخدام،األداءفيتميزهمعلىالكليةمنسوبي
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هذايستهدف,"قريشبطحاءحي"بمشروعبمشاركتهم"الهجرة"فريقنصيبمنفكانالثالثالمركزأما

والمناخىالممشمثلبالحي،الخاصةالمعلوماتللمستخدميظهرتطبيقخاللمنقريشبطحاءحيسكانالمشروع

جاراألشريمنالحيفيالمنظوماتباقيوأتمتهلتفاديها،الذروةساعاتفيالتجمعاتوأماكنالحرارةودرجة

لفعالياتاوأماكنأوقاتومعرفةوالرياضات،الهواياتلمشاركةمعلوماتبتقديمالتطبيقيتميزو,الهواءوتنقية
.بينهمفيمامختلفةأدواتتأجيرمنواالستفادةبالحي،الخاصة
أسامة-يوسفأبومحمد-الدليويمحمد-المقرنسعود-منشيمحمد-بنتنعصام):همالفريقأعضاء
.واإلبداعالتقدممنمزيداً لهممتمنين,(الحازمي

بمراكز كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات تبارك للفرق الفائزة من طالب وطالبات الكلية
2ضمن مسابقة إركيثون الحي النموذجي متقدمة

متقدمةمراكزعلى2النموذجيالحيإركيثونمسابقةفيوالمشاركةاآلليالحاسبكليةفرقحصدت

عالمشرويهدفو,"أضئها"بمشروعبمشاركتهوذلكالثاني،بالمركز"األرضبقاعأطهر"فريقفازحيث

الدولةتخصصهاالتيالميزانية:وهيالمكرمةمكةبمدينةقريشبطحاءحيتخصمشكالت3حلإلى

بينياالجتماعالتواصلقلةو,قريشبطحاءحيفيالكهرباءانقطاعتكرار,قريشبطحاءممشىإلنارة

.الحيسكان

بألواحالممشىمنمناطقبترصيفالممشىفيالموجودةالحركيةالطاقةمناالستفادةطريقعنوذلك

-الدعيسرغد)الفريقأعضاء(واط7تنتجالخطوة)كهرباءإلىعليهاالمشيطاقةتحولالتي"بيفجن"

.(فرججمانة-الحربيعوادرهف-السعيديجيالن-جبرأبوبكرفاطمة

زية في فوز الطالبة عهود بخاري بالميدالية البرون
معرض جنيف الدولي لالبتكارات

أمبجامعةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةتبارك

الحاسبعلوم"قسممنبخاريعهودللطالبةالقرى،

فيةالبرونزيالميداليةعلىحصولهابمناسبة"اآللي

"االفتراضي"لالبتكاراتالدوليجنيفمعرض

,الفكريَّةةللِملكيَّ العالميةالمنظمةنظَّمتهوالذي,م2021
"الذكيالجلوسوضعيةتعديلنظام"مشروعهاوكان
مكونات4منيتكونذكيكرسيعنعبارةوهو

ظامونالطاقة،ومصدرالجسم،ميالنمستشعررئيسة؛

قبتطبيمرتبطوهوللتحكم،ودائرةاالهتزاز،إنذار

لهامنينت,المستخدمتجربةتحسينفييساعدإلكتروني
والنجاحالتوفيقمنالمزيد
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لى عوحصوله فلمبان فوز األستاذ الدكتور عماد 
مسابقةالجائزة الكبرى في 

(تحدي)

الرزاقعبدعمادالدكتوراألستاذسعادةحصل

ىعل(اآلليالحاسبهندسةقسمفياألستاذ)فلمبان

هللاعبدالملكجامعةتحديمسابقةفيالكبرىالجائزة

المزيدهلهللاسائلين,(األفواجإدارة)فيوالتقنيةللعلوم
.والنجاحالتميزمن

ن حصول طلبة الكلية على مراكز متقدمة في هاكثو
4البرمجة واألعمال 

الباتوالطللطالبالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةتبارك
المقام"الرابعواألعمالالبرمجةهاكثون":فيالمشاركين

فريقمن:وهممتقدمة،مراكزعلىحصولهمحائل،بجامعة

من,(سركرويوسفالحربيبشرى):مليار40مشروع

مشروعفريقمن,(الثبيتيريناد):معزوممشروعفريق

مشروعفريقومن,(خميسمنار):السلكيةطبيبسماعة

التوفيقمنالمزيدلهممتمنين,(قاريحسن):النسيججودة

.والنجاح
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مكة لطالباتها الفائزات في معرض مشروعاتكلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات تبارك 
الرقمي

مكةيامأتحديضمنوالعمرةالحجمسار–الثانيالمركزبجائزة"الرقميالتجويد"فريقمشروعفاز

.الرقميمكةمشروعاتمعرضفيالمكرمةمكةمنطقةأمارةإشرافتحتاالصطناعيوالذكاءللبرمجة

:منكالً "الرقميالتجويد"فريقضمولقد

.ندى الغامدي-

.أشجان بسري-

.أسماء الثقفي-

.أندجانيتقى -

-
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مكة لطالباتها الفائزات في معرض مشروعاتكلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات تبارك 
الرقمي

والذكاءةللبرمجمكةأيامتحديضمنالخدماتمسار–الثانيالمركزبجائزة"ُدري"فريقمشروعفاز

:منكالً "ُدري"فريقضمولقد,االصطناعي

.الدعيسرغد محمد -

.جمانة محمد فرج-

.ربى تركي الغامدي-

.  شيماء عبد الرحمن العطاس-
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الثديساتلتكلالكميالقياسأدرة"دراسةلمقترحبحثيةمنحةعلىالجابريمنال:الطالبةبحثحصل

.الغامديمنال/دبإشرافوذلك"العصبيةوالشبكةالعميقالتعلمباستخدام

خالدراألميالملكيالسموصاحبالمكرمةمكةمنطقةأميرقبلمنالمبادراتفيالفائزاتتكريموتم

.الفيصل

2021معرض إنجاز االفتراضي 

(2021إنجاز)االفتراضيمعرضهاالقرىأمبجامعةالمعلوماتونظماآلليالحاسبكليةنظمت

.تخرجهمبمشاريعالكليةطلبةفيهشاركوالذي

تلقوهذيالالجيدوالتأهيلالمشاركونالطلبةاكتسبهاالتيالعلميةوالمهاراتالقدراتالمعرضوأبرز

البرمجياتووالتطبيقيالبحثيالمجالفيسواءالمقدمةالمشروعاتتنوعخاللمن,الجامعيةدراستهمأثناء

.الحاسوبوحساساتاألجهزةوتصميم

الخريجينجهودإلبرازالدراسيالعامنهايةتنظمهاالتيالكليةمبادراتأحدإنجازمعرضويعد

.العملوقلسمؤهلةشابةوطنيةكوادروتقديمهم,اكتسبوهاالتيوالمهاريةوالمعرفيةالعليمةوالمستويات

ً المعرضوأشتمل,المعلوماتوعلماآلليالحاسبعلومقسميمشاريععلىالمعرضأحتوىولقد أيضا

:منهاللمشاريعمساراتعدةعلى

.مسار هندسة البرمجيات•

.مسار الذكاء االصطناعي•

.مسار تطوير مواقع االنترنت•

.مسار انترنت األشياء•
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وإعادة تدويرها, المخلفات اإللكترونية

ً المعلوماتونظماآلليالحاسبكليةنظمت اتالمخلف"بعنوانمعرضا

منالذيالتَّدويرإعادةمفهومتعزيزبهدفوذلك,"تدويرهاوإعادة,اإللكترونية

يعلمالالتيالمخلفاتمصادربأهمالمجتمعوتوعية,البيئةعلىالحفظشأنه

.البيئةعلىمنهاالعشوائيالتخلصوتأثيرخطورتهامدةالكثير

ةالمختلفاألركانمنعددعلىالمعرضاحتوى

بأهمفللتعريالمقدمةالمعلوماتفيتنوعشملتالتي

,ةااللكترونيالمخلفاتعنوالحقائقاالحصائيات

يفثروةتعدانهاوكيف,البيئةعلىأضرارهاوماهي

لىععالوة,التَّدويرإعادةمراحلوماهي,الوقتنفس

قيقوتح,التَّدويرإعادةمجالفيالمملكةدورإبراز
.المستدامةالتنميةمبدأ
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وإعادة تدويرها, المخلفات اإللكترونية

كروالجدير صةجهاتاستضافالمعرضأنَّ بالذِّ إعادةمجالفيُمتخّصِ

واإللكترونيَّةائيَّةالكهربالنُّفاياتلتدويرالسُّعوديَّةدازمصنع:وهمالتَّدوير،

لبة، األجهزةتأهيلةإعاد":لمبادرةالمتبنِّيةالتِّقنيَّةعونوجمعيَّةوالصَّ
.جهازألفحواليتأهيلإعادةتمحيث"المستخدمة

جانب من صور المعرض



القرى،أمبجامعةالمعلوماتونظمالحاسبلكليةعميدوكيلةأولالسيامي،عائشةالدكتورةتسلحت

علىتوتغلبالظروف،كلتحدتكماسواها،دونالكليةبهذهااللتحاقفكرتعندماواإلصرار،بالعزيمة

حريصةكانتأنهاإلىمشيرةمجدداً،إليهاعادتثمطويلة،فترةالدراسةعنانقطعتعندماالتحديات،كل
.بهالتحقتالذيالتخصصمستجداتومواكبةالعلوم،بركباللحاقعلى

تطورإلىوتطرقتواألكاديمية،العلميةحياتهامحطاتأهمعائشةالدكتورةتناولتالحوار،هذاوفي

تأدلكمااآللي،الحاسبعلومقسممسيرةعلىحديثهاوركزتالمعلومات،ونظماآلليالحاسبكلية

انتكهناومن..العلميةالموادفيشيءكلتعلمعلىوحرصهنالكلية،طالباتمستوىعلىبشهادتها
.البداية

..أكدُت أن علوم الكمبيوتر تتطور يوماً بعد آخر

الدكتورة عائشة السيامي

نظم بكلية الحاسب ولاللتحاق كل شيء جديد وفريد دفعني عن عمل بحثي 
المعلومات

مجالفينفسهأثبتناجحشخصكأيالبدايةفي

لهاكانكثيرةبمحطاتمّررتوأنكالبد..ما

عناحدثين..اليومعليهأنتمامنكلتصنعاألثر
المحطات؟هذهأبرز

دعنالكبرى،المحطةأواألولىالعقبةكانت

واتلسناألكاديميةالدراسيةالبيئةعنانقطاعي

ً صانقطاعبعدالعلياالدراساتإكمالفكانعدة، عبا

ً يويتطورالحاسب،علممعروف،هوفكماعلي، ما

يوضععنفكيفسنة،عنسنةوليسيوم،عن

مسافةوالبالفجوةاالحساسفكاناالنقطاع،هذابعد

نلكيوقفنيأنيكادبالركب،للحاقالكبيرة

ةدراسفقبلالتحدي،أخوضأنقررتبإصرار،

ً مادة،أي ولمأدرسهالمجديدة،موادهيوطبعا

س،البكالوريولمرحلةدراستيوقتموجودةتكن

ساس،األابنيحتىبدايتها،منالمراجعأقرأكنتُ 

سنففيوأكونبنيته،ماعلىفأكملأدرسهاثم

مجهوداً منييتطلبهذاوكانالمجموعة،مستوى

ً ويشكلكبيراً، تالفواخالغربة،مععليضغطا

نجاحبتخطيتهاهلل،الحمدولكنالدراسية،البيئة
."امتيازاً "مادةآخرنتيجةوكانت

المعدخولعلىشجعتكالتياألسبابعنتحدثناوإذا
تقولين؟فماذا..اآلليالحاسب

ً وطجديد،هوعمابحثيللحاسب،اختيارييرجع بعا

لعنصرلبالنسبةجديداً التخصصكاندراستي،أيامفي

جداً،قليلالتدريسهيئةعضواتعددأنحتىالنسائي،

ة،الدراسبدأتعندماولكنمختلفة،جنسياتمنوكلهن

بوحللبرمجة،شغفمنغايتيالتخصصفيوجدت

،البرمجياتهندسةالدقيقتخصصيأماألغازها،لحل

تيارياخيكنولموقتها،القسممتطلباتمنكانفصراحة

معالتعاملوهوأحبه،ماوبينبينهجمعتولكني
فيالحاسبلهندسةالتابع,Hardwareالصلبةاألجزاء

مرنةةسياسايجادعنالرسالةفكانتللدكتوراه،رسالتي

ماجمعتفالحساسات،شبكةفيالمعلومةمصدرتتبعفي

لوالتعامالحساساتوبرمجةالبرمجيات،هندسةبين
.معها

عنديتقفلموأنتمعينةنقطةعنديقفونالالناجحون
؟نجاحكمسيرةاستكملتكيفالجامعةمنتخرجك

ً طموحيكان الجامعة،فيمعيدةأتعينأندائما

كمانولكبامتياز،ألتخرجاجتهدتلذلكدراستي،وأكمل

ً ركودفترةهناككانتفقدذكرُت، ببسبما،نوعا

داً ركوليسولكنوخالفه،زواجمناالجتماعيةالظروف

دبلومموادبجدةالسعوديالمعهدفيأُدرسفكنتكامالً،
.للنفستطويراً يتطلباألمر،هذاوكانالحاسب،

ميمونة حبيب هللا: حوار الطالبة

جنسيات مختلفةمحطات الدراسة
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اسبالحعلومقسمبدايةعلىالشهودأحدكنتِ كونك

واتركالذيناألشخاصوأحدالقرى،أمبجامعةاآللي

وأبرزرةالفتتلكعنحدثيناالطالبات،قسمفيبصمة
واجهتكم؟التيالتحديات

تابعمكقساآللي،الحاسبعلوملقسمالبدايةكانت

ً القسموكان،٢٠٠٢عامفيالتطبيقيةالعلوملكلية قائما

عملبالعهدحديثاتوكلنافقط،عضواتثالثعلى

فالقسماألصعب،التحديهوهذافكاناألكاديمي،

سابقةخبراتوالواضحة،سياسةتوجدوالجديد
ً الالمعلومةمنهانستمدأونستشيرها ً أكأوإداريا .اديميا

أييحتاجهاالتيالنصائحماهينظركوجهةمن

الحاسبمجاالتأحدفييتخصصأنيرغبشخص
ً يكونحتى ً ويضيفمبدعا ً شيئا لتخصص؟لمختلفا

التي،الصعبةاألقساممنتعتبرالكلية،أقسامكل

ً الطب،كليةأقسامبعدتأتي امكانتهلهاوأيضا

ً تكونفحتىوالعملية،االجتماعية فياً ومميزناجحا

ذافهالقسم،فيواضحةبصمةوتتركالتخصص،

ً وأناجادة،ومثابرةكبيراً مجهوداً يتطلب أقولدائما

وأرى،مستحيالً ليسولكنهصعب،القسمإنلطالباتي

ناطالباتمنناجحةوقدواتمّشرفةنماذجهللاشاءما
.والتفاؤلالفرحالنفسفيتبعث

سبالحاعلمتوصيلكيفيةهوآخر،نوعمنولكن

معيدةتعيينيتمبعدهاعلمية،خلفيةمنليسهولمن

دأتوبالقرى،أمبجامعةاآلليالحاسبعلومقسمفي

 ً فيوالتعمقالبحثفيمسيرتيإكمالفيفعليا
.التخصص

الدراسةسنوات
..نفديالالذيالعلمبحورمنبحرتعلمينكماالحاسب

منهشهدتماالدراسةسنواتعنتخبريناأنمنكنريد
أحداث؟

ً مختلفةالسابقفيالدراسةظروف وهعماتماما

فيمشروحةمقاطعتوجدالفأيامنااآلن،عليه

هااليالوصولوسهلمتوفرةمعلوماتوالاليوتيوب،

بات،المكتفيمتوفرةكتبحتىوالاالنترنت،على

كنافالشخصية،مجهوداتناعلىالكلياالعتمادفكان

 ً الشرحفيالبعضبَعُضنَايساعدحلقات،نّكوندائما

يفبالخريجاتونستعينوالمشاريعالواجباتوفهم

ً إعطائنا ضينقفكناالصعبة،للموادإضافيةدروسا

يفودراستيمكةمنوكونيالجامعة،فياليوممعظم

أولمعأداومفكنتبجدة،عبدالعزيزالملكجامعة

بأنمؤمنةأناهللوالحمدحافلة،آخرمعوأعودحافلة،

خلصأمنمجهوديضيعالهللاواننصيباً،مجتهدلكل

فيبماعمالً للعلم،طلبهمنيعملهمايتقنأنفيالنية

أنعمالً أحدكمعملإذايحبهللاإنالصحيح،الحديث

تحصيلقبطرالعنايةمنالعلملطلبالبدفكذلكيتقنه،
.نسلكهالذيالمنهجوإتقانالعلم

الفترة الثانية
فيآللياالحاسبقسمرئاسةفيتجربتكعنحدثينا
فرق؟هناككانهلمتفاوتة؟فترات

 ً جديداً،مالقسكاناألولىالفترةكبير،فرقطبعا

ثممنوالمتبعة،السياساتعنيبحثمننحنفكنّا

عملاللسيرالمنهجيةالخططونضعالخطوط،نرسم

علىقديمالتبعدفكانتالثانية،الفترةأماالقسم،في
ً فكانABETاألكاديمياالعتماد شيءكلتقريبا

ةونهايوالمدخالت،المتطلباتمنبدايةواضحاً،

لعملياوالتسلسلفاإلجراءات.والمخرجاتبالنتائج

واضحة،المطلوبةالنتيجةأوواضح،المطلوب
.الخطواتتتابعيكونوعليه

ت
را
وا
ح

ليةوالكالقسمعلىطرأتالتيالتطوراتأبرزهيما
اآلن؟حتىعامبشكل

تحتمستقلة،كليةفيانفصالناهوشيءأهم

جمعتالتي،"المعلوماتونظمالحاسبكلية"مسمى

قسمفمثالً األخرى،الكلياتمنلهاالتابعةاألقسام

ً كانالحاسب،علوم وقسميقية،التطبالعلوملكليةتابعا

ً كانالحاسبهندسة أقسامأتونشالهندسة،لكليةتابعا

ً وطالمعلومات،نظمكقسمبالكلية،خاصةجديدة، بعا

قسموالعام،بشكلالكليةحصولهوالتطوراتأبرز

العالمياألكاديمياالعتمادعلىخاص،بشكل
ABETفيالفعّالالكليةودورم٢٠١٤عامفي

المؤسسياألكاديمياالعتمادعلىالجامعةحصول
.م٢٠١٩عامفيNCAAAالوطني

؟هي الرسالة التي تودين أن توجهينها لطالبات وطالب كلية الحاسب اآللي ونظم المعلوماتما ... وأخيرا

ً مركزاً تحتلوالتيالمميزة،الكلياتمنتعتبرأقسامها،بكلالحاسبكلية ً الجامعة،فيمهما طالبهاوطبعا

ً الكليةبمستوىيليقبمستوىيكونوا ً وأخالقأكاديميا ً يا .ونشاطا

الطالب المتميزون

بأنرة،كبيمسؤوليةعاتقهمعلىيجعلوهذاالمميزين،الطالبمنيعتبرونوطالباتها،



التعلم الذاتي

المعلوماتوأخواتي طالب كلية الحاسب اآللي ونظم أخواني 

وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

وأنعينكميأنسبحانهونسألهاردتموها،التيالتخصصاتإلىوصولعلىوأعانكموفقكمانهللانحمد

.العلىللدرجاتيوفقكم

ً كبير،بشكلالتقنيالمجالإلىمتوجه  العالمبأنعليكميخفىال هذاإلىالمداخلأحدرتعتبالكليةانوأيضا

فقط،تلقيباليكتفيانالكليةهذهطالبأحدمنكانإنوخصوصاعلمطالببأييفترضاللكن،المجال،

سُ فما فقطإليهصلوماإلىيصللموالعالمالمجال،هذاإلىمقدمةأومبادئفقطيعتبرالكليةفييَُدرَّ

والصبرجديدالواكتشافوالتطبيقالذاتيبالعملإليهوصلبلوالمبادئ،االساسياتوتطبيقبالتلقي

.والمتابعة

ً مميزاتهومن التحدياتهذهوفيه،وسرتاحببتهالذيالمجالفينفسكتتحدىأنتستطيعأنك:أيضا

ً مميزاتهومنأسرعبشكلجديدةمعلوماتويحصليتعلمالمرءتجعلماهي فيهتعلمتيومكلفيأيضا

 ً ينميفهذابل،قمنتعرفهاتكنلمنجديدةومجاالتومعلوماتأشياءرأيتألنكأبوابعليكتُفتَحشيئا
.المعرفيةحصيلتك

الدخولقبلاتباعهايجبالتياألساسياتبعضهناكلكنذكرها،يسعالكثيرةمزايالهالذاتيالتعلم

:المجالهذافي

يكنلمإذافالكثير،الشيءالجهلمنوالمفاجئةالخطأمنالعلملطالبسيحصلألنه:والتحملالصبر•

خرآشيءأييتعلمأنيقبلواليتحطموقدعلمهوقلةجهلهمنفسينغبنوتحمل،صبرلديه

المجأيأومجالهفيتعلمماسينسىفإنهاالساسهذاالعلمطالبتركإذا:والمداومةاالستمرارية•

.آخر

الذيلمجالافيتحدياتفييدخلأنأونفسهيتحدىأنذاتيبشكلالمتعلمعلى:والمكافئةالتحدي•

بلتحد،أيفييخسرعندمايستسلمالوأنومعرفته،مهاراتهمنيسرعهذاألنمستقل،بشكليتعلمه

بالممارسةإلىهتأتلمجديدةأشياءتعلمالحالتينكالفيألنهوخسارته،نجاحهفينفسهيكافئأنعليه

.والمحاولة

,,,ويرضىوفق هللا الجميع لما يحب 

والتفوقرفةوالمعللتعلمطريقأسرعألنهالذاتيالتعلممساريلزمأنعلم،طالبلكلنصيحتيفلهذا

ً مميزاتهومنواألصحاب،األقرانعلى بمافيالمعرالحسلديكسينميذاتيبشكلتتعلمهماأن:أيضا

كماإالتتقدمنلفالكلية،فيتدرسهمابتلقيفقطارتبطتاذاأماأسرع،بشكلاألخرىبالعلومأوتدرسه

ً مميزاتهومن.االسبوعيةدروسكبهعليكتملي منيحرمكأوخطأكعلىأحديحاسبكلنأنه:أيضا
.الذاتيالتعلمفيرسوبهناكفليسالنجاح،درجات
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عبد هللا صالح/ بقلم

خريج كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات



للتواصل مع هيئة التحرير

موقع اللكية

https://uqu.edu.sa/cis

الربيد اإللكرتوين

cis_dean@uqu.edu.sa
cis_girls@uqu.edu.sa

تويرت

@uqucis


