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 :الحاسبعلوم كلمة رئٌس لسم 

وااله. نٌابة عن زمالبً  ومن وصحبة آله وعلى على رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم والسالمبسم هللا والحمد هلل والصالة 

بكلٌة المجتمع، ٌسرنً أن ألدم إلٌكم هذا  الدلٌل الذي ٌعَرف  الحاسبعلوم وزمٌالتً أعضاء وعضوات هٌبة التدرٌس بمسم 

تدرٌس المؤهلٌن فً جمٌع وببرامجه وخططه الدراسٌة، وٌفخر المسم بوجود عدد من أعضاء وعضوات هٌبة ال بالمسم

 .باإلضافة إلى الكادر اإلداري الكفء لتحمٌك األهداف المرسومة الحاسبعلوم تخصصات 
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  أوالً : لسم علوم الحاسب

 (الرسالة/  األهداف/  النشأة) عامة نبذة .1
 
 ةأالنش

هـ، و هذا المسم 1118أنشا لسم علوم الحاسب بشطري كلٌة المجتمع )طالب/طالبات( مع نشأة الكلٌة عام 
و )الرسم بالحاسب وتصمٌم  )إدارة شبكات الحاسب(، ٌمنح درجة )المشارن( فً تخصصً )علوم الحاسب(

، و هو ٌسعى إلى تطوٌر برامجه الدراسٌة بهدف إمداد سوق العمل بالكفاءات الفنٌة المتمٌزة فً مجال الوٌب(
 علوم الحاسب و تمنٌة المعلومات. 

 
 
 

 األهداف

 بناء و تطوٌر برامج فً مجال الحاسبات و تمنٌة المعلومات لتلبً متطلبات سوق العمل السعودي. .1
 تزوٌد سوق العمل بخرٌجٌن متمٌزٌن فً مجال علوم الحاسب و تمنٌة المعلومات. .2
 أن ٌكون لسم علوم الحاسب معروفاً على المستوى المحلً و العالمً. .3
 تطوٌر برامج التعاون مع المؤسسات األكادٌمٌة المحلٌة و العالمٌة. .4

 

 
 الرسالة

 

ً والتً لدٌها تلبٌة احتٌاجات سوق العمل من خالل تخرٌج الكفاءات  المتخصصة والمؤهلة تأهٌالً عالٌا
 المهارات المختلفة فً مجال علوم الحاسب و تمنٌة المعلومات.

 

 متطلبات الحصول على درجة الدبلوم فً لسم علوم الحاسب : .9
( ساعة دراسٌة، 56للحصول على درجة )الدبلوم( فً مسار برنامج )علوم الحاسب(، فإنّه ٌتعٌن على الطالب إكمال )

( ساعة 56وللحصول على درجة )الدبلوم( فً مسار برنامج )إدارة شبكات الحاسب(، فإنّه ٌتعٌن على الطالب إكمال )
(، فإنّه ٌتعٌن مسار الرسم بالحاسب و تصمٌم صفحات الوٌبمج )، وللحصول على درجة )الدبلوم( فً مسار برناو دراسٌة 

 ( ساعة دراسً على النحو اآلتً:17على الطالب إكمال )
 (71.)( ساعة دراسٌة فً )السنة التحضٌرٌة 
 (71.)( ساعة دراسٌة )متطلبات المسم 
 (16( ،)امج إدارة شبكات ( ساعة دراسٌة )متطلبات برن11( ساعة دراسٌة )متطلبات برنامج علوم الحاسب

 .( ساعة دراسٌة)متطلبات برنامج الرسم بالحاسب وتصمٌم الوٌب(64و ) الحاسب(
 

 الخطة الدراسٌة لمسم علوم الحاسب : .3
 

 ساعة دراسٌة( 13متطلبات المسم لجمٌع المسارات ) . أ
 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم 

 السابك المتطلب المعتمدة
 تدرٌب عملً نظري

  TYP 001  2  7 الطباعة ) اللغة العربٌة / اللغة االنجلٌزٌة(
  CCS 201 2 2  1 ممدمة فً بنٌة الحاسب

 CCS 202 1 2  6 CSC 001 برمجة الحاسب
 CCS 203 2 2  1 CSC 001 نظم التشغٌل

  CCS 204 7 2  2 ممدمة فً المنطك الرلمً
  71     المجموع
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 ساعة دراسٌة( 31الحاسب ) متطلبات برنامج علوم  . ب

 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم 
 السابك المتطلب المعتمدة

 تدرٌب عملً نظري
 CCS 301 1 2  6 CCS 202 البرمجة المرئٌة 

 CCS 302 1 2  6 CCS 201, CCS 203, CCS 204 صٌانة وتجمٌع الحاسب
 CCS 303 2 2  1 CSC 001 الرسم بالحاسوب

 CCS 304 1 2  6 CSC 001 إدارة تكنولوجٌا المعلومات
 CCS 305 2 2  1 CCS 202 تراكٌب البٌانات

 CCS 401 1 2  6 CCS 303, CCN304 اإلنترنت و تكنولوجٌا الوٌب 
 CCS 402 1 2  1 CCS305 أسس لواعد البٌانات 

 CCN 304 1 2  6 CCS 201, CCS204 شبكات الحاسب
  CCS 404 7   7 أخاللٌات المهنة
 CCS 405 1 مشروع التخرج

  
1 CCS301, 

(Co-Requisite) CCS401,CCS402 
  31  المجموع

 ساعة دراسٌة( 33متطلبات برنامج إدارة شبكات الحاسب )  . ت

 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم
 السابك المتطلب المعتمدة

 تدرٌب عملً نظري
 CCN 301 1 2  6 CCS 203 نظم تشغٌل الشبكات 

 CCS 302 1 2  6 CCS 201, CCS 203, CCS 204 صٌانة وتجمٌع الحاسب
 CCN 302 2 2  1 CSC 001 كوابل الشبكات 
 CCN 304 1 2  6 CCS 201, CCS204 شبكات الحاسب
 CCS 404 7   7 CSC 001 أخاللٌات المهنة

 CCN 401 2 2  1 CCN301, CCN304 الفهارس النشطة 
 CCN 402 1 2  6 CCN301, CCN304 أمن الشبكات 

 CCS 304 1 2  6 CSC 001 إدارة تكنولوجٌا المعلومات
  CCN 404 2 2  1 CCN 401 (Co-requisite ) إدارة خوادم البرٌد االلكترونً 

 CCN 405 1 مشروع التخرج
  1 CCS301,CCN 401 

(Co-Requisite) 
  11  المجموع

 الرسم بالحاسب وتصمٌم الوٌبمتطلبات برنامج  . ث

 الساعات عدد الوحدات عدد الرمز الممرر اسم
 السابك المتطلب المعتمدة

 تدرٌب عملً نظري
 CCG 201 1 2 2 1 CSC 001 أساسٌات التصمٌم الجرافٌكً

 CCG 202 1 2 2 1 MATH100 الرسم
 CCG301 1 2 2 1 CCG 201 التصمٌم و أساسٌات األلوان

 CCG302 1 2 2 1 CCG201, CCG202 الطباعت
 CCG303 1 2 2 1 CCG201, CCG202 التصميم ثنائي األبعاد
 CCG304 1 2 2 1 CCG201, CCG202 التصوير الرقمي
 CCG 401 1 4 1 1 CCS404 ريادة األعمال
 CCG 402 1 2 2 1 CCG303,CCG304 الرسوم المتحركت  بالحاسب
 CCG 403 1 2 2 1 CCG301,CCG304 التصوير بالحاسب
 CCG 404 1 2 2 1 CCG301,CCG302 فن تصميم الويب
 CCG 405 1 2 2 1 CCG402,CCG403 النشر المكتبي
 CCG 501 1 2 2 1 CCG404 برمجت الويب
 CCG 502 1 2 2 1 CCG403,CCG404 تصميم الويب المتقذم
 CCG 503 1 2 2 1 CCG403,CCG403 الرسوم المتحركت باستخذام أكشن سكريبت
 CCG 504 1 4 1 1 Department Approval مشروع

  66  المجموع
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 : الممررات توصٌف  .1
 

 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

اللغة / الطباعة )اللغة العربٌة 
 االنجلٌزٌة(

 مــــاس أ . 
 :ررـــــالمم

 ممدمة فً بنٌة الحاسب

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

TYP 001  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

CCS 201 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمهارات   
الالزمة للطباعة على الحاسب بفعالٌة و سرعة و 

 باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة.

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب الخلفٌات    
المتعلمة ببنٌة الحاسب ومكوناته و النظرٌة و العملٌة 

 وسابل تصمٌمها و ربط بعضها ببعض.
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  برمجة الحاسب
 :ررـــــالمم

 نظم التشغٌل

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

CCS 202  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

CCS 203 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب المبادئ   
،   # Cاألساسٌة لكتابة برامج للحاسب باستخدام لغة  

والتً ٌدرس الطالب من خاللها كٌفٌة تصمٌم خرابط 
 التدفك لحل المسابل الحاسوبٌة المختلفة.

الطالب لادراً على فهم بعد إكمال هذا الممرر، سٌكون   
هٌاكل نظم التشغٌل، وأنواعها، واالختالفات بٌنها 
والتعامل معها, وإدارة عملٌات الذاكرة والتخزٌن, 
والولاٌة وأمن المعلومات. هذا باإلضافة الى التدرٌب 
على كٌفٌة إجراء العملٌات المختلفة الالزمة لتهٌبة 

 وتنظٌم نظام الحاسب.

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  ممدمة فً المنطك الرلمً
 :ررـــــالمم

 البرمجة المرئٌة

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

CCS 204  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

CCS 301 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعلومات   
األساسٌة لفهم تصمٌم و آلٌة عمل المكونات 

 االلكترونٌة الرلمٌة فً الحاسب. 

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب المهارات    
لتطوٌر برامج متكاملة، وبواجهات  ةوالمعلومات الالزم

م، رسومٌة لادرة على معالجة أنواع مختلفة من المها
وذلن باستخدام إحدى لغات البرمجة المربٌة كلغة بٌسن 

 المربٌة.
 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  صٌانة وتجمٌع الحاسب
 :ررـــــالمم

 الرسم بالحاسوب

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

CCS 302  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

CCS 303 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بمكونات   
الحاسب المادٌة والبرمجٌة, و كٌفٌة تجمٌع و فن 
واستبدال أجزاء الحاسب, و صٌانة و إصالح أعطال 

 الحاسب
 
 
 
 
 
 

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب المفاهٌم و    
الستخدام برامج الرسم باستخدام  ةالمهارات الالزم

الحاسب، وذلن لتصمٌم األنواع المختلفة من الرسومات 
 و الصور بما فٌها الرسومات و الصور المتحركة .
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 تراكٌب البٌانات :ررـــــالمم مــــاس أ .  إدارة تكنولوجٌا المعلومات :ررـــــالمم مــــاس أ .
 ورلم رمز ب .  CCS 304 :ررــالمم ورلم رمز ب .

 :ررــالمم
CCS 305 

 فـتوصٌ ج .   :ررــــالمم فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 

ٌمدم هذا الممرر صورة واضحة نظرٌة وعملٌة عن كٌفٌة   
 إدارة مشارٌع تكنولوجٌا المعلومات. 

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب باألفكار الفعالة الالزمة   
وذلن عن طرٌك اختٌار لعمل برامج ذات جودة عالٌة، 

 أفضل الخوارزمٌات لتنفٌذ المهام المختلفة.

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  اإلنترنت و تكنولوجٌا الوٌب
 :ررـــــالمم

 أسس لواعد البٌانات

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

CCS 401  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

CCS 402 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

بعد إكمال هذا الممرر سٌكون الطالب لادراً على تطوٌر  
موالع وصفحات اإلنترنت باستخدام عدة أنواع من  لغات 

 و أدوات تطوٌر صفحات االنترنت.

ٌزود هذا الممرر الطالب بالمبادئ األساسٌة لنظم لواعد   
البٌانات, وتصمٌم لواعد البٌانات، وإجراء العملٌات المختلفة 

 .  SQLعلٌها،  و برمجتها باستخدام لغة 

 
 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  شبكات الحاسب
 :ررـــــالمم

 أخاللٌات المهنة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

CCN 304  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

CCS 404 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى التعرٌف بالمبادئ األساسٌة  
لشبكات الحاسب و هٌاكلها المختلفة, والتعرف على 
األدوات المستخدمة فً بناء تلن الشبكات, و تمكٌن 

وإصالح  الطالب من تأسٌس الشبكات المحلٌة
 أخطابها.

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب باألخاللٌات   
والسلوكٌات المهنٌة المرتبطة بالتعامل مع الحاسب 
والمعلومات، وكذلن ٌتطرق للتعرٌف بحموق الملكٌة 

 الفكرٌة وأمن المعلومات و جرابم الحاسب.

 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  كوابل الشبكات
 :ررـــــالمم

 إدارة خوادم البرٌد االلكترونً

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

CCN 302  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

CCN 404 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بأنواع الكوابل  
المستخدمة فً شبكات الحاسب واآللٌة المتبعة فً 

البٌانات بواسطة هذه الكوابل، والطرق إرسال 
 المٌاسٌة لتركٌبها و اختبارها و إصالحها.

 

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب المعرفة و   
المهارات الالزمة إلدارة خادمات البرٌد االلكترونً، و 
تنفٌذ جمٌع المهام الخاصة بإنشاء حسابات 

جه المستخدمٌن، وتعدٌلها  وحل المشكالت التً توا
 خوادم البرٌد االلكترونً .

 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  مشروع التخرج
 :ررـــــالمم

 نظم تشغٌل الشبكات  

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

CCS 405  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

CCN 301 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

المهارات والمعارف ٌهدف هذا الممرر إلى تطبٌك  
التً اكتسبها الطالب أثناء دراسته، فً تصمٌم و تنفٌذ 
مشروع برمجً أو تطبٌمً من التراحه وبموافمة 
المشرف على المشروع. و ٌكسب هذا الممرر 
مهارات العمل الجماعً إدارة و توزٌع المهام و 
التخطٌط و المتابعة و التوثٌك و عرض األفكار أثناء 

 .منالشة المشروع
 

المعلومات   ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب  
والمعرفة الكافٌة عن نظم تشغٌل الشبكات ومكوناتها 
وكٌفٌة إدارة الموارد المختلفة بها،  وأن ٌكون لدٌه 
المدرة على تنفٌذ المهام المتعلمة بإدارة نظم تشغٌل 

 MS – Windows)الحاسب الداعمة للشبكات مثل 
Server 2008 ) . 
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 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  أمن الشبكات  
 :ررـــــالمم

 الفهارس النشطة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

CCN 402  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

CCN 401 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالمبادئ  
فً المراحل  وإدارتهامن الشبكات األساسٌة أل

المختلفة لنمل البٌانات وتوصٌلها، وكذلن األدوات 
الجدران المستخدمة لدعم أمن المعلومات والشبكات ك

وغٌرها من الوسابل التً ٌمكن النارٌة, والمرشحات 
 استخدامها لتأمٌن شبكات الحاسب.

تنفٌذ   بعد إكمال هذا الممرر سٌكون الطالب لادراً على  
كإدارة  ، م المتعلمة بإدارة الفهارس النشطةجمٌع المها

حسابات المستخدمٌن، والحاسبات المتصلة على الشبكة 
وإنشاء سٌاسات المجموعات وتطبٌمها وتعدٌلها  وتعٌٌن 
الصالحٌات للمستخدمٌن و المجموعات و تأمٌن 

 الدخول على النطالات.
 

 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

  مشروع التخرج

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

CCN  405    

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

ٌهدف هذا الممرر إلى تطبٌك الطالب للمهارات و المعارف التً اكتسبها أثناء دراسته فً تصمٌم و تنفٌذ مشروع 
تطبٌمً من التراحه و بموافمة المشرف على المشروع،  و ٌكسب هذا الممرر مهارات العمل الجماعً، وإدارة و 

 المهام، والتخطٌط والمتابعة، والتوثٌك وعرض األفكار أثناء منالشة المشروع.توزٌع 
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 : فً لسم علوم الحاسب الهٌبة التدرٌسٌة. 5

 المولع اإللكترونً البرٌد اإللكترونً التحوٌلة االسم 

 /mqalrashidi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 0003 د.مالن بن لالط عوض الرشٌدي  .7

 /hsalharbi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 0003 د. هانً صٌاف الحربً  .2

 ahmad.hassanat@gmail.com http://www.ut.edu.sa/ar/web/u52676  د. أحمد حسنات  .1
 Sami.Mnasri@irit.fr http://www.ut.edu.sa/ar/web/u53382 0000 سامً منصريد.    .6

 satawi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/satawi - د.  صالح خضر العطوي  .6

 /kalmohammadi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 0011 خالد سلٌمان الدمحميد.    .5

 /n.nasri@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 9761 د. ناجح نصري  .1

 /k_zidi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web - د. كمال زٌدي  .1

 /dalwadani@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web - د. ضٌف هللا الودعانً   .9

  مبتعث  عبدهللا العطويأ.  .74

  مبتعث  أ.منصور الغامدي  .77

  مبتعث  أ.علً الشهري   .72

 /am.aljohani@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web - أحمد ماطر الجهنًأ.  .71

 /alalawi1405@gmail.com http://www.ut.edu.sa/ar/web - أ.عبدالرحمن العلوي  .76

 /g.alghorayed@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web - أ.غرضان الغرٌض  .76

 راضً عبدهللا بن ماجدأ/    .75
 الروٌلً

- majed_m9@hotmail.com http://www.ut.edu.sa/web/majed9 

 alayda@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/web/u14738 - أ/  دمحم بن سعد العنزي  .71

 Ms.ali@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u56707 - علً أ/  مروه صابر حسن  .71

 d.elmobarak@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/u56746 7117 أ/  ضحى عوض النٌل المبارن  .79

ا.دالل مطٌع عوض أ/     .24
 المطٌري

7115 Dalazizy@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web/ 

 /rm.albalawi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 7118 أ.رشا مسلم البلوي  .27

 /s_talmoudi@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 7116 د. سامٌة حبٌب تلمودي  .22

 /a.atig@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 7113 د.أسماء محمود عتٌك  .21

 /m.wedr@ut.edu.sa http://www.ut.edu.sa/ar/web 7111 د. منٌة ٌوسف ودر  .26

 

 (رئٌس/ مشرف المسم)بٌانات االتصال  -7
 )مشرف المسم/ شطر الطالب( مالن بن لالط الرشٌديد. 
هاتف  

: 
  0144563001 فاكس : 0144563038

صندوق برٌدي  71491تبون  البرٌد:
741 

 

  mqalrashidi@ut.edu.sa البرٌد اإللكترونً:
 

 

المولع 
   اإللكترونً:

http://www.ut.edu.sa/ar/web/department-of-computer-science-economics/department 

 

 )مشرفة المسم/ شطر الطالبات( حنان الشحٌمً/د

 
 0144272172 فاكس : 0144272172/144 هاتف :

 
 شارع دمحم بن نصٌف  –حً الورود  -تبون   البرٌد:

البرٌد 
  halshehemi@ut.edu.sa اإللكترونً:
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