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 قسم علوم الحاسب

 كلمة رئيس القسم:

ذلك من تطور في مجال االتصاالت  رافق المعلوماتية وماوقود الماضية في مجال الحاسبات ان التطور الهائل الذي شهدته الع

الحاسب م علوم نتيجة لذلك انشئ قسعلى حياتنا اليومية في شتى المجاالت. الكبير والذي كان له االثر  والتكنولوجيا الحيويةوالشبكات 

لوم الحاسب يعتبر قسم عو .اآللي حقول المعرفة المرتبطة بعلوم الحاسببالمفاهيم والنظريات المتعلقة  التطور وترسيخ اهذلمواكبة 

بشطري  لحاسبفي علوم ا البكالوريوسجة در القسم يمنح حيث اول قسم تم افتتاحه في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة تبوك

يحتاجها تي الالمعرفية المجاالت  من تغطي العديدلبرنامج علوم الحاسب والتي  المعتمدةلخطة الدراسية بعد اجتياز الطلبة ل ،الكلية

   علوم الحاسب. مختلف فروععمل في سوق الالطالب لتأهيله ل

جيل من الخريجين يمتلك مستوى عالي من قدرات التحليل والتصميم واالبتكار، كونها تعتبر من  إلعداديهدف قسم علوم الحاسب و

القسم انشطة علمية وثقافية يكون محورها ولتحقيق ذلك يعتمد   .مجال الحاسب اآلليالعاملين في  ىلد الهامة واالساسيةالشروط 

هنية في بكفاءة وم وايساهم حتى الطالب بهدف خلق جو من المنافسة العلمية بين الطلبة والذي سيحقق تنمية في قدراتهم ومهاراتهم

ل مما هو للتزود بك الدارسينالطلبة من نوعها تؤهل  ومناسبة فريدة بيئةالقسم كما يوفر برنامج علوم الحاسب الذي يقدمه   .المجتمع

 تقنية المعلوماتمجال الحاسبات و الحتكاك بذوي االختصاص والخبرة فيمن خالل ا، علوم الحاسب والمعلوماتيةجديد في مجال 

 .يدعم المعرفة في هذا المجال باإلضافة الى المهارات الفنية والبحثية للدارسةمما 

ي تقديم التي تساهم فالحاسبات  العلمية في شتى مجاالت علوم باألسس الطالبتزويد ب الحاسبعلوم  من خالل برنامج القسميقوم 

طة الدراسية لبرنامج علوم وقد اخذ بعين االعتبار عند وضع الخ. المجتمع المحليمتعددة في  مجاالتأصيلة تخدم و علميةحلول 

سس أ دورة تطوير وتحديث خطة البرنامج على اعتماديسعى القسم وضمن والجمع ما بين النظرية والتطبيق والممارسة،  الحاسب

وقد .  )IEEE) \ACMمثلمعلومات من منظمات متخصصة في علوم الحوسبة وتقنية ال الخطة الدراسية تحديثمعايير عالمية في و

. باالضافة (ABET)ة والتقنيهيئة االعتماد األكاديمي لعلوم الهندسة الدولي من  األكاديميحصل برنامج علوم الحاسب على االعتماد 

ز الوطني المرك-هيئة تقويم التعليمخالل  الحاسب منعلوم برنامج المحلي ل األكاديميلحصول على االعتماد يسعى القسم ل الى ذلك

 .(NCAAA) األكاديميلالعتماد  للتقويم الهيئة الوطنيةللتقويم واالعتماد االكاديمي والمسماة سابقاً 
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 النشأة:

 األهداف:

 

 

  تزويد الخريجين بفهم عميق ومعرفة في علوم الحاسب اآللي، من أجل أن تكون المشاركة في هذه الممارسة اإلنتاجية لعلوم

 وحل مشاكل كبيرة عبر مجموعة واسعة من مجاالت التطبيق.الحاسب من خالل تحديد 
 .تخريج طالب قادرين على تطبيق معرفتهم ومهاراتهم في علوم الحاسب من أجل المنفعة العامة للمجتمع 
  تخريج طالب قادرين على تعزيز الرفاهية االقتصادية لمنطقة تبوك والمملكة على حد سواء من خالل مزيج من الخبرة

 والقيادة، وروح المبادرة. التقنية،
 .إعداد الطالب لتقلد المهن الناجحة والمثمرة كمتخصصين في كل من المؤسسات الصناعية والحكومية 
  إعداد خريجين لديهم الفهم والمعرفة القانونية واألخالقية، وقضايا السياسة االجتماعية والعالمية في مجال أنظمة الحاسب

 الت لمعالجة احتياجات المجتمع والمؤسسات باحتراف.وتطوير العمل الجماعي واالتصا
 .إعداد الطالب لمتابعة الدراسات العليا والتعلم مدى الحياة في مجال سريع التطور 

 الرسالة:

.عاليةوتسهيالت بحثية مستدامة وبجودة  متميزة توفير بيئة تعليميةخدمة الطالب والمجتمع من خالل   

 : البكالوريوس في قسم علوم الحاسب الحصول على درجة متطلبات

الخبرات العملية في مجال علوم الحاسب مما يمّكن الطالب ويهدف قسم علوم الحاسب اآللي منذ إنشاء الكلية على توطيد المعرفة العلمية 

المتجدد حيث يتوفر عدد كبير من الفرص الوظيفية لخريجي قسم علوم ووالطالبة من مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال الواسع 

تصميم المنهج بطريقة تتيح لقسم علوم الحاسب اآللي حرية كبيرة في تكييف المناهج الدراسية وفقا الحتياجات الطالب  ولذلك تم الحاسب،

وقطاع األعمال والصناعة. لهذا الغرض، ركز البرنامج التعليمي لقسم علوم الحاسب على النتائج األساسية التي يجب الوفاء بها، وتوفير 

 .صإمكانية التعمق في كل تخص

.على المستوى المحلي واإلقليمي والدوليفي علوم الحاسب علمياً ومهنياً وأخالقياً  تخريج طالب متميزين  

 الرؤية:
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 :الوظيفية الفرص

 نظم رمجمب 

  بيانات ومدير قواعدمصمم 

 مدير أمن معلومات 

 برمجيات ومطور مدير 

 مدير مركز حاسب 

 محلل شبكاتمدير و 

 محلل نظم معلومات 

 شبكات أمن اخصائي 

 

 الهيكل التنظيمي للقسم

 

 

 :القسم لجان

 في القسم ويسند اليها المهام التالية:لجنة المناهج والخطط الدراسية  .1

 المناهج حدةو معايير وفق واإلنجليزية العربية باللغتين بالقسم األكاديمية للبرامج الدراسية الخطط وتطوير إعداد 

 رومعايي بالجامعة الدراسية والخطط للبرامج اإلجرائي الدليل في المحددة والنماذج بالجامعة الدراسية والخطط

رئيس القسم

مجلس القسم

لجان القسم

لجنة المناهج 
والخطط الدراسية
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 العامة واألطر ( والموجهاتABET) الدولي واالعتماد األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة ومتطلبات

 والطالب التدريس هيئة أعضاء من كل آراء االعتبار في األخذ مع (ACM/IEEE)المعيارية للمرجعيات

 .المحلي والمجتمع العمل وسوق والخريجين

 والجامعة بالكلية والمناهج ووحدة الخطط لجنة مع المستمرّ  التنسيق. 

 مجالس ياتتوص على بناءً ( الكليّة متطلَّبات) الكلية داخل المتعددة البرامج بين المشتركة الدراسيّة المقررات تحديد 

 .المختّصة العلميّة األقسام

 مع ذلك موائمة ومدى لها السابقة والمتطلبات المقررات وتوصيف ومحتويات ترميز ودراسة وتطوير مراجعة 

 .والجامعة والكلية القسم ورؤية أهداف ومع منها المتوقعة التعليم ومخرجات أهدافها

 مخرجات مع والتقويم التدريس وأساليب الخطة مقررات بين واالنسجام التوافق مدى ودراسة وتطوير مراجعة 

 .والجامعة والكلية القسم ورؤية أهداف ومع المتوقعة التعليم

 متطلبات مع القسم في دراسته أثناء الطالب يكتسبها التي والمهارات المعارف مالئمة لمدى الدورية المراجعة 

 .العمل سوق

 لخاصةا المقررات تدريس من المستخلصة والتوصيات الراجعة التغذية خالل من الدراسية للخطة الدوري التقييم 

 .المناسبة باإلجراءات مقترح وتقديم والخريجين والمقيمين والمحكمين التدريسية الهيئة أعضاء قبل من

 القسم لمجلس التوصيات ورفع للقسم االختيارية المقررات تحديد. 

 القسم برامج إلى المحولين بالطالب الخاصة األكاديمية المواد معادلة  ً  .للنظام وفقا

 اللجنة وإنجازات أنشطة جميع عن القسم لمجلس والتقارير المحاضر رفع. 

 عملها إطار في للجنة تسند أخرى مهام أي. 

 

 :في القسم ويسند اليها المهام التالية لجنة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي .2

 القسم في والدولي الوطني األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان خطة وتنفيذ إعداد. 

 القسم منسوبي بين الجودة ثقافة نشر على العمل. 

 ةالمطلوب النماذج من الحديثة واإلصدارات والوثائق بالمطبوعات بالقسم التدريس هيئة أعضاء وإمداد تجهيز 

 .الصلة ذات المراجع جميع وكذلك والدولي المحلي االعتماد على للحصول

 دةالجو ضمان وحدة إلى وتسليمها بالقسم التدريس هيئة أعضاء من المقررات وتقارير ملفات ومراجعة استالم 

 .الكلية في األكاديمي واالعتماد

 األداء  تومؤشرا والنماذج والتقارير المستندات جميع إعداد في القسم في المختلفة اللجان مع والتنسيق اإلشراف

 .واالعتماد األكاديمي الجودة لضمان المطلوبة المرجعية والمقارنات

 القسم في األكاديمي واالعتماد الجودة مجال والتأهيل في التدريب على اإلشراف . 

 مفهرسة ملفات في وحفظها بالقسم األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان عمليات وتوثيق تجميع. 

 األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان وحدة من للقسم المحالة المستمرة التحسين توصيات تنفيذ متابعة. 

 رالتقاري وإعداد األكاديمي واالعتماد الجودة بضمان العالقة ذات المتنوعة االستبيانات وتحليل وتفريغ جمع. 

 عملها إطار في للجنة تسند أخرى مهام أي. 
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 :البحثية األنشطة

 االتية: المجاالت فيركز تتعليها أعضاء قسم علوم الحاسب  يعملاهم األنشطة البحثية التي 

 Algorithmsالخوارزميات    .1

 Programming Languages and Compiler Design   وبناء المترجماتلغات البرمجة  .2

 Software Engineeringهندسة البرمجيات    .3

 Artificial Intelligenceالذكاء الصناعي      .4

 Operating systemsنظم التشغيل      .5

 Computer Graphicsالرسم بالحاسب       .6

  Cryptographyالتشفير  .7

 Theory of Computationنظرية الحوسبة     .8

 Parallel and Distributed Computingالحوسبة الموزعة والمتوازية    .9

 Computer Networksشبكات الحاسب    .10

 Modeling & Simulationالنمذجة والمحاكاة    .11

  Bioinformatics & Biotechnology الحيوية والتكنولوجيا الحيوية المعلوماتية .12
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 برنامج علوم الحاسب:

افتتاح كلية الحاسبات وتقنية المعلومات. يهدف البرنامج منذ انشاءه علوم الحاسب اآللي جنبا إلى جنب مع  برنامجتم إنشاء 

لسريع يكونوا قادرين على مواكبة التطور ا لمعرفة والخبرات األكاديمية بحيث يمكن للطالب االستفادة منه وعلى بناء قوي ل

اجات احتيمع ناسب تالدراسية لبرنامج علوم الحاسوب لتكون مرنة بحيث ت الخطةم تم تصميفي مجال الحاسب االلي. 

 فإن البرنامج يركز على المقررات األساسية التي ال بد لطالب علوم الحاسوب . وبناًء عليهالطالب وتستجيب لسوق العمل

نحو فة كافية للعمل على المعرالمتخرج الحصول عل مختلف مجاالت التخصص بحيث يستطيع الطالب  دراستها لتشمل

  :التالي

 مطور برامج )مبرمج(. •
 مصمم قاعدة البيانات والمسؤول.مدير و •

 مدير أمن المعلومات. •
 .تطبيقاتمطور  •
 مدير مركز الحاسوب. •
 شبكات.محلل  •
 مدير مشروع البرمجيات. •
 محلل نظم المعلومات. •
 الدعم الفني لنظم المعلومات. •
 متابعة الدراسات العليا. •

  : رسالة برنامج علوم الحاسب

يلتزم برنامج علوم الحاسب بتوفير تعليم عالي الجودة، وإكساب الطالب مبادئ ومهارات البحث العلمي بهدف إعدادهم 

 للتعليم الُمستمر والمهني، مع  مستوى عالي من األخالقيات والمسئوليات المهنية، واإلسهام بفعالية في خدمة المجتمع.

 :علوم الحاسبأهداف برنامج 

 لديهم القدرة على تنفيذ األعمال الخاصة بعلوم الحاسب بإحترافية . مؤهلين خريجين إعداد (1

 لمحافظة على البيئة األكاديمية الودية والمشجعة على التعليم و البحث العلمي.ا (2

 عداد الطالب لمتابعة الدراسات العليا والتعليم الُمستمر.إ (3

في السلوك األخالقي والمسئولية، و توفير قادة في المجالين األكاديمي  عداد خريجين لديهم مستوى عاليإ (4

 والمجتمعي.

 

 :المخرجات التعليمية للطالب ببرنامج علوم الحاسب

a) للمخرجات  التعليمية للطالب و تخصصهم المالئمة والرياضيات الحاسوبية المعرفة تطبيق على القدرة. 
b) للحل.، وتحديد وتعريف متطلبات الحوسبة المالئمة سألةالقدرة على تحليل الم 
c) ة لتلبي ، وذلك  أو برنامج ،نمكّو  ، المعالجة، القائم على الحاسوبنظام  ويمالقدرة على تصميم وتنفيذ وتق

 .حتياجات المطلوبةاإل
d)  مشترك هدفالقدرة على العمل بفعالية في فرق إلنجاز. 
e) ذات العالقة بعلوم الحاسب وإستخداماته. األخالقية، القانونية، األمنية، و المجتمعية المسئوليات المهنية، فهم 
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f)  َّحضور عند تقديم أي عرض أو تقديم عمل ذات من ال كبيرة ال مع مجموعة القدرة على التواصل بشكل فع

 عالقة بعلوم الحاسب.
g) نظمات والمجتمعالقدرة على تحليل األثر المحلي والعالمي للحوسبة على األفراد والم. 
h)  ُف على متطلباته. ستمرالقدرة على المشاركة في التطوير المهني الم  و التعرُّ
i)  التقنيات الحالية والمهارات واألدوات الالزمة لممارسة الحوسبة استخدامالقدرة على. 
j) ظم وتصميم الن م الحاسوب في النمذجةو، ونظرية علالخوارزميةمبادئ الالقدرة على تطبيق األسس الرياضية و

 .في خيارات التصميم التي تدخل    المفاضالت إدراكوضح تالحاسوبية بطريقة 
k)  تطوير في بناء أنظمة برمجيات متفاوتة التعقيدالتصميم والالقدرة على تطبيق مبادئ. 
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 الحاسب علوم لقسم الدراسية الخطة

 :علوم الحاسبمتطلبات الكلية للحصول على درجة البكالوريوس في 

 ( ساعة دراسية كما يلي:137للحصول على درجة البكالوريوس في قسم علوم الحاسب فإنه يتعين على الطالب إكمال )

 عدد الساعات الدراسية المتطلبات عدد

 20 متطلبات  جامعة 1

 25 متطلبات كلية 2

 80 متطلبات  قسم إجبارية 3

 12 متطلبات قسم اختيارية 4

 

 الجامعة:  متطلبات

 الرمز المقرر اسم
 المتطلب الوحدات المعتمدة عدد

 السابق
 نظري معتمدة

 مهارات االتصال
COMM 001 2 2  

 مهارات الحاسب وتطبيقاته
CSC 001 3 4  

 مهارات التعلم والتفكير والبحث
LTS 001 3 4  

 لغويةمهارات 
ARAB 101 2 2  

 1الثقافة اإلسالمية 
ISLS 101 2 2  

 2الثقافة اإلسالمية 
ISLS 201 2 2 ISLS 101 

 3الثقافة اإلسالمية 
ISLS 301 2 2 ISLS 201 

 4الثقافة اإلسالمية 
ISLS 401 2 2 ISLS 301 

 مهارات الكتابة
ARAB 201 2 2 ARAB 101 

  المجموع
20 22 
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 الكلية:  متطلبات
 

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 (1رياضيات )
MATH 100 3   3  

 فيزياء عامة
PHYS 101 3   3  

 (1اللغة اإلنجليزية )
ELS 001 15   5  

 (2اللغة اإلنجليزية )
ELS 002 15   5 ELS 001 

 أحياء عامة
BIO 101 3   3  

 كيمياء
CHEM 101 3   3  

 (2رياضيات )
MATH 101 3   3 MATH 100 

 المجموع
    25  
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 المتطلبات اإلجبارية لقسم علوم الحاسب
 

 الرمز المقرر اسم

 الوحدات عدد
 الساعات عدد

 المعتمدة
 السابق المتطلب

 تمارين عملي نظري

 أساسيات التكامل
MATH 200 4  1 4 MATH 101 

 إحصاء عام
STAT 201 4   4  

 لطلبة الحاسب إنجليزيةلغة 
ELS 210 3   3 ELS 002 

 معمل الفيزياء العامة
PHYS 281  2  1 PHYS 101 

 (1برمجة الحاسب )
CSC 101 3 2  4 CSC 001 

 (2) الحاسب برمجة
CSC 102 3 2  4 CSC 101 

 أخالقيات مهنة الحاسب
CSC 109 1   1 CSC 001 

 التصميم المنطقي
CEN 210 3   3 MATH 251 

 المنطقيمعمل التصميم 
CEN 211  2  1 CEN 210 

بلغة برمجة والتنظيم الحاسب 

 CSC 210 3 2  4 التجميع
CSC 101, 
CEN 210 

 كيب البيانات والخوارزمياترات
CSC 220 3  2 3 CSC 102 

 هندسة البرمجيات
CSC 221 3  2 3 CSC 220 

 والويب اإلنترنتتقنية 
CIT 230 2 2  3 CSC 102 

 الجبر الخطي
MATH 241 3   3 MATH 251 

 أسس الرياضيات
MATH 251 3  1 3 MATH 101 

 لغات البرمجة
CSC 300 3   3 CSC 220 

 تقنيةال الكتابة
ELS 301 3   3 ELS 210 
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 نظم التشغيل
CSC 410 3   3 CEN 312 

 (1نظرية االحتماالت)
STAT 311 3   3 STAT 201 

 عمارة الحاسب
CEN 312 3   3 CSC 210 

 الخوارزمياتتحليل و تصميم
CSC 321 3  2 3 CSC 220 

 شبكات الحاسب
CEN 330 3 2  4 CEN 312 

 نظم قواعد البيانات
CIS 340 3 2  4 CSC 220 

 تدريب ميداني لطلبة علوم الحاسب
CSC 390    0 موافقة القسم 

 نظرية الحوسبة
CSC 420 3  2 3 CSC 220 

 الذكاء االصطناعي
CSC 450 2 2 2 3 CSC 321 

 (1مشروع تخرج )
CSC 490 1   1 موافقة القسم 

 (2مشروع  تخرج )
CSC 491 1 4  3 CSC 490 
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ساعة من المقررات الواردة في الجدول  12)يختار الطالب  بات االختيارية لقسم علوم الحاسبالمتطل

 :التالي(

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 السابق المتطلب

 تمارين عملي نظري

 البرمجة المرئية
CSC 301 2 2  3 CSC 102 

 برمجة النظم
CSC 411 3   3 CSC 410 

 بناء المترجم
CSC 421 3   3 CSC 420 

 طرق عددية
CSC 422 3   3 CSC 321 

 هندسة البرمجيات المتقدمة
CSC 423 3   3 CSC 221 

 النمذجة و نظم المحاكاة 
CSC 424 3   3 STAT 311 

 المتقدمة قواعد البيانات
CIS 440 3   3 CIS 340 

 تفاعل اإلنسان واآللة
CIT 450 3   3 CSC 102 

 الرسم بالحاسب
CSC 452 3   3 CSC 321 

 الوسائط المتعددةأنظمة 
CIT 453 3   3 CSC 321 

 لةاآلتعلم 
CSC 454 3   3 CSC 321 

 معالجة الصور الرقمية
CSC 455 3   3 CSC 321 

 أمن الحاسب والمعلومات
CIT 460 3   3 CSC 321 

 مواضيع خاصة في علوم الحاسب
CSC 492 3   3 موافقة القسم 
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  :حسب مستويات البرنامجالمقررات توزيع جدول 

 : األولى )التحضيرية( السنة

 ما يلي: االولىوتشمل المواد الدراسية للسنة 
 األول الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 مهارات االتصال
COMM 001 2   2  

 وتطبيقاتهمهارات الحاسب 
CSC 001 4   3  

 (1الرياضيات )
MATH 100 3   3  

 (1) اإلنجليزيةاللغة 
ELS 001 15   5  

 فيزياء عامة
PHYS101 3   3  

 المجموع
    16  

 الثاني الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 مهارات التعلم والتفكير والبحث
LTS 001 3   3  

 (2رياضيات )
MATH 101 3   3 MATH 100 

 أحياء عامة
BIO 101 3   3  

 كيمياء
CHEM 101 3   3  

 (2) اإلنجليزيةاللغة 
ELS 002 15   5 ELS 001 

 المجموع
    17  
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 :السنة الثانية
 وتشمل المواد الدراسية للسنة الثانية ما يلي:

 

 األول الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

  ISLS 101 2   2 (1) الثقافة اإلسالمية

 CSC 101 3 2  4 CSC 001 (1الحاسب )برمجة 

 ELS 210 3   3 ELS 002 لغة إنجليزية لطلبة الحاسب

 MATH 200 4  1 4 MATH 101 أساسيات التكامل

 MATH 251 3  1 3 MATH 101 أسس الرياضيات

  ARAB 101 2   2 لغويةمهارات 

  18     المجموع

 الثاني الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 ISLS 201 2   2 ISLS 101 (2) الثقافة اإلسالمية

 CSC 102 3 2  4 CSC 101 (2) الحاسب برمجة

 CSC 109 1   1 CSC 001 أخالقيات مهنة الحاسب

 CEN 210 3   3 MATH 251 التصميم المنطقي

  STAT 201 4   4 إحصاء عام

 ARAB 201 2   2 ARAB 101 مهارات الكتابة

 PHYS 281  2  1 PHYS 101 معمل الفيزياء العامة

  17     المجموع
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 :السنة الثالثة
 وتشمل المواد الدراسية للسنة الثالثة ما يلي:

 األول الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

بلغة برمجة والتنظيم الحاسب 

 CSC 210 3 2  4 التجميع
CSC 101, 
CEN 210 

 CSC 220 3  2 3 CSC 102 كيب البيانات والخوارزمياترات

 CIT 230 2 2  3 CSC 102 تقنية اإلنترنت والويب

 MATH 241 3   3 MATH 251 الجبر الخطي

 STAT 311 3   3 STAT 201 (1نظرية االحتماالت)

 CEN 211  2  1 CEN 210 المنطقيمعمل التصميم 

  17     المجموع

 الثاني الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 CEN 312 3   3 CSC 210 عمارة الحاسب

 CSC 321 3  2 3 CSC 220 تحليل الخوارزمياتو تصميم

 CIS 340 3 2  4 CSC 220 نظم قواعد البيانات

 ELS 301 3   3 ELS 210 تقنيةال الكتابة

 CSC 221 3  2 3 CSC 220 هندسة البرمجيات

 ISLS 301 2   2 ISLS 201 3الثقافة اإلسالمية 

  18     المجموع

 الصيفي الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

تدريب ميداني لطلبة علوم 

 الحاسب
CSC 390    0 موافقة القسم 

  0     المجموع
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 :السنة الرابعة
 وتشمل المواد الدراسية للسنة الرابعة ما يلي:

 

 األول الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 CEN 330 3 2  4 CEN 312 شبكات الحاسب

 CSC 420 3  2 3 CSC 220 نظرية الحوسبة

 CSC 410 3   3 CEN 312 نظم التشغيل

 CSC 300 3   3 CSC 220 لغات البرمجة

 Cxx xxx 3   3 Cxx xxx (1مقرر اختياري )

 موافقة القسم CSC 490 1   1 (1مشروع تخرج )

  17     المجموع

 الثاني الفصل

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب

 تمارين عملي نظري السابق

 الذكاء االصطناعي
CSC 450 2 2 2 3 CSC 321 

 (2مقرر اختياري )
Cxx xxx 3   3 Cxx xxx 

 (3مقرر اختياري )
Cxx xxx 3   3 Cxx xxx 

 (4مقرر اختياري )
Cxx xxx 3   3 Cxx xxx 

 (4) الثقافة اإلسالمية 
ISLS 401 2   2 ISLS 301 

 (2مشروع  تخرج )
CSC 491 1 4  3 CSC 490 

 المجموع
    17  
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ساعة من المقررات الواردة في الجدول  12المتطلبات االختيارية لقسم علوم الحاسب  )يختار الطالب 

 :التالي(

 الرمز المقرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 السابق المتطلب

 تمارين عملي نظري

 البرمجة المرئية
CSC 301 2 2  3 CSC 102 

 برمجة النظم
CSC 411 3   3 CSC 410 

 بناء المترجم
CSC 421 3   3 CSC 420 

 طرق عددية
CSC 422 3   3 CSC 321 

 هندسة البرمجيات المتقدمة
CSC 423 3   3 CSC 221 

 النمذجة و نظم المحاكاة 
CSC 424 3   3 STAT 311 

 المتقدمة قواعد البيانات
CIS 440 3   3 CIS 340 

 تفاعل اإلنسان واآللة
CIT 450 3   3 CSC 102 

 الرسم بالحاسب
CSC 452 3   3 CSC 321 

 الوسائط المتعددةأنظمة 
CIT 453 3   3 CSC 321 

 لةاآلتعلم 
CSC 454 3   3 CSC 321 

 الرقميةمعالجة الصور 
CSC 455 3   3 CSC 321 

 أمن الحاسب والمعلومات
CIT 460 3   3 CSC 321 

 مواضيع خاصة في علوم الحاسب
CSC 492 3   3 موافقة القسم 
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 مخطط المتطلبات:
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 :توصيف المقررات

 CSC 001 مهارات الحاسب اآللي وتطبيقاته
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هذا المقرر هو مقدمة لمهارات الحاسب اآللي وتطبيقاته. ويغطي 

الحاسب وبرامج التطبيقات.  المقرر المفاهيم األساسية ألجهزة

أجهزة الحاسب )المكونات المادية  ويشمل المواضيع  التالية:

تقنية المعلومات، نظام التشغيل )ويندوز(، برنامج  البرمجية(،و

 اإللكترونيةمعالجة النصوص )وورد(، برنامج معالجة الجداول 

)إكسل(، برنامج معالجة العروض التقديمية )باوربوينت(، 

 عالجة قواعد البيانات )أكسس(، واإلنترنت.برنامج م

 CSC 101 (1برمجة الحاسب )

حل المشكالت وبرمجة الحاسبات.   إلى مدخالً هذا المقرر يعد 

ويشمل  المواضيع التالية:  خرائط سير العمليات، كتابة وتنفيذ 

البرامج، الميزات األساسية للغة البرمجة مثل أنواع البيانات، 

 قترانات، المصفوفات، والسالسل الرمزية.اال بناءات التحكم،

 CSC 102 (2) الحاسب برمجة

يهدف هذا المقرر إلى إعطاء الطلبة مقدمة عن البرمجة الشيئية. 

 ،األشكال، الكائنات، الوراثة، تعدد األصنافيغطي المقرر و

التحميل الزائد، مفاهيم تصميم واجهة المستخدم، السالسل 

 الملفات. والرمزية 

 CSC 109 أخالقيات مهنة الحاسب

المرتبط باستخدام الحاسبات.  األخالقي يركز المقرر على السلوك

امن  ،واألخالقيةيشمل المقرر مواضيع المسؤوليات المهنية و

جرائم والحاسبات، الخصوصية والحوسبة، والمعلومات 

 الحاسب. 

 CEN 210 التصميم المنطقي

مقدمة لمبادئ تصميم المنطق الرقمي ويحتوي  إن هذا المقرر  هو

على المواضيع التالية: أنظمة العد المختلفة العشري والثنائي 

والثماني والسادس عشر وغيرها، بوابات المنطق والجبر 

، وافقيالتالبوولي، تبسيط مستويات الدوائر المنطقية، المنطق 

اكرة لمتزامن، المسجالت والعدادات، الذاالمنطق التسلسلي 

 وبرمجة المنطق.

 

 CEN 211 المنطقيمعمل التصميم 

. التتابعيةو التوافقية وتنفيذ الدوائر تصميم للطالب المقرر يقدم هذا

 ومحاكاة تصميم وسيضم المقرر تجارب عشرة هناك وستكون

 الدوائر. وتنفيذ البرمجيات،

 

 CSC 210 التجميعبلغة رمجة والبتنظيم الحاسب 

يغطي هذا المقرر أساسيات تنظيم الحاسب والبرمجة بلغة 

التجميع. ويشمل المقرر على الموضوعات التالية: تجريدية 

الحاسب، التعليمات، الطرق الحسابية، والهيكل التنظيمي للمعالج 

الدقيق ولغة التجمع، لغة برمجة الحواسيب، وأنواع البيانات،  

 .والعنونة. وعمليات المجمع

 CEN 312 حاسبعمارة ال

 آلليالعمارة وتصميم الحاسب  األساسيةيقدم هذا المقرر المفاهيم 

ويشمل على كل من المواضيع التالية: عمارة مجموعة التعليمات، 

تصميم العمليات الحسابية بوحدة المنطق، تصميم مسار البيانات 

بوحدة المعالجة  األنابيببوحدة المعالجة المركزية، توصيل 

 المقررالمركزية، هيكلة الذاكرة والذاكرة االفتراضية ويغطي 

 .واإلخراج اإلدخالكذلك مقدمة عن عمليات 

 CSC 220 كيب البيانات والخوارزمياترات

يهدف هذا المقرر إلى دراسة تراكيب البيانات وتصميم 

الخوارزميات جنبا إلى جنب إلى تطبيقاتها العملية ويشمل هذا 

المقرر على الموضوعات التالية: القوائم المرتبطة، المكدسات، 

صفوف االنتظار، صفوف االنتظار ذات األولوية، أشجار 

 البيانات، وعمليات الفرز والترتيب والبحث.

 CSC 321 تحليل الخوارزمياتو تصميم

تحليل وتصميم  أساسياتتعليم الطالب  إلىيهدف هذا المقرر 

الخوارزميات ويشمل مواضيع الدراسة التالية: أداء الخوارزميات 

الجيد والمتوسط والسيئ، تقنيات التصميم للخوارزميات، البرمجة 

الديناميكية، نظام فرق تسد في تصميم الخوارزميات، التتبع 

 التراجعي والخوارزميات ذات الطرق القصيرة للبرمجة. 

 CIT 230 يبنترنت والوتقنية اإل

يب نترنت والواإلتعريف الطالب بتقنيات  إلىيهدف هذا المقرر 

 أساسياتالحديثة  ويحتوى المقرر على المواضيع التالية: 

الترميز  لغات العالمية، الشبكة العنكبوتية الويب، نترنت،اإل

(HTML(،)XHTML،) التعاقبية، تصميم صفحات الويب األنماط

 . جافا سكريبتولغة برمجة 

 CSC 300 لغات البرمجة

يهدف هذا المقرر إلبراز المميزات والفروقات بين لغات البرمجة 

البيانات، تراكيب التحكم،  أنواعيغطي مفاهيم والمختلفة. 

 لىإالعمليات، البيئات المختلفة للغات البرمجة ويتطرق المقرر 

 مقارنة سمات لغات البرمجة. وتحليل 

 CSC 410 نظم التشغيل
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 طورها،تبنيتها، التشغيل، تعريف الطالب بنظم  إلىيهدف المقرر 

التشغيل، تراكيب نظم  دور نظم إلىومهامها.  ويتطرق المقرر 

الذاكرة  إدارةتزامنها، جدولة المهام، والتشغيل، العمليات 

 االختناق.واالفتراضية، والرئيسية 

 CEN312متطلب سابق: 

 CSC 420 نظرية الحوسبة

بة الحوسويسلط هذا المقرر الضوء على نظرية اللغات الشكلية 

التعابير النظامية، آالت التشغيل الذاتي  يركز على اللغات،و

المخططات االنتقالية، نظرية كليين، اللغات النظامية  المحدودة،

وقواعد السياق الحر. كما يتطرق إلى آالت التشغيل المنتهية 

 .ياق الحر وآالت تورنجالمعززة بالمكدسات، لغات الس

 CSC 221 هندسة البرمجيات

يقدم هذا المقرر األساسيات والتقنيات المستخدمة في هندسة 

البرمجيات ويغطي كل من المواضيع التالية: مقدمة في هندسة 

التطور السريع للبرمجيات،  البرمجية،البرمجيات، العمليات 

هندسة المتطلبات، نماذج النظام والتصميم الهيكلي، مرحلة 

 التصميم وتنفيذ البرمجيات، اختيار البرمجيات وتطويرها.

 CEN 330 شبكات الحاسب

يقدم هذا المقرر مقدمة في الشبكات ومعدات الشبكات وكذلك 

برمجيات الشبكات والطبقات الفعلية وطبقة رابط البيانات وطبقة 

 وأنظمةية الشبك والتطبيقاتالتحكم بوسيط النقل وطبقة الشبكة 

 الشبكية.النقل والتطبيقات 

 CIS 340 نظم قواعد البيانات

تعريف الطالب بأساسيات أنظمة قواعد  إلىيهدف هذا المقرر 

لهيكلة  يةاألساسالمفاهيم  يغطى المقرر المواضيع التاليةوالبيانات 

نمذجة و العالئقي النماذج العالئقية والجبروقواعد البيانات  أنظمة

م ولغة االستعال العالئقيالبيانات باستخدام نموذج الكينونات 

 .ميم قواعد البياناتمفهوم تبسيط تصوواالعتمادية الوظيفية 

 CSC 450 الذكاء االصطناعي

تعريف الطالب بأساسيات الذكاء  إلىيهدف هذا المقرر 

وحل  الذكيالعميل : يغطى المقرر المواضيع التاليةو االصطناعي

طرق وتمثيل المعرفة وتحقق القيود والمشاكل عن طريق البحث 

معالجة اللغات الطبيعية والروبوتات و اآللةتعلم واالستنتاج 

 االصطناعي.الذكاء  فيعملية التطبيقات والخبيرة  األنظمةو

 CSC 390 تدريب ميداني لطلبة علوم الحاسب

ل مدة خال أسابيعتمتد فترة التدريب في هذا المقرر لمدة ثمانية 

من خطة قسم علوم  الثالثةالفصل الدراسي الصيفي للسنة 

الحاسب. خالل فترة التدريب سيخضع الطالب للتدريب العملي 

خاصة موافق عليها من  أوشبه حكومية  أوفي مؤسسة حكومية 

  قبل الكلية.

 CSC 490 (1مشروع التخرج لطلبة علوم الحاسب )

في هذا المقرر يقوم الطالب بتطبيق ما تعلموه لعمل تطبيق 

ق عليه القسم  حاسوبي لمقترح مشروع يحدده الطالب ويواف

من مشروع التخرج لطلبة علوم الحاسب  األولويتضمن الجزء 

، العمل اإلبداعيةمقترح المشروع، دراسة الجدوى، الخصائص 

الجدول اإلداري إلنجاز وكفريق، الموازنة الخاصة بالمشروع 

 .المشروع

 CSC 491 (2مشروع التخرج لطلبة علوم الحاسب )

يتضمن الجزء الثاني من مشروع التخرج لطلبة علوم الحاسب 

المشروع بأسلوب الفريق والتواصل المهني عالي المستوى  إنجاز

العروض التقديمية.  أيضا يتضمن تصميم ومن خالل التقارير 

 للفحص لضمان صحته.  وإخضاعهالمشروع وتنفيذه 

 

 CSC 422 طرق عددية

يتم التأكيد في هذا المقرر على تطوير خوارزميات عددية لحل 

لتي من المواضيع ا  والهندسة.بعض المسائل المشتركة في العلوم 

يتم دراستها: األنظمة العددية واألخطاء، حل المعادالت غير 

الخطية، القطع، حل مجموعة معادالت خطية. التقريب. التفاضل 

 معادالت التفاضلية. العددي، التكامل العددي وحل ال

 CIT 450 اآللةوتفاعل اإلنسان 

ن التفاعل ما بي بأساسياتتعريف الطالب  إلىيهدف هذا المقرر 

ويحتوى المقرر على المواضيع التالية: سهولة  اإلنسانوالحاسب 

عمليات التصميم والنظريات  إدارةالتفاعلية،  لألنظمةاالستخدام 

النظم التفاعلية وإدارة عمليات التصميم، تقييم  واجهات  أساسياتو

المعالجة المباشرة ، البيئات االفتراضية، قوائم  ،المستخدم

 االختيار، نماذج  التعبئة، مربعات الحوار، وسائل التفاعل،

 البحث عن المعلومات. والتعليمات الفورية  التوثيق،

 CSC 452 الرسم بالحاسب

في استخدام الحاسب اآللي  األساسية المبادئيعرض هذا المقرر 

ر ، معايياألولي اإلخراجفي الرسم وتشمل التالي: أنظمة الرسم، 

، التحوالت الهندسية، عرض ثنائي األبعاد، عرض األوليةالرسم 

ثالثي األبعاد، األساليب المرئية لكشف السطح، نماذج اإلضاءة 

وتطبيقاتها  األلوانأساليب تشكيل وتقديم السطح، نماذج و

 والصور المتحركة.
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  CSC 421 بناء المترجم

هذا المقرر يقدم النظرية األساسية والخوارزميات واألدوات التي 

تستخدم لبناء المترجم. وأهم الموضوعات التي يحتويها المقرر 

تشمل طرق التعريف الكالمي، التعريف النحوي، الوصف 

توي كذلك يح المصدرية.اللغوي للغات البرمجة وتحليل الملفات 

المقرر على طرق بناء شجر التركيب اللغوي وجداول الرموز 

)قاموس المترجم( وخطوات تصميم وتنفيذ وبناء مولد البرامج 

 التنفيذية للمترجم. 

 CIT 453 الوسائط المتعددةأنظمة 

الوسائط المتعددة من خالل  أنظمة إلىيشمل هذا المقرر مقدمة 

تصميم المواقع، معرفة األدوات المساعدة في  التالية:المواضيع 

ت، ضغط البيانا أدواتالبيانات والصور والفيديو،  أنواعمعالجة 

 معالجة واسترجاع الصور والفيديو والصوت. أنظمة

 CIT 460 المعلوماتوأمن الحاسب 

الحماية، حيث وأمن المعلومات  المقرر العلمي بشرح يعنى هذا

 ترنتاإلنوالتهديدات التي يمكن أن تواجه مستخدم الحاسب  يشرح

المعلومات. منها: و للبيانات الحمايةوويوضح وسائل الوقاية 

الفيروسات  والحماية من الضارة الحاسب المادي، وبرامج األمن

ر الكالسيكية للتشفي األساليب وجدران الحماية. كما سيتم شرح

 .والتشفير المعلومات وحماية

 CSC 411 النظمبرمجة 

النظم.  التعرف على  ببرمجة الطالب تعريف إلى المقرر يهدف

التجميع وكيفية تصميمه وبناؤه.  ويعرض المقرر  لغة مترجم

، تصميم المجمع، اآللةووظائف المجمع، خصائص المجمع 

 المترجمات، نظام وظائف المحمل وخصائصه، وظائف المعالج،
  .تطبيقية وأمثلة والعمليات الذاكرة إدارة

 CSC 454 لةاآلتعلم 

مقدمة في مجال تعلم اآللة.   إعطاء إلىيهدف هذا المقرر 

المواضيع تشمل التعلم الموجه وغير الموجه، نظرية التعلم، التعلم 

هذا المقرر يغطي تطبيقات تعلم اآللة مثل  أيضااإلجباري والتأقلم. 

الروبوتات، تنقيب البيانات، اإلبحار المستقل، المعلومات 

البيولوجية، وتطبيقات تمييز الصوت والبيانات في تطبيقات 

 اإلنترنت. 

 CSC 301 البرمجة المرئية

لغة البرمجة  بأساسياتتعريف الطالب  إلىيهدف هذا المقرر 

رمزي، التمثيل ال المقرر على المواضيع التالية:يحتوى والمرئية 

االستدالل  للغات البرمجة المرئية، أنظمة البرمجة والتتبع  أساليب

المرئية، نظم االستعالم المرئية، نظم المعلومات المرئية ،هندسة 

المرئية كما يتضمن المقرر دراسة تطبيقات متنوعة  البرمجيات

لمواصفات المرئية، االستنتاج المستخدم المرئية، ا واجهاتمثل: 

 . حوسبة الوسائط المتعددةو، أنظمة قواعد البيانات المرئية المرئي

 CSC 455 معالجة الصور الرقمية

وبعض الطرق العملية  الرياضيةهذا المقرر يعطي األسس 

لمعالجة وتمثيل الصور الرقمية. هذه المعالجة تشمل كيفية إدخال 

الصور والمعالجة المبدئية لها من عمل التوزيع الفراغي والتنعيم، 

التوزيع الترددي  تتبع الحواف، تحليل المساحات، المواءمة،

 للمجاالت: نظرية العينات والتحويل، الترشيح الفراغي،

للخطوط واألشكال، نظرية التراوح، وكذلك تقطيع التوصيف 

الصورة. المقرر يقدم كيفية تمثيل الصورة واستخالص 

خصائصها وتمييز وضغط الصور. المقرر يركز على معرفة 

المكونات والبرامج لنظم المعالجة والطرق الوصفية لتحليل 

 الصور. 

 CSC 423 هندسة البرمجيات المتقدمة

بمواضيع متقدمة في هندسة  الطالب تعريف إلى المقرر يهدف

يبني مفاهيم جديدة من تلك التي تعلمها في هندسة والبرمجيات 

يغطي فهم التعقيدات المرتبطة بدورة حياة هندسة و(. 1برمجيات)

يغطي كذلك المقرر القبول والبرمجيات للمشاريع الكبيرة. 

 يانة.الصوالتفسير للبرمجيات، كفاءة البرمجيات، التوثيق و

 

 CIS 440 المتقدمة قواعد البيانات

يتم من خالل هذا المقرر تغطية كل من مواضيع امن قواعد 

البيانات وتحديد الصالحيات، مفاهيم في قواعد البيانات الشيئية، 

ات قواعد البيانونماذج البيانات المحسنة للتطبيقات المتقدمة، 

، قواعد بيانات الويب، XMLالموزعة ومعمارية الخادم والعميل،

 ،OLAPومفاهيم التنقيب عن البيانات، مستودعات البيانات 
 تقنية قواعد البيانات الناشئة.وتطبيقات و

 CSC 492 مواضيع خاصة في علوم الحاسب

في هذا المقرر سيتم تقديم موضوعات معاصرة في علوم الحاسب 

 حسب الحاجة.

 CSC 424 النمذجةونظم المحاكاة 

تشمل ووالمحاكاة  للنمذجة  األساسيةيقدم هذا المقرر المفاهيم 

ج والنموذ التجريديالدراسة  المواضيع التالية: نموذج المحاكاة 

استخدام طريقة والمتصل والمتقطع والنموذج الغير متجانس 

 تجارب فيمنتكارلو والطرق العددية ولغة مودوليكا والتحكم 

 .تحليل نتائج المحاكاةوالنمذجة 
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 اإلنجازات:

  االعتماد األكاديمي الدولي من هيئة االعتماد األكاديمي لعلوم الهندسة والتقنية حصول برنامج علوم الحاسب في القسم على

(ABET.) 
  ب من الورش العلمية التي تخدم أعضاء هيئة التدريس والطال الوحدات المختصة التي تتبع الكلية بتنظيم عدديعمل القسم مع

 لرفع المهارات العلمية والمعرفية لديهم.
  ئات ق المعايير العالمية من خالل هييلتحق لبرنامج علوم الحاسبيعمل قسم علوم الحاسب حالياً على تطوير الخطة الدراسية

 المحلية والدولية.  األكاديمي االعتماد
  مجال  الحاصل فيالحاسب لمواكبة التطور  علوملى استحداث برنامج الماجستير في وبالتعاون مع الكلية عيعمل القسم

 الحاسبات والمعلوماتية وتحقيق رسالة واهداف القسم والكلية والجامعة.

 

 لتطلعات:ا

ركز الوطني الم-هيئة تقويم التعليموفق المعايير المحلية من لبرنامج علوم الحاسب  األكاديمياالعتماد  قسم للحصول علىاليسعى 

 .(NCAAAالهيئة الوطنية للتقويم لالعتماد األكاديمي )للتقويم واالعتماد االكاديمي والمسماة سابقاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بالقسم التدريس هيئة وعضوات أعضاء

 الجنسية الجنس االسم
 الدرجة

 العلمية
التخصص 

 الدقيق
 البريد اإللكتروني
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  نظرية الحوسبة دكتوراه سعودي ذكر ا

 والذكاء االصطناعي
sbalawi@ut.edu. 

 m.aborokbah@ut.edu.sa هندسة برمجيات دكتوراه سعودي ذكر د. ماجد محمد ابوركبة

 s.almutairi@ut.edu.sa هندسة برمجيات دكتوراه سعودي ذكر د. سعد مطلق المطيري

 alakeel@ut.edu.sa هندسة برمجيات دكتوراه سعودي ذكر ل عقيلعلي محمد أ  .د

 . خالد مفرج الحويطيد
 ذكر

معالجة اللغات  دكتوراه سعودي

 الطبيعة
khalhawiti@ut.edu.sa 

 ralhazmi@ut.edu.sa برمجيات هندسة دكتوراه سعودي ذكر د. رائد محسن الحازمي

 mmalotaibi@ut.edu.sa المعلوماتية الحيوية  دكتوراه سعودي ذكر . محمد متعب العتيبيد

 aelshiekh@ut.edu.sa نظم قواعد البيانات دكتوراه سوداني ذكر د. عاصم عبدهللا الشيخ محمد أحمد

 ah_saleh@ut.edu.sa شبكات واتصاالت دكتوراه يمني ذكر د. احمد محمد شمسان

 ذكر د. عوض محمد عوض الكريم
المعلومات  أمن دكتوراه سوداني

 والشبكات

 

awad@ut.edu.sa 

 د. طارق علي محمد الحميدات
 ذكر

 أردني
شبكات االستشعار  دكتوراه

 الالسلكية
t.alhmiedat@ut.edu.sa 

 y.murtadha@ut.edu.sa حوسبة ذكية دكتوراه يمني ذكر . يحيى محمد المرتضىد

 عالية راضي سامةأ. د
 ذكر

 أردني
الذكاء الصناعي  دكتوراه

ومعالجة الصور 

 الرقمية

oalia@ut.edu.sa 

 ذكر د. وسيم سياسي المسعودي
 دكتوراه تونسي

الذكاء الصناعي 

 ومعالجة الصور
w.messoudi@ut.edu.sa 

 noaljohani@ut.edu.sa ذكاء صناعي دكتوراه سعودية أنثى الجهني نجود عبيدهللا د.

 obashir@ut.edu.sa الحواسيب المتنقلة دكتوراه سودانية أنثى عنيترة عباس بشيرد. 

معالجة الصور  دكتوراه تونسية أنثى . رفيقة محمد هرابيد

 واإلشارات الرقمية

 

 

rharrabi@ut.edu.sa 

التماثلية  دكتوراه تونسية أنثى د. خوله محمد عبدالعفو

(optimization) 
kabdellafou@ut.edu.sa 

 a.alhejaili@ut.edu.sa وسائط معتمده ماجستير سعودي ذكر . عبدهللا عبدالرحمن الحجيليأ
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 salmoallim@ut.edu.sa علوم حاسب ماجستير سعودي ذكر أ. سلطان صالح  محمدخليل 

 amubaraki@ut.edu.sa الرسم بالحاسب ماجستير سعودي ذكر . أحمد علي مباركيأ

 ذكر أ. يوسف حسين الفيفي
 سعودي

دعم القرارات  ماجستير

 الذكية
Y_alfaifi@ut.edu.sa 

 i.alkhazi@ut.edu.sa ذكاء صناعي ماجستير سعودي ذكر . إبراهيم سليمان الخزيأ

 oalqaisi@ut.edu.sa علوم حاسب ماجستير سعودي ذكر أ. أسامة إبراهيم القيسي

 s.ali@ut.edu.sa علوم حاسب ماجستير سعودية أنثى توفيق علي. سارة أ

  شيئيةبرمجة   ماجستير سعودية أنثى أ. سلوى ضيف هللا الجهني

 talkhudaydi@ut.edu.sa ذكاء صناعي ماجستير سعودية أنثى . تهاني ريحان الخديديأ

 lualharbi@ut.edu.sa ذكاء صناعي ماجستير سعودية أنثى أ. لبنى عبدالعزيز الحربي

 lalwakeel@ut.edu.sa هندسة برمجيات ماجستير سعودية أنثى أ. ليان عبدالرحمن الوكيل

 nalrasheed@ut.edu.sa علوم حاسب ماجستير سعودية أنثى نوف سعد سلمان الرشيد أ.

 h.alatwi@ut.edu.sa علوم حاسب بكالوريوس    سعودية أنثى هند صالح عواد العطويأ. 

 rhowian@ut.edu.sa علوم حاسب بكالوريوس    سعودية أنثى روان سليمان محمد حويانأ. 
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 :االتصالبيانات 

  القسم:  قسممكتب 

 2977تحويلة: 
 


