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قرر تشممم يل اس   ن   ا،سه نظ م اسممعا ةن رئيس قسمممل م ال اسب ومممء ً ع ىاا م ح اس ممم  ي   إ

 ا است سي:ب  سقسل م ح اسع اسخ صة

 

o  م انة من: األكاديميلجنة اإلرشاد 

 

 رئيسا   ا. مراد أ ا ممه

 مضااا  ا. و يم ن خدرج

 مضااا  اسعط ًي مش ريا. 

 
 مهام اللجنة:

 

 تاجيه ًإرش د اسط ب من اسع  ية األك ديمية من طريق:

 .وضع خطة االرشاد االكاديمي الشامل -1

 مقد سق ى مفتاح مع اسط بة اس دد سغ ي   اإلرش د ًاستع رف. -2

تاجيه اسط ب من اسع  ية األك ديمية  شأن اسبذف ًاالض فة ًاسمع دال  ًاختي ر  -3

 اسدراوة.مااد 

استعسيق مع مرشدي اسط ب  شأن اسمش    اسط  ية ًاسعمل م ح   ه . مع استاجيه  -4

  عقد اجتم م   مع اسط بة ألخذ م  ظ تهل.
 

o سقسل م انة من : لجنة التعيينات   

 

 رئيسا   احمد الزهرانيد. 

 مضااا  ًسيد اسعميد. 

 مضااا  د. خ سد اسراجح

 مضااا  ز اسعريفيياسعز مبدد. 

 مضااا  م يض اساداميند. 

 مضااا  د. وعد اسدًوري

 
 مهام اللجنة:

اسعظر في اسط ب   اسمقدمة س قسل سشغل ًظيفة مضا هيئة استدريس في اسقسل ًمن في  -1

   مهل من اسمب ضرين ًاسمعيدين   سقسل.

 إجراى اسمق     اسشخ ية مع من تتاافر فيهل شرًط شغل اساظيفة اسمرشح سه . -2



  إسق ى مب ضرة م مة من اسمرشح س تعيين.استاصية  -3

إمداد تقرير ش مل   سعت ئج استي تاص ت إسيه  اس  عة  شأن كل متقدل م ح  دة ًرفعه  -4

 س   ء اس   ية.

 إ داى اسرأي فيم  يب ل س  عة من ص  ء اس   ية. -5
 

o  س قسل م انة منلجنة الخطط الدراسية : 

 

 رئيسا   د. أحمد الزعبي

 مضااا  د.ج زل اسععزي

 مضااا  عتيبي. وعد اسا

 
 مهام اللجنة:

استعدي   اسمع وبة م يه  معد  ًإدخ لدراوة ًمت  عة اسخطط اسدراوية في اسقسل  -1

 اسب جة.

 ضبط ًمراقبة ماائمة اسخطط اسدراوية في اسقسل مع ا تي ج   واق اسعمل. -2

استعدي   اسمع وبة ًفق ا س تطارا  اسع مية في  ًإدخ لمت  عة تاصيف اسمقررا   -3

 م  ل االخت  ص.

تبديث اسبزل  إسحاسب جة  إقرارمت  عة تبديث استم رين اسعم ية س مقررا  ًكذسك  -4

 اسبرم ية اسمستخدمة في اسعم ية استع يمية ًاسرفع  ذسك.

 استع ًن اسع مي مع مؤوس   قط ع األمم ل ًاس  ي   األخرى. إقرارآسي   -5

 االخت  صية في م تبة اس  ية ًرفع استاصي    ذسك. تافر اس تءمت  عة تبديث  -6

 شأن اسمؤتمرا  اسع مية ًاسعدًا  ًًرش اسعمل ًغيره   األنشطةاستعسيق مع س عة  -7

 من اسفع سي   اسع مية.

 إمداد اس داًل اسدراوية س قسل. -8

 تازيع اسعءى استدريسي مع مرام ة استخ ص. -9

 تقسيل اسشعء معد اسضرًرة. إم  نيةاسعظر في  -10

 

o م انة من : األكاديمياالعتماد الجودة و لجنة 

 

 رئيسا   د. مبمد اسمع يطة

اسدًوري وعدد.   مضااا  

ًي مش ري اسعطا.   مضااا  

 
 مهام اللجنة:

 تقديل االقترا    ًاست ارا  ستطاير اسعم ية استع يمية   سقسل. -1



اسبرامج   سقسممل  أهدافتقييل اسخطط اسدراوممية   وممتمرار ًدراوممة مدى تع وممبه  مع  -2

 ًتقديل مقتر    استطاير.

 ًضع اسعم ذج اسخ صة   سخطة اسدراوية ًتبديثه . -3

 إقرارمسممممممم ندة س عة تطاير ًمت  عة اسبرامج ًاسخطط اسدراوممممممية في مم ه  معد  -4

 استعدي   م ح اسخطة. ًمع قشته  ًمراجعته .

 مل م ح تطبيق مع يير اس ادة اسمقررة من اس  معة في اسعم ية استع يمية.اسع -5

ًاألك ديمية اسداممة س عم ية  اإلداريةاسعمل م ح تطبيق مع يير اس ادة في اسعاا ي  -6

 استع يمية.

 استعسيق اسمستمر مع س عة اس ادة في اس  ية. -7

 س ادة.ت هيز االوتبي ن   اسمط ا ة من قبل ًك سة اس  ية س تطاير ًا -8

 ت هيز تقرير اسبرن مج اسسعاي. -9

 

o  االيزو لجنةISO م انة من : المساندة لقسم علوم الحاسب 

 

 رئيسا   د. محمد أمون

 مضااا  د. ا مد اسزهراني

 
 مهام اللجنة:

 استعسيق مع س عة االيزً في اس  ية. .1

 إمداد دسيل اإلجراىا  اسخ صة   سقسل.  .2

 مراجعه جميع اسعم ذج اسخ صة   سقسل. .3

 مت  عة م ف االيزً في اسقسل ًت  يف من ي زل الوت م ل أي إجراى.  .4

 

 

 

o  م انة من : مصادر التعلم في القسملجنة 

 

 رئيسا   د. سعد الدوسري

 اا مضا د. ا مد استميل

 مضااا  ط رق اسمطيريا. 

 
 مهام اللجنة:

ساائح ًأنظمة ًتاجيه   خ صمممممة   تطبيق م  يرد من اس ه   اسمخت مممممة من -1

 . م  دراستع ل مركز 



اسمركز، ًتقديمه  إسح  ًضممممع اسخطط اسسممممعاية استي تؤدي إسح تبقيق أهداف -2

 .المتم ده  رئيس اسقسل

القتراح م  يبت جه اسمركز من  اسقسلفي  استدريسيةاسهيئة  امض ى استش ًر مع -3

ي ج   استع يمية  رامج اسقسمممممملم ممممممم دراستع ل  أناامه  استي تخدل  ، ًاال ت

يتط به ذسك من ت هيزا  ضرًرية، ًكل م  يس مد م ح تبقيق ، ًم   سقسلفي

ًاسعمل   ستع ًن مع اس ه   اسمخت ممممة م ح تافيرت ًمت  عة  أهداف اسمركز،

 .إجراىا  تأميعه ًاسب اسع يه

ًاسط ب  م  ي ل إسح اسمركز من م  در  امض ى اسهيئة استدريسيةتعريف  -4

 .تع ل جديدة

 .سطرق اسعظ مية اسخ صة  ه اوت ل م  در استع ل ًتس ي ه     -5

سمممم ل ًذسك معدم  تسممممبء استسمممم يل م مممم در استع ل استي يتل خ مممممه  من  -6

 م ممم در استع لمركز   مذكراتروممممية، أً  ماجء مب ضمممر معتمدة من س عة

 .اسفقد، أً اإلرج ع تفيد است ف أً

االهتم ل   سدًري   )صمممممبف أً م   ج ًتسممممم يل ًصممممماسه  في اسسممممم ل  -7

 .اسخ ص  ه  أًالا أًل

إ  مم ى نشمم ط   اسمركز ًذسك  تدًين اسمع ام   اسخ صممة  ذسك في اسسمم ل  -8

ًرفعه اسح اسمركز انشمطةمن  ف م ياسمخ مص سهذااسغر،، ًإمداد تقرير 

 .رئيس اسقسل

ر استع ل اسقمم   ممة سةممم رة ًمتمم  عممة اسمعمم ر معهمم  تعظيل مم يممة إممم رة م ممممممم د -9

 . إرج مه  في اسمامد اسمبدد ًاسمط سبة

اسمب فظة م ح ماجادا  اسمركز ًاسعع ية  سمممممم مة جميع أنااع م ممممممم در  -10

 .استع ل

 .إجراى مم ية اس رد اسسعاي ًممل اسمب ضر اس زمة سذسك -11

رئيس اسقسممممممل إمداد تقرير وممممممعاي من اسمركز ًا تي ج ته ًمرضممممممه م ح  -12

 في م  س اسقسل. سمع قشته ًامتم دت

 مت  عة اسق م   اسدراوية ًاسمع مل ًمع س ة اسعااقص ان ًجد . -13

مت  عة مدى اوممتخدال م مم در استع ل اسمخت فة مثل نظ ل ادارة استع ل ًاسسممبارة  -14

 اسذكية ًغيره .

 .االشراف م ح تقييل م  در استع ل من قبل اسط بة ًهيئة استدريس -15
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o م انة من : نة األنشطةلج 

 

 رئيسا   ا. وعد اسعتيبي

 مضااا  ا. و يم ن خدرج

 
 مهام اللجنة:   

والترتيب لعقد أو المشااااااااركة تي الموتمراا وور  العمل وال دواا         اإلعداد  -1

 .والمحاضراا العامة

 التواصل مع طالب القسم لدعم أنشطة الطالب العلمية والثقاتية. -2

 لتحديث موقع القسم االلكتروني بصورة دورية.تجهيز البياناا واألخبار  -3

 

o م انة من : والمعيدين والمبتعثين لجنة متابعة شئون الطالب والخريجين 

 

 رئيسا   ا. ن صر اسدًوري

 مضااا  ا.مراد أ ا ممه

 مضااا  فهد اسب يهيا.

 
 مهام اللجنة:   

  ي ن   اسط ب اسخري ين من اسقسل. إمداد -1

 اسعمل س خري ين ًم  الته .مت  عة  ي ن   جه    -2

استااصممممل مع اسخري ين ًرصممممد آرائهل في مسممممتاى استأهيل سخري ي اسقسممممل  -3

 ًتس يل مقتر  تهل.

 ال مسممتاى خري ي  أرائهلجه   اسعمل س اقاف م ح  دارا إاستااصممل مع  -4

 اسقسل س وتف دة معه  ال ق  في مم ية تطاير خطط اسقسل.

 اسمتع قة   سمعيدين ًاسمبتعثين   سقسل. األمارمت  عة  -5

 خ ق فرص ممل جديدة. إم  نيةتقديل مقتر     ال  -6

o  م انة من: العلميلجنة البحث 

 

 رئيسا   عبدالعزيز العريفيد. 

 مضااا  م يض اساداميند.

 مضااا  ج زل اسععزيد. 

 

 مهام اللجنة:   



 أبحاث. متابعة واقع ال شاط العلمي تي القسم من موتمراا أو نشر -1

 اسقسل. أمض ى  سبباث استي يشترك فيه   إ   ئيةتقديل  ي ن     -2

مت  عة نشمم ط اسمؤوممسمم   استي تععح   سببث اسع مي داخل اس  معة ًخ رجه   -3

 ًتقديل خدم   اسمس ندة ألمض ى اسقسل.

 

o م انة من: والجداول الدراسية لجنة االختبارات 

 

 رئيسا   د.ظ فر اسمخ دمة

 مضااا  . مبمد ماافيا

 
 مهام اللجنة: 

  رن مج االختب را  اسشهرية ًاسعه ئية. إمداد -1

 تعظيل  رن مج اسمراقب   س ختب را  اسشهرية. -2

 ًضع اسعم ذج اسخ صة   المتب ن   ًاسممتبعين اسداخ يين ًاسخ رجيين. -3

 تعظيل امتب ن   اسمقررا  متعددة اسشعء. -4

 اسعظر في امتراض   اسط ب اسمتع قة   سعت ئج. -5

 تازيع اسمقررا  ًت هيز اس داًل اسدراوية ألمض ى اسقسل. -6
 

 

o  م انة من:الترقيات لجنة 

 

 رئيسا   د. تركي التميم

 مضااا  د. مبمد اسمع يطة

 مضااا  د. مبمد امان

 مضااا  د. أ مد اسزمبي

 مضااا  د. ف ئز اسقبط ني

 

 مهام اللجنة: 

 من قبل عضااااو  يلة التدريل بالقساااام  االطالع على األوراق المقدمة للترقية .1

 والتأكد من اكتمالها.

 إعداد التقارير الخاصة والرتع بها لرئيل القسم.  .2

 

 



o  م انة من:اإلحصاءات لجنة 

 

 رئيسا   أ.و يم ن خدرج

 مضااا  د. ا مد استميل

 مضااا  ا. فهد اسب يهي

 
 مهام اللجنة: 

 إعداد جميع اإلحصاءاا الخاصة بالقسم. .1

 باإلحصاءاا والرتع بها لرئيل القسم. التقارير الخاصةإعداد  .2

 الت سيق من الوحداا األخرى بالكلية بما يخص اإلحصاءاا.   .3

 

o  م انة من:مشاريع التخرج لجنة 

 

 رئيسا   د. ممرً ط بة

 مضاا د. ج زل اسععزي

 مضااا  د. ظ فر اسمخ دمة

 
 مهام اللجنة: 

 وضع خطة مشاريع التخرج .1

 القسمعمل ندواا توعوية وتعريفية بمشاريع التخرج لطلبة الس ة  .2

 .وضع آلية واضحة لت فيذ و تقييم المشروع .3

تي  والطالب اساااتالن ع اوين المشااااريع المقترحة من أعضااااء  يلة التدريل  .4

 .القسم واختيار الم اسب م ها حسب خطة القسم

بما يت اسب مع قدراا  ت فيذ ا على الطالب التي تم اعتماد توزيعها المشاريع   .5

 .الطالب واإلمكاناا المتاحة

الدرجاا  ه معورتعواعداد تقرير بذلك اإلشااارال على م اقشااااا المشااااريع   .6

 .ال هائية لرئاسة القسم

المرتقة مع المشروع ومحتوياا القرص  المشروع  قالب و شكل لوثيقة   اعداد .7

 .المدمج للمشروع

 .ئيل القسممن رالقيان بالمهان األخرى التي تكلف بها  .8

 



o  م ان منلجنة التدريب الميداني: 

 

 رئيسا   د. أ مد اسزمبي

 مضااا  ا مد اسزهرانيد. 

 مضااا  د. م ئض اسادامين

 

 مهام اللجنة:

 وضع خطة التدريب الميداني .1

 تحديد تترة التسجيل للتدريب الميداني .2

 .وتق المعايير التي يرا ا القسم الجهااتوزيع الُمتدربين على  .3

 .الُمتاحة لقبول الطلبة الُمتدربين الجهااالت سيق مع  .4

 .الُمتدربين لبةتوزيع الُمشرتين على الط .5

والحرص على حسااااان   االكاديميين والميدانيين ُمتابعة الُمتدربين والُمشااااارتين .6

 عملية التدريب.سير 

 .عقد لقاء مع الُمشرتين وإبالغهم بكل جديد .7

 .اد م بعملية التدريب الميدانيمع الطلبة الُمتدربين وإرش ااعقد لقاء .8

الت ساايق لحل أم مشااكلة تعترر سااير تدريب الطالب اث اء التدريب واتخا       .9

 .االجراءاا الالزمة التي تخدن المصلحة العامة

 .بما يخدن المصلحة العامة والقسمتوثيق العالقة بين جهاا التدريب  .10

 .الدرجاا وتسليمها للقسم دال التقارير مع نهاية كل تصل ورصاستقب .11

o  م ان من المناهجلجنة: 

 

 رئيسا   د. ممرً ط بة

 مضااا  د. مبمد أمان

 مضااا  ا.مراد أ ا ممه

 

 مهام اللجنة:

 

 تحديث الم ا ج الدراسية بما يت اسب مع سوق العمل. .1

 الرتع باإلحتياجاا الالزمة من كتب و مراجع وبرمجياا. .2



والمقرراا  يتعلق بآلية تطوير الم ا جالت سيق مع مدرسي المقرراا بما    .3

 .الدراسية

o  م ان من متابعة عمل اللجانلجنة: 

 

 رئيسا   اسمخ دمة ظ فرد. 

 مضااا  د. ممرً ط بة

 

 مهام اللجنة:

 

 متابعة رؤساء اللجان إلنجاز المهان بالوقت المحدد لها. .1

 .إستالن محاضر إجتماعاا اللجان  .2

 .لرئيل القسم بمحاضر اللجانالرتع  .3

 

 

 


