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إن المعلومات الواردة يف هذا الدليل هي ألغراض إعالمية فقط 

ويعتبر السجل األكاديمي الجامعي المستودع الرسمي والوحيد لمتطلبات البرنامج األكاديمي 

ويمكن الحصول عىل هذه المنشورات عىل موقع الجامعة اإللكتروني

)www.ksu.edu.sa( 

وموقع الكلية اإللكتروني

   )rcc.ksu.edu.sa(
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تكريســاً للــدور الريــادي لكليــة المجتمــع يف خدمــة المجتمــع 

ــذل  ــتمر يف ب ــوف يس ــب س ــوم الحاس ــم عل ــإن قس ــعودي؛ ف الس

الجهــود لإلرتقــاء بمســتوى وكفــاءة خريجــي القســم، عــن طريــق 

تحديــث الخطــة الدراســية، واختيــار مفرداتهــا بعنايــة بمــا يالئــم 

احتياجــات ســوق العمــل، ووفــق المعيــار العالمــي الــذي يتضمــن 

ــي؛  ــي الوطن ــاد األكاديم ــىل االعتم ــة ع ــودة األداء، والمحافظ ج

حيــث يقــوم عــىل تنفيــذ الخطــة نخبــة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس المختصيــن، والفنييــن، وبمــؤازرة الــكادر اإلداري. 

ــوم الحاســب بكافــة منســوبيه يضــع نصــب عينيــه  إن قســم عل

مصلحــة الطالــب أواًل وأخيــرًا؛ ولهــذا يعمــد إىل اســتخدام أحــدث 

المعامــل  إىل  باإلضافــة  المتاحــة،  التعليــم  وطــرق  تقنيــات 

المجهــزة للوصــول بالعمليــة التعليميــة إىل أرقــى مســتوى؛ بمــا 

يكفــل اســتمرار القســم ليكــون صرحــاً علميــاً شــامخاً مــن صــروح 

ــات  ــئ بالتحدي ــه ــــ يف زمــن مل ــإذن الل هــذا الوطــن الغــايل ــــ ب

والتطلعــات.

كلمة رئيس القسم
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نبذة عن القسم

ــر،  ــا المعاص ــق يف واقعن ــي المتالح ــي والتقن ــبق العلم ــور والس ــتجابة للتط اس

مختلــف  العلميــة يف  الكفــاءات  مــن  العمــل  ســوق  الحتياجــات  وتغطيــة 

قســم  إنشــاء  تــم  فقــد  ــــ  المعلومــات  بتقنيــة  العالقــة  ذات  التخصصــات 

ــي  ــام الدراس ــعود يف الع ــك س ــة المل ــع بجامع ــة المجتم ــب يف كلي ــوم الحاس عل

1423/1422هـــ؛ بنــاًء عــىل موافقــة المقــام الســامي عــىل قــرار مجلــس الــوزراء 

الموقــر رقــم 73 وتاريــخ 1422/3/5هـــ، ويمنــح القســم درجــة المشــارك )دبلــوم( 

يف برنامــج أكاديمــي واحــد، وهــو علــوم الحاســب؛ حيــث يقــدم القســم كل مــا هــو 

مميــز مــن معرفــة وخبــرات ومهــارات؛ إلعــداد كــوادر وطنيــة ذات كفــاءة وجــودة 

عاليــة، مصقولــة أكاديميــاً، وقــادرة عــىل بنــاء مملكتنــا الحبيبــة، وخدمــة 

المجتمــع المحــي علميــاً وعمليــاً، وذلــك بمســاندة كوكبــة مميــزة مــن الكــوادر 

ــة  ــة، والبارع ــال التقني ــة يف مج ــات متنوع ــة يف تخصص ــة المحترف األكاديمي

ــا  ــت جهوده ــي كرس ــة، والت ــات العملي ــع التطبيق ــة م ــوم الحديث ــط العل يف رب

ــه. ــم وتطلعات ــتراتيجيات القس ــداف واس ــة أه ــاعيها لترجم ومس

إّن قســم علــوم الحاســب يقــدم برنامجــاً أكاديميــاً بمســمى علــوم الحاســب، يمنــح 

درجــة المشــارك يف تخصــص علــوم الحاســب، وتــوزع الدراســة يف البرنامــج عــىل 

خمســة فصــول دراســية، يتــم خاللهــا تدريــس )23( مقــررًا، بمجمــوع )73( ســاعة 

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــرى عملي ــة وأخ ــدات نظري ــس وح ــا تدري ــم فيه ــدة، يت معتم

مقــرر تدريــب ميدانــي يف الشــركات ذات العالقــة بالتخصــص.

كمــا يســعى القســم يف طــرح وتقديــم برامــج جديــدة ضمــن مجــال علــوم 

الحاســب؛ حيــث حصــل عــىل الموافقــة المبدئيــة الســتحداث برنامــج جديــد 

 Websites & Graphic( والجرافيــك  اإلنترنــت  مواقــع  »تقنيــات  بمســمى 

مســاران: منــه  ينبثــق  والــذي   ،»)Technologies

.»)Websites Technologies( المسار األول »تقنيات مواقع اإلنترنت •

.»)Graphic Technologies( المسار الثاني »تقنيات الجرافيك •
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 Vision    

الرؤية والرسالة واألهداف

To be a leader in qualifying distinctiveالريادة يف تخريج كفاءات متميزة يف مجال التقنية الرقمية.

competencies in the digital technology. 

الرؤية 



قسم علوم الحاسب
7

 Mission الرسالة 

 تقديــم تعليــم متميــز يف مجــال التقنيــة الرقميــة لتلبيــة

ــاد ــالل إيج ــن خ ــع م ــة المجتم ــل وتنمي ــوق العم ــات س   احتياج

بيئــة تعليميــة وبحثيــة داعمــة

To provide distinctive education in the field of 

digital technology to meet the needs of the labor 

market and community development through 

supportive educational and research environment.

.
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األهداف
المساهمة يف تحقيق الرؤية الوطنية 2030 من خالل:

1. إعداد خريجين متخصصين لمواكبة إحتياجات سوق العمل.

2. التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس.

3. خلق بيئة تعليمية وبحثية داعمة.

4. بناء تعاون فعال مع المجتمع.

To contribute in achieving the National Vision 2030 through:

1. Highly qualified and skilled graduates to meet the needs of labor market.

2. Improving the skills of faculty members as a continuous process.

3. Creating a supportive educational and research environment.

4. Building up an effective cooperation with the community.

Objectives  
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التنوع األكاديمي

يعتبر التنوع األكاديمي من أهم ركائز قسم علوم الحاسب، حيث يضم القسم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين ذوي 

خلفيات ثقافية وعلمية متنوعة باإلضافة إىل حصولهم عىل شهادات من جامعات عالمية مرموقة بتخصصات مختلفة يف مجال 

علوم الحاسب وتقنية المعلومات. بما يعود عىل البرنامج والطالب بمنافع عديدة وبهذا التنوع يكون القسم:  

- نموذجاً ُيحتذى به بين أقسام الجامعة.

- قادرًا عىل تحسين البيئة الفكرية واإلمكانات اإلبداعية أمام أعضاء هيئة التدريس والطالب.

- قادرًا عىل إعداد خريجين مميزين وأكثر قدرة عىل المنافسة يف سوق العمل.

- قادرًا عىل تحقيق غاياته وأهدافه.

- قادرًا عىل المساهمة يف تحقيق رؤية المملكة 2030.
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 االعتماد األكاديمي الوطني

لقد حصل القسم عىل االعتماد األكاديمي البرامجي لبرنامجه المطروح من قبل الهيئة 

الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي )NCAAA( منذ العام الدراسي 1433/1432هـ، 

ولمدة 7 سنوات، وجاري العمل عىل تجديده لمدة 7 سنوات قادمة.
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  الموارد والتجهيزات

يضــم القســم نخبــة مميــزة ومتنوعــة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس، والتــي تحــرص عــىل القيــام بأفضــل الممارســات يف 

التدريــس؛ وفقــاً لنمــاذج التعليــم الحديثــة والمعتمــدة مــن 

قبــل الجامعــة، كمــا يحــرص القســم عــىل التطويــر والتحســين 

المســتمر لمهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس التــي تســاعدهم يف 

ــر  ــة إىل توفي ــز؛ باإلضاف ــكل ممي ــية بش ــم التدريس أداء مهامه

ــدد.  ــس الج ــة التدري ــة ألعضــاء هيئ ــائل الداعم الوس

للعمليــة  المكمــل  النصــف  اآليل  الحاســب  معامــل  وتعتبــر 

التعليميــة بالقســم؛ حيــث يمتلــك القســم )15( معمــاًل، مجهــزة 

ــس  ــق والتســهيالت المتطــورة لتدري ــع المراف ــدًا م ــزًا جي تجهي

ــات  ــزم البرمجي ــة، وبعــض ح ــات البرمج ــارات الحاســب، ولغ مه

األخــرى، باإلضافــة إىل المعامــل المتخصصــة، كمعمــل شــبكات 

الحاســب ــــ والــذي يطبــق فيــه الطالــب بشــكل عمــي مــا تــم 

ــزة  ــل أجه ــن توصي ــرر، م ــن المق ــي م ــزء العم ــته يف الج دراس

الحاســب ببعضهــا، والقيــام باإلعــدادات الالزمــة لتشــكل شــبكة 

ــزة  ــن األجه ــات بي ــا تراســل البيان ــم فيه ــرة، يت حواســيب صغي

ــذي  ــب اآليل ــــ وال ــع الحاس ــة وتجمي ــل صيان ــة. ومعم المتصل

مــن خاللــه يمــارس الطالــب عمليــة تجميــع األجهــزة مــن جميــع 
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العناصــر والمكونــات، باإلضافــة إىل تثبيــت نظــام التشــغيل 

عمليــات  وإجــراء  ســليم،  بشــكل  وتشــغيله   ،   )Windows(

بالمتطلبــات  القســم  يفــي  ولكــي  األعطــال،  عنــد  الصيانــة 

عالــم  يف  يــوم  بعــد  يومــاً  والمتزايــدة  المتناميــة  التقنيــة 

التقنيــات الحديثــة، والحفــاظ عــىل الدرجــة العاليــة مــن الجــودة 

يف المهــارات التقنيــة مــع تقديــم الدعــم الفنــي لهــا يقــوم القســم 

بالتطويــر والتحديــث المســتمر لجميــع المعامــل مــن معــدات 

ــرات  ــل والمختب ــدة المعام ــع وح ــاون م ــك بالتع ــات، وذل وبرمجي

يف الكليــة. وكذلــك عمــادة التعامــالت اإللكترونيــة واالتصــاالت 

ــة. بالجامع

كمــا أن القســم يمتلــك العديــد مــن المــوارد األخــرى تقــوم بدورهــا 

ــه األكاديمــي وتســهيل حياتــه  ــب يف تحصيل يف مســاعدة الطال

الجامعيــة خــالل فتــرة دراســته يف القســم، فهنــاك مكتبتــان 

ــة  ــة باإلضاف ــلمان المركزي ــك س ــة المل ــب: مكتب ــان للطال متاحت

إىل مكتبــة الكليــة واللتــان تحتويــان عــىل مجموعــة كبيــرة 

ــك  ــة وكذل ــات العلمي ــالت والدوري ــب والمج ــن الكت ــة م ومتنوع

ــب  ــات والكت ــر الوصــول إىل الدوري ــي توف ــة الت ــة الرقمي المكتب

اإللكترونيــة، باإلضافــة إىل وجــود نظــام التعلــم اإللكترونــي 

الطالــب مــن خاللــه متابعــة جميــع  الــذي يســتطيع   )LMS(

مقرراتــه والتواصــل المســتمر مــع مدرســيه وزمالئــه الطــالب 

ــه.  ــن خالل ــة م ــات المنزلي ــم الواجب وتقدي
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الوظائف التي يمكن أن يشغلها الخريجون

- مطور برامج مساعد.

- مساعد مدرب.

- فني دعم مساعد.

- فني.

- مشرف برمجيات ومعدات.
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الدرجة العلمية الممنوحة

يمنــح القســم درجــة المشــارك يف علــوم الحاســب، 

الخريــج يف  تأهيليــة يحصــل عليهــا  درجــة  وهــي 

تخصــص علــوم الحاســب بعــد اجتيــازه جميــع ســاعات 

ــة  ــاعة( موزع ــة )73 س ــدة ، والبالغ ــج المعتم البرنام

ــس  ــا تدري ــم خالله ــية، يت ــول دراس ــة فص ــىل خمس ع

)23( مقــررًا. لقــد تــم تصميــم هــذا البرنامــج بمــا 

يتوافــق مــع االحتياجــات العلميــة والمهاريــة لســوق 

المعيــار  عــىل  باالعتمــاد  وذلــك  المحــي؛  العمــل 

المهنــي ــــ الوطنــي والعالمــي ــــ ويتــم فيــه تدريــس 

خاللهــا  يتــم  عمليــة،  ووحــدات  نظريــة  وحــدات 

ــوم الحاســب،  ــب مهــارات يف مجــال عل إكســاب الطال

والتقنيــة الرقميــة، والتــي تؤهلــه للدخــول إىل ســوق 

ــة. ــاءة عالي ــل بكف العم
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- يمنــح القســم درجــة المشــارك يف علــوم الحاســب 

معتمــدة  ســاعة   )73( الطالــب  ينهــي  أن  بعــد 

ــن )2.0(. ــي ع ــه التراكم ــل معدل ــث ال يق بحي

ــالب  ــبة للط ــة بالنس ــدة الدراس ــى لم ــد األدن - الح

العامــة  الثانويــة  شــهادة  عــىل  الحاصليــن 

ســنتان  هــي  المشــارك  درجــة  عــىل  للحصــول 

ونصــف، وأمــا الحــد األعــىل فهــو )5( ســنوات، 

علمــاً بــأن الســنة الدراســية تتكــون مــن فصليــن 

دراســيين باإلضافــة إىل الفصــل الدراســي الصيفــي 

الــذي ُيعــد التســجيل فيــه اختياريــاً وحســب رغبــة 

الطالــب.

نظام الدراسة في القسم
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1-  شروط القبول يف التخصص: 

  -  أن يكون الطالب حاصاًل عىل الثانوية العامة من الفرع العلمي.

  -  الحصول عىل معدل 3 فأعىل يف الفصل األول المشترك.

  -  تحقيق النسبة الموزونة التي تحددها الجامعة.

2-  شروط التحويل من تخصص آخر إىل تخصص علوم الحاسب:

  -  أن يكون الطالب حاصاًل عىل الثانوية العامة من الفرع العلمي.

  -  أال يقل معدله يف الفصل األول المشترك عن )2.75(.

شروط القبول في القسم
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  اإلرشاد الطالبي وتسجيل المقررات

إن الهــدف األساســي مــن وجــود اإلرشــاد الطالبــي، هــو إرشــاد الطالــب 

ــة  ــب الخط ــبة حس ــية المناس ــررات الدراس ــار المق ــه يف اختي وتوجيه

األكاديميــة الموضوعــة؛ للحصــول عــىل الدرجــة العلميــة بنجــاح، 

ومعاونتــه يف تذليــل العقبــات التــي قــد تصادفــه خــالل دراســته يف 

القســم، وتقديــم النصــح يف األمــور التــي تؤثــر عــىل دراســته، وبعبــارة 

أخــرى فــإن مهمــة المرشــد ال تتعــدى تقديــم العــون؛ حيــث إن الطالــب 

األكاديمــي،  النظــام  معرفــة  عــن  النهائيــة  المســؤولية  يتحمــل 

ولذلــك يتعيــن عــىل المرشــد دراســة النظــام األكاديمــي، فهــو المرجــع 

األساســي لمعرفــة السياســات التــي ُتســتعمل.

والقســم يــوّزع الطــالب عــىل المرشــدين األكاديمييــن مــن أســاتذته؛ 

إلرشــادهم وتوجيههــم فيمــا يتعلــق بتســجيل المــواد عنــد بدايــة 

كل فصــل دراســي، ويحــق للطالــب تســجيل )18( ســاعة معتمــدة يف 

الفصــل الدراســي االعتيــادي كحــد أعــىل، و )12( ســاعة  كحــد أدنــى، 

و )9( ســاعات يف الفصــل الدراســي الصيفــي كحــد أقصــى، كمــا يحــق 

ــي )3.5( أو  ــدل فص ــىل مع ــون ع ــن يحصل ــن الذي ــالب المتفوقي للط

أكثــر تســجيل )20( ســاعة معتمــدة يف الفصــل االعتيــادي التــايل كحد 

أقصــى، ويحــق للطالــب المتوقــع تخرجــه يف فصــل مــا، تســجيل )24( 

ســاعة كحــد أعــىل حتــى لــو كان معدلــه متدنيــاً يف الفصــل الســابق.

ويقــوم المرشــد األكاديمــي بتوجيــه الطالــب إىل مــن يســتطيع الــرد 

عــىل استفســاراته ومناقشــة الطالــب يف الموضوعــات التاليــة:
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أ -  عملية تسجيل المقررات 

  يحصــل المرشــد عــىل التعليمــات قبــل تســجيل الطــالب؛ حيــث يــدرس ملــف الطالــب، ويقــوم بمــلء اســتمارة 

التســجيل الخاصــة بــكل طالــب قبــل موعــد تســجيله؛ حيــث يأتــي الطالــب ســعياً وراء النصــح يف اختيــار المقررات، 

ومعرفــة الخطــوات التاليــة قبــل توقيــع المرشــد النهائــي.
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ب - اختيار المقررات

عــىل المرشــد االســتعانة بقائمــة مقــررات التخصــص الدراســي أثنــاء مســاعدة الطــالب يف إختيــار مقرراتهــم، وعليــه التأكــد 

ممــا يــي:

- نجــاح الطالــب عــىل األقــل بتقديــر )د( يف كل المقــررات المطلوبــة والمتطلبــات الســابقة لدراســة كل مقــرر حيــث إنــه 

لــن ُيســمح للطالــب بتســجيل مقــرر لــم ينجــح يف المتطلــب الســابق لــه. 

- معرفــة الحــد األدنــى والحــد األقصــى مــن الســاعات المعتمــدة التــي ُيســمح للطالــب بأدائهــا يف وضعــه الحــايل )العــبء 

الدراســي للطالــب(. 
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جـ -  الجدول الدراسي

عــىل المرشــد التأكــد مــن أن الطــالب يعرفــون المــكان والزمــان الــذي تبــدأ فيــه 

المحاضــرات، ومــن عــدم وجــود أي تعــارض يف مواعيــد جــدول الطالــب الدراســي.
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د- متطلبات التخرج

يتعين عىل الطالب إتمام بنجاح )73( ساعة معتمدة للحصول عىل درجة المشارك موزعة كما يي:

إتمــام جميــع المقــررات المطلوبــة بمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن 2.0 وعــىل المرشــد أن يســاعد الطالــب يف إعــداد جــدول 

زمنــي وخطــة إلكمــال متطلبــات التخــرج بمــا ال يتعــدى الحــد األقصــى مــن الســنوات المســموحة.
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تتكــون متطلبــات درجــة المشــارك يف برنامــج علــوم الحاســب مــن عــدد مــن المقــررات اإلجباريــة، فضــاًل عــن ســلتين مــن 

المقــررات االختياريــة للكليــة والقســم؛ حيــث يحــق للطالــب اختيــار مقرريــن بواقــع )6 ســاعات معتمــدة( مــن ســلة مقــررات 

القســم االختياريــة، باإلضافــة إىل اختيــار مقــرر واحــد بواقــع )2 ســاعة معتمــدة( مــن ســلة مقــررات الكليــة االختياريــة، 

وذلــك يف المســتويات الثالثــة األخيــرة )الثالــث والرابــع والخامــس( خــالل فتــرة دراســته يف البرنامــج. 

الخطة الدراسية
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

 60612012اللغة اإلنجليزية )1) 1001 انجل 1

 303303مهارات التعلم والتفكري والبحث1203 نهج2

 213224مقدمة يف اإلحصاء 1103 احص3

 213224 مهارات الحاسب1202 تقن4

 101101اللياقة والثقافة الصحية1202 فجب5

 1421620424المجموع

مقررات المستوى األول المشترك 
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

1001 انجل 213224برمجة حاسبات )1)1210 حاسب 1

1001 انجل 213224أسس نظم قواعد البيانات1211 حاسب2

1001 انجل 213224نظم التشغيل 1212 حاسب3

1202 تقن303303مهارات الحاسب )2)1213 تقن4

 202202أخالقيات املهنة2410 سلم5

 112123 الفيزياء التطبيقية  1215 فيت6

 1241612820المجموع

مقررات المستوى الثاني 
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

1211 حاسب 213224تحليل النظم 2310 حاسب1

1210 حاسب  213224برمجة حاسبات )2)2311 حاسب 2

1211 حاسب123145معمل نظم قواعد البيانات2312 حاسب3

 202202مقرر  اختياري كلية4

 213224مقرر  اختياري قسم )1) 5

 951491019المجموع

مقررات المستوى الثالث 
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

1202 تقن213224 تنظيم الحاسب ولغة التجميع2410 حاسب 1

2311 حاسب 213224تراكيب بيانات2411 حاسب2

1210 حاسب 213224برمجة االنرتنت2412 حاسب3

1212 حاسب213224شبكات الحاسب2413 حاسب4

 213224مقرر  اختياري قسم )2) 5

 10515101020المجموع

مقررات المستوى الرابع 
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مقررات المستوى الخامس 

م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

2310 حاسب303303مرشوع تخرج3510 حاسب1

2
09903030تدريب ميداين3511 حاسب

 اجتياز 57

ساعة

 391233033المجموع
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

 213224صيانة و تجميع الحاسب اآلىل4210 حاسب 1

2311 حاسب213224برمجة حاسبات متقدمة4211 حاسب 2

 213224تطبيقات الوسائط املتعددة4212 حاسب 3

1211 حاسب213224أمن املعلومات4213 حاسب 4

مقررات القسم االختيارية 
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م
 رقم و رمز

المقرر
اسم المقرر الدراسي

 المتطلبعدد الوحدات الفعليةعدد الوحدات المحتسبة
السابق المجموععمينظريالمجموععمينظري

 202202قضايا معارصة4411 سلم1

 202202ريادة االعامل2414 ادر2

مقررات الكلية االختيارية 
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خطة البرنامج اإلسترشادية

16  ساعة

16  ساعة

14  ساعة

15  ساعة

المجموع = 73

المستوي الخامس

1202 تقن
مهارات احلاسب 
)1/2(        3

 1001 اجنل
اللغة اإلجنليزية )1(
)0/6(           6

1103 احص
مقدمة يف اإلحصاء
)1/2(          3  

1203 هنج
مهارات التعلم والتفكري والبحث

)0/3(           3

1202 فجب
اللياقة والثقافة الصحية

)0/1(        1

1213 تقن
مهارات احلاسب )2(

)0/3(     3

1311 حاسب
برجمة حاسبات )2(

)1/2(      3

2410 حاسب
تنظيم احلاسب ولغة التجميع

)1/2(     3

3510 حاسب
مشروع خترج
)0/3(       3

3511 حاسب
تدريب ميداين

)9/0(    *      9

1212 حاسب
نظم التشغيل
)1/2(       3

1210 حاسب
برجمة حاسبات )1(

)1/2(        3

1211 حاسب
أسس نظم قواعد البيانات

)1/2(    3

1215 فيت
الفيزياء التطبيقية 

)1/1(      2

2410 سلم
أخالقيات املهنة

)0/2(   2

مقررات اإلعداد العام      

إجتياز 57 ساعة معتمدة 

مقررات القسم االجبارية                       
مقررات اختيارية

)1/ 2(                              3   
        الساعات املحتسبة         )ساعات النظري /  ساعات العملي(

2310 حاسب
حتليل النظم
)1/2(      3

2312 حاسب
معمل نظم قواعد البيانات

)2/1(   3
مقرر اختياري قسم )1(

)1/2(     3
مقرر اختياري كلية
)0/2(           2

2412 حاسب
برجمة االنترنت
)1/2(        3

2413 حاسب
شبكات احلاسب
)1/2(      3

2411 حاسب
تراكيب بيانات

)1/2(          3
مقرر اختياري قسم )2(

)1/2(     3

اختياري 
قسم

 4210 حاسب
صيانة وتجميع الحاسب اآليل

4211 حاسب
برمجة حاسبات متقدمة

4212 حاسب
تطبيقات الوسائط املتعدده

4213 حاسب
أمن املعلومات

• يجب عىل الطالب اختيار مقرر )2 ساعه معتمدة) من املقررات اإلختيارية للكلية

• يجب عىل الطالب اختيار مقررين )6 ساعات معتمدة) من املقررات اإلختيارية للقسم

*
2414 أدر ريادة أعمال4411 سلم قضايا معاصرةاختياري كلية

12  ساعة
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( GPA )المعدل التراكمي              وطريقة إحتسابه

GPA )شرح معدل نقاط التقدير )الفصي والتراكمي

 ُيقــاس أداء الطالــب الفصــي والتراكمــي مــن خــالل احتســاب معــدل نقــاط التقديــر الفصــي والتراكمــي، ويحتســب كل منهمــا 

باســتخدام المعادلــة الحســابية التاليــة:

معدل نقاط التقدير ) التراكمي / الفصلي ( =
نقاط التقدير × عدد الساعات المقررة

مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة

خطة البرنامج اإلسترشادية
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وال تحتسب كل من الحاالت التالية يف احتساب المعدالت: غير مكتمل، منسحب، ساعات محولة.

درجات ونقاط التقدير لكل مقرر 

هـد+دج+جب+بأأ+درجة التقدير

5.04.754.54.03.53.02.52.01.0نقاط التقدير
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االتصال بقسم علوم الحاسب

قسم علوم الحاسب - كلية المجتمع - الملز - الرياض

الهاتف: 0118058833 - 0118058834

ص.ب 28095، الرياض 11437

المملكة العربية السعودية

http://rcc.ksu.edu.sa/ar/cs :الموقع اإللكتروني

هـد+دج+جب+بأأ+درجة التقدير

5.04.754.54.03.53.02.52.01.0نقاط التقدير
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