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قبرر شكبليا اللنبان  اع،لب  ظاا ب المماو ب ن رئيس قسم علوم الحاسب  بناباًاع علبل اليبت يا  إ

 :و التاليحنالقسم علل الا الخاص 

 

o  لوظ   ن األكاديميلجنة اإلرشاد : 

 

 رئيسا   ظافر المخادمة. د

 عضواع   حمد  وافي.ا

 عضواع  عم  راد أنو . ا

 عضواع  سليمان خدرج. ا

 
 :مهام اللجنة

 :شوجي  بإرشاد الطتب  ن الاا ي  األكاديمي  عن طريق

 وضع خطة االرشاد االكاديمي الشامل -1

 .عقد لقاً  فتوح  ع الطلب  الندد لغايا  اإلرشاد بالتعارف -2

باختيار شوجي  الطتب  ن الاا ي  األكاديمي  نكأن الحذف باالضاف  بالمعادال   -3

 . واد الدراس 

 ع . التاسيق  ع  رشدي الطتب نكأن المكلت  الطتني  بالعما علل  لها -4

 .التوجي  نعقد اجتماعا   ع الطلب  ألخذ  ت ااشهم
 

o نالقسم  لوظ   ن  لجنة التعيينات: 

 

 رئيسا   احمد الزهراني. د

 عضواع  بليد الامي. د

 عضواع  خالد الراجح. د

 عضواع  فايز القحطاظي. د

 عضواع  ز العريفييالعز عبد. د

 عضواع  عايض الوداعين. د

 
 :مهام اللجنة

الاار في الطلبا  المقد   للقسم لكغا بظيف  عضو هيئ  التدريس في القسم ب ن  -1

 .في  لمهم  ن المحاضرين بالمعيدين نالقسم

 .لهاإجراً المقانت  الكخيي   ع  ن شتوافر فيهم شربط شغا الوظيف  المرشح  -2



 .التوصي  نإلقاً  حاضرة عا    ن المرشح للتعيين -3

إعداد شقرير شا ا نالاتائج التي شوصلت إليها اللنا  نكأن كا  تقدم علل  دة  -4

 .برفع  ليا   اليت ي 

 .إنداً الرأي فيما يحال للنا   ن صا   اليت ي  -5
 

o  للقسم  لوظ   نلجنة تطوير ومتابعة البرامج والخطط الدراسية : 

 

 رئيسا   أحمد الزعبي. د

 عضواع  عمرب طلب .د

 عضواع  ظافر المخاد  . د

 عضواع  جازم العازي.د

 عضواع  سعد الدبسري. د

 عضواع  عبد العزيز العريفي. د

 
 :مهام اللجنة

التعديت  المااسب  عليها عاد  بإدخالدراس  ب تانع  الخطط الدراسي  في القسم  -1

 .الحاج 

 .الدراسي  في القسم  ع ا تياجا  سوق العماضبط ب راقب   وائم  الخطط  -2

التعديت  المااسب  بفقاع للتطورا  العلمي  في  بإدخال تانع  شوصيف المقررا   -3

 . نال االختياص

شحديث الحزم  إللالحاج   إقرار تانع  شحديث التمارين العملي  للمقررا  بكذلك  -4

 .البر ني  المستخد   في العملي  التعليمي  بالرفع نذلك

 .التعابن العلمي  ع  ؤسسا  قطاع األعمال باللليا  األخرى إقرارآليا  -5

 .االختياصي  في  لتب  الللي  برفع التوصيا  نذلك شوفر اللت  تانع  شحديث  -6

نكأن المؤشمرا  العلمي  بالادبا  ببرش العما  األظكط التاسيق  ع لنا   -7

 .بغيرها  ن الفعاليا  العلمي 

 .للقسم إعداد الندابل الدراسي  -8

 .شوزيع الع ً التدريسي  ع  راعاة التخيص -9

 .شقسيم الكع  عاد الضربرة إ لاظي الاار في  -11

 

 

 

 

 

 



o لوظ   ن  األكاديمياالعتماد الجودة و لجنة : 

 

أحمد الزعبي. د  رئيسا   

 عضواع   حمد أ ون. د

 عضواع   حمد المعايط . د

فهد البليهي. أ  عضواع  

 عضواع   كاري العطوي. أ

 
 :اللجنة مهام

 .شقديم االقترا ا  بالتيورا  لتطوير العملي  التعليمي  نالقسم -1

الببرا ج نالقسبم  أهبدافشقييم الخطط الدراسي  ناستمرار بدراسب   بدى شااسببها  بع  -2

 .بشقديم  قتر ا  التطوير

 .بضع الاماذج الخاص  نالخط  الدراسي  بشحديثها -3

 إقببرار سبباظدة لنابب  شطببوير ب تانعبب  البببرا ج بالخطببط الدراسببي  فببي عملهببا عاببد  -4

 .ب ااقكتها ب راجعتها. التعديت  علل الخط 

 .العما علل شطبيق  عايير النودة المقررة  ن النا ع  في العملي  التعليمي  -5

ليب  باألكاديمي  الداعمب  للعم اإلداري العما علل شطبيق  عايير النودة في الاوا ي  -6

 .التعليمي 

 .التاسيق المستمر  ع لنا  النودة في الللي  -7

 .شنهيز االستبياظا  المطلون   ن قبا بكال  الللي  للتطوير بالنودة -8

 .شنهيز شقرير البرظا ج الساوي -9

 

o  االيزو لجنةISO لوظ   ن  المساندة لقسم علوم الحاسب : 

 

 رئيسا   محمد أمون. د

 عضواع  سليمان ا مد خدرج. ا

 عضواع   حمد الر يح.ا

 عضواع  أسا   اليائغ. أ

 عضواع  ظاصر الدبسري. أ

 
 :مهام اللجنة

 .التاسيق  ع لنا  االيزب في الللي  .1

 . إعداد دليا اإلجراًا  الخاص  نالقسم .2

 . راجع  جميع الاماذج الخاص  نالقسم .3



 .  تانع   لف االيزب في القسم بشلليف  ن يلزم الستلمال أي إجراً .4

 

o  لوظ   ن  مصادر التعلم في القسملجنة : 

 

 رئيسا   احمد التميم. د

 عضواع   حمد المعايط . د

 اع عضو  كاري العطابي.أ

 اع عضو ادي  اليبي.أ

 عضواع  طارق المطيري. ا

 عضواع  بليهيفهد ال.ا

 عضواع  ظاصر الدبسري.ا

 عضواع  سعد العتيبي. أ

 عضواع   حمد الر يح.أ

 
 :مهام اللجنة

لبوائح بأظامب  بشوجيهبا  خاصب    يرد  بن النهبا  المختيب   بنشطبيق  ا  -1

 . نمركز  يادرالتعلم

المركبز، بشقبديمها إلبل  بضع الخطط الساوي  التبي شبؤدي إلبل شحقيبق أهبداف -2

 .العتمادها رئيس القسم

القتراح  ا يحتاج  المركز  ن  القسمفي  التدريسي الهيئ   اعضاً التكابر  ع -3

، باال تياجبببا  التعليميببب  نبببرا ج القسبببمشخبببدم   يبببادرالتعلم نأظواعهبببا التبببي

، ب ا يتطلب  ذلك  ن شنهيزا  ضربري ، بكا  ا يساعد علبل شحقيبق القسمفي

بالعما نالتعابن  ع النها  المختيب  علبل شبوفيرم ب تانعب   أهداف المركز،

 .إجراًا  شأ يا  بالحيولعلي 

ز  بن  يبادر بالطتب نما ييا إلل المرك اعضاً الهيئ  التدريسي شعريف  -4

 .شعلم جديدة

 .استتم  يادر التعلم بشسنيلها نالطرق الااا ي  الخاص  نها -5

سببنا بذلببك عاببد ا شسببح  الشسببنيا  يببادر الببتعلم التببي يببتم خيببمها  ببن  -6

  يبادر البتعلم ركبز  نمذكراشرسمي ، أب نموجب   حاضبر  عتمبدة  بن لناب 

 .شفيد التلف أب الفقد، أب اإلرجاع

بشسبببنيا بصبببولها فبببي السبببنا ( صبببحف أب  نبببت )االهتمبببام نالبببدبريا   -7

 .الخاص نها أبالعنأبل

http://www.edc.gov.sa/lrc


إ ياً ظكاطا  المركز بذلك نتبدبين المعلو با  الخاصب  نبذلك فبي السبنا  -8

برفعب  البل المركز اظكبط عن  فيليالمخيص لهذاالغرض، بإعداد شقرير 

 .رئيس القسم

شااببيم عمليبب  إعببارة  يببادر الببتعلم القانلبب  لةعببارة ب تانعبب  المعببار  اهبببا  -9

 .نإرجاعها في الموعد المحدد بالمطالب 

المحافابب  علببل  وجببودا  المركببز بالعاايبب  نسببت   جميببع أظببواع  يببادر  -11

 .التعلم

 .كإجراً عملي  النرد الساوي بعما المحاضر التز   لذل -11

رئببيس القسببم إعببداد شقريببر سبباوي عببن المركببز با تياجاشبب  بعرضبب  علببل  -12

 .في  نلس القسم لمااقكت  باعتمادم

 . تانع  القاعا  الدراسي  بالمعا ا ب عالن  الاواقص ان بجد  -13

 تانع   دى استخدام  يادر التعلم المختلف   ثا ظابام ادارة البتعلم بالسببورة  -14

 .الذكي  بغيرها

 .شقييم  يادر التعلم  ن قبا الطلب  بهيئ  التدريساالشراف علل  -15

 

o  لوظ   ن  اإلعالمولجنة األنشطة : 

 

 رئيسا   أحمد الزهراني. د

 عضواع  سعد الدبسري.د

 عضواع   راد أنو عم .ا

 عضواع  سليمان خدرج.ا

 عضواع   حمد الر يح.ا

 عضواع   كاري العطابي.أ

 عضواع  سعد العتيبي. أ

 
 :   مهام اللجنة

والترتيد  لقدددد او المشداركة لدي المددوتمراا وور  القمدل وال دددواا  اإلعدداد -1

 .والمحاضراا القامة

 .لتحديث موقع الدسم االلكترو ي بصورة دورية واألخبارتجهيز البيا اا   -2

 .التواصل مع طال  الدسم لدعم ا شطة الطال  القلمية والثدالية -3

علددم مسددتو   اإلعالميددةالديددام بالمهددام اإلعالميددة بالدسددم والت سددية مددع اللج ددة  -4

 .الكلية

 



o لوظ   ن  والمعيدين والمبتعثين لجنة متابعة شئون الطالب والخريجين : 

 

 رئيسا   ناصر العلوان.د

 عضواع  أ مد التميم. د

 عضواع  جازم العازي.د

 عضواع  فهد البليهي.أ

 عضواع   راد أنو عم .ا

 عضواع  سليمان خدرج. ا

 عضواع  سعد العتيبي. أ

 
 :   مهام اللجنة

 .نياظا  الطتب الخرينين  ن القسم إعداد -1

 . تانع  نياظا  جها  العما للخرينين ب ناالشها -2

التواصببا  ببع الخببرينين برصببد آرائهببم فببي  سببتوى التأهيببا لخرينببي القسببم  -3

 .بشسنيا  قتر اشهم

 ول  سبتوى خرينبي  أرائهمجها  العما للوقوف علل  دارا إالتواصا  ع  -4

 .القسم لتستفادة  اها ال قا في عملي  شطوير خطط القسم

 .المتعلق  نالمعيدين بالمبتعثين نالقسم األ ور تانع   -5

 .خلق فرص عما جديدة إ لاظي شقديم  قتر ا   ول  -6

o  لوظ   ن العلميلجنة البحث : 

 

 رئيسا   عبدالعزيز العريفي. د

 عضواع  بليد الامي.د

 عضواع  عايض الوداعين.د

 عضواع  خالد الراجح. د

 عضواع  صتح اليالح. د

 عضواع  جازم العازي. د

 عضواع  سعد الدبسري. د

 

 :   مهام اللجنة

 .متابقة واقع ال شاط القلمي لي الدسم من موتمراا او  شر ابحاث -1

 .القسم أعضاًنالبحوث التي يكترك فيها  إ يائي شقديم نياظا    -2

 تانع  ظكاط المؤسسا  التي شعابل نالبحبث العلمبي داخبا النا عب  بخارجهبا  -3

 .بشقديم خد ا  المساظدة ألعضاً القسم



 

o لوظ   ن والجداول الدراسية لجنة االختبارات : 

 

 رئيسا   عايض الوداعين.د

 عضواع   بارك آل رشود.د

 عضواع   حمد أ ون.د

 عضواع  ظافر المخاد  .د

 عضواع  عمرب طلب . د

 عضواع   حمد  وافي. أ

 
 : مهام اللجنة

 .نرظا ج االختبارا  الكهري  بالاهائي  إعداد -1

 .شاايم نرظا ج المراقبا  لتختبارا  الكهري  -2

 .بضع الاماذج الخاص  ناال تحاظا  بالممتحاين الداخليين بالخارجيين -3

 .شاايم ا تحاظا  المقررا   تعددة الكع  -4

 .اعتراضا  الطتب المتعلق  نالاتائجالاار في  -5

 .شوزيع المقررا  بشنهيز الندابل الدراسي  ألعضاً القسم -6
 

 

o  لوظ   نالترقيات لجنة : 

 

 رئيسا   تركي التميم. د

 عضواع   حمد المعايط . د

 عضواع   حمد ا ون. د

 عضواع  أ مد الزعبي. د

 عضواع  ا مد الزهراظي. د

 عضواع  أسا   الفراج. د

 

 : مهام اللجنة

 مدن قبدل عضدو ةيادة التددريق بالدسدم االطالع علم األوراة المددمة للترقيدة .1

 .والتأكد من اكتمالها

 . إعداد التدارير الخاصة والرلع بها لرايق الدسم .2

 



o  لوظ   ناإلحصاءات لجنة : 

 

 رئيسا   فائز القحطاني. د

 عضواع  ا مد التميم. د

 عضواع  سليمان خدرج.أ

 
 : مهام اللجنة

 .إعداد جميع اإلحصاءاا الخاصة بالدسم .1

 .باإلحصاءاا والرلع بها لرايق الدسم التدارير الخاصةإعداد  .2

 .  الت سية من الوحداا األخر  بالكلية بما يخص اإلحصاءاا .3

 

o  لوظ   نمشاريع التخرج لجنة : 

 

 رئيسا   عائض الوداعين. د

 عضوا عمرب طلب . د

 عضواع  ظافر المخاد  . د

 عضواع   بارك آل رشود. د

 
 : مهام اللجنة

 وضع خطة مشاريع التخرج .1

 الدسمعمل  دواا توعوية وتقريفية بمشاريع التخرج لطلبة الس ة  .2

 .وضع آلية واضحة لت فيذ و تدييم المشروع .3

لدي  والطدال  استالم ع اوين المشاريع المدترحدة مدن اعضداء ةيادة التددريق .4

 .الدسم واختيار الم اس  م ها حس  خطة الدسم

ت فيذةا علم الطال  بما يت اس  مع قدراا التي تم اعتماد توزيقها المشاريع  .5

 .الطال  واإلمكا اا المتاحة

الددرجاا  ه مدعورلقدواعدداد تدريدر بدذل  اإلشراف علم م اقشاا المشداريع  .6

 .ال هااية لرااسة الدسم

المرلدة مع المشروع ومحتوياا الدرص لمشروع اقال  و شكل لوثيدة  اعداد .7

 .المدمج للمشروع

 .من رايق الدسمالديام بالمهام األخر  التي تكلف بها  .8



o  لون  نلجنة التدريب الميداني : 

 

 رئيسا   أسا   الفراج. د

 عضواع  ا مد الزهراظي. د

 عضواع  أ مد الزعبي. د

 عضواع  ظافر المخاد  .د

 عضواع  عئض الوداعين. د

 

 :مهام اللجنة

 وضع خطة التدري  الميدا ي .1

 تحديد لترة التسجيل للتدري  الميدا ي .2

 .ولة المقايير التي يراةا الدسم الجهااتوزيع الُمتدربين علم  .3

 .الُمتاحة لدبول الطلبة الُمتدربين الجهااالت سية مع  .4

 .الُمتدربين لبةتوزيع الُمشرلين علم الط .5

والحددرص علددم حسددن  االكدداديميين والميدددا يين ُمتابقددة الُمتدددربين والُمشددرلين .6

 .عملية التدري سير 

 .عدد لداء مع الُمشرلين وإبالغهم بكل جديد .7

 .مع الطلبة الُمتدربين وإرشادةم بقملية التدري  الميدا ي ااعدد لداء .8

الت سية لحل اي مشكلة تقترض سدير تددري  الطدال  اث داء التددري  واتخداذ  .9

 .دم المصلحة القامةاالجراءاا الالزمة التي تخ

 .بما يخدم المصلحة القامة والدسمتوثية القالقة بين جهاا التدري   .11

 .الدرجاا وتسليمها للدسم دال التدارير مع  هاية كل لصل ورصاستدب .11


