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كلمة العميدكلمة العميد
تقــدم الكليــة تعليمــا عــالي الجــودة عــى مســتوى عالمــي منــذ عــام 2010 لتلبيــة االحتياجــات 

ي المملكــة العربيــة الســعودية.
اتيجية للقــوى العاملــة �ف االســرت

ــي  ــتوى عالم ــى مس ــدة ع ــون رائ ــة أن تك ــدف الكلي اتيجية ، ته ــرت ــة االس ــال الخط ــن خ م
ي تطويــر ونقــل التقنيــة 

ي مجــال علــوم الحاســب يســاهم �ف
ي أن تُخــرج جيــل واعــد �ف

�ف
ي القطــاع الخــاص 

ومصــدر رئيــ�ي لاأبحــاث واالبتــكارات لدعــم وتنميــة اقتصــاد المعرفــة �ف
والحكومــي. وذلــك بتوفــري بيئــة تعليــم وتعلــم ملهمــة لملكــة القيــادة والمعايــري الســامية 
بــداع والعمــل الجماعــي والتعلــم المســتدام والشــعور القــوي  والقيــم، والجــودة واالإ
اكــة المجتمعيــة اولويــة، حيــث انهــا ســباقة  . وتــولي الكليــة ال�ش ي المســتقبىي

بدورهــم المهــ�ف
ي خدمــة المجتمــع مــن خــال طــرح برامــج توعويــة ودورات متخصصــة تســتهدف الفئــات 

�ف
ــم. ــة له ــات الازم ــارات والدراس ــم االستش ــمل تقدي ــة وتش ذات الصل

ف  لتحقيــق تلــك االأهــداف، تملــك الكليــة كــوادر ونخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظف�ي
ــا  ــون خريجيه ــة، ليك ــج عالمي ام ــاً ومنافســاً لرب ي متحدي

ــ�ف ــي التق ــرح العلم ــادة هــذا ال لقي
ف بــإذن هللا تعــال لســوق عمــل واعــد. حيــث أن الكليــة اســتقطبت  يــن ومبدعــ�ي ف الطلبــة ممري
ــة  ــس الحديث ــرق التدري ــي وط ــث العلم ــال البح ي مج

ــة �ف ــاءات أكاديمي ــاٍل كف ــرص ع وبح
ف أكفــاء عــى قــدر مــن المســئولية والمعرفــة. ضافــة ال انتقــاء موظفــ�ي باالإ

لي ونظــم 
ــوم الحاســب االآ ــة تخصصــات وهــي عل ي ثاث

ــة درجــة البكالوريــوس �ف ــح الكلي تمن
ي والتحليــل الرقمــي، وتقــدم الكليــة برنامــج 

و�ف لكــرت المعلومــات الحاســوبية وأمــن الفضــاء االإ
المســتجدات  العليــا. ولمواكبــة  الدراســات  ي مرحلــة 

لي �ف
االآ الحاســب  ماجســتري علــوم 

ــية  ــا الدراس ــد برامجه ــة لتجدي ــعى الكلي ــي، تس ــىي والعالم ــل المح ــوق العم ــات س ومتطلب
ف  ــ�ي ــل والخريج ــوق العم ــن س ــة م ــة راجع ــى تغذي ــاء ع ــة بن ــام العلمي ي االأقس

ــة �ف المختلف
ف وبشــكل مســتمر عــن طريــق تطبيــق معايــري الجــودة واالعتمــاد االأكاديمــي  والطــاب الحاليــ�ي

ــة. ــا التعليمي ــودة مخرجاته ــتوى ج ــاء بمس ــدولي )ABET( لارتق ــىي )NCAAA( وال المح
amalmuhaideb@iau.edu.sa : ي

و�ف لكرت يد االإ  لاستفسار يمكن التواصل عى الرب

د. عبدهللا بن محمد المهيدب
عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات
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حول كلية علوم الحاسب 
وتقنية المعلومات...

حول كلية علوم الحاسب 
وتقنية المعلومات...

ــب  ــم، وتتطل ي العال
ــوا �ف ــرب واالأرسع نم ــن المجــاالت االأك ــوم الحاســب م تعــد مجــاالت عل

مجيــات. ولزيــادة الحاجــة  ف للتعامــل مــع االأجهــزة والشــبكات، وتطويــر الرب ف مؤهلــ�ي مهنيــ�ي
ــة  ــورات العلمي ــدث التط ــة أح ــل، ومواكب ــوق العم ي س

ــراط �ف ــة لانخ ــوادر المتخصص للك
ــام 2010م بجامعــة  ي ع

ــات �ف ــة المعلوم ــوم الحاســب وتقني ــة عل ــم تأســيس كلي ــة؛ ت والتقني
مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل )جامعــة الدمــام ســابقاً(، وهــي تمنــح درجــة البكالوريــوس  االإ

ــة: ــات التالي ي التخصص
�ف

ــات  ــة للنظري ــة عميق ــم  معرف ــم لتقدي ــب االلي مصم ــوم الحاس ــوس عل ــج بكالوري  برنام
ــرب علــوم الحاســب االلي مــن المجــاالت  . يعت ي مجــال علــوم الحاســب االلي

والممارســات �ف
ف بتوفــري فــرص واســعة للتخصص . وتشــمل بعــض التخصصــات المعروفة  المتطــورة  وتتمــري
ــي،  ــذكاء االصطناع ــة و برمجــة الحاســب االلي ، والشــبكات، وال ــوم الحاســوب النظري : عل

ــات. والنمذجــة والمحــاكاة، ومعالجــة البيان

علوم الحاسب اآلليعلوم الحاسب اآللي

يهتــم هــذا التخصــص بتخريــج كادر قــادر عــى دراســة النظــام المطلــوب تنفيــذه وكيفيــة 
دمــج التقنيــة مــع هــذا النظــام بشــكل كامــل وبكفــاءة عاليــة. دراســة هــذا التخصــص تشــمل 
ــرارات  ــا عــى أســاس ق ــات وشــبكات وحمايته ــم النظــم وعمــل قواعــد بيان ــل وتصمي تحلي
ف تخصــص علــوم الحاســب والمجــال  علميــة. يعتــرب هــذا المجــال هــو حلقــة الوصــل مــا بــ�ي
ي االأعمــال ثــم طــرح 

كات، فهــو يقــوم بفهــم ودراســة المشــاكل الموجــودة �ف العمــىي للــ�ش

حلــول تقنيــة لهــذه المشــكلة. 

نظم المعلومات الحاسوبيةنظم المعلومات الحاسوبية

ي كليــة علوم 
ي الرقمي �ف

ي وبرنامــج التحليــل الجنــا�أ
و�ف القصــد مــن إنشــاء برنامــج االأمــن االلكــرت

ي 
ــ�ت ــات ال ف لغــرض  فهــم العملي ف بارعــ�ي ــ�ي ــات هــو إخــراج مهني ــة المعلوم الحاســب وتقني

تؤثــر عــى أمــن المعلومــات، حمايــة أصــول المعلومــات ، جمــع وحفــظ االأدلــة الرقميــة، 
تحليــل البيانــات، وتحديــد وإصــاح الثغــرات االأمنيــة.

األمن الفضائي والتحري الرقمياألمن الفضاءي والتحري الرقمي
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الرؤيةالروية
قليمــي  ي واالإ

ي الحوســبة عــى المســتوى الوطــ�ف
الرائــدة �ف الكليــة  أن تكــون 

والعالمــي.

الرسالةالرسالة
ي مجــال الحوســبة تشــمل دعــم االكتشــاف 

توفــري بيئــة تعليميــة عاليــة الجــودة �ف
افيــة بمشــاركة مجتمعيــة فعالــة. وتقديــم خدمــات احرت

المتطلباتالمتطلبات
الحصول عى شهادة الثانوية العامة - علمي.

اجتياز اختباري القدرات والتحصيىي وفقاً لدرجات محّددة.
ي بمعدل ال يقل عن ٣ من ٥. اجتياز السنة التحضري
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السنة التحضيريةالسنة التحضيرية
- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

ENGL 101ية عامة ف 20--لغة إنجلري

MATH 1111 - ٣٣-رياضيات

COMP 131لي
24-مهارات الحاسب االآ

LRSK 14122-مهارات التعلم والبحث

PHEDU 152بية البدنية والصحية 12-الرت

858المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

ENGL 101ية عامة ف 78-لغة إنجلري

ENGL102 ية أكاديمية ف لغة إنجلري
وتخصصية

-٣12

MATH 1122 رياضياتMATH 111٣2

STAT 132٣٣-إحصاء

CMSK 14222مهارات التواصل

COMP 121لي
٣4-تطبيقات الحاسب االآ

2158المجموع
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السنة الثانية - عامالسنة الثانية - عام
- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CIS 211٣٣-مبادئ نظم المعلومات

CS 211٣4-مقدمة علم الحاسب

MATH 211٣٣-التفاضل والتكامل

PHYS 212ياء ف 44-الفري

ISLM 27122-العقيدة واالخاق

1516المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CS 221مجة CS 211٣4مبادئ الرب

CS 222ونيات لكرت PHYS 2124٥االإ

STAT 207 ي االإحصاء
مقدمة �ف

ونظرية االحتماالت
MATH 111٣٣

BIOL 2224٥-االأحياء

ISLM 272 ي
النظام االجتماعي �ف

سام االإ
ISLM 27122

1619المجموع
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السنة الثالثة - عامالسنة الثالثة - عام
- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

 CIS 313كتابة التقارير التقنيةCIS 21122

 CIS 315 أساسيات االتصاالت
والشبكات

CS 211٣4

 CS 311)1( مجة كائنة التوجه CS 221٣4الرب

 CS 314االأجهزة الرقميةCS 222٣4

 MATH 301رياضيات متقطعةSTAT 207٣٣

 ISLM 273 ي
قتصادي �ف النظام االإ

سام االإ
ISLM 27222

1619المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CIS 321 مفاهيم وتصميم قواعد
البيانات

CIS 211٣4

CIS 325 بروتوكوالت الشبكات
ونية لكرت والتجارة االإ

CIS 315٣4

CIS 413المسؤولية المهنيةCIS 31322

CS 310هيكلة البياناتCS 3112٣

CS 321)2( مجة كائنة التوجه CS 311٣4الرب

 MGMT 290)1( إدارة أعمالCIS 211٣٣

1620المجموع
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بكالوريوس علوم الحاسببكالوريوس علوم الحاسب

- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CS 322نظم التشغيلCS 314٣4

CS 411مجيات CS 321 / CIS 321٣٣هندسة الرب

CS 412 تحليل وتصميم
الخوارزميات

MATH 301٣٣

CS 414معمارية الحاسبCS 314٣4

 MATH 401ثبات MATH 301٣٣المنطق وطرق االإ

1517المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CIS 422نسان بالحاسب CS 321٣4اتصال االإ

CIS 423النظم المبنية عى الويبCIS 321 / CIS 325٣4

CIS 425 رسية وحماية بيانات
الحاسب

CS 322 / CIS 325٣-

CS 422نظرية اللغاتMATH 401٣٣

 MATH 411التحليل العدديMATH 301٣٣

CS 444 ) ي
التدريب )التعاو�ف

العمىي
Cr. Units 90٣-

-18المجموع

- السنة الدراسية الرابعة -
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بكالوريوس علوم الحاسببكالوريوس علوم الحاسب

- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CS 511وع ح م�ش \ CS 411 \ CS 412 مقرت
CIS 423

22

CS 512الذكاء االصطناعيMATH 401٣4

CS 513الحوسبة المتنقلةCIS 325٣٣

-٣-مقرر اختياري

-٣-مقرر اختياري

-14المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

المتطلبات السابقةعنوان المقرر
الساعات 
المعتمدة

ساعات المقرر

CS 521وع CS 511٣٣تنفيذ م�ش

CS 522 ي
موضوعات مختارة �ف

علوم الحاسب
CS 511٣٣

ISLM 274 النظام السياسي
سام ي االإ

واالإجتماعي �ف
ISLM 2732-

CS 422٣-مقرر اختياري-

-11المجموع

- السنة الدراسية الخامسة -
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بكالوريوس نظم
المعلومات الحاسوبية

بكالوريوس نظم
المعلومات الحاسوبية

- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CS 322نظم التشغيلCS 314٣4

CIS 411إدارة وتقييم قواعد البياناتCIS 321٣4

CIS 412)1( تحليل وتصميم نظم المعلوماتCS 321٣4

CIS 414وع تقنية المعلومات MGMT 290٣٣إدارة م�ش

MGMT 415)2( إدارة االأعمالMGMT 290٣٣

1518المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CIS 421)2( تحليل وتصميم نظم المعلوماتCS 321٣4

CIS 422نسان بالحاسب CIS 321 / CIS اتصال االإ
325

٣4

CIS 423النظم المبنية عى الويب CS 322 / CIS
325

٣4

CIS 424إدارة نظم المعلوماتMATH 401٣٣

CIS 425رسية وحماية بيانات الحاسبMATH 301٣٣

CS 444العمىي ) ي
-Cr. Units 90٣التدريب )التعاو�ف

-18المجموع

- السنة الدراسية الرابعة -
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- السنة الدراسية الخامسة -

بكالوريوس نظم
المعلومات الحاسوبية

بكالوريوس نظم
المعلومات الحاسوبية

- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CIS 511ح وع مقرت CIS 414 \ CIS م�ش
421 \ CIS 423

22

CIS 512مجيات CIS 421٣4توكيد جودة الرب

CIS 513ونية لكرت اتيجية االأعمال االإ CIS 424٣٣إسرت

-٣-مقرر اختياري

-٣-مقرر اختياري

-14المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CIS 521وع CIS 511٣٣تنفيذ م�ش

CIS 522ي نظم المعلومات
CIS 511٣٣موضوعات مختارة �ف

ISLM 274سام ي االإ
ISLM 27322النظام السياسي �ف

-٣-مقرر اختياري

-11المجموع
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بكالوريوس األمن الفضائي
والتحري الرقمي

بكالوريوس األمن الفضائي
والتحري الرقمي

- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CS 322نظم التشغيلCS 314٣4

CYS 401ي
و�ف ف وسياسة أمن الفضاء االلكرت -٣-قوان�ي

CYS 402االأسس الرياضية الأمن المعلوماتCS 310٣-

CYS 403 أمن الشبكات واالأدلة الجنائية: كشف
اق واالستجابة االخرت

CIS 315٣-

CYS 404ي الأنظمة المعلومات
-٣-التدقيق االأم�ف

-15المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CYS 406٣-أمن الشبكات-

CYS 407تحليل االأدلة الرقمية CS 311, STAT
207

٣-

CYS 408هندسة نظم التشغيل االآمنةCS 322٣-

CYS 410٣-تقنيات االأدلة الجنائية الرقمية وأدواتها-

CYS 409ها -٣-إدارة أمن المعلومات ومعايري

CYS 471العمىي ) ي
-Cr. Units 90٣التدريب )التعاو�ف

-18المجموع

- السنة الدراسية الرابعة -



15

- السنة الدراسية الخامسة -

- الفصل الدراسي االأول :

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CYS 572وع ح م�ش -2-مقرت

CYS 526أمن الحوسبة المتنقلة والاسلكيةCYS 407٣-

CYS 532امج االآمنة -٣-تصميم وهندسة الرب

-٣-مقرر اختياري

-٣-مقرر اختياري

-14المجموع

ي :
- الفصل الدراسي الثا�ف

رقم 
المقرر

عنوان المقرر
المتطلبات 

السابقة
الساعات 
المعتمدة

ساعات 
المقرر

CYS 523٣-الثغرات والتهديدات االأمنية-

CYS 533٣-علم التشفري التطبيقي-

CYS 573وع -CYS 572٣تنفيذ م�ش

ISLM 274سام ي االإ
-ISLM 2732النظام السياسي �ف

-٣-مقرر اختياري

-14المجموع

بكالوريوس األمن الفضائي
والتحري الرقمي

بكالوريوس األمن الفضائي
والتحري الرقمي
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تحدي شفرة مورستحدي شفرة مورس
ما هي شفرة مورس؟ما هي شفرة مورس؟

ــة  شــارات الكهربائي ــل االإ ــدأ بســيط و هــو تحوي ــد هــذه الشــفرة عــى مب تعتم
ة  ق )التلقــراف( إل مقاطــع صوتيــة طويلــة و قصــري المنقولــة عــرب خطــوط الــرب
ي 

ة إل نقــاط و الــ�ت طــات و القصــري بحيــث تحــول المقاطــع الطويلــة إل رسش
ــة. ــات مفهوم ــروف و كلم ــاً إل ح ــا الحق ــم ترجمته ــا يت بدوره

أمامك جملة مشفرة باستخدام رموز مورس 
تتطلب منك فكّ تشفيرها، هل تقبل التحدي؟

أمامك جملة مشفرة باستخدام رموز مورس 
تتطلب منك فكّ تشفيرها، هل تقبل التحدي؟

، كل مــا  ف ف متتاليتــ�ي ف كلمتــ�ي ي الشــفرة أعــاه تمّثــل مســافة فاصلــة بــ�ي
كل مســافة �ف

ف كل وحــدة )رمــوز مجتمعــة دون مســافات( بالمفتــاح  عليــك هــو المطابقــة بــ�ي
ي الصفحــة المقابلــة. وقتــاً ممتعــاً وحّظــاً موّفقــاً!

�ف

الحل ...الحل...



17

مفتاح الحلمفتاح الحل

ستجد الحل عند مسح الرمز التالي:ستجد الحل عند مسح الرمز التالي:

ــن  ــول ع ــازك المحم ــرب جه ــز ع ــح الرم ــك مس يمكن
: ي

ــع االآ�ت ــى الموق ــول ع ــق الدخ طري
/https://webqr.com




