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تقديم
تضمنالتيو,الكلياتعليهاتقومالتياالساسيةالركائزأحدتعدالجودةمنظومةإدارة

الجودةإدارةفينحنو.لهاالتابعةاالداريةالوحداتواالكاديميةللبرامجالمستمرالتحسين
تساعدتيالالعلميةاالطرتطبيقالىدومانسعىالمعلوماتواالليالحاسبعلومكليةفي
الكليةأقساممعالمتابعةوالتنسيقخاللمنذلكو.إدارياوأكاديمياالتميزممارسةفي

.ذلكيضمنفيمااالداريةالهيئةواالكاديمية

ىعلالمنسوبينمساعدةوتشجيعوممارساتهاوالجودةمفهومنشرالىنسعىكذلك
.الهدفذاهتحقيقفيتساعدالتيالعملورشوالتعريفيةالمباداراتاطالقو.تطبيقها

.ةاالداريلمنظومتهاوللكليةالتعليميةالعمليةتطويرعلىايجابياينعكسمما

يقتوثوابرازالىالمعلوماتواالليالحاسبعلومكليةفيالجودةإدارةتعملكذلك
هذهيقتوثالستمراريةخريجهامعالتواصلواكاديمياوبحثياوتميزهاالكليةنجاحات
.اإلنجازاتوالنجاحات

اماستخدوالممارساتحوسبةالىالتوجةهوالكليةفيالرئيسيةالجودةأهدافمنإن
الوحداتوةاالكاديمياالقسامفيالجودةممارساتتسريعوتطويرفياالنترنتوالتقنية

.االدارية

تميزيخدمفيمااساليبهوأهدافهتغييروتطويرعلىمنفتحفريقهاوالجودةإدارة,ختاما
.مخرجاتهاتحسينو,الجودةممارساتتطبيقفيالكلية

الحميميديسليمانبنتعبير

الجودةوللتطويرالكليةكيلةومساعدة
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الوحدات االدارية 
التابعة الدارة الجودة

الكليةفي 
شطر الطالبات
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وحدة التطوير والجودة 

8

تدعمتيالالخدماتبتقديمهاأقسامهاوللكليةدعامةالجودةوالتطويروحدةتعتبر

علىالحصولليبالتاواالدريةالهيكلةوالتعليميةالعمليةفيالتميزمعاييرتحقيق

.محلياوعالميارائدةمخرجات

تقومكما.تهامنسوباوالكليةانجازاتتبرزوتوثقالتيالواجةالوحدةتعتبركذلك

ورشاقامةوالمبادراتمنعددتبنيطريقعنالجودةمفهومبنشرالوحدة

.للجودةتدريبية

التطوير و الجودةوحدة  توصيف



9

:الرؤية

مجالفيعالميا  رائدةالمعلوماتوالحاسبعلومكليةتكونأن

.المعتمدةالجودةوالمستمرالتطويرخاللمناآلليالحاسب

:الرسالة

أكفاءنخريجياعدادفيالمساهمةخاللمنأكاديميا  الكليةتميزتعزيز

دمةخوالعلميالبحثفيفعالينمساهمينواآلليالحاسبمجالفي

االعتمادوالجودةإدارةنظمتطبيقخاللمنإداريا  والمجتمع

.األداءتحسينواالستراتيجيالتخطيطواألكاديمي
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وحدة التطوير والجودة مهام 

خاللمنالكليةبخاصةوالجامعةفيالجودةثقافةومفهومنشرفيالمساهمة•

اليةفعوانجازمعرضمثلالجامعيةالمدينةداخلالمعارضواألنشطةفيالمشاركة

يتهارؤوأهدافهابعرضذلكو.التهيئةاسبوعمثلالكليةفعالياتو,الجودةيوم

منترعاهماوسعودالملكالجامعةلمنسوبيخدماتمنتقدمةماوالمستقبلية

.هاعضواتوالكليةإنجازاتالفعالياتهذهفيالوحدهتستعرضكذلك.مبادرات

والورقوتدويرمبادرةمثل(32صفحة)المبادراتمنعددالجودةوحدةترعى•

وتعريفيهةفعالياقامةالمبادرةتشمل.الواجباتوبالحقوقالتعريفالمستعملالكتاب

المستعملابللكتمكانلتخصيصباالضافة.الحملةبمحتوىللتعريفبرشوراتنشر

.الجودةادارةداخلالورقتدويرو

لالعتمادةالمطلوبالبياناتتحليلوجمعوتوزيعوتصميمفيالكليةاقساممساعدة•

القيامخاللمن(ABET)العالمياالعتمادو(EEC-HES)الوطنياالكاديمي

:المهمهنومحسبذلكودراسيسنةكلاودراسيفصلكلالتاليةبالمهام

ةخطوفقاالعتمادبرامجفيالمطلوبةاالستبياناتجمعوتوزيعوأعداد•

.الدراسيللعاممحددةزمنية

(KPIs)المعاييرلقياسالمطلوبةالبياناتالسابقهاالستباناتمناستخالص•

ةالجودلجانمنالمسبقالطلبحسبذلكوالمختلفةباالعتماداتالخاصة

.بالكلية
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وحدة التطوير والجودة مهام 

واد متطلبات اعداد  و توزيع و تفريغ تقييم بعض المقررات المشتركة في الكليه مثل م•

.الكلية و مواد مشاريع التخرج و ذلك كل فصل دراسي

و توزيعها على االعضاء و ( Course folder)الملفات الخاصة بملف المقرر اعداد •

.استالمها منهم ثم تسليمها للقسم االكاديمي المعني

(faculty portfolio)اعداد و جمع ملفات اعضاء هيئة التدريس •

. اتقان في الكليةنظام تهيئة و اعداد خطة تطبيق •

.(ISO 9001:2015)الكلية على شهادة األيزو العمل على حصول •

.ام األكاديميةالمختلفة بالتعاون و التنسيق مع األقساالعداد و الترتيب لزيارات االعتماد •

ني و ورش تدريبية عن كيفية اعداد ملف المقرر حسب مواصفات االعتماد الوطعمل •

.الخارجي دوريااالعتماد 

.ها القيام بالمهام األخرى التي تكلف بها الوحدة فيما يتعلق بالجودة وتطبيق•
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الجاهزيةتابعةلمبالكليةاالتصاالتواإللكترونيةوالتعامالتالتقنيةوحدةإنشاءتم

أعضاءلتشجيعوحدةالتهدفكذلك.التعليميةالعمليةفيللتميزتحقيقاللكليةالتقنية

االتاالتصتقنياتتطويعفيومساندتهمبالكليةوالطالباتالتدريسهيئة

كما,الباتللطالكليةتقدمهاالتيالتعليميةالخدمةبمستويلالرتقاءوالمعلومات

التعليمثقافةونشرتطبيقإلىاإللكترونيةوالتعامالتالتقنيةوحدةوتسعى

.السحابيالتخزينواإللكتروني

وحدة التقنية والتعامالت اإللكترونية و االتصاالت 

وحدة التقنية والتعامالت اإللكترونية و االتصاالت توصيف

12



13

:الرؤية

يقتطبفيعالميا  رائدةالمعلوماتوالحاسبعلومكليةتكونأن

عمليةالفيالتميزتضمنالتيوتقنياالمتقدمةالتعليمممارسات

.التعليمة

:الرسالة

عنبالغلالميسرهاليةتفعيلخاللمنأكاديميا  الكليةتميزتعزيز

خدميفيماتقنياالكليةجاهزيةمنالتاكدخاللمنوالفنيةاالعطال

طويعتفيالكليةمنسوبيمساندةودعمكذلكو.التعليميةالعملية

.ليميةالتعالخدمةبمستويلالرتقاءوالمعلوماتاالتصاالتتقنيات
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مهام وحدة التقنية والتعامالت اإللكترونية و االتصاالت 

الكليةبوالطالباتالتدريسهيئةأعضاءتشجيعوااللكترونيالتعليممفهومنشر•

ايميالتارسالوتقنيةدوراتطلبخاللمناالتصاالتتقنياتتطويعفيومساندتهم

:التاليتوضحدورية

.معهاالتواصلوكيفيةمهامها،أهدافها،،الوحدة•

الطالبيةبالحقيبةالطالباتتعريف•

التيوالمرخصةالبرامجمنالعديدتوفرإلىالكليةومنسوباتالطالباتإرشاد•

يل،التشغأنظمة،المكتبيةكالبرامجالجامعيالحرمداخلمجاناتحميلهايمكن

.برمجةبرامجوتصميمبرامج

مثللعمادةامنالمقدمةاالنظمةاستخدامبكيفيةالكليةومنسوباتالطالباتتعريف•
LMSوEdugate.

وكترونيةااللالتعامالتعمادةمعذلكمتابعةوالتقنيةالناحيةمنالكليةجاهزيةمتابعة•

بحيث.لكليةلذلكبتقاريرالرفعواصالحهامتابعةوالفنيللدعمباالعطالالرفعكذلك

:ذلكيتضمن

مافياإللكترونيةالتعامالتعمادةنظامعلىاالعطالبالغاتمتابعةورفع•

ليةالعمإحتياجحسببديلةقاعةلحجزالتنسيقو.الدراسيةالقاعاتيخص

.التعليمية
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مهام وحدة التقنية والتعامالت اإللكترونية و االتصاالت 

االبوديومعلىالمالحظاتوالنماذجمتابعة•

.البالغاتوللقاعاتالشاملةاألسبوعيةالتقاريرإعداد•

مالحظاتالورفع(التكيف-النظافة-التنظيم)منللتأكدللقاعاتيوميهجولةعمل•

.اإلدارةلمديرة
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تطوير المهاراتوحدة 

تطوير المهاراتوحدة توصيف

طويرتوعمادةوالمعلوماتالحاسبعلومكليةبينالوصلحلقةهيالتدريبوحدة

لكليةافيالعمادةخدماتتقديمتسهيلإلىتهدفحيثتنسيقيودورهاالمهارات،

الحاجةدراسةعلىبناءتخصصيهأوتطويريةتدريبيةدوراتإقامةطلبذلكمن

.للكليةالتدريبية

دمعحالفيداخليهالدوراتبعضتنسيقفيالمبادرةزمامالوحدةتأخذوماك

.العمادةمنتوفيرها

تمالتيتالوحداأحدوتعدالكلية،وفنياتوطالباتمنسوباتكافةالوحدةتستهدف

والطالبيليميوالتعاإلداريالكادرلتطويرالمتزايدالكليةالحتياجتلبيةاستحداثها

.سواءحدعلى
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:الرؤية

هيئةأعضاءمهاراتلتطويرمتكاملةخدماتيقدمومتميزا  رائدا  صرحا  تكونأن

ةاألكاديميالقياداتإلىإضافةوالطالب،والمعيدين،والمحاضرين،التدريس،

.وفنيينإداريينمنسعودالملكجامعةومنسوبيواإلدارية،

:الرسالة

ووالطالب،والمعيدين،والمحاضرين،التدريس،هيئةأعضاءمهاراتتطوير

بما،ينوالفني،اإلداريينمنالجامعةمنسوبيوكافةواإلدارية،األكاديميةالقيادات

.واإلبداعوالتميزالتقدممستوياتأعلىتحقيقيضمن



18

تطوير المهاراتمهام وحدة 

.مالئمةتدريبيةدوراتواقتراحالدراسيةالخططدراسة•

.تنفيذهامتابعةولذلكالخططوضعوللكليةالتدريبيةاالحتياجاتدراسة•

.اسيةالدربالمقرراتالتدريبيةالدوراتلدمجالتدريسهيئةعضواتمعالتنسيق•

.العمادةإلىالتدريبيةاالحتياجاترفع•

.الطالباتوتسجيلالتدريبيةالدوراتعناإلعالن•

.الكليةفيالمقامةالتدريبيةالدوراتسيرعلىاإلشراف•

.الجامعةمستوىعلىالمطروحةوالدوراتالفعالياتعناإلعالن•

.العمادةتطرحهاالتيالبرامجفيللمشاركةتدريسهيئةعضواتترشيح•

.تدريبيةدوراتلطرحالمتميزاتالكليةخريجاتوعضواتترشيح•

هاراتالمتطويرعمادةوفعالياتبرامجمعالمستفيداتتواجهقدالتيالمشكالتحل•

.اإللكتروني
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شعبة الخريجين

تطالعالس.خريجيهاوالكليةبينالوصلهمزةلتكونالخريجينشعبةإنشاءتم

تهدفكذلك.العمللسوقمالئمتهامدىوالدراسيهبرامجهايخصفيمارايهم

لشراكةافيللمشاركةوتشجيعهمللكليةالخريجيننتماءإروحلتغذيةالشعبة

.الكليةخريجينانجازاتابرازوبتوثيقالوحدهتقوموكما.التطوعيةالمجتمعية

الخريجينشعبة توصيف
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:لرؤيةا

.لتحقيق تميز مستدام و خريجيهاتعزيز الروابط بين الكلية

:لرسالةا

المشتركةةالمصلحلتحقيقالكليةخريجيوبينمعالتواصلوتعزيزبناء

العملسوقرغباتبتلبيةالكليةلمخرجاتالمستمرالتحسينخاللمن

يعوتشجوالمجتمعللكليةاالنتماءروحوتغذيةالوعيمستوىورفع

.التطوعيالعملفيالمشاركة
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الخريجينمهام شعبة 

.مالئمةتدريبيةدوراتواقتراحالدراسيةالخططدراسة•

وتوثيقةالشعببياناتقاعدةفيمعلوماتهمالمخزنوالكليةخريجيمعالدائمالتواصل•

تدريبيةوالوالبحثيةاألكاديميةالخططتطويرفيخبراتهممنلالستفادةمعهمالعالقة

ممراسلتهوارائهماستطالعخاللمنذلكوالعملسوقوحاجاتيتفقبماللكلية

.البحثيةالمشاريعأوالمطروحةالوظائفمنبالجديد

وخدمةيةوالعملالبحثيةالمجاالتفيالكليةخريجيقبلمنوالتميزاإلبداعتشجيع•

ووجدتأنالمحليةاوالداخليةللجوائزترشيحهاوعنهااالعالنخاللمنالمجتمع

.الخريجينشعبةمنيطلبماحسب

يفالعملبتطويرالخاصةوالجامعةمستوىعلىالصلةذاتالمبادراتفياإلسهام•

.الخريجينشعبة



22

التوثيق و اإلحصاءشعبة 

شعبة التوثيق و اإلحصاءتوصيف

حصروفيهايتمالتيالنقطةهيالشعبةلتكوناالحصاءوالتوثيقشعبةانشاءتم

بينلوصكهمزةالشعبةتعملوكما.باالرقامالكليهممتلكاتوانجازاتتوثيق

ذلكو.للجامعةالتابعةالمعلوماتواالحصاءإدارةبينوالكليةداخلالجودةإدارة

.الجامعةفيالكليةانجازاتتوثيقواالحصاءلتبادل
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:لرؤيةا

عالميازهاتميتوثيقوالكليةانجازاتلحصرمتميزةواجةالشعبةتكونأن

.محلياو

:لرسالةا

ابرازولتوثيقالجامعةإداراتوالكليةأقساممعالتواصلوتعزيزبناء

ورالحصباهميةالوعيمستوىرفعكذلك.ادارياوعلمياالكليةتميز

.الكليةيلمنسوباالداريةوالتعليميةالخدماتتحسينفيدورهوالتدقيق
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التوثيق و اإلحصاءمهام شعبة 

.المختلفةالكليةالقسامالسنويالتقريراعداد•

بماللكليةةالتابعاألنديةواللجانوالكليةباإلقسامالخاصةالتقاريركافةحصروجمع•

تاجاإلن):كتاليمصنفسنويةبياناتوبإحصائياتمدعمأعمالوخدماتمنقدمته

براءاتوالجوائز,التجهيزات,المعدلةوالجديدةالبرامجو,الالصفيهاألنشطة,علمي

ولالقسامالزيارات,االقسامالنشاطاتودورات,المشروعاتوالخطط,االختراع

خدمةئاتاحصا,التدريسهيئةاعضاءحضرتهاالتيالمؤتمرات,بشريةالكوادر,الكلية

.(المجتمع

.الكليةإلنجازاتالسنويالتقريراعداد•

.خطاباتهاعليالردوالكلياتسيرإحصاءاتمتابعة•

.اء بالتوثيق و اإلحصبالمهام األخرى التي تكلف بها الشعبة فيما يتعلق القيام •
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اللجان التابعة الدارة
الكليةالجودة في 

شطر الطالبات
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لجنة الجودة

لجنة الجودةتوصيف

لتسهيلميةاألكادياالقساموالكليةبينوصلحلقةلتكونللجودةلجنةتشكيلتم

متابعةوحصرعلىاالقسامفيممثلينهاخاللمنواللجنةتعملحيث.التواصل

العتماداترتيباتوالجودةبمماراساتيتعلقفيمااالكاديميةاالقساممتطلبات

الجودةدارةابينالمعلوماتتبادلتسهيلوتنظيمالىاللجنةتهدفكذلك.األكاديمي

.القسمفيالجودةممثلخاللمناالكاديميالقسمو

26



27

:الرؤية

معلوماتالوالحاسبعلوملكليةاالكاديميةاالقسامخدمةفيالجودةإدارةدورتفعيل

.فةالمختلببرامجهااألقساملتلكالعالميوالمحليالتميزحققتيدعمفيما

:الرسالة

ة إدارة الجودة لكليتنسيق وتنظيم تقديم الخدمات التي تقع ضمن تخصص 

تنسيق كذلك، . لألقسام الألكاديمية داخل الكلية علوم الحاسب والمعلومات 

تدفق المعلومات من و الى ادارة الجودة فيما يضمن تحقيق التميز االداري 

.لممارسات الجودة في ادارة الجودة و االقسام االكاديمية
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لجنة الجودةمهام 

بحصرقسمالفيالجودةممثليقومبحيثاالكاديميالقسموالجودةإدارةمابينالتنسيق•

اديمياالكاالعتمادزياراتأولديهالجودةبممارساتالخاصةاالكاديميالقسممتطلبات

.الخارجياوالوطنيسواء

أولكليةلالسنويةالتقاريرعمللتسهيلالجودةإدارةالىومنالمعلوماتتدفقتسهيل•

.االكاديميةللبرامجالذاتيهالدراسة

.نواقصهاعناالستعالموالقسمفيالجودةغرفةعلىاالشراف•

.القسمفيالجودةمبادراتتفعيل•

.اعتمادهاقبلالمرئياتالخذاالقساممعالجودةمنشوراتوكتيباتمناقشة•

.اديميةاألكاألقسامفيالجودةيخدمفيمااللجنةبهاتكلفالتياألخرىبالمهامالقيام•

28
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المجتمع خدمة لجنة 

خدمةأنيثح.الكليةفيالمجتمعخدمةشعبةلتفعيلالمجتمعخدمةلجنةتشكيلتم

الجانبعنلهابالنسبةأهميةيقلالالكليةأهدافمنرئيسهدفهوالمجتمع

.البحثيواألكاديمي

فرصلقخوتنظيمحيثمنالمجتمعخدمةثقافةتعزيزوتنميةالىاللجنةتهدف

عنوانتحتمبادرتينمؤخرااللجنةأطلقتالمنظورهذامنو.المجتمعيةللمشاركة

وزياراتخاللهامنتنسق"خدمتكفيالحاسبكلية#"و"بعلمكتطوع#"

هذهتالقيو.تطوعيةمحاضراتوعملورشتقيموللمدارسدعوات

.التنفيذوالتنظيمفيللمشاركةالطالبمنعالياإقباالالمبادرات

لجنة المجتمعتوصيف
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:لرؤيةا

أويالجامعالمجتمعخدمةفيوالمعلوماتالحاسبعلومكليةدورتفعيل

معوالمجتالكليةبينالفجوةردمفيوالمساهمةالجامعة،خارجالمجتمع

.ةبالكليالمجتمعتعريفطريقعنالجامعةخارجالمجتمعأوالجامعي

:لرسالةا

الحاسبلومعكليةتخصصضمنتقعالتيالخدماتتقديموتنظيمتنسيق

.خارجهاأوالجامعةداخلسواءالراغبةالخارجيةللجهاتوالمعلومات

وأنشطتهاةبالكليالمجتمعتعريفشأنهامنالتيالفعالياتتنسيقكذلك،

.واحتياجاتهالمجتمعاهتماماتمعذلكتقاطعومدى

30
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لجنة خدمة المجتمعمهام 

:التاليتشملوداخلهاالجامعةخارجالمختلفةللجهاتتطوعيةخدماتتقديم•

اتطالبومنالكليةمنسوباتمنمتطوعاتتقدمهاوندواتدوراتوإعدادتنظيم•

خارجوداخلتقامو.الجامعةوخارجداخلالمختلفةالجهاتتستهدفالكلية

.الجامعة

بجهةمجيةالبراألقساممشاريعبعضلربطاألقسامممثالتمعوالتعاونالتنسيق•

مجالفيالمجتمعحاجةسدبغرضخارجهاأوالجامعةداخلسواءخارجية

.والمجتمعبةالطاليخدمبماللطالباتاالبداعيةالطاقاتمناالستفادةوكذلكالتقنية

•

:التاليشمليبحيثالمختلفةبأقسامهاوالمعلوماتالحاسبعلومبكليةالمجتمعتعريف•

وتنسيقالمجتمعلخدمةالتطوعيةومجاالتهابالكليةالتعريفيةالفعالياتبعضتنظيم•

.والمجتمعالكليةبينالعنوانهذاتحتالمستقبليالتعاون

والكليةدمتهاقالتيالسابقةالمجتمعيةبالخدماتللتعريفالفعالياتبعضتنظيم•

.اللجنة

ويةبالكلالتعريفبغرضالكليةخارجوداخلالمقامةبالفعالياتالمشاركة•

.المجتمعيةخدماتها
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مبادرات إدارة الجودة 
في الكلية

شطر الطالبات
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علومكليةفيالجودةإدارةتقومممارساتهاوالجودةثقافةنشرمفهومضمن

.المبادراتمنعددتبنيوبطرحالمعلوماتوالحاسب

مبادرات إدارة الجودة
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:مبادرة من حقي و من مسؤليتي. 1

ي تضمن التالجامعة سعود بأنظمة تثقيف منسوبات جامعة الملك تهدف المبادرة الى 

.حقوقهم و تحدد مسؤلياتهم مثال حقوق و مسؤلية طالبات الجامعة

:مبادرة الكتاب المستعمل. 2

ن منسوبي تهدف المبادرة الى إعادة تدوير الكتب و الملخصات و كتيبات الدورات بي

نشر المعلومة الكلية و ذلك لإلستفادة من القيمة العلمية في تلك الكتب و المساهمة في

مكتب فيالمبادرة تم انشاء مكتبة ضمن هذه . االكاديمية للراغبين باسهل الطرق 

.  إلعادة االستفادة من الكتب المستعملوحدة التطوير و الجودة 

34
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:مبادرة تدوير الورق. 3

لعائدة على تهدف المبادرة الى توعية منسوبات الكلية باهمية تدوير الورق و الفائدة ا

ب وحدة ضمن هذه المبادرة تم تخصيص صناديق في مكت. البيئة من تطبيق ذلك

.  التطوير و الجودة الستقبال الورق المراد إعادة تدويره
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ة إتفاقية الخدمة إلدار
الجودة في الكلية

شطر الطالبات

36
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فيةاالكاديميلالقسامالجودةإدارةتقدمهاالتيالخدماتتحسينمبدأمنأنطالقا

كيفيهوةاالدارمهامدقيقبشكلتصفخدمةاتفاقيهبتصميماالدارةقامت,الكليه

اسيالدرالعامخاللتطبيقهاتمو.الكليةأقساممناعتمادهاتمومعهاالتواصل

.هـ1437/1438المنصرم

حةصففيالمذكورالجودةوحدةمهامتوصيفعلىباالعتمادصممتاالتفاقيه

والتأويليقبلبحيثالمهاممفتوحالمذكورالتوصيفأنبمالكن.العمادة

هذهميمبتصالمعلوماتوالحاسبكليةفيالجودةإدارةفيقومنالذلك,األختالف

.االتفاقية

:بنودثالثاالتفاقيهتشمل

.المختلفةبوحداتهااالدارةتقدمهاالتيالخدمات•

.جودةالإدارةمسؤلياتضمنليستوالقسمعاتقعلىتقعالتيالمسؤليات•

.الجودةإدارةمعاألقسامتواصلوسيلة•

الجودةإلدارة إتفاقية الخدمة 
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الجودةإلدارة إتفاقية الخدمة 

38



39

الجودةإلدارة إتفاقية الخدمة 

36
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معلومات التواصل مع فريق 
عمل إدارة الجودة في كلية 

علوم الحاسب االلي و 
المعلومات

الطالباتشطر 

40



41

العريج مريم. ا•
رئيسة وحدة التطوير و الجودة

Ext: 52175

هيا الرزوق. ا•
موظفة إدارية في الوحدة

Ext: 55603

دالية بن صبيح . ا•
موظفة إدارية في الوحدة

Ext: 58628

حصه بنت عبدهللا السالمة

وكيلة كلية علوم الحاسب و المعلومات
ccis_female_vd@KSU.EDU.SA

Sec.Ext: 50152

الجودةوحدة التطوير و 
ccis-qu@KSU.EDU.SA

إيمان الحزيمي•
الجودةسكرتيرة مساعدة الوكيلة للتطوير و

ealhuzeem@KSU.EDU.SA

عبير بنت سليمان الحميميدي

مساعدة الوكيلة للتطوير و الجودة
abeer@KSU.EDU.SA

Ext: 58116
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منيرة العجالن . ا•
منسقة وحدة تطوير المهارات

Ext: 52590

نجود القحطاني . ا•
رئيسة وحدة تطوير المهارات

Ext: 51814

بدور الفارس . ا•
منسقة شعبة الخريجين 

Ext: 56063

وحدة تطوير المهارات
dsd_cs@KSU.EDU.SA

سارة القبالن . ا•
ة منسقة وحدة التعامالت اإللكتروني

Ext: 52432

نورة الضويحي. ا•
موظفة إدارية في الوحدة

Ext: 55095

جوهرة اليوسف. ا•
موظفة إدارية في الوحدة

Ext: 52753

ونيةاإللكترالتقنية و التعامالت وحدة 
ccisetc@KSU.EDU.SA

شعبة الخريجين
it_alumni@KSU.EDU.SA
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تممثلة قسم تقنية المعلوما-رئيسالطيفة العبدالكريم. د•

تممثلة قسم هندسة البرمجيا-عضو مشاعل معشي. د•

ممثلة قسم علوم الحاسب-عضو هيفاء العيد. أ•

ممثلة قسم نظم المعلومات-عضو أمل العذبة. أ•

تمثلها لجنة خدمة المجتمعشعبة خدمة المجتمع
ccis_female_csercom@KSU.EDU.SA

, منار النصار , أشواق المطيري •
طالبات متعاوناتنورة الشويعر

جوهرة المنيع. ا•

ءرئيسة شعبة التوثيق و اإلحصا

gelmenaia@KSU.EDU.SA
Ext: 56063

شعبة التوثيق و اإلحصاء
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عبير الحميميدي. د•
مساعدة الوكيلة للتطوير و-رئيسا

الجودة

تممثلة قسم تقنية المعلوما-عضو عبير الشايع. أ•

ممثلة قسم علوم الحاسب-عضو روابي الونين. أ•

ممثلة قسم نظم المعلومات-عضو نورة القحطاني. أ•

لجنة الجودة و ممثالت الجودة في األقسام
ccis-qu@KSU.EDU.SA

تممثلة قسم هندسة البرمجيا-عضو سديم السديس. أ•

مريم العريج. أ•
رئيسة وحدة التطوير و –عضو 

الجودة
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:شارك في اإلعداد و التنسيق

.«ودةمساعدة وكيلة الكلية للتطوير والج»عبير الحميميدي . د•

.«والجودةرئيسة وحدة التطوير »مريم العريج . ا•

.«سابقا-موظفة إدارة الجودة »الحسيني أمل . ا•


