
 شب ة املكية وثعورىاو 

هظرًا ندلور امرئيس واميام اذلي ثلؼحو حكنوموجيا املؼلومات واالثطاالت يف ش ىت هوايح احلياة،  

وحتليلًا منظرة ضاحة اجلالةل املكل غحدهللا امثاين اجن احلسني املؼظم واىامتمو املخواضـل فـي ىذا 

كرار اوشاء لكية حكنوموجيا املؼلومات يف اجلامؼة اجملال ملواكحة امخعور امؼلمي وامخكنومويج، فلد جاء 

ػادة ىيلكة لكية ىندسة احلاسوب وحكنوموجيا املؼلومات ولكية 2002يف ػام  م وذكل تؼد ا 

ذ مت هلل ختطيص ىندسة احلاسوب واالثطاالت ا ىل لكية ىندسة امخؼدين  ىندسة امخؼدين وامحيئة. ا 

ا ىل جالاجة أ كسام يه كسم ػمل احلاسوب وكسم هظم  وامحيئة كام مت فطل كسم حكنوموجيا املؼلومات

   .املؼلومات احلاسوتية وكسم ىندسة امربجميات
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 م 2012/  2012نلؼام اجلامؼي  لكية حكنوموجيا املؼلومات  أ غضاء جملس



جيمتع جملس املكية ملناكشة واختاذ املرارات وامخوضيات، ثشب ن املسائل املخؼللة ابمشؤون ال اكدميية 

 واال دارية يف لكية حكنوموجيا املؼلومات

  

 مالحظات الصــفــــــــة  المجلـــــــــــــس  عــضــــــو

 رئيس جملس املكية حكنوموجيا املؼلوماتمعيد لكية  ادلكخور دمحم اتو ىالهل

 أ مني امرس انئة امؼميد  امرىايفة ادلكخور ػامر

 رئيس كسم ػمل احلاسوب امرىايفة ادلكخور ػامر

 رئيس كسم هظم املؼلومات احلاسوتية املؼاين  ادلكخور مرض 

 رئيس كسم ىندسة امربجميات رايض امسالمني ادلكخور 

 ممثل كسم ػمل احلاسوب ادلكخور ضاحل امؼعيوي 

 ممثل كسم ىندسة امربجميات دمحم اجلؼافرهادلكخور  

 هظم املؼلومات احلاسوتية  ممثل كسم اجراىمي اخلوريادلكخور  

  
 اخملخربات امخاتؼة نللكية

امرتكزي ػىل اجلاهة  حتليلا ل ىداف اجلامؼة واملكية مرتط امربامج ال اكدميية مبجاالهتا امخعحيلية ،و

فلد معلت املكية ومنذ وشب هتا تخجيزي  امخعحيلي يف امخدريس وثوفري اخلربات امؼملية دلى امعلحة .

 . اخملخلفة خمخربات ػلمية متخططة نلمواد اميت ثعرهحا يف جماالت حكنوموجيا املؼلومات 

لك  ( مثاهية خمخربات حديثة، سؼة8من ) ثخكون خمخربات احلاسوب يف لكية حكنوموجيا املؼلومات 

( هجازًا مبواضفات حديثة، حرثحط مع تؼضيا امحؼظ من خالل ش حكة حاسوب حملية 31خمخرب مهنا )

  متعورة .

 

( اميت  Leased Lineوحرثحط اخملخربات ثش حكة املؼلومات ادلومية ) اال هرتهت ( من خالل خط )



س خفادة مهنا يف يس خخدهما ال ساثذة وامعلحة نلحطول ػىل أ خر ادلراسات وال حباث املنشورة مال

( اميت ثوفر EBSCOدراساهتم وأ حباهثم امؼلمية حيث جشرتك ال اكدميية مع املكتحة اال مكرتوهية )

  ملاالت منشورة يف أ الف اجملالت امؼلمية امؼاملية احملمكة.

 

وكد مت ثعوير معل ال هجزة امرئيس ية يف اخملخربات تخوفري سؼة ختزين ملك ظامة، حيث يمت ختزين 

مكرتوين )أ غامل ا ( Emailمعامة اميومية ثشلك مس متر ابال ضافة ا ىل اس خحداث غنوان جريد ا 

ماكهية اموضول نلملفات اخلاضة مبواد املكية  وامربيد  خاص جلك ظامة، ػالوة ػىل ثوفري ا 

اال مكرتوين من أ ي ماكن خارج خمخربات اجلامؼة ) ػىل ش حكة اال هرتهت ( ثوفريًا جليد ووكت 

  وامخواضل مع ال ساثذة واموضول ا ىل مفردات املواد امؼلمية. امعامة يف ادلراسة

 

وثضم خمخربات احلاسوب امؼديد من امربامج وال هظمة امرضورية نلعلحة، كام حترص اجلامؼة ػىل 

مواكحة امخعورات اخملخلفة سواء يف حلل ال هجزة واملؼدات أ و ال هظمة وامربجميات مخحليق أ كرب فائدة 

  امخواضل تني امعلحة واجلامؼة حىت تؼد امخخرج.ممكنة وثوس يع مدى 

 

متخد ساػات دوام اخملخربات من امساػة امثامنة ضحاحًا وحىت امراتؼة مساءًا من يوم ال حد حىت يوم 

 امخليس أ س حوغيا.

 


