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في الجامعات السعودية

لجنة عمداء كليات علوم الحاسب والمعلومات
في الجامعات السعودية

فعاليات مصاحبة:
االجتماع العاشر للجنة عمداء كليات الحاسب والمعلومات

والمسابقة الوطنية الثالثة في البرمجة
٢٨-٢٩ محرم ١٤٤٠هـ
٨ - ٩ أكتوبر ٢٠١٨ م



ملتقى نوعي على مستوى كليات الحاسب والمعلومات لتبادل الخبرات 
في جميع تخصصات الحوسبة، يوفر فرصًة فريدة من نوعها لعرض أحدث 
علميًة  منصًة  يقدم  كما  الحاسب،  تعليم  في  والمستجدات  األبحاث 
بين  العلمية  واألبحاث  التعليمية  الجوانب  في  النجاح  قصص  لمشاركة 
كليات الحاسب اآللي في المملكة العربية السعودية، ويصاحب  المؤتمر 

المسابقة البرمجية لطالب وطالبات المملكة.

موعد المؤتمر

المكان
فندق قصر أبها

آخر موعد الستقبال المشاركات

إرسال نتيجة التحكيم

التسجيل بالمؤتمر

آخر موعد للتسجيل لمسابقة البرمجة

٨ - ٩ أكتوبر ٢٠١٨ م

١٣ سبتمبر ٢٠١٨ م

٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ م

٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ م

٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ م

٢٠

٢٠



أهداف المؤتمر

رفـــع مســـتوى أداء كليات الحاســـب والمعلومـــات بالجامعات 
السعودية من خالل األفكار والتجارب المشتركة.

تعزيـــز مفهـــوم المنظومـــة التعليميـــة بيـــن كليـــات الحاســـب 
والمعلومات بالجامعات السعودية.

اســـتعراض الممارســـات الناجحـــة فـــي القضايـــا األكاديميـــة 
واإلدارية المشتركة.

تطويـــر المناهـــج والخطط الدراســـية بما يتوافق مـــع المعايير 
الدولية وســـوق العمل ومتطلبات االعتماد األكاديمي المحلي 

والدولي.
طـــرح أفـــكار ومســـاهمات تدعـــم برامـــج تطوير أعضـــاء هيئة 

التدريس في كليات الحاسب والمعلومات.
تعزيـــز دور كليات الحاســـب والمعلومات فـــي تصميم وتطوير 

مناهج الحاسب في التعليم العام.
فتـــح باب الشـــراكة والتعاون فـــي المجـــاالت التخصصية بين 

الكليات وشركات تقنية المعلومات الكبرى.



محاور المؤتمر

المحاور التعليمية
توعية المجتمع باألمن السيبراني.

توظيف وسائل التواصل االجتماعي في التعليم والتعلم.
تطوير الخطط الدراسية.

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.
االهتمامات البحثية لكليات الحاسب.

الشراكات الخارجية لرفع مستوى التعليم والتعلم.
دور كليات الحاسب في خدمة المجتمع.

االعتماد األكاديمي وضمان الجودة.
تحسين البيئة األكاديمية والتعليمية.

التعليم اإللكتروني.
التعليم المعتمد على المشاريع التطبيقية.

البنى التحتية لعمليات التعليم والتعلم.
ريادة األعمال في مجال تقنية المعلومات.

المحاور العلمية
األمن السيبراني

نظم المعلومات الصحية
المدن الذكية

التحول الرقمي
البيانات الضخمة وعلم البيانات

الذكاء االصطناعي
الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور

التعلم اآللي 
الشبكات وقواعد البيانات

األنظمة المدمجة
إنترنت األشياء

شبكات أجهزة االستشعار



شروط وضوابط المشاركة في المؤتمر

أن تتفـــق جميع المشـــاركات مـــع المبـــادئ والقيم واألحكام اإلســـالمية، 
واألنظمة والتقاليد المرعية بالمملكة العربية السعودية.

أال يتعارض محتوى المشاركة مع أهداف وزارة التعليم وغاياتها.
أن يكـــون موضوع المشـــاركة المقدمة ضمن محـــاور المؤتمر واهتماماته 

وفعالياته.
أن تكون المشاركة المقدمة من فكر وعمل المشارك أو المشاركين الذين 
تقدمـــوا بها، وأن تخلو من أي شـــيٍء يخل باألمانـــة العلمية أو ينتقص من 

الحقوق الفكرية لآلخرين.
 

كيفية المشاركة 

يقبل المؤتمر ملخص مطول (Extended Abstract) بما ال يزيد عن ثالث 
صفحات. 

.PDF المشاركات التي يتم التقدم بها تكون بصيغة
يتم تحكيم جميع المشاركات المرسلة بعناية فائقة من خالل عضوين على 

األقل من أعضاء اللجنة العلمية.
يتم قبول المشاركات والتحكيم من خالل نظام إلكتروني.

 
إرسال المشاركات 

المشـــاركات المرســـلة يجب أن تنســـق حســـب قواعد IEEE للمشـــاركات 
العلمية في المؤتمرات (يمكن زيارة الموقع للحصول على النماذج).

يتم تقديم المشـــاركات من خالل نظام EasyChair عن طريق زيارة موقع 
(www.nc3-2018.com) المؤتمر

اإللكترونـــي:  البريـــد  عبـــر  التواصـــل  يرجـــى  المعلومـــات  مـــن  لمزيـــد 
nc3@kku.edu.sa



Rules and Regulations for Submission:   

All submissions should comply with the Islamic values, and 
Saudi culture and regulations.
All submissions should meet the objectives of the Ministry of 
Education.
The topic of the submission should be in line with the 
conference tracks.
The submission should be the author's original work while 
avoiding plagiarism.

Author Guidelines

Authors are invited to submit (Extended Abstracts- Max. 3 
pages).
Papers must be submitted electronically in PDF through 
EasyChair.
Submitted papers will be reviewed by two members of the 
program committee.

Templates

The paper should be formatted according to the IEEE 
template which can be downloaded from 
www.nc3-2018.com
Papers can be submitted via EasyChair at 
www.nc3-2018.com 
For any further information please contact us via 
nc3@kku.edu.sa



Conference Tracks

Educational Tracks
Cyber security awareness.
Social network deployment in teaching and learning 
processes.
Improving programs study plans.
Developing faculty members skills.
Research interest in computer science.
International collaboration to enhance teaching and 
learning processes.
Computer Science role in community service.
Academic Accreditation and Quality Assurance.
Enhancing the academic and educational 
environment.
E-Learning.
Project-based learning.
Infrastructure in supporting teaching and learning 
processes.
Entrepreneurship in Information Technology.

Scientific Tracks
Information security and privacy
Health informatics and health technology
Smart Cities
Digital agility and digital transformation
Big data and data science
Artificial intelligence 
Image processing and computer vision
Machine learning
Database and networks
Internet of things
Embedded Systems
Sensor-based networks



Conference Objectives

Share best practices and exchange ideas to improve 
the quality of education in the colleges of Computing 
and Informatics in Saudi universities.
Strengthening the education system in the colleges 
of Computing and Informatics in Saudi universities.
Demonstrate successful practices targeting 
academic and administrative affairs.
Development of computing and informatics curricula 
to satisfy the requirements of local and international 
academic accreditation as well as the labor market.
Present successful contributions towards the 
professional development of faculty members in the 
colleges of Computing and Informatics.
Strengthening the role of the colleges of Computing 
and Informatics in designing and developing 
computing curricula in public education.
Creating opportunities for partnership and 
collaboration in specialized fields between the 
colleges of Computing and Informatics and major 
companies of Information Technology.



The conference provides a platform for exchanging and 
presenting best practices in the education system of the 
colleges of Computing and Informatics. It offers a unique 
opportunity for faculty members to enhance their teaching 
skills and to cultivate a renewed enthusiasm for computing 
education. In addition, the conference provides a platform for 
exchanging intuitive research ideas and exploring new 
research topics. Moreover, a programming competition for 
students will be held in conjunction with the conference.

Conference Date
8 - 9 October 2018

Venue
Abha Palace Hotel

Paper Submition Deadline
13 September 2018

Paper Acceptance Notification
20 September 2018

Conference Registration
20 September 2018

Registration Deadline
of Programming Competition
20 September 2018

20 
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King Khalid University, Abha, Saudi Arabia

The 3rd National
Computing Colleges Conference

Saudi Universities Computing 
and Information Colleges Deans’ Committee

 8 - 9 October 2018
28 - 29 Muharram 1440

Events:
The tenth meeting of the committee of deans of computer

and information faculties in Saudi universities
And the third national competition in programming



The 3rd National
Computing Colleges

Conference


