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نموذج توصيف البرنامج
املؤسسة  :جامعة القصيم.
الكلية  /القسم  :الحاسب  /تقنية المعلومات.

البند األول :تعريف البرنامج ومعلومات عامة :
 .1اسم ورمز البرنامج :ماجستير العلوم في تقنية المعلومات (تال).
Master of Science in Information Technology (IT).

 .2أسلوب الدراسة في البرنامج:
(أ) ماجستير:

 -بالمقررات الدراسية والرسالة.

(ب) دكتوراه:

 -بالمقررات الدراسية والرسالة.



 بالمقررات الدراسية. -بالرسالة وبعض المقررات.

 .3إجمالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إلتمام البرنامج :العدد الكلي  40ساعة معتمدة.

( 28ساعة مقرارات دراسية  12 +ساعة رسالة).
 .4الدرجة املمنوحة عند إتمام البرنامج : :ماجستير العلوم في تقنية المعلومات.
Master of Science in Information Technology.
 .5املسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج :اليوجد

 .6املخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة املمنوحة عندئذ (إن وجدت)( :مثال :درجة الدبلوم في برنامج للحصول على درجة
البكالوريوس)  :اليوجد
 .7املهن أو الوظائف التي يتم تأهيل الطالب لها( .في حال كانت هناك مخارج مبكرة من البرنامج ,مثال :درجة الدبلوم ,فيمكن
إدراج املهن والوظائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروج)  :اليوجد
تاريخ البدء وفق الخطة
( .8أ) برنامج جديد
العام الجامعي 1441/1440هـ
نعم

سنة أحدث مراجعة للبرنامج
(ب) برنامج مستمر
ال
املؤسسة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسية
نفذ مراجعة االعتماد :أثناء بناء البرنامج تم مراجعته داخليا ً  /من قبل لجنة الدراسات العليا واألبحاث بالتعاون مع لجنة الخطط ومن ثم
تم عرضه على مجلس القسم ،وعليه الرفع لمجلس الكلية.
آخرون  :ال يوجد

 . 9اسم ومنصب عضو هيئة التدريس الذي يدير أو ينسق البرنامج :
االسم :د .صالح محمد الباهلي  -رئيس قسم تقنية المعلومات رقم الجوال+966555912644 :
الهاتف (+966) 163800050 Ext: 3677 :البريد اإللكتروني salbahli@qu.edu.sa :

 .10موقع التنفيذ في حال لم يكن باملبنى الرئيسييلي للمؤس يسيية التعليمية ,أو أسييماء املواقع في حال كان التنفيذ يشييمل أ ر من
موقع  :المقر الرئيسي.
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البند الثاني :بيئة عمل البرنامج :
 -1اشرح مدى الحاجة إلى البرنامج :





تأهيل كوادر أكاديمية وطنية من خالل استكمال الدراسات العليا في مجال تقنية المعلومات.
مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقينه المتعلقة بمتطلبات سوق العمل في مجال تقنية المعلومات من خالل تحسين جودة
مخرجات البرنامج.
تشكيل مجموعات بحثية متخصصة للعمل على المشاركة في التنمية المستدامة.
تشجيع المشاريع التقنية والبحث العلمي في مجاالت تقنية المعلومات.

 -2أذ ر بإيجاز األس ي ي ييباب االقتص ي ي ييادية أو االجتماعية أو الثقافية ,والتطورات التقنية ,أو تطورات الس ي ي ييياس ي ي يية الو نية ,أو
خالف ذلك من أسباب:
 األسباب االقتصادية: .1النقص الحاد عالميا ً في جانب المتخصصين بمجال تقنية المعلومات بسبب ارتفاع الطلب في سوق العمل.
 .2من المتوقع أن يواجه النمو االقتصادي في المملكة نقصا ً في مهنيي تقنية المعلومات لتصميم وإدارة وتشغيل النظم في جميع
المنظمات والمؤسسات والقطاعات المختلفة (العامة والخاصة) وتلبية لذلك جاء البرنامج ليسد أي عجز محتمل.
 .3صناعة أجيال واعية متخصصة في مجال تقنية المعلومات قادرة على تبادل الخبرات فيما بينها للمساهمة في التطور والنهوض.
 األسباب االجتماعية والثقافية:تنمية الموارد من خالل اهتمام الجامعة بتثقيف الطالب تقنيا ً مع زيادة الوعي اإلدراكي للمساهمة في عمل وتطوير تطبيقات تلبي
احتياجات المستخدم.

 -3اشرح الصلة بين البرنامج ورسالة املؤسسة:
( .1تنص رسالة كلية الحاسب على " إعداد كوادر علمية وفنية متينة ومتميزة وذوي كفاءات عالية تؤهلهم للعمل والمنافسة في شتى مجاالت
الحاسببببببب ومواصببببببلة دراسبببببباتهم العليا ،والريادة في إجراء البحوث والدراسببببببات العلمية ونقل المعرفة وتوطين التقنية لخدمة وتطوير
المجتمع ،".وهي تتوافق مع رسالة البرنامج التي تنص على " إعداد كفاءات مؤهلة علميا ً في مجال تقنية المعلومات قادرة على المساهمة
في حل المشكالت وتلبية ا حتياجات سوق العمل من خالل التميز في التعليم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية").
 -4 .2عالقة البرنامج (إن وجدت) ببقية البرامج التي تقدمها املؤسسة  /الكلية  /القسم :ال توجد
الب في برامج أخرى ؟ ال

 -5هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يأخذها
 -6هل يستلزم البرنامج من البه تلقي مقررات دراسية من أقسام أخرى؟ نعم
في حال اإلجابة بنعم ,ما الذي يلزم للتأ د من أن املقررات تلبي إحتياجات الب البرنامج الحالي؟


دراسة مقرر األعمال في املمارسة
رقم ورمزاملقرر
 622دار

إسم املقرر
األعمال في الممارسة

القسم الذي يقدم املقرر
قسم إدارة األعمال

 -7هل يشي ي ي ييترمل على الطالب املتوقع التجاقهم بالبرنامج أية احتياجات أو خص ي ي ي ييائب معينة مما يجب أخذ في االعتبار عند
التخطيط للبرنامج؟ نعم
في حال اإلجابة بنعم ,اذ ر تلك االحتياجات أو الخصائب .
أن يكون لديه:
 المعرفة الجيدة بالمفاهيم الرياضية واالحصائية.
 المعرفة الجيدة بأساسيات الحاسب اآللي.
 مستوى جيد في اللغة اإلنجليزية.

 -8ما الذي ينبغي القيام به في البرنامج لالستجابة لتلك الخصائب؟





إجتياز خريجي الكليات العلمية التي يحددها مجلسي القسم والكلية مثل (التقنية ،الهندسية..الخ) التي تتبع نظام األربع سنوات
أو الخمس سنوات متطلبا ت اإللتحاق بالبرنامج.
التخصص المطلوب :أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة القصيم أو أي جامعة معترف بها في
تخصص (تقنية المعلومات ،أو نظم المعلومات ،أو علوم الحاسب ،أو هندسة البرمجيات ،أو هندسة الحاسب).
إذا كان من خارج التخصص :اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسام لبعض التخصصات في الحاسب طبقًا
لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات
التكميلية للطالب والطالبات .
درجة اللغة اإلنجليزية المطلوبة :شهادة ( )TOEFLبدرجة ال تقل عن  450أو ( )IBTبدرجة ال تقل عن  45أو اختبار ()IELTS
بما ال يقل عن  4أو ( )STEPبما ال يقل عن  67أو اجتياز اختبار  GREبمعدل من (.)4 – 3
4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

.1

البند الثالث :رسالة وأهداف البرنامج :
 -1عبارة تعريف برسالة البرنامج:
إعداد كفاءات مؤهلة علميا ً في مجال تقنية المعلومات قادرة على المسبباهمة في حل المشببكالت وتلبية احتياجات سببوق العمل من خالل
التميز في التعليم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية.

 -2أهداف البرنامج:
-

توفير متخصصين في تقنية المعلومات وذلك إلزدياد الحاجة لتلك الكفاءات لتنفيذ الخطط التطويرية .
توفير خبرات متخصبببببببصبببببببة وتأهيل القوى البشبببببببرية من خالل تحويل التقنيات المتطورة وتطبيقاتها إلى واقع ملموس في
المملكة.
تهيئة الدارسين للقيام بأبحاث علمية متخصصة ومتطورة في مجال تقنية المعلومات لدعم نشاط البحث العلمي في القسم وفي
الجامعة والمجتمع.
إعداد طالب ماجستير قادر على القيام ببرامج علمية وتدريبية للعاملين بالمؤسسات والهيئات ضمن أنشطة خدمة المجتمع.

 .3دون في قائمة أية تغييرات رئيس ييية أو تطورات اس ييتراتيجية جديدة تخطط للبرنامج للس يينوات الثالث أو الخمس القادمة
ة
للمسي ي ي ي يياعيدة في تجقيق رسي ي ي ي ييالتيه .وا تيب لكيل تغيير أو تطوير وعي ي ي ي يفيا لالس ي ي ي ييتراتيجييات التي ينبغي اتبياعهيا ,ودون في قيائمية
املؤشرات املستخدمة في قياس مستوى اإلنجاز.
أهم التغييرات أو التطورات

االستراتيجيات

 تحديث وتطوير الخطة الدراسية للبرنامج  -إستطالع رأي الخريجين.بما يتفق ومتطلبات التنمية المجتمعية  -إستطالع رأي جهات التوظيف.
 تفعيل الشراكة المجتمعية.المستدامة.
 تطوير توصيف المقررات وتحديث المراجع  -المقارنات المرجعية مع البرامج المماثلة.ومصادر التعلم بما يتوافق مع متطلبات
الجودة واالعتماد األكاديمي الوطني والدولي.

البند الرابع :دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج املماثلة:
 ) 1هل يوجد برنامج مماثل في أي من الجامعات األخرى؟
ال
داخل اململكة
نعم √
 )2ما هي البرامج املماثلة في جامعات اململكة؟

خارج اململكة

املؤشرات
 مستوى رضى أرباب العمل عنخريجي البرنامج.
 زيادة إقبال الطالب على اإللتحاقبالبرنامج.
 إعتماد البرنامج وطنيا ً أو دولياً. الشراكة والتعاون مع الجامعاتاألخرى.

نعم

√

ال

من البرامج المماثلة للجامعات في المملكة:
 .1برنامج الماجستير في تقنية المعلومات  -كلية علوم الحاسب والمعلومات  -جامعة الملك سعود.
 .2برنامج الماجستير في تقنية المعلومات المؤسسية  -كلية الحاسبات وتقنية المعلومات  -جامعة جدة.

 )3ما هي البرامج املماثلة في الجامعات خارج اململكة؟
من البرامج المماثلة للجامعات خارج المملكة:
 .1برنامج ماجستير العلوم في تقنية المعلومات  -كلية علوم الحاسب والمعلومات ( -)SCISجامعة فلوريدا الدولية – امريكا
 2برنامج ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات  -كلية الهندسة وعلوم الحاسب اآللي – جامعة
اُوكالند  -بريطانيا.
ٌ
 .3برنامج ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات  -كلية العلوم – جامعة  – RMITاستراليا.
 .4برنامج ماجستير العلوم  -كلية علوم الكمبيوتر والهندسة اإللكترونية – جامعة  - Essexبريطانيا.
 .5برنامج ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات  -كلية علوم الحاسب –جامعة ليفربول  -بريطانيا.

 )4ما هي اإلجراءات التي قام بها القسم لتقييم تلك البرامج؟
قام قسم تقنية المعلومات بعقد العديد من الجلسات تم فيها تقييم تلك البرامج من خالل اإلطالع على:
 أهداف تلك البرامج ومخرجاتها. الخطط الدراسية لتلك البرامج. -توصيف المقررات لتلك البرامج.
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الجدول التالي يوضح ملخصا للمقارنة المرجعية بين البرنامج وبعض البرامج المماثلة محليا وعربيا ودوليا
Qassim University
KSA

King Saud University
KSA

University of Jedah
KSA

Florida State
University
US

Oakland University
UK

RMIT University
AU

University of Essex
UK

University of Liverpool
UK

عدد الفصول الدراسية

4
Semesters

4
Semesters

4
Semesters

1
Year

2
Years

2
Years

1
Year

2
Years

عدد ساعات البرنامج

40

45

36

30

32

192

180

180

الجامعة
أوجه
المقارنة

إجمالي عدد
ساعات البرنامج (بدون
رسالة)

28

27

36

21

24

156

120

120

عدد الساعات اإلجبارية

16

15

24

9

16+8

96

90

75

عدد الساعات االختيارية

12

9

12

12

8

60

30

45

احتواء البرنامج
على الرسالة

Yes

Yes

No

No

Yes

No

Yes

Yes

عدد ساعات
الرسالة/املشروع

12

18

Courses

9
Project

8

36
Project

60

60

 ) 5من قام بذلك التقييم؟
آخرون
لجنة خارجية
لجنة داخلية √
 )6ما هي اإلجراءات التي تمت بهدف االستفادة من إيجابيات برامج تلك الجامعات وتالفي سلبياتها ؟
تم اإلستفادة من إيجابيات برامج تلك الجامعات من خالل:
 اإلستفادة من نقاط القوة في تلك البرامج بما يتفق مع رسالة برنامجنا، -اإلستعانة بآراء أساتذه من جامعات لبرامج مماثلة كمراجعين مستقلين.

 ) 7ما مدى تميز البرنامج عن غير من البرامج املماثلة ؟
يتميز البرنامج عن غيره من البرامج المماثلة بأنه:
 أول برنامج نوعي على مستوى المملكة يدعم الجانب التقني لرؤية المملكة  ،2030من خالل تعزيز االبتكار وريادة األعمال فيمجال « تقنية المعلومات» مما يخدم بدوره مجاالت متعددة في القطاعين الحكومي والخاص.
 يشمل البرنامج على مقررات اختيارية نوعية ،تغطي جوانب هامة والزمة في تطوير قطاعات التنمية ،وسد حاجات السوق المحليمن حيث الحلول التقنية .من االمثلة على ذلك :الحوسبة السحابية ،وتنقيب البيانات المتقدم ،وتقنيات األلعاب والوسائط المتعددة،
والتقنية الحيوية ،وبرمجيات الهواتف المحمولة واألجهزة الالسلكية ،والويب الداللية ،والحكومات اإللكترونية ،والتعليم االلكتروني،
وتفاعلية اإلنسان والحاسوب ،والتجارة اإللكترونية ،ومعالجة اللغة ،وادارة المشاريع المتقدمة ،التجارة اإللكترونية ،علم البيانات
الضخمة.
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البند الخامس :هيكل وتنظيم البرنامج:
 -1توعيف البرنامج :
"دليل إرشادي"
برنامج ماجستير العلوم في تقنية المعلومات
 رسالة البرنامح:إعداد كفاءات مؤهلة علميا ً في مجال تقنية المعلومات قادرة على المساهمة في حل المشكالت وتلبية احتياجات سوق العمل من خالل
التميز في التعليم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية.
 أهداف البرنامج: توفير متخصصين في تقنية المعلومات وذلك إلزدياد الحاجة لتلك الكفاءات لتنفيذ الخطط التطويرية . توفير خبرات متخصبببببببصبببببببة وتأهيل القوى البشبببببببرية من خالل تحويل التقنيات المتطورة وتطبيقاتها إلى واقع ملموس فيالمملكة.
 تهيئة الدارسين للقيام بأبحاث علمية متخصصة ومتطورة في مجال تقنية المعلومات لدعم نشاط البحث العلمي في القسم وفيالجامعة والمجتمع.
 إعداد طالب ماجستير قادر على القيام ببرامج علمية وتدريبية للعاملين بالمؤسسات والهيئات ضمن أنشطة خدمة المجتمع.ويركز هذا البرنامج على إعداد متخصببببببصببببببين في تقنية المعلومات في التعليم والبحث والتطوير المهني في مجاالت تقنية المعلومات
المختلفة مع التركيز على بعض المواضبببيع الحيوية مثل التجارة اإللكترونية وعلم البيانات الضبببخمة ،وغيرها من المقررات والتقنيات
الهامة.
 شروط عامة: تتحدد شبببببببروط القبول العامة وفقا إلى ماورد في الالئحة الموحدة للدراسبببببببات العليا في الجامعات السبببببببعودية والقواعدواإلجراءات التنظيمية و التنفيذية للدراسببببات العليا في جامعة القصببببيم وما يصببببدر عن مجلس الجامعة من قرارات في هذا
الشان.
 متطلبات أخرى: التخصص المطلوب :أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة القصيم أو أي جامعة معترف بها فيتخصص (تقنية المعلومات ،أو نظم المعلومات ،أو علوم الحاسب ،أو هندسة البرمجيات ،أو هندسة الحاسب).
 إذا كان من خارج التخصص :اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسام لبعض التخصصات في الحاسب طبقاًلالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات
التكميلية للطالب والطالبات .
درجة اللغة اإلنجليزية المطلوبة :شبببببببهادة ( )TOEFLبدرجة ال تقل عن  450أو ( )IBTبدرجة ال تقل عن  45أو اختبار
( )IELTSبما ال يقل عن  4أو ( )STEPبما ال يقل عن  67أو اجتياز اختبار  GREبمعدل من (.)4 – 3
 متطلبات البرنامج حسب المستويات: 40ساعة معتمدة ( 28ساعة مقررات دراسية  12 +ساعة رسالة)

الفصل الدراس ي األول:
رقم ورمزاملقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 611تال

تحليل وتصميم نظم المعلومات المتقدمة

3

 621تال

نظم االعمال والتجارة االلكترونية

3

 641تال

إدارة البيانات وحوكمتها

3

املجموع
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الفصل الدراس ي الثاني:
رقم ورمزاملقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 612تال

إدارة مشاريع تقنية المعلومات

3

 613تال

مناهج وطرق البحث

3

 xxxتال

مقرر إختياري ()1

3

املجموع
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الفصل الدراس ي الثالث:
رقم ورمزاملقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 614تال

ندوة بحثية

1

 xxxتال

مقرر إختياري ()2

3

 xxxتال

مقرر إختياري ()3

3

 xxxتال

مقرر إختياري ()4

3

املجموع
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الفصل الدراس ي الرابع :
رقم ورمزاملقرر
 699تال

اسم املقرر

عدد الساعات
12

الرسالة

املجموع
 -2تطوير خصائب الطالب أو ملكاتهم الخاعة :
يجب التركيز على المستوى النوعي للخريج:
-

يعتبر الخريج من أهم أنواع المخرجات التي تسعى المؤسسات التعليمية إلى االرتقاء بجودتها ،ويركز هذا النوع من المخرجات
على المعرفة األساسية والمعلومات التي تشكل البنية التحتية لجودة الخريج ،وتستند هذه المعرفة والمعلومات على بعدين هما التمكين
واالستيعاب لحقائق عمل منظمات ومؤسسات األعمال األساسية ،والمعرفة المهنية ذات العالقة بعمليات تلك المنظمات ،ويرتبط
المستوى النوعي للخريجين بقدارت الطلبة على متابعه وفهم األسس والمبادئ المهنية ،وكذلك فهم وسائل تطبيقها في ميادين العمل،
ويتازمن ذلك مع توسع المنظور الشامل وتنوع األدوار ،وكذلك توسع فكر الخريج ليصبح قائدا ً رساليا ً ذو منظور استراتيجي
واهتمام شمولي بالعمليات والممارسات اإلدارية لمنظمات األعمال.

-

ولما كان الطالب أحد عناصر المخرجات العملية التعليمية ،ولكي تضمن المؤسسة التعليمية الجودة في هذا العنصر يتوجب عليها
تفعيل العالقة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع قبل الخروج إلى سوق العمل ،والتنسيق مع مؤسسات الدولة وأسواق العمل لتوفير
فرص العمل لخريجيها ،والسعي الحثيث لتحسين مستوى الخريجين باعتبارهم إنتاج نهائي يمكن من خالله الحكم على جودة العملية
التعليمية.

-

مواصفات الخريج التي ستلبي متطلبات سوق العمل بحيث تتسق مع اإلطار السعودي للمؤهالت (سقف).

ملكات خاعة
القدرة على إبتكار موضوعات متميزة ,ونقامل
بجث مر زة في مجاالت تقنية املعلومات
املختلفة تستخدم ما يستجد في التقنية
كإستخدام تقنيات إنترنت األشياء تكون لها
عالقة بأي مشكالت تقنية مستعصيةو ذلك
مناهج البجث والدراسات.

االستراتيجيات أو األنشطة الطالبية املستخدمة في البرنامج لتنمية تلك
امللكات الخاعة
االستراتيجية :غ راء مفردات املقررات بموضوعات حديثة ,و رح
تجارب سابقة لحل العديد من املشاكل .مناقشة أوراق بجثية تطبيقية
على مستوى كل مقرر في البرنامج.
الدليل :رعد املوضوعات واألفكار البجثية التي يقترحها الطالب
ومناقشتها وتكييفها لتصبح مشاريع أبجاث.
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 -3مكونات الخبرة امليدانية املطلوبة (إن وجدت)  :اليوجد
أ -موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية أو التدريبية التي يتطلبها البرنامج  :الينطبق
أ .ب -توعيف موجز لنشامل الخبرة امليدانية  :الينطبق
ب .ج -سجل قائمة بالنتائج التعليمية األساسية املرجو من البرنامج تطويرها أثناء التدريب امليداني  :الينطبق
د -في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الخبرة امليدانية؟ (أية سنة أو فصل دراسلي)  :الينطبق
هي -.خصب للخبرة أوقاتا واجعل لها جدوال زمنيا  :الينطبق
و -عدد الساعات املعتمدة  :الينطبق
 -4متطلبات املشروع أو البجث (إن وجدت) :
موجز بمتطلبات أي مش ي ي ييروع أو بجث في البرنامج( .خالف املش ي ي ييروعات أو املهام املطلوبة ض ي ي ييمن كل مقرر دراس ي ي ييية) (ينبغي
إرفاق نسخة من متطلبات املشروع) :
أ .توعيف موجز  :الينطبق
ب .أ تب أهم مخرجات التعليم املرجوة من املشروع أو البجث :الينطبق
ج .في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ املشروع أو البجث؟ (أي عام أو فصل دراسلي)  :الينطبق
د .عدد الساعات املعتمدة :الينطبق
هي .توعيف موجز لكيفية تقديم اإلرشاد والدعم األكاديمي للطالب :الينطبق
و .توعيف إلجراءات التقويم (بما في ذلك آلية التجقق من املعايير)  :الينطبق
 -5تنمية نتائج التعليم في املجاالت التعليمية املختلفة:
وضح لكل مجال من مجاالت التعليم أدنا ما يلي:
أ .املعارف :
 .1توعيف موجز للمعارف التي ينبغي ا تسابها:
املعارف التي ينبغي إ تسابها:
ة
 إجادة لغة الد راسة جيدا.
 اإلملام بأساسيات الحاسب اآللي.
 اإلملام بالعمليات الحسابية ومبادئ اإلحصاء.
 اإلملام باألسس املعرفية واملعارف النظرية في مجاالت التخصب والتقنية والخدمات.
 اإلملام بقواعد األمان والسالمة والصحة املهنية وحماية البيئة.
 اإلملام بقوانين العمل.
 اإلملام بأنظمة الجودة الشاملة.
 تزويدهم بالتعليم الفعال واملعرفة التقنية الحديثة في مجال تقنية املعلومات.
 .2استراتيجيات التدريس املتبعة لتطوير تلك املعارف:
 املحاضرات.
 الحوار واملناقشة.
 العروض التقديمية.
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()1

 .3رق تقويم املعارف املكتسبة:
االختبارات املختلفة (القصيرة ,الفصلية ,النهائية ,العملية ,الشفوية وغيرها).
ب .املهارات اإلدرا ية:
 .1املهارات اإلدرا ية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء املتوقع:
 استخدام مهارات البجث العلمي التطبيقي واالساسلي.
 تجليل ونقد املواضيع املتعلقة باملمارسات التقنية النظرية والعملية على حد سواء.
 .2استراتيجيات التدريس املتبعة لتطوير تلك املهارات اإلدرا ية:
 املناقشة الجماعية الفاعلة في القاعة بين الطالب وعضو هيئة التدريس.
 البجث والتدريس والتدريب على املستجدات في مجاالت تقنية املعلومات املستهدفة.
 املشاريع البجثية.
 التعليم التعاوني.
 العروض التقديمية.
 عروض للمشروعات ومناقشتها وتقييمها.
 .3رق تقويم املهارات اإلدرا ية لدى الطالب:
 دراسة الحاالت.
 تقييم املناقشات الشفهية والعلمية والبجثية والتجريرية.
 تقييم املشاريع البجثية.
 تقييم العروض التقديمية.
ج .مهارات العالقات بين األشخاص وتجمل املسؤولية:
 .1توعيف ملستوى مهارات العالقات بين األشخاص والقدرة على تجمل املسؤولية:
 العمل ضمن فريق.
 تجمل املسؤولية داخل الفريق.
 استخدام مهارات التواعل الفعال وبما يمكن الطالب من االنخرامل للعمل في املنظمات االكاديمية واملهنية.
 إظهار املعرفة والفهم في مجاالت االخالق والتنوع الثقافي واملسؤولية االجتماعية في مجاالت تقنية املعلومات.
 .2ما ينبغي استعماله من استراتيجيات التدريس تطوير تلك املهارات والقدرات:
 دراسة الحاالت من قبل مجموعات البية.
ة
 تقديم املشاريع الجماعية تابيا وعرضها في القاعات.
 تقديم مشاريع بجثية جماعية.
 .3رق تقويم مهارات العالقات بين الطالب وقدرتهم على تجمل املسؤولية:
 التقارير الدورية.
 املالحظة واملتابعة.
 املشار ة في قاعة املحاضرات
 تقييم العروض التوضيجية
 تقييم الطالب لبعضهم في كل مجموعة بناء على نموذج تقييم مصمم لهذا الغرض.
د .مهارتي التواعل ,واستخدام تقنية املعلومات العددية:
-1توعيف ملهارات التواعل واستخدام تقنية املعلومات العددية املزمع تطويرها
 استجداث موقع تجاري والتواعل من خالله.
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()2

()i

 استخراج وتلخيب املعلومات من بيانات ضخمة.
 وضع مجموعات عمل الكترونية واالستفادة منها في أي وقت
 اظهار مهارات تابية متقدمة تمكن الخريج من تطوير مقترحاته البجثية وإ مال أ روحة املاجستير.
-2استراتيجيات التدريس املتبعة في تطوير تلك املهارات
 القيام بمشاريع عملية لتطبيق املهارات املستهدفة.
 املشاريع البجثية.
 التطبيق على حاالت من سوق العمل.
 -3رق تقويم مهارات التواعل واملهارات العددية لدى الطالب
 تقويم املشروعات الجماعية.
 عرض وتقديم تقرير املشروع البجثي من خالل العروض والتجليل اآللي.
هي-املهارات النفسية-الحر ية (إن انطبقت) ال تنطبق
-1توعيف للمهارات النفسية الحر ية التي ينبغي تطويرها ومستوى األداء املطلوب ال تطبق
-2استراتيجيات التدريس املتبعة تطوير تلك املهارات ال تطبق
 -3رق تقويم املهارات النفسية الحر ية لدى الطالب ال تطبق
 -6متطلبات القبول بالبرنامج:
ة
أرفق دليال أو نشرة توعيفيه ملتطلبات االلتجاق بالبرنامج ,بما في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة متطلب سابق
 شروط عامة:
 تتجدد ش ي ي ييرومل القبول العامة وفقا إلى ماورد في الالئجة املوحدة للدراس ي ي ييات العليا في الجامعات الس ي ييعودية والقواعدواإلجراءات التنظيمية و التنفيذية للدراسي ي ييات العليا في جامعة القص ي يييم وما يص ي ييدر عن مجلس الجامعة من قرارات في
هذا الشان.
 متطلبات أخرى:
-

التخصص المطلوب :أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة القصيم أو أي جامعة معترف بها في
تخصص (تقنية المعلومات ،أو نظم المعلومات ،أو علوم الحاسب ،أو هندسة البرمجيات ،أو هندسة الحاسب).
إذا كان من خارج التخصص :اجتياز المقررات التكميلية التي يحددها مجلس القسام لبعض التخصصات في الحاسب طبقًا
لالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم بمعدل ال يقل عن جيد جدا  3.75من  5في جميع المقررات
التكميلية للطالب والطالبات .
درجة اللغة اإلنجليزية المطلوبة :شبببببببهادة ( )TOEFLبدرجة ال تقل عن  450أو ( )IBTبدرجة ال تقل عن  45أو اختبار
( )IELTSبما ال يقل عن  4أو ( )STEPبما ال يقل عن  67أو اجتياز اختبار  GREبمعدل من (.)4 – 3

 -7متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:
ة
أرفق دليال أو نشرة توعيفيه تجوي متطلبات كل من:
أ -الحضور.
اإللتزام بالالئجة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم املادة (.)40
ب -االنتقال من العام الدراسلي الحالي إلى الذي يليه.
اإللتزام بالالئجة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم املادة (.)40
ج -إ تمام البرنامج.
االلتزام بالالئجة املوحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم املادة (.)40
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البند السادس :اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق املعايير:
 .1اللوائح التنظيمية أو سياسات وضع الدرجات وتوزيعها:
في حال كانت املؤس يس يية أو الكلية أو القس ييم أو البرنامج تتبنى س ييياس ييات أو لوائح تنظيمية تتناول تخص يييب وتوزيع درجات
الطالب ,فعليك بيان تلك السياسات أو اللوائح التنظيمية ,أو إرفاق نسخة منها.
االلتزام بالالئجة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم (املادة .)40
 .2ما هي العمليات املتبعة لتأ يد تجقق معايير اإلنجاز؟ (قد تختلف العمليات مع اختالف املقررات أو املجاالت الدراسية).
فجب عينات عشوائية من اإلختبارات والواجبات واملشروعات عن ريق لجنة تو يد الجودة وتختلف االجراءات بجسب
اختالف املقررات واملجاالت الدراسية والبجثية.
البند السابع :اإلدارة والدعم الطالبي:
 .1خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب:
قم بتوع ي ي يييف عمليات اإلرش ي ي يياد األكاديمي للطالب ,بما في ذلك وض ي ي ييع جداول الس ي ي يياعات املكتبية ألعض ي ي يياء هيئة التدريس,
واالستشارات الخاعة بتخطيط البرنامج واختيار املواد الدراسية والتخطيط للسيرة املهنية (وهو ما قد يتوفر على مستوى
الكلية).
 تجديد وإعالن مواعيد خاعة بالطالب للمقابالت املكتبية مع اعضاء هيئة التدريس.
 تخصيب مرشد أكاديمي لكل الب.
 .2دعاوى الطالب:
ارفق اللوائح التنظيمية الخاع ي يية بتظلمات الطالب املتعلقة باملسي ي ييائل األكاديمية ,وتش ي ييتمل على إجراءات التعامل مع تلك
التظلمات.
 تطبيق اللوائح التنظيمية بجامعة القصيم.البند الثامن :الكتب املقررة واملراجع:
 .1مييا العملييية الواجييب اتبيياعهييا من قبييل الكلييية للتخطيط وحيييازة الكتييب املقررة واملراجع ,وغير ذلييك من املواد ,بمييا
فيها املصادر اإللكترونية و مواقع اإلنترنت؟
 تجديد قائمة بالكتب واملراجع تطلب من عمادة شؤون املكتبات. االلتزام باللوائح واالنظمة الخاعة باستعارة وحيازة هذ الكتب من مكتبة الجامعة الرئيسية والكلية. االستفادة من االشتراكات التى تقوم بها الجامعة في قواعد البيانات العلمية املعروفة. .2ما العمليات التي ينبغي على الكلية اتباعها لتقييم مدى مالءمة الكتب واملراجع واملصادر األخرى للبرنامج؟
 تجديث املراجع وذلك عن ريق متابعة االعدارات الحديثة عن ريق لجان القسم املتخصصة. املقارنة مع البرامج املماثلة من حيث املصادر واملراجع املوجودة داخل وخارج اململكة. تقييم الطالب للمراجع واملصادر العلمية عن ريق االستبيانات. -تقييم األساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس للمراجع واملصادر املتوفرة في املقررات التي بقومون بتدريسها.
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البند التاسع :البيئة التعليمية :
أ  -القاعات الدراسية املتاحة للدراسات العليا :
 -1عدد القاعات الدراسية املتاحة للدراسات العليا في الكلية 6 :
 -2عدد القاعات الدراسية التابعة للقسم :
2
 -3مدى تجهيز هذ القاعات :
غير مكتمل
مكتمل √
 -4هل عدد هذ القاعات كاف ؟
ال
نسبيا
نعم √
 -5هل مساحات هذ القاعات كافية ؟
ال
نسبيا
نعم
√
 -6هل هناك تجهيزات كافية لتدريس الطالب؟
ال
نسبيا
نعم
√
ب  -بيان بمعامل أو ورش القسم الحالية :
 -1م عدد معامل أو ورش القسم ؟
13
 -2ما مدى تجهيز هذ املعامل أو الورش ؟
غير مكتملة
مكتملة √
 -3هل هذ املعامل أو الورش تابعة للقسم ؟
ال
مشتر ة
نعم √
ة
 -4هل عدد هذ املعامل أو الورش كافيا ؟
نسبيا
نعم √
 -5هل مساحات املعامل والورش كافية ؟
نسبيا
نعم √
 -6هل توجد معامل للغة اإلنجليزية ؟
ال
نعم

ال
ال
√

ج – بيان باملكاتب املوجودة بالكلية :
 -1هل يوجد مكاتب كافية ألعضاء هيئة التدريس ؟

نعم

√

 -2هل يوجد قاعات مكتبية مخصصة لطالب الدراسات العليا بالكلية؟ نعم
 -3هل هذ القاعات املكتبية مزودة باإلنترنت ؟
نعم √

13

ال
√

ال
ال
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البند العاشر :خبرة القسم :
 - 1تاريخ تأسيس القسم1427 /ه العام الجامعي1428/1427 /ه
 - 2عدد املقيدين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة املاضية :
العدد
325
335
312
337

العام
( 1440/1439الفصل االول)
1439/1438
1438/1437
1437/1436

 - 3عدد الخريجين من القسم ملرحلة البكالوريوس لهذا العام واألعوام الثالثة املاضية :
العدد
80

العام
1440/1439
(الفصل االول املتوقع تخرجهم)
77
1439/1438
83
1438/1437
123
1437/1436

 - 4عدد الخريجين من القسم ملرحلة املاجستير لهذا العام واألعوام الثالثة املاضية:
العدد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

العام
1440/1439
1439/1438
1438/1437
1437/1436

 -5عدد البجوث العلمية في القسم لهذا العام والسنوات الثالث املاضية :
العام
1440/1439
1439/1438
1438/1437
1437/1436

العدد
عربي
-

إنجليزي
8
16
18
17

14

لغات أخرى
-
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 -6عدد البجوث العلمية املدعومة في القسم لهذا العام والسنوات الثالث املاضية :
العدد
عربي
-

العام
1440/1439
1439/1438
1438/1437
1437/1436

إنجليزي
7
3
6
1

لغات أخرى
-

 -7النتاج العلمي املحكم للقسم لهذا العام والسنوات الثالث املاضية :
النتاج العلمي
الكتب
البجوث
األوراق العلمية املحكمة
املشاريع

مالحظات

العدد
عربي
1
1

انجليزي
2
2
4
8

-

 -8عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم و متوسط النصاب :
الدرجة العلمية
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
إجمالي

العدد
0
2
14
16

غير سعودي
0
1
10
11

سعودي
0
1
4
5

متوسط النصاب
0
12
12
-

البند الحادي عشر :أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس:
 .1التعيينات :
أوجز عملييية توظيف يياقم التييدريس الجييديييد بمييا يض ي ي ي ييمن مالءمتهييا من حيييث مؤهالتهم وخبراتهم للقيييام بمس ي ي ي ييؤوليييات
التدريس.
 اختيار أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج ةبناء على إحتياجات الكلية والقسم في تخصصات البرنامج وبما يتوافق مع
متطلبات اإلعتماد األكاديمي الو ني والدولي.
 .2املشار ة في تخطيط البرامج ,ومراقبتها ومراجعتها :
اشرح خطوات التشاور مع هيئة التدريس ومشار تهم في مراقبة جودة البرنامج ,واملراجعة السنوية ,والتخطيط لتجسين
جودته .
يوجد لجنة للتطوير والجودة في القسم وفي الكلية تتولى مراقبة جودة كل برامج الكلية بما فيها البرنامج املقترح.
 إعداد املنهجيات بالتشاور مع جميع أعضاء هيئة التدريس في البرنامج. تقييم مخرجات البرنامج من خالل اراء الخريجين وجهات التوظيف. مراجعة البرنامج مراجعة دورية كل ثالث سنوات وتطوير بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل.15
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 .3التطوير الفني :
ما هي اإلجراءات املتبعة بغية التطوير من حيث:
(أ) تجسين مهارات التدريس؟
 . 1تنمية الجانب االكاديمي ألعضاء هيئة التدريس من خالل عقد العديد من ورشات العمل املتخصصة.
 .2مناقشة أعضاء هيئة التدريس رق تجسين العملية التعليمة بشكل دوري.
 .3مشار ة أعضاء هيئة التدريس في البرامج والدورات الخاعة التي يقدمها "مر ز تنمية املهارات والقدرات في
الجامعة".
 .4تنظيم مجاضرات عملية مهنية تطبيقية.
(ب) تطوير جوانب فنية أخرى تشمل املعرفة في البجث ,وجوانب التطوير في مجال تدريسهم؟
• عقد حلقات دراسية وورش عمل منهجية متكررة.
• يقوم مر ز البجوث باستعراض املقترحات البجثية.
• تشجيع الكليات ودعمها لحضور املؤتمرات العلمية الو نية والدولية في مجاالتها الفرعية.
 .4إعداد اقم تدريس جديد:
 إعطاء أعض ي ي ي يياء هيئة التدريس الجدد نسي ي ي ييخة من تيب الكلية والذي يجتوي على جميع املعلومات املتعلقة بواجباتومسؤوليات الكلية ,بما في ذلك الحقوق واالمتيازات ومدونة قواعد السلوك .بالنسبة للفصلين الدراسيين األولين.
 اعطائه مجموعة من املقررات والدورات التي تقع ضمن مجال تخصصه. تقييم الب كل عضو هيئة تدريس لتالفي حدوث أي مشكلة. حث أعض ي ي ي يياء هيئة التدريس على حض ي ي ي ييور ورش العمل حول التدريس الفعال والتطوير املنهي التي يقدمها "مر ز تنميةاملهارات والقدرات في الجامعة".
 .5األساتذة الزائرين وغير املتفرغين:
ة
 اإلس ي ييتعانة باألس ي يياتذة الزائرين وغير املتفرغين وفقا للض ي ييوابط املنص ي ييوص عليها في لوائح الجامعة وبما يجقق مص ي ييلحةالقسم والكلية.
البند الثاني عشر :قائمة مقررات البرنامج:
عدد الساعات املطلوبة ( 40ساعة) = ( 28للمقررات)(12+للرسالة)
أ -املقررات اإلجبارية ( 16ساعة معتمدة):
رقم ورمز
املقرر

الساعات املعتمدة

اسم املقرر

نظري

عملي

معتمد

املتطلب
السابق

 611تال

تحليل وتصميم نظم المعلومات المتقدمة

3

0

3

-

 612تال

إدارة مشاريع تقنية المعلومات

3

0

3

-

 613تال

مناهج وطرق البحث

3

0

3

-

 614تال

ندوة بحثية

1

0

1

-

 621تال

نظم االعمال والتجارة االلكترونية

3

0

3

-

 641تال

إدارة البيانات وحوكمتها

3

0

3

-
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ب -املقررات االختيارية (يختار الطالب  12ساعة معتمدة من املقررات الإلختيارية التالية):
مالحظة :ال يوجد اي مقرر يحتوي عملي أوتدريب في البرنامج:
اقر مجلس القسم بان يترك لعضو هيئة التدريس حرية تحديد ذلك بناءعلى متطلبات القسم وعليه يمكن تحديد اوقات للطلب للتطبيق في
المختبر.

رقم ورمز
املقرر

الساعات املعتمدة
نظري
معتمد
عملي

اسم املقرر

املتطلب
السابق

 600تال

مواضيع متقدمة في تقنية المعلومات

3

0

3

-

 622دار

األعمال في الممارسة

3

0

3

-

 623تال

األعمال اإللكترونية للمدراء

3

0

3

-

 642تال

هندسة األعمال مع حلول تخطيط موارد المؤسسات

3

0

3

-

 643تال

تحليل البيانات االستراتيجية للمعلومات الصحية

3

0

3

-

 644تال

معالجة البيانات للبيانات الضخمة

3

0

3

-

 645تال

تعلم اآللة وتحليالت البيانات

3

0

3

-

 646تال

علوم البيانات والتحليالت :إنترنت األشياء

3

0

3

-

 647تال

التنقيب عن البيانات وذكاء األعمال

3

0

3

-

 648تال

تطوير تطبيقات الهاتف النقال المتقدمة

3

0

3

-

 649تال

تحليالت الويب المتقدمة

3

0

3

-

 650تال

الحوسبة السحابية المتقدمة

3

0

3

-

ج -الرسالة 12( :ساعة معتمدة):
رقم ورمز
املقرر
 699تال

الساعات املعتمدة

اسم املقرر
الرسالة

املتطلب
السابق

نظري

عملي

معتمد

12

-

12

-

40

-

إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج

املقررات املقدمة من األقسام األخرى :ال يوجد

رقم ورمز املقرر
 622دار

اسم املقرر

الساعات املعتمدة
3

األعمال في الممارسة

17
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The list of Program Courses
A. Obligatory Courses - 16 Credits
Course
Code

IT 611
IT 612
IT 613
IT 614
IT 621
IT 641

Theory

Practical

Total
Credits

Prerequisite

3

0

3

-

3
3
1

0
0
0

3
3
1

-

3

0

3

-

3

0

3

-

Course Name

Theory

Practical

Total
Credits

Prerequisite

Advanced Topics in Information
Technology

3

0

3

-

Business in Practice

3

0

3

-

E-Business for Managers
Business Engineering with ERP
Solutions
Health Information Strategy Data
Analysis
Data Processing for Big data
Machine Learning and Data
Analytics
Data Science and Analytics: The
Internet of Things
Data Mining and Business
Intelligence
Advanced Mobile Application
Development
Advanced Web Analytics
Advanced Cloud Computing

3

0

3

-

3

0

3

-

3

0

3

-

3

0

3

-

3

0

3

-

3

0

3

-

3

0

3

-

3

0

3

-

3
3

0
0

3
3

-

Course Name

Advanced System Analysis and
Design
IT Project Management
Research Methods
Research Seminar
E-Business and
E-Commerce Systems
Data Management and
Governance

B. Optional Courses - 12 Credits
Course
Code

IT 600
MGMT
622
IT 623
IT 642
IT 643
IT 644
IT 645
IT 646
IT 647
IT 648
IT 649
IT 650

C. Thesis - 12 Credits
Course
Code

Course Name

Theory

Practical

IT 699

Thesis

12

-

40

-

Total
Courses from Outside Department – No Courses
Course
Code

MGMT
622

Total
Credits

Department

Business in Practice

3

Department of Business Administration

Total

3

Course Name
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البند الثالث عشر :متطلبات البرنامج حسب املستويات:

الفصل الدراس ي األول:
اسم املقرر

رقم ورمزاملقرر

عدد الساعات
املعتمدة

 611تال

تحليل وتصميم نظم المعلومات المتقدمة

3

 621تال

نظم االعمال والتجارة االلكترونية

3

 641تال

إدارة البيانات وحوكمتها

3

املجموع

9

الفصل الدراس ي الثاني:
اسم املقرر

رقم ورمزاملقرر

عدد الساعات
املعتمدة

 612تال

إدارة مشاريع تقنية المعلومات

3

 613تال

مناهج وطرق البحث

3

 600تال

مقرر اختياري ()1

3

املجموع
الفصل الدراس ي الثالث:

9

اسم املقرر

رقم ورمزاملقرر

عدد الساعات
املعتمدة

 614تال

ندوة بحثية

1

 600تال

مقرر اختياري ()2

3

 600تال

مقرر اختياري ()3

3

 600تال

مقرر اختياري ()4

3

املجموع

10

الفصل الدراس ي الرابع :
رقم ورمزاملقرر
 699تال

اسم املقرر
الرسالة

عدد الساعات
املعتمدة
12

املجموع

19
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البند الرابع عشر :تقييم البرنامج وعمليات تحسين املستوى:
 .1فعالية العملية التدريسية:
أ .ما هي العمليات التي تسييتخدم في تقييم وتطوير االسييتراتيجيات املخططة بهدف تطوير عملية التعلم في مختلف مجاالت
التعلم؟




تحسين أساليب القياس والتقويم.
تطوير وتنويع مصادر التعلم.
تقويم أساليب التدريس.

ب .ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات اقم التدريس في استخدام االستراتيجيات املوجودة في الخطة؟
كالتالي:




تقارير المقررات الدراسية و توصيات التحسين.
استبانة تقييم عضو هيئة التدريس.
استبانات الطالب وتحليلها واستخراج توصيات تحسين منها.

 .2التقييم الكلي للبرنامج:
أ .ما هي االس ي ييتراتيجيات التي س ي ييتس ي ييتخدم في البرنامج للحص ي ييول على تقويمات للمس ي ييتوى الجمالي لجودة البرنامج ومدى ما
تجقق من مخرجات التعليم املرسومة له:
( )1من الب البرنامج الحاليين ومن خريجين؟




استبانات الخريجين.
استبانات الطالب (تقويم المقررات الخاصة بوحدة الجودة).
مقارنة مخرجات البرنامج مع برامج مشابهة.

( )2من استشاريين و/أو مقيمين مستقلين؟



األساتذة الزائرين المتخصصين المشاركين في مراجعة البرنامج.
تقييم أراء هيئات االعتماد الوطني الدولي.

( )3من أرباب العمل و/أو األ راف املعنية؟



استبانات جهات التوظيف.
استبانات الفئات المجتمعية المختلفة.

ب .ما هي مؤشرات األداء الرئيسة التي ستستخدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي بذلك؟





حصول البرنامج على االعتماد الوطني او الدولي.
عدد الخريجين الحاصلين على عمل إلى عدد اجمالي الخريجين.
عدد الخريجين إلى اعداد المقبولين في الدفعة.
عدد األبحاث المحكمة المنشورة لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.

ج .ما هي العمليات املتبعة في مراجعة تلك التقويمات وما هي خطة العمل لتجسين البرنامج؟





تعديل الخطط الدراسية للبرنامج بما يتالئم مع اجتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور الدورات التدريبية التخصصية والمشاركة في المؤتمرات والندوات في مجال
التخصص.
التعرف على اإلمكانيات المتاحة في البرنامج والعمل من خاللها.
مراجعة نتائج تقويم االستبانات.
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

البند الخامس عشر:

قائمة توصيف املقررات:

اس :تحليل وتصميم نظم المعلومات المتقدمة  611 -تال
 نموذج توصيف المقرر الدر ي
تاري خ التوصيف:
إسم المؤسسة التعليمية :جامعة القصيم
الكلية /القسم :الحاسب –تقنية المعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
 .1التعريف بالمقرر الدر ي
اس ورمزه :تحليل وتصميم نظم المعلومات المتقدمة  611تال
 .1اسم المقرر الدر ي
عمل)
 .2عدد الساعات المعتمدة( ) 0 + 3( :نظري +
ي
اس:
البامج)
البنامج (أو ر
 .3ر
الذي يقدم ضمنه ّ المقرر الد ًر ي
ن
ن
ن
البامج)
(ف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج ،بي هذا بدال من إعداد قائمة بكل هذه ر
ي
ن
ماجستب العلوم يف تقنية المعلومات
اس :السنة االوىل  -المستوى االول
اس الذي يعىط فيه المقرر الدر ي
 .4السنة أو المستوى الدر ي
:
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) ال يوجد
ن
المبامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات
ن
الرئيس
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن يف المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :المقر
ي
 .8نمط الدراسة المتبع (اخب كل ما ينطبق):
ن
المحاضات التقليدية
أ .قاعات
ن
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)

نعم ر
ر
نعم ر
ر
نعم

النسبة:
النسبة:
النسبة:

ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %40ر
ر
 %50ر
ر
 %10ر

تعليقات:
ر
 .2األهداف
 .1مارهدفرالمقرررالدراس؟ر
الغرضرالرئيسرمنرهذارالمقرررهورتقديمرمنهجياترتحليلروتصميمرنظامرمعلوماتراألعمالرلتلبيةرالمتطلباترالوظيفيةر
وغيرالوظيفيةرللمنظمة.روسيشملرذلكرالتقنياترواألدواترالمستخدمةرمنرقبلرمطوريراألنظمةرللتخطيطروالتحكمر
ر
كيبرواختياررحزمراليامجروالخدماتروالحفاظرعىلرأنظمةرالمعلومات.رتعتمدربنيةرالمقررر
ر
والتحليلروالتصميمرواإلدارةروالي
ر
ر
ريقدمهارالطالبروالعملرعىلرمشوعرأعمالر
اتروالمناقشاترالصفيةروالعروضرالتقديميةرالفنيةرالت
الدراسرعىلرالمحاض
ر
ر
رحقيق.
رتمراليكيربشدةرعىلرالعملرالجماعرفرالمقرررالدراس.ر ر
عالم
:
فرنهايةرهذارالمقرر،رمنرالمتوقعرأنريتمكنرالطالبرمن ر ر
ر
اترالحياةروشحرماريجبرإنجازهرإلكمالركلرمرحلةرواالنتقالر
 .1التعرفرعىلرمراحلرتحليلرنظامرالمعلوماتروتصميمردور
إىلرالمرحلةرالتالية.ر ر
 .2إظهاررالتقنياترواألدواترالالزمةرإلنجازرمهامرالتحليلروالتصميمر.
 .3رشحرقضايارإدارةرنظامرالمعلوماترالعالمروتطويرهاروصيانتها.ر
 .4رشحرالمنهجياترالبديلةرلر.SDLCر
ر
ر
رلحلرمشكلةرنظامرالمعلوماترأورتطويررفرصةرلشكةرفرالعالمرالحقيقروذلكركونهمرأعضاءرضمنر
 .5تطويررتطبيقرمعي
الفريق.ر
 .6إظهاررالقدرةرعىلرالبحثرعنرتكنولوجيارمعلوماترجديدةروتقديمرتحليلرللفصلرالدراس.ر ر
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ر
.
اس
 3وصف المقرر الدر ي
ن
ينبغ تناولها
الت
ي
 .1قائمة المواضيع ن ي
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
مقدمةرحولرتحليلروتصميمرالنظامرالمتقدمة
رشحرالمنهجياترالمختلفةر
ر
إدارةرمشوعرأنظمةرالمعلوماتر
تحديدرالمتطلباترالوظيفيةروغيرالوظيفية
ر
تصميمرواجهةرتقاريررالنماذج
تنفيذروتطبيقرالنظام
صيانةرأنظمةرالمعلومات
ر

عدد األسابيع ساعات التدريس
6
2
9
3
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2

اإلجماىل والساعات المعتمدة خالل الدورة)
اس (عدد الساعات
 .2مكونات ر
ي
البنامج الدر ي
ن
المحاضات

التطبيق

أخرى

30

12

3

ر
مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
 1-1ر معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رلتحليل روتصميم رنظمر
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
المعلوماترالمتقدمة
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2- 1ر
المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
رمطورير
رقبل
رمن
رالمستخدمة
رواألدوات
التقنيات
ر
معرفة
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وجماعية ،رنقد ردراساتر
والتشكيلروتحديدرحزمراليامجروالخدماتروالحفاظرعىلر
سابقة.ر ر
أنظمةرالمعلومات.ر
2
 1- 2ر
 2- 2ر
 3- 2ر
3
 1- 3ر

المهارات المعرفية
يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رف رتحليل روتصميمر
نظمرالمعلوماترالمتقدمة
ر
التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع روالمنطق رفر
تحليلروتصميمرنظمرالمعلوماترالمتقدمة
يتمكن رمن رحل رمشكلة رتحليل روتصميم رنظم رالمعلوماتر
المتقدمةربإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
تزويد رالطالب رببعض رالمبادئ روالقواعد رواإلحتياطاتر
ر
حسبرالصعوباترالتريواجهونهرارفرتحليلروتصميمرنظمر
المعلوماترالمتقدمة ر.

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
آمنةرف رتحليل روتصميمرنظمر المشاركةر
المعلوماترالمتقدمة
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهمروتطبيقرمنهجياترتحليلروتصميمرنظمرالمعلوماتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
المتقدمةرلبناءرنظامرالمعلوماترلحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر 1- 4ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادة22
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كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ر
ّ
.
 4مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
Essentials of Systems Analysis and Design, Fifth Edition, Valachich, George, Hoffer, 2012,
Prentice Hall, ISBN: 978-0-13-706-711-4
.2أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
يتمرالقراررفيهرمنرقبلرالمدرس ر
.3أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةرالموىصربهار(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر:
 Amazon.com – http://www.amazon.com/Software-Engineering-10thرEditionSommerville/dp/0133943038/ref=dp_ob_image_bk
ر
ر
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
أدرجرالموادراإللكي
. 4ر
 qu.blackboard.com
.5رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
ر
-اس وإجراءات تطويره
 .5تقويم المقرر الدر ي
 .1ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
• أسئلةرفرالفصلروساعاترالعمل
• ملءراستمارةرتقييمرالمقرررالدراسرفرنهايةرالدورةرمنرقبلرالطالب.ر
• مقابلةرعينةرمنرالطالبرالمسجليرفرالدورةرألخذرآرائهم.ر
• تحليلرنتائجرالطالبر.
 .2ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
• استبيانرمنرقبلرالكلية
• المناقشةرمعرالطالبرخاللراالجتماعات
• االستعراضرالدوريرلتقريررالخططرالدراسيةر
.3إجراءاترتطويررالتدريس:ر
• نتائجرالطالب
• حضوررورشرالجامعةرلتحسيرمهاراترالتدريس.ر
• القراءةرباستمراررحولرالموادرالدراسية.ر
• االستفادةرمنرردودرفعلرالطالبرلتحسيرمستوىرمحتوياترالمقررروأساليبرالتدريس.ر
.4إجراءاترالتحققرمنرمعاييرإنجازرالطالبر(رمثل:رتدقيقرتصحيحرعينةرمنرأعمالرالطلبةربواسطةرأعضاءرهيئةرتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر ر
مستقلي
ٍ
• نتائجرالطالب
ً
• بدءارمنرهذارالفصلرالدراسر ر ،رطلبترمنارإدارةرالقسمرتقييمرنجاحرالدورةرمنرخاللرقياسرإنجازاترالطالبر(درجاتر
االمتحاناتر،راالختباراتر،رالواجباترالميليةر...رالخ).ر
• المراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرقبلرعضورهيئةرالتدريس
ر
ر
.
• إتاحةرالفرصةرللطالبرللتعبيرعنرآرائهمرحولرماريدرسر،روتلقراالقياحاتر،ر رودراسةرفعاليتهار ر
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

اس :إدارة مشاري ع تقنية المعلومات –  612تال
 نموذج توصيف المقرر الدر ي
تاري خ التوصيف:
إسم المؤسسة التعليمية :جامعةرالقصيم
الكلية /القسم :الحاسبر–تقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
اس ورمزه :إدارةرمشاري عرتكنولوجيارالمعلومات 612 -رتال
 .1اسم المقرر الدر ي
 .2عدد الساعات المعتمدة3( :ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل)
اس:
البامج)
البنامج (أو ر
 .3ر
الذي يقدم ضمنه ّ المقرر الد ًر ي
ن
ن
ن
البامج)
(ف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج ،بي هذا بدال من إعداد قائمة بكل هذه ر
ي
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
ر
اس :السنةراالوىلر-رالمستوىرالثانر
اس الذي يعىط فيه المقرر الدر ي
 .4السنة أو المستوى الدر ي
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :الريوجد
ن
المبامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :الريوجد
 .6المتطلبات
ن
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن يف المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :المقررالرئيسر
 .8نمط الدراسة المتبع (اخب كل ما ينطبق):
ن
المحاضات التقليدية
أ .قاعات
ن
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)

نعم ر
ر
نعم ر
ر
نعم

النسبة:
النسبة:
النسبة:

ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %50ر
ر
 %40ر
ر
 %10ر

تعليقات:

األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
ر
يعملرالمحيفونر،رسواءركانواريعملونرفرالعلومرأوراألعمالرأورالهندسةرأورتكنولوجيارالمعلوماترأورالصحةرأورالتعليمر،رعادةر
ف رفرق رالستكمال رالمشاري ع .ريقدم رهذارالمقرررويفحص راألبعادرالتقنية رواالجتماعية روالثقافية رإلدارة رالمشاري ع .ريتعرفر
ر
الطالبرعىلرجميعرجوانبردورةرحياةرالمشوعرمنرخاللراستكمالرتمارينرالدمجرالمتكاملة.ر ر
يوجهرهذارالمقرررالطالبرمنرخاللرمفاهيمرإدارةرالمشاري عراألساسيةروالمهاراترالسلوكيةرالالزمةرلتحقيقرالنجاحرالكاملر،ر
القيادةر،روتحقيقرالفوائدرمنرالمشاري عرف رالمنظماترالربحيةروغيرالربحية .رمديريرالمشاري عرالناجحي ريديرونربمهارةر
مواردهم روجداولهم رالزمنية رومخاطرهم رونطاقهم رلتحقيق رالنتيجة رالمرغوبة .رف رهذه رالمقرر ،ريستكشف رالطالب رإدارةر
ر
المشوع رمنرخاللرنهجرعمىل رمنرخاللردراساترالحالةروالتمارينرالصفية .رإنرالتحديرالرئيس رالذيرغالبارماريتمرتجاهلهر
لمديريرالمشاري عرهورالقدرةرعىلراإلدارةردونرالتأثير -رللحصولرعىلردعم رأصحابرالمصلحةروالوصولرإىلرالمواردرغير
ر
الخاضعةرلسيطرتهمرالمباشة.رويوىلراهتمامرخاصرلعواملرالنجاحرالحاسمةرالمطلوبةرللتغلبرعىلرمقاومةرالتغيي.رسنقومر
ر
رالمراحل راألوىل رمن رالمبادرةر
رالمشوع روكيفية رالحد رمن رالمخاطررمن رخالل رالتخطيط رالسليم رف ر
بمراجعة رأسباب رفشل
الجديدة.ر
ر
 -2اذك ررربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهرار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ر
مر
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ٌ
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة نف ر
النشة التعريفية أودليل
اس (مالحظة :المطلوب هنا
ي
وصف المقرر الدر ي
البنامج).
ر
وصف عام للمقرر:
ر
 .3الموضوعاترالتررينبغرتناولها:ر ر
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
6
2
دورةرحياةرإدارةرالمشاري عرالتحديدر روالتخطيطر روالتنفيذر روالتسليم.ر
6
2
الدليلرالمعرفرإلدارةرالمشاري عرPMBOK
3
1
المسؤوليةرالمهنيةر(األخالق)
ر
6
2
اختياررالمشوعروإدارةرالمحافظ.ر
ر
السياقرالتنظيم:
6
2
راإلسياتيجيةر،رالهيكلر،روالناس.ر
.
3
1
نطاق؛رالتقديرروالميانيةر
ر
إدارةرال
6
2
إدارةرالمخاطر.ر
ر
3
1
إدارةرالمشييات
6
2
أدواترإدارةرالمشاري عرالمعاضة
 .4إجماىلرعددرساعاترالمقررروتوزيعهرا:ر
معامل أو
دروس
ن
محاضات
استديو
إضافية
45
0
0
0
0
45
ساعات التدريس الفعلية
45
0
0
0
0
45
الساعات المعتمدة
ً
ر
 .5عددرساعاترالدراسةر/رالتعلمرالفردير(اإلضاف)رالتريقومربهارالطالبرخاللرأسبوعيا:ر ر
ً
ر
قياسهارواسياتيجياتر
 .6مخرجاترالتعلمرللمقررروفقارلمجاالتراإلطا رررالوطترللمؤهالترواتساقهارمعرطرقر
تدريسها
يحد ردرالجدولرالتاىلرمجاالترمخرجاترالتعلمرالخمسةرالواردةرفراإلطاررالوطترللمؤهالت ر
ا
أول:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقر رر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمر
ر
المناسبة.ر ر
ً
ر
ر
ثانيا:ررضعراسياتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
ر
ً
ثالثا:ررضعرطرقرالتقييمرالمناسبةر ر
الترتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاتر
ر
ً
ر
تعلمرالمقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهرارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةر
أنهرالريلزمرأنريتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم ر .ر
تطبيق

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة
معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل إدارةرمشاري عرتقنيةرالمعلومات

 2- 1ر

معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر
أنظمةرالمعلومات ر.

التدريس طرق التقويم

محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
وجماعية ،رنقد ردراساتر
سابقة.ر ر

المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفرت إدارةرمشاري عرتقنيةر  -دراساترحالةر ر
 نموذجرتريز رالمعلومات
25

أخرى

المجموع

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر
 -إختبارر ر
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ر
روالمنطق رف رإدارةر  -حلرالمشكالت ر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلم رواإلبتكاريرواإلبداع
 التعلمرالقائمرعىلرالمشكلةمشاري عرتقنيةرالمعلومات
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رإدارة رمشاري ع رتقنية رالمعلوماتر
بإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
دراسات رحالة رلمواقف رغير
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
آمنة رف رإدارة رمشاري ع رتقنيةر المشاركةر
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفرإدارةرمشاري عرتقنيةرالمعلومات
المعلومات
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات إدارة رمشاري ع رتقنية رالمعلوماتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
ةروعملرمشوعر
محاض
لحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادة تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

 .7جدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة،
مشوع
ي
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي

األسبوع
المحدد
لتسليمه

نسبته من
النهان
التقييم
ي

1
2
األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديمرالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة ر:
Project Management: The Managerial Process, Mcgraw-Hill Series Operations and Decision
)Sciences, ISBN-13: 978-1259666094, ISBN-10: 1259666093, 7 edition (February 7, 2017
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاري ررروغيها):ر ر
ر
ر
ر
مواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيهرا:ر ر
اإللكيونيةر رو
.3رأدرجرالموا ردر
يحتاجرالطالبرإىلرزيارةرموقعرblackboardربشكلرمنتظم ر
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،ر رواألسطواناترالمدمجة ر :ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
 .1المبانر(قاعاترالمحاضات،ر روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
 .2رمصاد رررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،ر رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ا
مثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفا رذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر
 .3مصادررأخرىر(حددهرا:ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
.5
استبيانرتقييمرالمقرر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتق رويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
.6
استبيانرالكلية
 .7إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
نتائجرالطالب ر
 .8إجراءاترالتحققرمنرمعاييرإنجازرالطالبر(رمثل:رتدقيقرتصحيحرعينةرمنرأعمالرالطلبةربواسطةرأعضاءرهيئةر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنر
ٍر
تدريسرمستقلي
مؤسسةرأخرى) ر:
نتائجرالطالب ر
ر
:
اجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره ر ر
ر
 .9صرفرإجراءاترالتخطيطرللمر
ر
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اس :مناهج وطرق البحث  613 -تال
 نموذج توصيف المقرر الدر ي
إسم المؤسسة التعليمية:ر جامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-ررتقنيةرالمعلومات

تاري خ التوصيف:ر

اس ومعلومات عامة عنه
 .1التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رمناهجر روطرقرالبحثر613رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:رالسنةراألولر-رالمستوىرالثانر
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:

 .2األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
الهدفرمنرهذارالمقرررهورتزويدرالطالبربالمعرفةراألساسيةرالالزمةرإلجراءرالبحوثرالعلميةر،رورمعرفةرمزاياروعيوبرأساليبر
ر
اترالالزمةرلتطويررمقيحرأطروحةرالماجستير،روهورمطلبرجزنر
البحثرالمختلفةر،ركماريهدف رإىلرتزويدرالطالبربالمهار
للتخرجرمنرالينامج.رلتحقيقرهذهراألهداف،رسيقدمرمدرسرالمادةرمحاضاترويتوقعرمنرالطالبرإكمالرالواجباترالمطلوبةر
ر
اترالتر
والمشاركةرفرالمناقشاتروراألنشطةربفعالية.رفرنهايةرالفصلرالدراسر،رسيقومركلرطالبربتطبيقرالمعرفةروالمهار
ر
تمرتعلمهارمنرالفصلرلتطويرراقياحرالبحثرالخاصربه.ر
ورتتلخصرأهدافرهذارالمقرررفرالتاىلر:ر ر
•رإتاحةرالفرصرلتعلمروتطبيقرالمهاراترالالزمةرلتقييمرالبحثر،ربمارف رذلكرتحليلراألدواترالمنشورةر،روإجراءرالبحوثر
المستقلةر،رورتقييمراالحتياجاتروتقييمراليامج.ر ر
ر
سيكونراليكيرعىلرالمكوناترالتاليةرلعمليةرالبحث :رأسئلةرالبحثروالفرضياتر،روتصميمرالبحوثربمارف رذلكرالبحثر
•ر
النوعر،روالبحثرالعمىلروتقييمرالينامجر،روتفعيلرالمتغياتر،روقضايارالقياس.ر ر
•رسيتمرتناولرتأثيرالثقافةرعىلرتصميمرالبحوثروتحليلهرا.ر
ر
.
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ر
ر
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ٌ
رهناروصف رعام ربالطريقة رنفسهارالمستخدمة رف ر
رالنشة رالتعريفية رأودليلر
اس (مالحظة :رالمطلوب
 .3وصف المقرر الدر ي
الينامج).ر ر
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
مقدمةرومفاهيمرالبحثراألساسية ر
طرقرالبحثرالنوعر
طرقرالبحثرالكمرواإلحصاء
طرقرمختلطةرالبحث
اإلبالغرعنرنتائجرتحليلرالبيانات ر
ر
استكمالرمشوعرالبحث

عدد األسابيع ساعات التدريس
6
2
6
2
18
6
3
1
9
3
6
2

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

45

تطبيق

أخرى

0

المجموع
45

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال :رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرف رمجاالترالتعلمر
المناسبة.ر
ً
ر
ر
.
:
ثانيا رضعراسياتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفةر ر
ً
ر
ثالثا:
رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالترتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاتر
ً
ر
تعلمرالمقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالر
يلزمرأنريتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلمر .ر

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرمناهجروطرقرالبحث
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2- 1ر
المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
رمطورير
رقبل
رمن
رالمستخدمة
رواألدوات
التقنيات
ر
معرفة
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وجماعية ،رنقد ردراساتر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر
سابقة.ر ر
أنظمةرالمعلومات ر.
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفرمناهجروطرقرالبحث
29

 -دراساترحالةر ر

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغرر.
 -إختبارر ر
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ر
روالمنطقرفرمناهجر  -نموذجرتريز ر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلمرواإلبتكاريرواإلبداع
 حلرالمشكالت روطرقرالبحث
 3-2ر يتمكنرمنرحلرمشكلةرمناهجروطرقرالبحثربإستخدامرمهاراتر  -التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة
التفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
المشاركةر
ر
آمنةرفرمناهجروطرقرالبحث
الصعوباترالتريواجهونهرارفرمناهجروطرقرالبحث.ر
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
فهمروتطبيقرمنهجياترمناهجروطرقرالبحثرلحاالترمختلفة محاضةروعملرمشوعر
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادة تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

جدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
.8
ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
 .5اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
 .6مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر ر
Creswell, John W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches. London: Sage.
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
 Flick, Uwe (2009). An introduction to qualitative research. London: Sage.
 Goertz, Gary & James Mahoney (2012). A tale of two cultures: qualitative and quantitative
research in the social sciences. N.J. :Princeton University Press.
 Hart, Chris (1998). Doing a literature review: releasing the social science research
imagination. London: Sage.
 Healey, J. F. (1993). Statistics: A Tool for Social Research. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
Company.
 Scott, John (2000). Social Network Analysis: A handbook, London: Sage.
Yin, Robert (2009). Case study research: design and methods. London: Sage.
ر
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
رأدرجرالموادراإللكي
 qu.blackboard.com
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر
 .7المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
.4
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.5

رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر

.6

ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر

اس وإجراءات تطويره
 .8تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
.10
•راستبيانرتقييمرالمقرر ر
•رتحليلرنتائجرالطالبر .ر
•رالمالحظةرأثناءرالعمل.ر ر
•رتقييماترالطالب.ر ر
•رتقييمرالزمال رءر .ر
•رمقابلةرعينةرمنرالطالبرالمسجليرفرالمقرررألخذرآرائهم.ر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
.11
•راستبيانرالكلية ر
التقييمررالذان.ر ر
رر
•
•رالتقييمرالخارجر.ر ر
•رالمراجعةرالدوريةرللمقر ررر(لجنةرالخططرالدراسية) ر.
إجراءاترتطويررالتدريس ر :ر
.12
•رنتائجرالطالب ر
•رمراعاةرالتوصياترالناتجةرعنرالمراجعةرالداخليةرللمقر رر.ر ر
•رإرشاداترحولرتدريسرالمقر رررالذيرتقدمهرلجنةرالخططرالدراسية.ر ر
ر
إرشاداترالقسمرحولرأداءرأعضاءرهيئةرالتدريسرعىلرأساسرالمالحظةرالمباشة.ر ر
•ر
•التدريبروالتطوي رر.ر ر
•رورشرعملرلتحسيرالعمليةرالتعليمية.ر
إجراءاترالتحققرمنرمعاييرإنجازرالطالبر(رمثل :رتدقيقرتصحيحرعينةرمنرأعمالرالطلبةربواسطةرأعضاءرهيئةر
.13
،روالتبادلربصورةردورية رلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةر
تدريسرمستقلي
ٍ
أخرى) ر :ر
•رنتائجرالطالب ر
•رالمراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرقبلرعضورهيئةرالتدريس.ر ر
.
•رالمراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرخاللرخططرالدراسةروجداولهرار ر
•رتحديثرمواردرالتعلمرالمتعلقةربالدورةرالتدريبيةرلضمانرأنريواكبرالمقرررالتطوراترفرهذارالمجال.ر ر
ر
االستفادةرمنرالنتائجراإلحصائيةرلتقييمرالمقرررالترأجراهارالطالبرلتحسيروتطويررالمقر رر.ر ر
•ر
ر
ر
•رإتاحةرالفرصةرللطالبرللتعبيرعنرآرائهمرحولرماريدرسر،روتلقراالقياحاتر،رودراسةرفعاليتهرار.
ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
.14
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر
:
اس ندوة بحثية  614 -تال
 نموذج توصيف المقرر الدر ي
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر–رتقنيةرالمعلومات

تاري خ التوصيف:ر ر

اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رندوةربحثيةر614رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدا ردرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:رالسنةرالثانيةر-رالمستوىرالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:

األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
تحتويرالحلقاترالبحثيةرعىلرنوعيرالختياررواحدرمنهمارعىلرالنحورالتاىلر؛ ر
•ريتمرتصميمرالحلقةرالنقاشيةرلتسهيلرتطويرروتنفيذررسالةرالماجستيرمنرخاللرتوفيرالدعمرمنرالمشاركيرومنسقر
الرسالة.روالهدفرمنرذلكرهورتشجيعرالمشاركيرعىلرالمهاراترواألحكامرالالزمةرلتحديدراألسئلةرالبحثيةرذاتراألهميةر
ر
االجتماعيةروالتريمكنرتجريبهار،روتطويررالتصاميمرالبحثيةرالمناسبةرلمعالجةرتلكراألسئلةر،روإكمالرالبحثرالمستقلر
ر
ر
افرالمشفرالرئيسرر .ر
إلثباتراألدلةرعىلرتلكراألسئلةر،روكتابةرالبحوثر،رتحترإش
تعقدرالحلقةرالقاشيةرلمناقشةرالعناضراألساسيةرلتصميمرالبحوثروكتابةرالرسالةرلعددرثالثررسائلرماجستي.رقراءةر
ر
•ر
جميعرالرسائلرالثالثةر،رويكونرالطالبرعىلراستعدادرلمناقشتهارفرالحلقةرالبحثية.رفرالمهمةرالمكتوبةر،ريتمرإجراؤهار
بشكلرفردير،ريقومراستاذرالمقررربتقييمرأيرمنرالرسائلرالثالثةر(إجماىلر700ركلمةركحدرأقىص).رالتأكدرمنرتوضيحرسببر
اعتقادكرأنرالرسالةرتحققتر،رأوريمكنرتحسينهارفيماريتعلقربكلرمنرهذهرالمعايي.ر ر
ر
أهدافهارالرئيسيةرهر:ر ر
•رمساعدةرالطالبرفرتصميمروإجراءرالبحوثرلرسالةرالماجستيرالنهائية ر
•رتعلمرالنظرياترالرئيسيةروالنتائجرمنرمختلفرمجاالتربحوثرتكنولوجيارالمعلوماتر،رواكتسابرالمعرفةرفرمختلفر
المناهجروطرقرالبحث.ر ر
•راستخدامرتقنياترإحصائيةرأورنوعيةرمختلفةرلجمعرالبياناتروتحليلهرا.ر ر
•رتحسيرمهاراترالكتابة.ر
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
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ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعمرللمقرر:ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
.9
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات

.10

عدد األسابيع ساعات التدريس
45
15

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات

ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

45

المجموع
45

.11

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي

.12

ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي

ر
ر

تدريسها
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال :رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرف رمجاالترالتعلمر
المناسبةر.
ً
ر
ر
ثانيا:
التدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسياتيجياتر
ً
ر
ثالثا:رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالترتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاتر
ً
ر
تعلمرالمقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالر
يلزمرأنريتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل رالندوةرالبحثية
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة ر .ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفرالندوةرالبحثية
ر
روالمنطقرفرالندوةر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلمرواإلبتكاريرواإلبداع
البحثية.ر
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رالندوة رالبحثية ربإستخدام رمهاراتر
التفكيرالعلم.ر
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-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر
 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز
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مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
المشاركةر
ر
آمنةرفرالندوةرالبحثية
الصعوباترالتريواجهونهرارفرالندوةرالبحثية.ر
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
فهمروتطبيقرمنهجياترالندوةرالبحثاليةرلحاالترمختلفة
ر
المشوعر.
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحتر.
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
.13
ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
ر
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1أدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
يتمرتحديدهاربواسطةرعضورهيئةرالتدريس ر
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
يتمرتحديدهاربواسطةرعضورهيئةرالتدريس ر
ر
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
رأدرجرالموادراإللكي
يتمرتحديدهاربواسطةرعضورهيئةرالتدريس ر
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
qu.blackboard.com
المرافق المطلوبة
ّبي رمتطلباترالمقرررالدراس رمنرالمرافقربمارف رذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلر
القاعاترالدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها) ر:
رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
•راستبيانرتقييمرالمقرر ر
•رتحليلرنتائجرالطالب.ر ر
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•رالمالحظةرأثناءرالعمل.ر ر
•رتقييماترالطالب ر .ر
•رتقييمرالزمال رء.ر ر
•رمقابلةرعينةرمنرالطالبرالمسجليرفرالمقرررألخذرآرائهم.ر ر
•رعرضرحلقةرنقاش ر
•رتقريررحلقةرالنقاش
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
 استبيانرالكلية
التقييمرالذانر.
رر

 التقييمرالخارجر ر.
 المراجعةرالدوريةرللمقر ررر(لجنةرالخططرالدراسية)
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
•رنتائجرالطالب ر
•رمراعاةرالتوصياترالناتجةرعنرالمراجعةرالداخليةرللمقر رر.ر ر
•رإرشاداترحولرتدريسرالمقرررالذيرتقدمهرلجنةرالخططرالدراسية.ر ر
ر
•رإرشاداترالقسمرحولرأداءرأعضاءرهيئةرالتدريسرعىلرأساسرالمالحظةرالمباشة.ر ر
•رالتدريبروالتطوي رر.ر ر
•رورشرعملرلتحسيرالعمليةرالتعليمية.ر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى) ر:
مستقلي
ٍ
•رنتائجرالطالب ر
•رالمراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرقبلرعضورهيئةرالتدريس.ر ر
.
•رالمراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرخاللرخططرالدراسةروجداولهرار ر
•رتحديثرمواردرالتعلمرالمتعلقةربالمقرررلضمانرأنريواكبرالمقرررالتطوراترفرهذارالمجال.ر ر
ر
االستفادةرمنرالنتائجراإلحصائيةرلتقييمرالمقرررالترأجراهارالطالبرلتحسيروتطويررالمقر رر.ر ر
•ر
ر
ر
.
•رإتاحةرالفرصةرللطالبرللتعبيرعنرآرائهمرحولرماريدرسر،روتلقراالقياحاتر،رودراسةرفعاليتهرار ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
.15
ر
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اس :نظم االعمال والتجارة اإللكبونية  621 -تال
نموذج توصيف المقرر الدر ي
تاري خ التوصيف:ر

إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-رتقنيةرمعلومات

اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
ر
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رنظمراالعمالروالتجارةراإللكيونيةر621رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس ر:
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
:
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس رالسنةراألوىلر-رالمستوىراألول
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
نعم ر
أ .قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %50ر
ر
 %20ر
ر
 %30ر

تعليقات:
ر
األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
ر
يهدفرهذارالمقرررإىلرتحقيقرتطبيقرتكنولوجيارالمعلوماترعىلرالعملياترالتجاريةرفرالمؤسسات.رورتيكزرأهميةرهذارالمقررر
ر
راإللكيون رللوثائق رورثورة رالتجارةر
ف ردراسة رالتوافق ربي رتكنولوجيا رالمعلومات روراألتصاالت ركما رهورواضح رف رالتبادل
ر
ر
ر
ر
رسياقرالتجارةراإللكيونيةر،ريبيرهذارالمقرررزيادةرمعالجةرالمعامالتراإللكيونيةرمعراليكيرعىلرتطويرر
اإللكيونيةرالناشئة.رف
ر
التجارةراإللكيونيةركطريقةربديلةرلممارسةراألعمالرالتجاريةر،ررورأنظمةرالدفعرالجديدةر،ررورالمشاكلراألمنيةرالمتعلقةرباداءر
ر
ر
ونيةرمنرخاللربواباتراألنينترورصفحاترالويب.رسنتطرقرفرهذارالمقررإىلراستعراضرالمشكالتراإلجتماعيةر
األعمالراأللكي
ً
ر
ر
اءرمعامالترتجاريةرعنرطريقراألنينت.رورأخيارسوفر
وراألخالقيةرورالقانونيةرالترقدرتنشأرعندرقيامرالمؤسساتروراألفرادربإجر
ر
نستعرضراإلتجاهاترالجديدةرورالطرقرالحديثةرالترقدريتفاعلرمعهاراألفرادرورالموسساترورالحكوماترمعربعضهمرالبعضر
فرالمستقبلررمثلراستخدامرالعواملرالذكية.
تمرإقراررهذارالمقرررلمساعدةركباررالمدراءرالتنفيذييروركذلكرالفريقرالتقتروراإلداريرعىلرفهمرورإدارةراإلعمالرفراألقتصادر
ر
الرقمرمنرخاللرتوفيرخلفيةرعامةرف ر
اتيجياتراألعمالرااللكيونيةر،رورالهندسةرالمعماريةرورإدارةرالمشاري عروالتطوير.ر
راسي
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.
ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
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وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
ر
مقدمةرفرالتجارةراأللكيونية
ر
استعراضرنماذجراألعمالرالتجاريةرعيراإلنينت
ر
ر
اتيجياتراإلعمالراإللكيونية
اسي
ر
ادرورتجارةرالتجزئةراأللكيونية
تبادلراألعمالرالتجاريةربيرالموسساتروراألفر
تبادلراإلعمالرالتجاريةربيرالموسساتروراألسواقرالتجارية
ر
إدارةرسالسلرالتوريدراإللكيونيةر
ر
اإللكيونية
صناعةرالخدماتر
ر
أنظمةرالدفعراإللكيونية
ر
تطويررورتنفيذراألعمالراإللكيونية
ر
التسويقراإللكيونر
ر
أمنراألعمالراإللكيونية
ر
اآلثارراالجتماعيةروالقانونيةرواألخالقيةررلألعمالراإللكيونية

عدد األسابيع ساعات التدريس
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
6
2
3ر
1
3
1
6
2
3
1
6
2
3
1

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
دروس
إضافية

ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

45
45

0
0

معامل أو
استديو
0
0

تطبيق
0
0

أخرى
0
0

المجموع
45
45

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة ر.
ً
ر
ر
ثانيا:
تدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسياتيجياترال
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
 1- 1ر
معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رل نظم راالعمال روالتجارةر محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
ر
اإللكيونية
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
سابقة ر .ر
أنظمةرالمعلومات ر.
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ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
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الميلية ر ،راختبارر
مصغ ررر.
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالت رفر نظمراالعمالروالتجارةر
ر
اإللكيونية
ر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلم رواإلبتكاريرواإلبداع روالمنطق رف رنظمر
ر
االعمالروالتجارةراإللكيونية
ر
راإللكيونيةر
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رنظم راالعمال روالتجارة
بإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر ر

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
الصعوبات ر
رالت ريواجهونهرا رف رنظم راالعمال روالتجارةر آمنةرفرنظمراالعمالروالتجارةر المشاركةر
ر
ر
اإللكيونية
اإللكيونية.ر
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
ر
راإللكيونيةر
فهم روتطبيق رمنهجيات رنظم راالعمال روالتجارة
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
لحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحتر.
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر ر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective, Springer Texts in
Business and Economics, ISBN-13: 978-3319587141, ISBN-10: 3319587145
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر :ر
ر
ر
رأبحاثرالتجارةراإللكيونيةرالخاصةربهم.ر
الطالبراستخدامراإلنينترعىلرنطاقرواسعرف
يتوقعرمنر
ر
ر
.3رأدرجرالموادراإللكيونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
ر
يحتاجرالطالبرإىلرزيارةرموقعرالتعلمراإللكيونرالخاصربالمقررربشكلرمنتظم ر.
موادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
ر
.4رأدرجرأير
الريوجدر
المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
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رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
استبيانرتقييمرالمقرر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم ر:
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
نتائجرالطالبر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر
مستقلي
ٍ
نتائجرالطالبر ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره ر:
ر
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اس :إدارة البيانات وحوكمتها  641 -تال
 نموذج توصيف المقرر الدر ي
تاري خ التوصيف:ر
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-تقنيةرمعلومات
ر
:
.
 1راسمرالمقرررالدراسرورمزه رإدارةرالبياناتروحوكمتهار641رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:رالسنةراألوىلر-رالمستوىراألول
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
:
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
 %60ر
نعم ر
أ .قاعات المحاضات التقليدية
ر
ر
ن
:
 %20ر
النسبة
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
ر
النسبة:
 %20ر
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

تعليقات:
ر
األهداف
مارهدفرالمقرررالدراس؟ر
ر
رمنرهذهرالدورةرهورتعريفرالطالبربالطريقةروالتقنيةرواألدواترالترتستخدمهارالمنظماترلجمعروإدارةر
الهدفرالرئيس
وتخزينروتأميرالبيانات.رأيضاريهدفرإىلرجعلرالطالبرقادررعىلرالبحثرفرالمواضيعرمنرمنظوررأوسعرإلدارةرالبياناتر
والمعلوماترواستكشافرطرقروتقنياترلتحليلروتصميمروتنفيذرقواعدرالبيانات ر .ر
فرنهايةرهذارالمقرررالدراس،رمنرالمتوقعرأنريتمكنرالطالبرمن:ر ر
ر
سيتمكنرالطالبرمنرشحرالمفاهيمراألساسيةرلنمذجةرالبياناتروتصميمرقاعدةرالبياناتروتنفيذها.ر ر

 سيتمكنرالطالبرمنرتحديدرالبياناتروتحديدردوررالبياناترفرالسياقاترالتنظيميةروالثقافيةروالتكنولوجيةروالقانونيةر
والتجاريةروسياقاترأخرى ر .ر
ً
سيكونرالطالبرقادرارعىلروصفرمفاهيمرالبياناتر،روالمصطلحاتر،رواألدواتر،روالتقنيات.ر ر

ً
 أنريكونرالطالبرقادرارعىلرمناقشةرالحوكمةروالمعاييرواألخالقياترللبياناتر(األعمالرالتجاريةروالعلميةروالحكوميةر
واألكاديمية)ر؛ ر
 ترجمةرنماذجرالعملياترونماذجرمتطلباتراألنظمةرإىلرتصميمرقاعدةربياناترباستخدامرالرسومرالبيانيةرللطبقاتر
والرسومرالبيانيةرلعالقةرالوحدةروكتابةرSQLرلتعريفرالبياناتروالدخولرإليهاروالتحكمرفيها.ر ر
 تقييمرالمقارباترالمختلفةرلتخزينروإدارةرالبياناترغيرالمنظمةرمثلرالصورروبياناترالوسائطرالمتعددة.ر ر
 تقييمرنقديرإلدارةرالمعلوماترفرسياقرالمنظماترالمختلفة.ر ر
ر
وصفرونشرتقنياترتشفيرالبياناترالمناسبةرلتشفيرالبياناتروتوقيعهاروحمايتهاروتسليطرالضوءرعىلراستخداماتهار

.
الصحيحةروفهمرمبادئروتقنياترإخفاءرالمعلوماتروكيفيةراستخدامهار ر
ر
تقييمرالمخاطرراألمنيةرالترتطرحهارشبكاترالكمبيوترروفهمردوررأدواترتقييمرالثغراتراألمنيةروغيهارمنراليامجر

ً
ر
المتعلقةرباألمنرويكونرالطالبرقادرارعىلروضعهارواستخدامهاروتصميمرونشرجداررالحمايةرلتأميرالشبكة.ر ر
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ر
مر
1
 1- 1ر

اس
وصف المقرر الدر ي
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل إدارةرالبياناتروحوكمتها
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
وجماعية ،رنقد ردراساتر
ر
سابقة.ر ر
ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفر إدارةرالبياناتروحوكمتها
ر
روالمنطق رف رإدارةر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلم رواإلبتكاريرواإلبداع
البياناتروحوكمتها
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رإدارة رالبيانات روحوكمتها ربإستخدامر
مهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفرإدارةرالبياناتروحوكمتهرا.ر

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
آمنة رف رإدارة رالبياناتر المشاركةر
وحوكمتها
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات رإدارة رالبيانات روحوكمتها رلحاالتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
مختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةاإلجماىل والساعات المعتمدة خالل الدورة)
اس (عدد الساعات
مكونات ر
ي
البنامج الدر ي
ن
المحاضات

التطبيق

أخرى

45

0

0

ر
جدول مخرجات التعلم للمقرر

ّ
مصادر التعلم
أدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة ر :ر
Connolly, T.M & Begg, C, Strachan, A (2009) Database Systems A Practical Approach to Design,
Implementation & Management, 5th Edition,
(Addison-Wesley).
:
أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر ر
يتمرالقراررفيهرمنرقبلرالمدرس
أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةرالموىصربهار(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر
 Date, C. J., (2000) An Introduction to Database Systems, 7th Ed., (Addison-Wesley), ISBN 0201-38590-2
 Schneier, B. (1996) Applied Cryptography (Wiley), ISBN: 0-471-11709-9
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 Smart, N. (2003) Cryptography, an Introduction (McGraw-Hill), ISBN: 0-07-709987-7
 Keyser T. and Dainty C. (2004) The Information Governance Toolkit: Data Protection, Caldicott
Confidentiality, Radcliffe Publishing Ltd, ISBN: 978-1857756005
ر
ر
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
أدرجرالموادراإللكي
ر
 qu.blackboard.com
أدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة ر :ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس ر:
• أسئلةرفرالفصلروساعاترالعمل
• ملءراستمارةرتقييمرالمقرررالدراسرفرنهايةرالدورةرمنرقبلرالطالب.ر
• مقابلةرعينةرمنرالطالبرالمسجليرفرالدورةرألخذرآرائهمر.
• تحليلرنتائجرالطالب.ر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
• استبيانرمنرقبلرالكلية
• المناقشةرمعرالطالبرخاللراالجتماعات
• االستعراضرالدوريرلتقريررالخططرالدراسيةر
إجراءاترتطويررالتدريس:ر
• نتائجرالطالب
• حضوررورشرالجامعةرلتحسيرمهاراترالتدريس.ر
• القراءةرباستمراررحولرالموادرالدراسية.ر
• االستفادةرمنرردودرفعلرالطالبرلتحسيرمستوىرمحتوياترالمقررروأساليبرالتدريس.ر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
اترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر ر
ر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختبار
مستقلي
ٍ
• نتائجرالطالب
ً
• بدءا رمنرهذارالفصلرالدراس ر،رطلبترمنارإدارةرالقسمرتقييمرنجاحرالدورةرمنرخاللرقياسرإنجازاترالطالبر(درجاتر
االمتحاناتر،راالختباراتر،رالواجباترالميليةر...رالخ).ر
• المراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرقبلرعضورهيئةرالتدريس
ائهمرحولرماريدرسر،روتلق ر
ر
راالقياحاتر،رودراسةرفعاليتها.ر ر
• إتاحةرالفرصةرللطالبرللتعبيرعنرآر
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ن
اس :مواضيع مختارة متقدمة يف تقنية المعلومات  600 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسب-تقنيةرالمعلومات ر
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رمواضيعرمختارةرمتقدمةرفرتقنيةرالمعلوماتر 600رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربرامج،ر ّبيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:

األهداف
مارهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
يهدفرالمقرررلتديمرالتقنياترالحديثةرف رمجالررتكنولوجيارالمعلوماتربمارف رذلكرالتكنولوجيارالجديدةروطرقرالتطويرر
الجديدةرواألدواتروالمنتجاترالجديدةرومارإىلرذلكر .ر
ر
علماربانرمحتوىرالمقرررهورعبارةرعنرمجموعةرمنرالندواترالترتمرعقدهارفرالمواضيعرالخاصةرولذارهرقابلةرللتعديلرفر
كلرعامرورالهدفرهورمواكبةرالطالبرلكلرجديدرفرتكنولوجيارالمعلومات
ر
.
اذكرربإيجازرأيرخططر -ريتمرتنفيذهار -رلتطويرروتحسي ر رالمقرررالدراس ر ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).رر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقررر :ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
تحددرمنرقبلرالقسم ر
إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات

دروس
إضافية
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معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى
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ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

45
3

0

0

0

0

45
3

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة.ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
ر
1
1
معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رل مواضيع رمختارة رمتقدمة رفر
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
تقنيةرالمعلومات
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات روا رألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة.ر ر
2
 1- 2ر
 2- 2ر
 3- 2ر
3
 1- 3ر

المهارات المعرفية
يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفر مواضيعرمختارةرمتقدمةر
فرتقنيةرالمعلومات
ر
التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع روالمنطق رفر
مواضيعرمختارةرمتقدمةرفرتقنيةرالمعلومات
يتمكن رمن رحل رمشكلة رمواضيع رمختارة رمتقدمة رف رتقنيةر
المعلوماتربإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفرمواضيعرمختارةرمتقدمةرفرتقنيةر

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
آمنة رف رمواضيع رمختارةر المشاركةر
متقدمةرفرتقنيةرالمعلومات
المعلومات
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات رمواضيع رمختارة رمتقدمة رف رتقنيةر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
المعلوماترلحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 -مهارةرالقيادة
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جدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس ر:
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
أدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
يتمرتحديدهرمنرقبلرالقسم.
:
أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر ر
يتمرتحديدهرمنرقبلرالقسم.
ر
ر
أدرجرالموادراإللكيونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
ر
qu.blackboard.com
أدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها) ر :ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس ر:
استبيانرتقييمرالمقرر
•رتحليلرنتائجرالطالب.ر
•رالمالحظةرأثناءرالعمل ر.
•رتقييماترالطالب.ر
•رتقييمرالزمالء.ر
•رمقابلةرعينةرمنرالطالبرالمسجليرفرالمقرررألخذرآرائهم.
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
•راستبيانرالكلية
ر
التقييمرالذانر.
•
•رالتقييمرالخارج.ر
•رالمراجعةرالدوريةرللمقرر(لجنةرالخططرالدراسية).ر
إجراءاترتطويررالتدريس:ر
•رنتائجرالطالب
•رمراعاةرالتوصياترالناتجةرعنرالمراجعةرالداخليةرللمقرر.
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•رإرشاداترحولرتدريسرالمقرررالذيرتقدمهرلجنةرالخططرالدراسية.ر ر
ر
إرشاداترالقسمرحولرأداءرأعضاءرهيئةرالتدريسرعىلرأساسرالمالحظةرالمباشةر.
•ر
•رالتدريبروالتطوير.ر
•رورشرعملرلتحسيرالعمليةرالتعليمية.ر
:
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر
مستقلي
ٍ
•رنتائجرالطالب
•رالمراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرقبلرعضورهيئةرالتدريسر.
•رالمراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرخاللرخططرالدراسةروجداولها.ر
•رتحديثرمصادرررالتعلمرفرالمقرررلضمانرمواكبتهررالتطوررفرهذارالمجال.ر
•راالستفادةرمنرنتائجرتقييمرالطالبرلتحسيرمستوىرالمقررر.
ر
ر
•رإتاحةرالفرصةرللطالبرللتعبيرعنرآرائهمرحولرماريدرسر،روتلقراالقياحاتر،رودراسةرفعاليتها ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
ر

46

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
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ن
اس :األعمال يف الممارسة  622 -دار
 نموذج توصيف مقرر در ي
إسم المؤسسة التعليمية :جامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-رتقنيةرالمعلومات.ر

تاري خ التوصيف :ر

اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:راألعمالرفرالممارسةر622ردار
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:

األهداف
ماهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
ّ
ر
فهماراساسيارللبيئةرالت رتشغل(/تعملرعىل)رالتجارةرالدوليةروالممارساتر
الهدفرالرئيس رلهذارالمقرررهوراعطاءرالطالب ر
التجاريةرالمطلوبةرللتنافسرالناجحرفراالسواقرالعالمية.رالهدفراالخررمنرهذارالمقرررهورتطويررالطالبرفرمهارةرصنعرالقرارر
المرتبطةرمعرادارةرجوانبرمختلفةرفرالتجارةرالدولية ر .ر
ر
اذكرربإيجازرأيرخططر -ريتمرتنفيذهار -رلتطويرروتحسي ر رالمقرررالدراس ر.
ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).رر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقررر :ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
االسسراالساسيةرفرتحليلرالتجارةرالدولية
نهجرقوةرالسوق.ر
نهجر

عدد األسابيع ساعات التدريس
3
1
6
2
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نهجرالصناعةرالتنافسيةرالدوليةروالقائمةرعىلرالموارد.ر
نهجراالقتصادرالكىلروالتنموي ر.
ر
تمييرأنواعراالستثمارراألجنترالمباشروالمشاكلرالمحلية
ر
ر
اتيجيةروتنظيمرالشكةرالمتعددةرالجنسيات
اسي
ر
تحليلرمستوىرالشكةرالفرعية
ر
التحالفاتراالسياتيجيةروعملياترالدمجرواالستحواذرالدولية
اتجاهاترجديدةرفرأبحاثراألعمالرالدوليةر،روأهميةرالتصميمرالمنهج.ر

3

9

2
3

6
9

2
2

6
6

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

 45ر

معامل أو
استديو
0

تطبيق

أخرى

المجموع
45

ً
ن
)الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجياتتدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،بحيثرتكونقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبةر.
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمورتتسقرمعهاومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهاواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل األعمالرفرالممارسة
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
وجماعية ،رنقد ردراساتر
ر
سابقة.ر ر
ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفر األعمالرفرالممارسة
ر
روالمنطق رف رإ
 2-2ر التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع
األعمالرفرالممارسة
 3-2ر يتمكنرمنرحلرمشكلةراألعمالرفرالممارسةربإستخدامرمهاراتر
التفكيرالعلمر.
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
48

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز
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 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفراألعمالرفرالممارسةر.
آمنةرفراألعمالرفرالممارسة
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
فهمروتطبيقرمنهجياتراألعمالرفرالممارسةرلحاالترمختلفة محاضةروعملرمشوعر
ر
المشوعر.
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةالمشاركةر

جدولرمهامرتقويمرالطلبةخاللرالفصلرالدراس:ر
ر
جماع ،كتابة مقال،خطابة ،األسبوع
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة ر:
ر
كتابرالتجارةرالدولية:رتحدياترالعولمة،رلكينثرإل،رالناش:ربرنتكرهال.ر
.2رأدرجر–رفرقائمةر-الموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةوالتقاريرروغيها):ر ر
الممارساترالتجارية،ر978-1-77025-125-0
ر
ر
:
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيهار ر
رأدرجرالموادراإللكي
qu.blackboard.com
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،واألسطواناترالمدمجة:ر ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها) ر:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
استبيانرتقييمرالمقررر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم ر:
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
نتائجرالطالب
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إجراءاترالتحققرمنرمعييرإنجازرالطالبر(رمثل:رتدقيقرتصحيحرعينةرمنرأعمالرالطلبةربواسطةرأعضاءرهيئةرتدريسمستقلي،ر
والتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى) ر :ر
ٍ
نتائجرالطالب ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر
:
اس األعمال اإللكبونية للمدراء  623 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:ركالحاسبر-رتقنيةرمعلومات

تاري خ التوصيف:ر ر

اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
ر
األعمالراإللكيونيةرللمدراءر623رتال
.1رراسمرالمقرررالدراسرورمزه:ر
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
اترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.6رالمتطلب
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم
أ قاعات المحاضات التقليدية

%60

ن
ون
ب .التعليم اإللكب ي

نعم

النسبة:

%20

ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)

نعم

النسبة:

%20

ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

تعليقات:

األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
ر
يهدفرهذارالمقرررإىلرتحقيقرتطبيقرتكنولوجيارالمعلوماترعىلرالعملياترالتجاريةرفرالمؤسسات.رورتيكزرأهميةرهذارالمقررر
ر
راإللكيون رللوثائق رورثورة رالتجارةر
ف ردراسة رالتوافق ربي رتكنولوجيا رالمعلومات روراألتصاالت ركما رهورواضح رف رالتبادل
ر
ر
ر
ر
رسياقرالتجارةراإللكيونيةر،ريبيرهذارالمقرررزيادةرمعالجةرالمعامالتراإللكيونيةرمعراليكيرعىلرتطويرر
اإللكيونيةرالناشئة.رف
ر
التجارةراإللكيونيةركطريقةربديلةرلممارسةراألعمالرالتجاريةر،ررورأنظمةرالدفعرالجديدةر،ررورالمشاكلراألمنيةرالمتعلقةرباداءر
ر
ر
األعمالراأللكيونيةرمنرخاللربواباتراألنينترورصفحاترالويب.رسنتطرقرفرهذارالمقررإىلراستعراضرالمشكالتراإلجتماعيةر
ً
ر
وراألخالقيةرورالقانونيةر ر
اءرمعامالترتجاريةرعنرطريقراألنينت.رورأخيارسوفر
الترقدرتنشأرعندرقيامرالمؤسساتروراألفرادربإجر
ر
نستعرضراإلتجاهاترالجديدةرورالطرقرالحديثةرالترقدريتفاعلرمعهاراألفرادرورالموسساترورالحكوماترمعربعضهمرالبعضر
فرالمستقبلررمثلراستخدامرالعواملرالذكية.
تمرإقراررهذارالمقرررلمساعدةركباررالمدراءرالتنفيذييروركذلكرالفريقرالتقتروراإلداريرعىلرفهمرورإدارةراإلعمالرفراألقتصادر
ر
الرقمرمنرخاللرتوفيرخلفيةرعامةرف ر
اتيجياتراألعمالرااللكيونيةر،رورالهندسةرالمعماريةرورإدارةرالمشاري عروالتطوير.ر
راسي
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.
ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ر
ر
ر
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ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
ر
3
1
مقدمةرفرالتجارةراأللكيونية
اضرنماذجراألعمالرالتجاريةرعير ر
3
1
اإلنينت
ر
استعر
ر
ر
3
1
اسياتيجياتراإلعمالراإللكيونية
ر
3
1
ادرورتجارةرالتجزئةراأللكيونية
تبادلراألعمالرالتجاريةربيرالموسساتروراألفر
3
1
تبادلراإلعمالرالتجاريةربيرالموسساتروراألسواقرالتجارية
ر
6
2
إدارةرسالسلرالتوريدراإللكيونيةر
ر
3ر
1
صناعةرالخدماتراإللكيونية
ر
3
1
أنظمةرالدفعراإللكيونية
ر
6
2
تطويررورتنفيذراألعمالراإللكيونية
ر
3
1
التسويقراإللكيونر
ر
6
2
أمنراألعمالراإللكيونية
ر
3
1
اآلثارراالجتماعيةروالقانونيةرواألخالقيةررلألعمالراإللكيونية
إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
دروس
إضافية

ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

45
45

0
0

معامل أو
استديو
0
0

تطبيق
0
0

أخرى
0
0

المجموع
45
45

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة ر.
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
ر
اإللكيونيةرللمدراء
معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل األعمالر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
سابقة.ر ر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
52

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

الميلية ر ،راختبارر
مصغرر.

ر
المهارات المعرفية
2
ر
 1-2ر يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر األعمال راإللكيونيةر
للمدراء
ر
 2-2ر التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع روالمنطق رفر
ر
األعمالراإللكيونيةرللمدراء
ر
األعمالراإللكيونيةرللمدراءربإستخدامر
 3-2ر يتمكنرمنرحلرمشكلةر
مهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
ر
ر
األعمالراإللكيونيةرللمدرا رء.ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفر

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
ر
راإللكيونيةر المشاركةر
آمنة رف راألعمال
للمدراء
ر
ر،ر
الواجبات
راإللكيونية رللمدراء رلحاالتر
 2-3ر فهم روتطبيق رمنهجيات راألعمال
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
مختلفة ر
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر ر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة ر:
Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective, Springer Texts in
Business and Economics, ISBN-13: 978-3319587141, ISBN-10: 3319587145
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
ر
ر
.
رأبحاثرالتجارةراإللكيونيةرالخاصةربهمر ر
يتوقعرمنرالطالبراستخدامراإلنينترعىلرنطاقرواسعرف
ر
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
رأدرجرالموادراإللكي
ر
.
يحتاجرالطالبرإىلرزيارةرموقعرالتعلمراإللكيونرالخاصربالمقررربشكلرمنتظم ر ر
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
الريوجدر ر
ر
ر
ر
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المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها) ر ر
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها) ر :ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
:
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس ر ر
استبيانرتقييمرالمقرر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
نتائجرالطالبر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى) ر:
مستقلي
ٍ
نتائجرالطالبر ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالد روريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
ر
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اس :هندسة األعمال مع حلول تخطيط موارد المؤسسات  642 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-رتقنيةرالمعلومات ر
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
اس ورمزه :هندسةراألعمالرمعرحلولرتخطيطرمواردرالمؤسسات 642رتال
 .1اسم المقرر الدر ي
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
األهداف
مارهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
قدرةرالطالبرعىلرفهمرورإدراكرعملياترومفاهيمرهندسةراألعمالرفرتخطيطرمواردرالمؤسسةر(.)ERPرالتعرفرعىلرركيفيةر
دمجرأنظمةرتخطيطرمواردرالمؤسساتررفررالمجاالترالوظيفيةررالمتعددةروركيفرأدىرإىلردعمرإدارةراألعمالروررفعرمستوىر
كفاءةراألداءرفرالمؤسساترورتحسيرعملياترتحليلراألداء.رورايضاريهدفرالمقررراىلررتعرفرالطالبرعىلرركيفيةرتطوررأنظمةر
ر
روقترمبكرر،رورالتشيعاتروالقوانيرالمرتبطةربهذارالنظامر.ر
تخطيطرمواردرالمؤسساترمنرأنظمةرالكمبيوترروالتصنيعرف
ر
.
اذكرربإيجازرأيرخططر -ريتمرتنفيذهار -رلتطويرروتحسي ر رالمقرررالدراس ر ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).رر ر
مر
رٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
3
1
ر
األنظمةرالت ريحتوي هار,مزايارالنظامر ,عيوبر
مفهومرنظامرتخطيطرمورادرالمؤسسة ,
النظام.
ر
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مكوناتررنظامرتخطيطرمورادرالمؤسسةر()ERPر.ورمراحلرتطوره ر
ر
األنظمةرالمرتبطةربنظامررتخطيطرمورادرالمؤسسةرمثلر:ر
ادارةرسلسلةراإلمداد ))SCMر
,نظامرالمواردرالبشيةر)(,(HRر)CRMادارةرعالقاترالعمالءر
) ( BPRاعادةرهندسةرالعملياترالتجارية
.ررمستودعرالبياناترالذيريستخدمرلمعالجةرالبياناترتحليىلر
ا)(OLAP
رالتنقيبرعنرالبيانات
ر
،رنظامرإدارةرعالقاترالعمالء،رنظامرالمواردرالبشية.
،رنظامرالمشاري عرالمالية
التصنيع
نظامرإدارةرسلسلةراإلمداد.ر
ر
رالتنفيذ،اسياتيجيات رو رطرق رتنفيذ رنظام ر،ERPفريقر
تنفيذ رنظام ر ERPر،صعوبات
ر
تكنولوجيارالمعلوماترالمشفرعىلرنظامر، ERPوالمستشاررف رجميعرعملياترنظامر
ERPر.
التعاملرمعرمقاومةرالموظفيرللنظامرفرالمؤسسةرر،رالتدريبروالتعليمررعىلرالنظام،ر
ترحيلرالبياناتر،رإدارةرالمشاري عرومراقبتهار،رأنشطةرالتنفيذرالالحقة .ر
رسوقرتخطيطرمواردرالمؤسسات:تعريفرسوقرتخطيطرمواردرالمؤسساتر،
رمكانررسوقرتخطيطرمواردرالمؤسساتر،رالتغياترالحاصلةرفيهر،رنظرةرعامةرعنر
السوقر ر
تناولربعضراألنظمةرالمستخدمةرERPررمثلر:ر SAP,ORACLE, PeopleSoft, JD
Edwards.

2

6
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2

6

3

9

2

6

2

6

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
دروس
إضافية

ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

45
3

0

معامل أو
استديو
0

تطبيق
0

أخرى
0

المجموع
45
3

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة.ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا:
رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقر رررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
 1-1ر معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رل هندسة راألعمال رمع رحلولر محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر ر
رفصلر
مشوع
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر دراس رمع رعرضر
تخطيطرمواردرالمؤسسات
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 2- 1ر

2
 1- 2ر
 2- 2ر
 3- 2ر
3
 1- 3ر

 2- 3ر

4
 1- 4ر

المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر تقديم رحولرهذار
معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر الموضوع.ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
ر،ر
وجماعية ،رنقد ردراساتر االمتحان
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر
والواجباتر
سابقة.ر ر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر
المهارات المعرفية
يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر هندسة راألعمال رمعر
 دراساترحالةر رحلولرتخطيطرمواردرالمؤسسات
 إختبارر ر نموذجرتريز رر
 تقييمرروالمنطق رفر
التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع
 حلرالمشكالت رالبحوث ر
هندسةراألعمالرمعرحلولرتخطيطرمواردرالمؤسسات
 التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة ملفرالإلنجازيتمكن رمن رحل رمشكلة رهندسة راألعمال رمع رحلول رتخطيطر
مواردرالمؤسساتربإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
دراسات رحالة رلمواقف رغير
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر آمنة رف رهندسة راألعمال رمعر
المشاركةر
ر
ر
حلول رتخطيط رمواردر
األعمالراإللكيونيةرللمدرا رء.ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفر
المؤسسات
ر،ر
الواجبات
فهم روتطبيق رمنهجيات رهندسة راألعمال رمع رحلول رتخطيطر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
ةروعملرمشوعر
محاض
مواردرالمؤسساترلحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
 يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق رتوظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 -مهارةرالقيادة

جدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس ر:
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
أدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
Modern ERP: Select, Implement, and Use Today's Advanced Business Systemsر ر
ISBN-13: 978-131266598
ISBN-10: 131266598
أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
Integrated Business Processes with ERP Systems 1st Edition
ISBN-13: 978-0470478448
ISBN-10: 0470478446
ر
ر
:
3ر.
أدرجرالموادراإللكيونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيهار ر
Lms.qu.edu.sa
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أدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها) ر:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
استبيانرالتقييمرللمقرر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم ر:
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر ر
مستقلي
ٍ
نتائجرالطالبر ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره ر:
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر
:
اس تحليل البيانات االسباتيجية للمعلومات الصحية  643 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف :ر
إسم المؤسسة التعليمية :جامعةرالقصيم
الكلية /القسم :الحاسبر-رتقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
ر
البياناتراالسياتيجيةرللمعلوماترالصحيةر643رتال
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رتحليلر
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
ر
األهداف
-1ماهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
التطوررفرنظامرالمعلوماترالصحيةرشي عرللغاية.رليسرفقطرتكنولوجيارالمعلوماترتتغي،رولكنرالمفاهيمرواألساليبرلتحقيقر
االستخدام راألمثل رللبيانات رالموجودة رإلدارة رالخدمات روالموارد رالصحية رتتطورربشكل ركبي .رأصبحت رالكفاءة رف رإدارةر
ر
ر
رتكاليفرالخدماتروالطريقةرالتريقىصربهارموظفورالخدماتر
وريةربشكلرميايدربسببراالهتمامربالتحكمرف
المعلوماترض
ر
ر
ر
وقتهم.ريتعلقرهذارالمقررربالنشراإلسياتيجروإدارةرتقنيةرالمعلوماتر()ITرضمنرمنظماتراألعمالرالمعقدةراليومرمعراليكير
ر
عىلرمقدمةرلممارسةرالسجالترالصحية،رجمعياترالسجالترالطبيةرالوطنية،رأنظمةراليقيمرواإليداعر،رمحتوىرالسجالتر
الصحية،راصلرالمعلوماترالشيرية،رسياساتروإجراءاتراالحتفاظربالسجالت،رالتحليلرالنوعروالكمرللسجالترالصحية.ر
دمج رالمفاهيم رف رخيات رالكمبيوترروالمختيات روالدروس رالمستفادة روأفضل رالممارسات رمن رالبلدان ،ر
روالت ررشعت رفر
إصالحاترقطاعرالصحة ر .ر
ه:
أهدافهرالرئيسية ي
ر
 تقديمرفهمرلقيمةرالمعلوماترفرمجالرالرعايةرالصحيةروتخطيطرواستخدامرالمعلوماتركموردراسياتيجرفردعمرتقديمر
الرعايةرالصحيةرالمتكاملةر.
 دراسةرمتعمقةرلدوررتمكيرتكنولوجيارالمعلوماترواالتصاالترفرتسهيلرالتواصلروالتعاونربيرالمتخصصيرفرالرعايةر
الصحية.ر
ر
 توفيرفهمرللبياناترالشيريةروأنظمةرالتشفيروإمكانيةرتطبيقهارعىلرسجالترالمرىصراإللكيونية.ر
 تطويررالفهمروالقدرةرعىلرجمعرومعالجةرووصفروتحليلروتفسي ر
رونشرالبياناترالكميةروالنوعية.ر
ر
-2اذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).رر
مر
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ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
البياناترالصحية:ربنيةرالبيانات،رمحتواهار،رواستخدامها.رأنظمةرالرعايةرالصحية.ر ر
الوصولرإىلرالبياناترواالحتفاظربها
ر
نظمرالسجالترالصحيةراإللكيونية ر
التكنولوجياروالتطبيقاترواألمن ر
اإلحصاءروعرضرالبيانات
البحوثروعلمراألوبئة
إدارةراألداءروسالمةرالمرىصر ر
الخصوصيةروالقانونرالصجر
ر
ادارةرالمواردرالبشية
دورةراإليراداترواإلدارةرالمالية.ر
علمرالمعلوماترالصحيةرومهنةرإدارةرالمعلومات.ر
البنيةرالتحتيةرللمعلوماترالصحيةرونظمها
مفاهيمرالبياناترالصحيةروحوكمةرالمعلومات
نظمرالتصنيفروالمفرداترالشيريةرومصطلحاتها
نظمرالمعلوماترالصحية:رالتعاون،رالتحليل،رالتصميم،رالتنفيذ،رالتشغيل
تحليالترالبيانات:رإعدادرالتقارير،رالتفسي،رواستخدامرالمعلوماتيةرالصحيةرالعامة
اإلدارةرالتشغيلية

عدد األسابيع ساعات التدريس
3ر
1

2
2
2
2
3
2
1

6
6
6
6
9
6
3

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

المجموع

45

ً
ن
)الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،بحيثرتكونقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة.ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمورتتسقرمعهاومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهاواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر
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جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
مر
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة
1
ر
راالسياتيجيةر
 1-1ر معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رل تحليل رالبيانات
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
للمعلوماترالصحية
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة.ر ر

التدريس طرق التقويم

المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر تحليل رالبياناتر
ر
االسياتيجيةرللمعلوماترالصحية
ر
روالمنطقرفرتحليلر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلمرواإلبتكاريرواإلبداع
ر
البياناتراالسياتيجيةرللمعلوماترالصحية
ر
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رتحليل رالبيانات راالسياتيجيةر
للمعلومات رالصحية رمع رحلول رتخطيط رموارد رالمؤسساتر
بإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
ر
الصعوبات ر
راالسياتيجيةر
رالت ريواجهونهرا رف رتحليل رالبيانات

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
آمنة رف رتحليل رالبياناتر
المشاركةر
ر
رللمعلوماتر
االسياتيجية
للمعلوماترالصحيةر.
الصحية
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
ر
راالسياتيجيةر
فهم روتطبيق رمنهجيات رتحليل رالبيانات
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
للمعلوماترالصحيةرلحاالترمختلفة
ر
المشوعر.
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحتر.
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةخاللرالفصلرالدراس:ر
ر
جماع ،كتابة مقال،خطابة ،األسبوع
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
ر
.
المعلوماترالصحية:
رادارةرالمواردراالسياتيجية،رعبدالحق،رغروستك،رهانكن،رجيكوبزر ر
النسخةرالخامسة.ر
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.2رأدرجر–رفرقائمةر-الموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةوالتقاريرروغيها):ر ر
إدارةرنظمرمعلوماترالرعايةرالصحية :رنهجرعمىل رلمديريرالرعايةرالصحيةر،ركارينرأ .رديبارفاغر،رفرانسيسرويكهامرديرن رىلر
وجونرن.ررد.رجالشر(.)2005ر
ر
إدارةرالمعلوماتراالسياتيجيةرف رالمستشفيات :رمقدمةرلنظمرمعلوماترالمستشفياتر(المعلوماتيةرالصحية)،رراينهولدر
•ر
هاو،رأ .ر
رويني،رإلسكرأممنويرثروبريجيتربريجلر( )2004ر.
ر
تطبيقرنظامرالسجالترالصحيةراإللكيونيةر(المعلوماتيةرالصحية)،ر()2006ر-رسيينغر.ر
•ر
ر
•رنظمرمعلوماترالرعايةرالصحيةراإللكيونية:رمقدمةرللطلبةروالمهنيير()2005ر-رجوزيرباس.ر
ر
رالحاالترواالسياتيجياتروالحلولر(المعلوماتيةرالصحية)ر()2004ر-رسيينغ ررر.
•رنظمرإدارةرمعلوماترالرعايةرالصحية:
ر
ر
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
اإللكي
.3رأدرجرالموادر
qu.blackboard.com
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،واألسطواناترالمدمجة:ر ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
.7
.8

رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها) ر :ر

.9

ا
مصاد رررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
استبيانرتقييمرالمقرر
تحليلرنتائجرالطالب.ر
المالحظةرأثناءرالعمل.ر
تقييماترالطالبر.
رتقييمرالزمالء.ر
مقابلةرعينةرمنرالطالبرالمسجليرفرالمقرررألخذرآرائهم.ر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
استبيانرالكلية
ر
تقييمرذان.ر
التقييمرالخارج ر.
المراجعةرالدوريةرللمقررر(لجنةرالخططرالدراسية).ر
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
مراعاةرالتوصياترالناتجةرعنرالمراجعةرالداخليةرللمقرر.ر
إرشاداترحولرتدريسرالمقرررالذيرتقدمهرلجنةرالخططرالدراسية ر.
ر
إرشاداترالقسمرحولرأداءرأعضاءرهيئةرالتدريسرعىلرأساسرالمالحظةرالمباشة.ر
التدريبروالتطوير.ر
ورشرعملرلتحسيرالعمليةرالتعليميةر.
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجاز رالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئةر
روالتبادلربصورةردورية رلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمع رأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةر
تدريسمستقلي،
ٍ
أخرى) ر:
نتائجرالطالب.ر
المراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرقبلرعضورهيئةرالتدريس.ر
المراجعةرالدوريةرلوصفرالمقرررمنرخاللرخططرالدراسةروجداولهار.
تحديثرمواردرالتعلمرالمتعلقةربالدورةرالتدريبيةرلضمانرأنريواكبرالمقرررالتطوراترفرهذارالمجال.ر
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ر
االستفادةرمنرالنتائجراإلحصائيةرلتقييمرالدورةرالترأجراهارالطالبرلتحسيروتطويررالدورة.ر
ر
ر
إتاحةرالفرصةرللطالبرللتعبيرعنرآرائهمرحولرماريدرس،روتلقراالقياحات،رودراسةرفعاليتهار .ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
ر
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اس:رمعالجة البيانات للبيانات الضخمة  644 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر
إسم المؤسسة التعليمية:ر جامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-رتقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رمعالجةرالبياناترللبياناترالضخمةر644رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
المتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدراسةر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:

األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
يهدفرهذارالمقررإىلرتعليمركيفيةرالتعاملرمعرأنواعرمختلفةرمنرالبيانات:رالمستنداتروالرسوماترالبيانيةروالبياناترالمكانية.رر
إنرالهدفرالرئيس رمنرالمقرررهورتزويدرالطالبربتقنياترالمعلوماتراألساسيةرالمستخدمةرف رمعالجةروتخزينروتحليلر
البياناترالضخمة.روريتمرتناولرمبدأرالمعالجةرالموزعةرباستخدامرتقنياترHadoopرورSparkروبقيةرالتقنياترذاترالصلة.ر
وفرالجانبرالتطبيتريستخدمربرنامجررRapidminerرور.Rر
ر
.
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
معالجةرالبياناتركعلم ر
البياناترالضخمة

عدد األسابيع ساعات التدريس
3
1
3
1
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علمرالبياناترفر RرورRapidMiner
أخذرالعينات،رخوارزمياترNearest neighbor and trees
naive bayesian
منظومةرهادوبر( )HadoopرورMapReduce
تقنيةرSparkرلمعالجةرالبياناترالشيعةر ر
تعلمرااللةرمعرSpark
عرضرالبيانات ر
تقييمرخوارزمياترالبياناترالضخمة

2

6
6

2
2
2
2
1

6
6
6
6
3

2

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

45

تطبيق

أخرى

0

المجموع
45

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة ر.
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواس رياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
 1-1ر معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رل معالجة رالبيانات رللبياناتر
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
الضخمة
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة.ر ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر معالجة رالبياناتر
للبياناترالضخمة
ر
روالمنطق رفر
 2-2ر التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع
معالجةرالبياناترللبياناترالضخمة
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رمعالجة رالبيانات رللبيانات رالضخمةر
بإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلمر.
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
65

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز
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 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
الصعوبات ر
رالت ريواجهونهرا رف رمعالجة رالبيانات رللبياناتر آمنة رف رمعالجة رالبياناتر المشاركةر
للبياناترالضخمة
الضخمة
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات رمعالجة رالبيانات رللبيانات رالضخمةر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
لحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر ر
Hadoop For Dummies 1st Edition, Dirk deRoos, ISBN-13: 978-1118607558, ISBN-10:
1118607554
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
)Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think (Paperback
by Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier
ر
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيهار :ر
رأدرجرالموادراإللكي
 http://bigdatasciencetraining.com/full-big-data-analytics-course-syllabus/
 https://canvas.harvard.edu/courses/8097/assignments/syllabus
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها) ر:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
استبيانرتقييمرالمقرر
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ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
مخرجاترالطالب
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى) ر :ر
مستقلي
ٍ
مخرجاترالطالب ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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اآلىل و تحليل البيانات –  645تال
اس :التعلم ي
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:
إسم المؤسسة التعليمية :كلية الحاسب
الكلية /القسم :الحاسب-تقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
أ .التعريف بالمقرر الدر ي
اس ورمزه :التعلمراآلىلرورتحليلرالبياناتر645رتال
 .1اسم المقرر الدر ي
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة
د .أخرى

ر
ر
ر

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

النسبة:
النسبة:

تعليقات:

األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
تعزيزالتعلمر،ومختلفرأشكالرالتعلمر.Bayesianر رعالوةرعىلرذلكر،ر
ر
يغىط رهذرا رالمقر رررتقنياتربناءرأنظمةرالتعلمر،ر رمثلر
ً
.
يغىطرالمقر رررالتقنياترداخلرالتحليلرالذكرللبياناتروالتعرفرعىلراألنماطر،ربمارفرذلكرالتصنيفروالتجميع روريغىطرأيضار
ر
ر
رالخاضعةرلإلشافرمثلرالتجميعر
التعلمرالخاضعةرلإلشافر(SVMرورNNرور)Deepروالطرقرالغي
اليامجرالمتقدمةرفرطرقر
ً
ر
ائطرالتنظيمرالذانر(.)SOMsرريركزرالمقر رررأيضارعىلرتصوررالبياناتروتقييمرالخوارزميات.ر
وخر
ر
.
-2راذك ررربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهرار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ٌ
وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة نف ر
النشة التعريفية أودليل
اس (مالحظة :المطلوب هنا
ي
وصف المقرر الدر ي
البنامج).
ر
وصف عام للمقرر:
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
3
1
التعلمراآلىلروعلومرالبيانات
6
2
التعلمركعمليةر(استقرائيةرواستنتاجية)
3
1
إحصائياتربايزي()Bayesian
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شبكاتربايزي)(Bayesian
السذاجةربايزيان
أشجاررالقرارر،رالغاباترالعشوائية
ر
نموذجرإشافر(SVMر،رشبكاترعصبية)
خوارزمياترالتجميعر(،EMر،K-meansر)self-organizing maps
ر
خوارزمياترشبهرخاضعةرلإلشاف
التقييمروالتصور ر

6
3
6
6
3
3
6

2
1
2
2
1
1
2

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

معامل أو
استديو

دروس
إضافية

تطبيق

أخرى

3*15

المجموع
45

ً
عددرساعاترالدراسةر/رالتعلمرالفردير(اإلضاف)ر ر
التريقومربهارالطالبرخاللرأسبوعيار :ر
ر
ً
ر
قياسهارواسياتيجياترتدريسها
مخرجاترالتعلمرللمقررروفقارلمجاالتراإلطا رررالوطترللمؤهالترواتساقهارمعرطرقر
يحد ردرالجدولرالتاىلرمجاالترمخرجاترالتعلمرالخمسةرالواردةرفراإلطاررالوطترللمؤهالت ر
ا
أول:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقر رر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمر
ر
المناسبة.ر ر
ً
ر
ر
.
ثانيار:رضعراسياتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفةر ر
ر
ً
ثالثا:ررضعرطرقرالتقييمرالمناسبةر ر
الترتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاتر
ر
ً
ر
تعلمرالمقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهرارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةر
أنهرالريلزمرأنريتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم ر .ر

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل التعلمراآلىلرورتحليلرالبيانات
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات ر .ر
سابقة.ر ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالت رفر التعلمراآلىل رورتحليلر
البيانات
ر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلمرواإلبتكاريرواإلبداعروالمنطقرفرالتعلمر
اآلىلرورتحليلرالبيانات
 3-2ر يتمكنرمنرحلرمشكلةرالتعلمراآلىلرورتحليلرالبياناتربإستخدامر
مهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
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دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغرر.

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

دراسات رحالة رلمواقف رغير
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
آمنة رف رالتعلم راآلىل رورتحليلر المشاركةر
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفرالتعلمراآلىلرورتحليلرالبيانات
البيانات
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهمروتطبيقرمنهجياترالتعلمراآلىلرورتحليلرالبياناترلحاالتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
مختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةاس:
جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدر ي
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة،
مشوع
ي
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي

األسبوع
المحدد
لتسليمه

نسبته من
النهان
التقييم
ي

1
2
األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديمرالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
Pattern recognition and machine learning, Springer, 2007, Christopher M. Bishop.
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاري ررروغيها):ر ر
Introduction to machine learning, 3rd edition, The MIT Press, 2014
Author(s): Ethem Alpaydin
ر
ر
:
اإللكيونيةر رومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيهرار ر
.3رأدرجرالموا ردر
Blackboard
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،ر رواألسطواناترالمدمجة:ر ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها) ر:
المبانر(قاعاترالمحاضات،ر روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
مصاد رررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،ر رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفا رذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر
مصادررأخرىر(حددهرا:ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
استبيانرتقييمرالمقررر(فرنهايةرالفصلرالدراس)
ر
اسياتيجياترأخرىرلتق رويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم ر:
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استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر
نتائجرالطالبر،رنتائجرالتقريرر(يتمرتطويرهرمنرقبلرلجنة)
إجراءاترالتحققرمنرمعاييرإنجازرالطالبر(رمثل:رتدقيقرتصحيحرعينةرمنرأعمالرالطلبةربواسطةرأعضاءرهيئةرتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر
ٍر
مستقلي
ر
إمكانيةرالتحققرمنرنتائجرالطالب،رنتائجرالتقريرر(يتمرتطويرهرمنرقبلرلجنة) ر
ر
:
صرفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره ر ر
ر
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اس:رعلوم البيانات و التحليالت – إنبنت األشياء  646 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر
إسم المؤسسة التعليمية:ر جامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر-رتقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رعل رومرالبياناترورالتحليالتر–ر ر
إنينتراألشياءر646رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
هذارالمقرررهورمقرررأساسرف رعلمرالبياناتروريركزرعىلرمعالجةرالبياناترالضخمةرالمختلفةرالناتجةرعنرمصادررمتعددة،ر
ر
رإطاررإنينتراألشياءر(.)IOTروريقدمرالمقرررعمليةرتوليدرورمعالجةرالبياناترالناتجةرعنرأجهزةراالستشعارركجزءرمنر
خاصةرف
ر
منظومةرانينتراألشياء.روبالتاىلر،رفإنرالمقررريركزرعىلرطرقرتحليلرورمعالجةرالبياناتر،رواستخالصرالمعترمنرالبياناتر،ر
ر
والمعالجةراإلحصائيةروخوارزمياترتعلمراآللةرالترتمكنراستخراجرالمعتروالمعلوماترالمفيدةرمنرالبيانات.ر ر
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.
ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
علمرالبيانات ر

عدد األسابيع ساعات التدريس
3
1
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ر
ر
)راالنفجاررالمعلومانر
إنينتراألشياءر(IoT
ر
منظومةرانينتراألشياء
:
معالجةرالبياناترالضخمة رالتحدياتروالحلول
هيكليةرنظامرهادوبر()Hadoop
استخدامرنظامر RرورRapidMinerرفرعلمرالبيانات ر
استخدامرخوارزمياترNaive Bayesianرفرعلمرالبيانات
الشبكاترالعصبية
التعلمرالعميقر()Deep Learning
طرقرعرضرالبياناترورتقييمها ر

3
6
3
6
6
3
3
6
6

1
2
1
2
2
1
1
2
2

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

45

تطبيق

أخرى

0

المجموع
45

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال :رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر ،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرف رمجاالترالتعلمر
المناسبة.ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
:
ثالثا رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالترتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاتر
ً
ر
تعلمرالمقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالر
يلزمرأنريتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
ر
1
1
معرفة رالمنهجياترالمختلفةرل علومرالبياناترورالتحليالتر–ر
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
ر
إنينتراألشياء
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة.ر ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر علوم رالبيانات رور
التحليالتر–ر ر
إنينتراألشياء
ر
روالمنطقرفرعلومر
 2-2ر التفكيرالناقدروالعلمرواإلبتكاريرواإلبداع
البياناترورالتحليالتر–ر ر
إنينتراألشياء
 3-2ر يتمكنرمنرحلرمشكلةرعلومرالبياناترورالتحليالتر– ر ر
إنينتر
األشياءربإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
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دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز
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مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
الصعوبات ر
رالت ريواجهونهرا رف رعلوم رالبيانات رورالتحليالت ر–ر آمنة رف رعلوم رالبيانات رور المشاركةر
التحليالتر–ر ر
ر
إنينتراألشياء
إنينتراألشياء
ر،ر
الواجبات
 2-3ر فهمروتطبيقرمنهجياترعلومرالبياناترورالتحليالتر– ر ر
إنينتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
األشياءرلحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
.14
ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة ر :ر
)Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think (Paperback
by Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر :ر
 Vijay Madisetti and Arshdeep Bahga, “Internet of Things (A Hands-on-Approach)”, 1
stEdition, VPT, 2014.
 Hadoop For Dummies 1st Edition, Dirk deRoos, ISBN-13: 978-1118607558, ISBN-10:
1118607554
ر
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
رأدرجرالموادراإللكي
 http://bigdatasciencetraining.com/full-big-data-analytics-course-syllabus/
 https://canvas.harvard.edu/courses/8097/assignments/syllabus
 qu.blackboard.com
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر
المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها) ر:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،ر روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،روالل روحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر
اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر
استبيانرتقييمرالمقرر
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ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
مخرجاترالطالب
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى) ر :ر
مستقلي
ٍ
مخرجاترالطالب ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر
:
اس رالتنقيب عن البيانات وذكاء األعمال  647 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر ر
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر–تقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رالتنقيبرعنرالبياناتروذكاءراألعمالر647رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
ر
تهدفرهذهرالمادةرإىلراستخراجروتطبيقرمبدأرذكاءراألعمالرلتحسيراتخاذرالقراراترالتجاريةرواسياتيجياترالتسويق.رسنقومر
ر
ر
ر
اترالشكاترباستخدامرأدواترذكاءراألعمالرالمختلفة.روإذارتوفررالوقتر
رمنرعش
رالعالمرالحقيق
بتحليلربياناتراألعمالرف
سوفرنقدمرأيضاربعضرالنماذجراالقتصاديةروالتنبؤيةرالمتقدمةرف رتحليلراألسواقرالرقمية .رهذهرالمادةرالرتتطلبرمعرفةر
باليمجة .رسيتم رالكشف رعن ررؤى راألعمال رمن رالعديد رمن ررواد رالسوق رمثل ر Googleرور Microsoftرور Amazonرور
TravelocityرورTrip AdvisorرورNetflixرور Facebookر.
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
الموضوعات
ي
ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
ر
6
مقدمةرإىلرخوارزمياترالتنقيبرعنرالبياناتروالنماذجرالحسابيةرالترتسمحرللحواسيبر 2
بإيجادراألنماط رواإلجراءات رالمنتظمة رف رقواعدرالبيانات ر ،روتنفيذرالتنبؤر ،روتحسير
أدائهاربشكلرعامرمنرخاللرالتفاعلرمعرالبيانات.ر
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استكشاف رمفاهيم رذكاء راألعمال ر( )BIركمكونات رووظائف رأنظمة رالمعلومات.ر
ويستكشفركيفريمكنرحلرالمشاكلرالتجاريةربفعاليةرباستخدام رالبياناترالتشغيليةر
إلنشاء رمستودعات رالبيانات ر ،رثم رتطبيق رأدوات رالتنقيب رعن رالبيانات روالتحليالتر
للحصولرعىلررؤىرجديدةرفرالعملياترالتنظيمية.ر
تمييروتصميمروتقييمرمختلفرتقنياترذكاءراألعمالر()BIروتعريفرنماذجرالتنقيبرعنر
ر
رالعالمرالحقيق رإىلرر BIرومشاكلرالتنقيبرعنر
البيانات،روترجمةرالمشاكلرالتجاريةرف
البيانات.ر ر
القدرةرعىلرعرضرالتحضيرالمسبقر،روالتصوررالصحيحرللبياناترنحورهذهرالمشاكل.ر ر
استخدامردراساترالحالةرالستكشافراستخدامربرمجياترالتطبيقاتروأدواترالويبر
ا
ونجاحروقيودرذكاءراألعمالرفضلرعنرالمشكالترالفنيةرواالجتماعية.ر
ر
تنفيذراسياتيجياترذكاءراألعمالرفعالةرلحلرهذهرالمشاكل ر

3

9

2

6

3

9

2

6

3

9

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
دروس
إضافية

ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

45
45

0
0

معامل أو
استديو
0
0

تطبيق
0
0

أخرى
0
0

المجموع
45
 45ر

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة.ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
 1-1ر معرفة رالمنهجيات رالمختلفة رل التنقيب رعن رالبيانات روذكاءر
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
األعمال
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة ر .ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالت رفر التنقيبرعنرالبياناتر
وذكاءراألعمال
ر
 2-2ر التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع روالمنطق رفر
التنقيبرعنرالبياناتروذكاءراألعمال
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دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر
 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز
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 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رالتنقيب رعن رالبيانات روذكاء راألعمالر
بإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلمر.
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1-3ر تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر دراسات رحالة رلمواقف رغير
الصعوبات ر
رالت ريواجهونهرا رف رالتنقيب رعن رالبيانات روذكاءر آمنةرف رالتنقيبرعنرالبياناتر المشاركةر
وذكاءراألعمال
األعمال
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات رالتنقيب رعن رالبيانات روذكاء راألعمالر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
لحاالترمختلفة
ر
المشوعر.
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحتر.
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة ر:
ر First published by Business Expert Press, LLC 222 East 46th Street, New York, NY 10017
•
www.businessexpertpress.com ISBN-13: 978-1-63157-120-6 (print) ISBN-13: 978-1-63157-1213 (e-book) eISSN: 2333-6757 ISSN: 2333-6749 Business Expert Press Big Data and Business
Analytics Collection
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
https://cb.hbsp.harvard.edu/cbmp/access/48335991
; Caterpillar Tunneling: Revitalizing User Adoption of Business Intelligence Frances Leung
Murat Kristal
; Managing with Analytics at Procter & Gamble (613045-PDF-ENG) Thomas H. Davenport
Marco Iansiti; Alain Serels
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
رر
رأدرجرالموادراإللكي
Lms.qu.edu.sa
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها) ر :ر
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ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس ر:
استبيانرتقييمرالمقرر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
استبيانرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس ر:
نتائجرالطالب
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى) ر :ر
مستقلي
ٍ
نتائجرالطالب ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
ر
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اس:رتطوير تطبيقات الهاتف النقال المتقدمة  648 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر ر
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر–تقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رتطويررتطبيقاترالهاتفرالنقالرالمتقدمر648رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
يهدفرهذارالمقرررإىل:ر ر
رتقديمربرمجةرتطبيقاترالهاتفرالمحمول ر
روصفروتحليلرمتطلباترتطبيقاترالجوال ر
رالتفريقربيرالتطبيقروبرمجةرالنظام ر
رتصميمروتطويررتطبيقاترأندرويد ر
ررسمرهيكلرتطبيقرأندرويد ر
رتقديمرنظرةرعامةرعىلرالحوسبةرالسحابية.ر ر
.
راستخدامرتعددرالمهامرلرمزرrobutروالوظائفراألفضل ر ر
رتغطيةربعضرموضوعاترتكنولوجيارالمعلوماتر(مثلرإدارةرقواعدرالبياناتر،رواألمنر،روكفاءةرالينامجر،رومارإىلرذلك)رفر
سياقرتطبيقرالجوال
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر ر
مر
 فرالقاعةرالدراسيةر،رامنحرالطالبربعضرالعيناترالستكمالرعمليةرتصميمروتنفيذرحلولرتطبيقاترالجوال.رويتمرذلكر
ر
ر
نتراألخرىروالمشوعرالعمىلرلكلراثنيرأورثالثةرمنرالطالبريعملونر
مشاكلرمنرالكتابروبعضرمواردراإلني
باستخدامر
معاركفريقرواح ردر.
 سﯾتمروضعرنتائجرالتقﯾﯾماترالدراسﯾةرللطالبرفﻲراالعتبارروإجراءرالتعدﯾالترالضرورﯾةرلتحسﯾنرالدورة.ر
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 سيتمرالنظررفرنتائجرتقييمرالخريجيروأصحابرالعملرللينامجرومناهجهرلتحسيرمحتوىرالمقرر
 المراجعةرلتحسيرالتدريسروتعلمرالطالب.ر
 يمكنرتقديمرتدريبرعمىلرف ر
رالشكات.ر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر
ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
قائمة الموضوعات
مقدمةرعنرالحوسبةرالمحمولة
.1
المنصاتروالبنيةرالمتنقلةر
.2
نظامرالتشغيلرأندرويدر(البنيةرواليمجة)
.3
قواعدرالبياناترالمحمولة
.4
الشبكاترالالسلكيةروأنرالشبكات
.5
خدماترالوسائطرالمتعددةرالمحمولة
.6
تعددرالخدماترفرتطبيقاترالجوال
.7
تفاعلراالنسانربالحاسب ر
.8
المفاهيمراألساسيةرللحوسبةرالسحابية ر
.9

عدد األسابيع ساعات التدريس
4
2
2
1
4
2
2
1
4
2
2
1
4
2
2ر
1ر
6ر
3ر

إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات
ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

45

المجموع
45

ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي

2

ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة.ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

1
 1- 1ر
معرفة رالمنهجياترالمختلفةرل تطويررتطبيقاترالهاتفرالنقالر محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
المتقدمة
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير
ر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
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ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
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والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية،
سابقة ر .ر
أنظمةرالمعلومات ر .ر
2
 1- 2ر
 2- 2ر
 3- 2ر
3
 1- 3ر

المهارات المعرفية
يكتسبرالقدرةرعىلرحلرالمشكالترفر تطويررتطبيقاترالهاتفر
النقالرالمتقدمة
ر
روالمنطقرفرتطويرر
التفكيرالناقدروالعلمرواإلبتكاريرواإلبداع
تطبيقاترالهاتفرالنقالرالمتقدمة
يتمكن رمن رحل رمشكلة رتطوير رتطبيقات رالهاتف رالنقالر
المتقدمةربإستخدامرمهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
ر
الصعوباترالت ريواجهونهرا رف رتطويررتطبيقاترالهاتفرالنقالر
المتقدمة

-

رنقد

ردراساتر والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
آمنة رف رتطوير رتطبيقاتر المشاركةر
الهاتفرالنقالرالمتقدمة
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات رتطوير رتطبيقات رالهاتف رالنقالر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
المتقدمةرلحاالترمختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحتر.
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
من
نسبته
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
النهان
التقييم
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
ي
لتسليمه
%10
اسبوعيا ر
 1ر اختباراتروتقاريررروواجباترميلية
%20
14
 2مشارعر–راختباررالعمىلروالحضور
%15
9ر
مهامرمطلوبرتنفيذها
3
14
%15
9
 4اختباررنصفرالفصل
%40
17
 5االختباررالنهانر
ر
األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر ر
تخصيصرساعاترمكتبيةرلهذارالمقررروللمقرراتراألخرى ر
تحديدرهذهرالساعاترالمكتبيةرعىلربابرمكتبرعضورهيئةرالتدريس ر
ر
يدرااللكيونر
باإلضافةراىلرذلكريمكنرللطالبرعرضراسئلتهمرعيرالي
ّ
مصادر التعلم
.1رأدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
 APPLICATION PROGRAMMING - MOBILE COMPUTING, Marek Piasecki, Wroclaw, 2011,
ISBN: 978-83- 62098-25-5.
 Programming With Mobile Applications: Android(TM), IOS, And Windows Phone 7,
Thomas J. Duffy, Course Technology, 2013, ISBN: 9781133628132.
 Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Thomas E, Prentice Hall,2016,
ISBN: 0133387526
.2رأدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر :ر
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ر
ر
.3
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
رأدرجرالموادراإللكي
.4رأدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
ر
مواقعرالويبرللشكاتروجمعياترتطويرراليمجيات
المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها) ر ر
ً
ً
محاضاترمجهزةربالكاملرمعروجودرادواترالعرضر(قاعةرتدريسيةربهرار 60رمقعدار،روأربعةرمعاملربهرار 20رمقعدار/رركمبيوترر
لكلرمنها)
:
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها) ر ر
الموادرالتعليميةرووسائلرالتدريسروجهازرعرضرالبيانات
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
 أسئلةرفرالفصلروساعاترالمكتب
 ملءراستمارةرتقييمرالمقرررفرنهايةرالفصلرالدراسرمنرقبلرالطالبر.
 االختبارات.ر
ر
 تصميمروتنفيذرالمشوع.ر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
 اجتماعاترللمناقشةرمعرالطالب.ر
 تقييمرأداءرالطالب
 تقييمرالطالبرلتدريسرهيئةرالتدريس
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
رحضوررورشرعملرالجامعةرلتحسيرمهاراترالتدريس.ر ر
رالقراءةرباستمراررحولرالموادرالدراسية.ر ر
راالستفادةرمنرردودرفعلرالطالبرلتحسيرمستوىرمحتوياترالمقررروأساليبرالتدريس.ر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر
مستقلي
ٍ
ر
...
ريتمراتخاذربعضراإلجراءاتروتطبيقهارعىلرإنجازرالطالبر(منردرجاتراالمتحاناتر،راالختباراتر،رالواجباترالميليةر ر
إلخ).ر ر
رفركلرفصلردراسر،رتقومرلجانرضمانرالجودةرفرالقسمربتجميعرعيناترعشوائيةرمنراالمتحاناتروإعادةرتصحيحهارمنر
أجلرالتحققرمنرمستوىرالتدريس.ر ر
رمناقشاترغيررسميةرمعرالزمالءرفرنفسرالمجالرالموضوعر،روخاصةرأولئكرالذينريقومونربتدريسرالمتطلبراألساسر
والمقرراترالملحقة.ر ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره:ر
 تقومرلجنةراليامجرالتدريسيةربالقسمربمراجعةرمحتوياترومواصفاترالمقررركلربضعرسنواترلتكونرحديثةرباستمرا رر.ر
ر
ر
رومالحظاترالطالبرالت رتمرالحصولرعليهارمنرخاللراستبيانر
لمقرررالت رتعكسرعمقرتجربةركلرفصلردراس
 تقاريررا
تقييمرالمقرررالدراسرلتحسيرتجربةرتعلمهمرفرالفصولرالدراسيةرالالحقةروتحسيرفعاليةرالمقر رر.ر
 تتمرمراجعةرإنجازاترالطالبربشكلردوريرخاللرالفصلرالدراسر.ر ر
ر
ر
ر
ر
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ر
:
اس رتحليالت الويب المتقدمة  649 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسب-تقنيةرالمعلومات

تاري خ التوصيف:ررر ر

اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رتحليالترالويبرالمتقدمةر649رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
المتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدراسةر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟
يهدفرهذارالمقرررإىلرتوفيرنظرةرشاملةرعىلرالويبرالدالىل روالبياناتربشكلرعامر،روكيفريمكنرتطبيقهارلتحسي رتكاملر
البياناترواستداللرالمعرفة.رعلمرالوجود )(Ontologyرهورالعمودرالفقريرللويبرالدالىلر .ويمثلردالالترالبياناترفرلغاتر
ر
اليمير
الم ر
قيحةرمنراتحادرشبكةرالويبرالعالميةر( .)W3Cريلعبر W3Cر ً
دور ً
ارمهمارف رتوجيهرالجهودرالرئيسيةرف رتحديدروتطويرر
ّ
ً
ر
ونشرمعاييرمشاركةرالمعلومات.رالبياناترالمخصصةردالليارهرالطريقةرالحاسمةرلتسهيلروظائفرالويبروقابليةرالتشغيلر
البيت.ر ر
يغىطرالمقرررمجموعةرمنرالممارساترالحاليةرالستخراجرالبياناترالوصفيةرواكتشافرالمعرفةرمنرالبياناتررالكبيةالمعقدةر
ر
ردالالترويبرنظمرالمعلوماتروإنينتراألشياءر
وتمثيلرالمعرفةروالتفكي .ريناقشرهذارالمقرررمشكالترنمذجةرالبياناترف
(.)IoTراالتجاهاترالحاليةروالمشاكلرالمفتوحةرهرأيضارمغطاةرفرهذارالمقر رر.ر
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة).ررر
مر
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
ر
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
6ر
2ر
مقدمةرلتحليالتربياناترالويب
6ر
2
بنيةرالويبرالدالىل.ر
ر
3
1ر
البياناترالوصفيةروالشح،األدواتروواجهاتربرمجةرالتطبيقات )(APIs
3ر
1
تمثيل رالمعرفة :رعلم رالوجودر) (Ontologyوتصميم رالرسم رالبيان رالمعرف ر؛ رإعالنر
ر
المشوع
3
1ر
نظمرمعلوماترالويبر:Iرالتعليقاترالتوضيحيةروالبياناترالمفتوحةرالمرتبطة
3
1
نظمرمعلوماترالويبر:IIرالبحثرعىلرالمعلوماترواكتشافها
3
1
ندوةر:Iرمقالرنمذجةرالبيانات
3
1
ندوةر:IIرمقالرتمثيلرالمعرفة
6
2
تطبيقرتقنياترالويبرالدالىلرلتطبيقاترحقيقية.ر
3ر
1ر
ندوةر:IIIرمقالراكتشافرالمعرفةروالمنطقر ر
6ر
2ر
نظمرمعلوماترالويبر:IIIرنظمرالتوصية
إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

3*15

تطبيق

أخرى

0

ساعاترالتدريسرالفعلية
الساعاترالمعتمدة ر
ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر

المجموع
45

ر
ً
ن
لمجاالت
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
اإلطار
وفقا
للمقرر
التعلم
مخرجات
ي
ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
الترالتعلمرالمناسبة ر.
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجا ر
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر

مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل تحليالترالويبرالمتقدمة
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة.ر ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر تحليالت رالويبر  -دراساترحالةر ر
 نموذجرتريز رالمتقدمة
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ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر
 -إختبارر ر

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ر
روالمنطق رفر  -حلرالمشكالت ر
 2-2ر التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع
 التعلمرالقائمرعىلرالمشكلةتحليالترالويبرالمتقدمة
 3-2ر يتمكن رمن رحل رمشكلة رتحليالت رالويب رالمتقدمة ربإستخدامر
مهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
دراسات رحالة رلمواقف رغير
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
آمنة رف رتحليالت رالويبر المشاركةر
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفرتحليالترالويبرالمتقدمة
المتقدمة
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهم روتطبيق رمنهجيات رتحليالت رالويب رالمتقدمة رلحاالتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
ةروعملرمشوعر
محاض
مختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادة تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

جدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس ر:
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
1ر
2

من
نسبته
النهان
التقييم
ي

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر
ّ
مصادر التعلم
أدرجر–رفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
Semantics Empowered Web 3.0: Managing Enterprise, Social, Sensor, and Cloud-based Data
and Services for Advanced Applications., Morgan & Claypool Publishers; 1 edition (December
19, 2012), ISBN-13: 978-1608457168, ISBN-10: 1608457168
أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها):ر ر
ر
ر
ر
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيهار :ر
أدرجرالموادراإللكي
blackboard
أدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر

المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها) ر:
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها):ر ر
مصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
ا
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها):ر
ر
ر
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
استبيانرلتقييمرالمقرر
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم ر:
مراجعةرالمقررواستطالعرالكلية
إجراءاترتطويررالتدريس:ر
نتائجرالطلبة
:
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر ر
مستقلي
ٍ
نتائجرالطلبة ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتطويره ر:
ر
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

اس:رالحوسبة السحابية المتقدمة  650 -تال
 نموذج توصيف مقرر در ي
تاري خ التوصيف:ر ر
إسم المؤسسة التعليمية:رجامعةرالقصيم
الكلية /القسم:رالحاسبر–تقنيةرالمعلومات
اس ومعلومات عامة عنه
التعريف بالمقرر الدر ي
.1راسمرالمقرررالدراسرورمزه:رالحوسبةرالسحابيةرالمتقدمةر650رتال
.2رعددرالساعاترالمعتمدة:ر(3ر+ر0ر)ر(نظرير+رعمىل) ر
.3رالينامجر(أوراليامج)رالذيريقدمرضمنهرالمقرررالدراس:ر
ا
ّ
امج،ربيرهذاربدلرمنرإعدادرقائمةربكلرهذهراليامج) ر
(فرحالروجودرمقرررعامرفرعدةربر
ماجستيرالعلومرفرتقنيةرالمعلومات
.4رالسنةرأورالمستوىرالدراسرالذيريعىطرفيهرالمقرررالدراس:ررالمستوىرالثانرأورالثالث
.5رالمتطلباترالسابقةرلهذارالمقررر(إنروجدت):رراليوجد
ر
.6
رالمتطلباترالميامنةرمعرهذارالمقررر(إنروجدت):راليوجد ر
.7رموقعرتقديمرالمقرر،رإنرلمريكنرفرالمقررالرئيسرللمؤسسةرالتعليمية:رالمقررالرئيسر ر
ر
اسةرالمتبعر(اخيركلرمارينطبق):ر
.8رنمطرالدر
ر
ن
النسبة:
.
نعم ر
أ قاعات المحاضات التقليدية
ر
ن
النسبة:
نعم ر
ون
ب .التعليم اإللكب ي
ر
النسبة:
نعم
ت .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنبنت)
ج .بالمراسلة

النسبة:

د .أخرى

النسبة:

 %60ر
ر
 %20ر
ر
 %20ر

تعليقات:
ر
األهداف
-1رمارهدفرالمقرررالرئيسر؟ ر
 يجبرأنريفهمرالطالبربنيةرنماذجرالحوسبةرالسحابيةرالمختلفة.
 يجبرأنريفهمرالطالبرتقنياترالمفاهيمرالمختلفةرالمتعلقةربالحوسبةرالسحابية .ر
 يجبرأنريفهمرالطالبرتقنياترتحليلرالبياناترالكبيةروأدواتها.
ر
ر،روالمحاكاةراالفياضيةرللسحابةر،روتصوررالبياناتر،روإدارةر
 يجبرأنريفهمرالطالبرالمبدأراألساسرللتخزينرالسحان
البيانات.
 يجبرأنريفهمرالطالبرمختلفرمنصاتراليمجةرالسحابيةروأدواترالتحليل.
 يجبرعىلرالطالبراستخدامرلغةراليمجة " "Goالخاصةرب  Googleمعراليمجةرالسحابية
 يجبرأنريكونرلدىرالطالبرمعرفةرتفصيليةربالقراءةروالكتابةرفربيئةرالتخزينرالسحانر.
ر
يجبرعىلرالطالبراستخدامرتطويررالتطبيقاترالمختلفةرونشهارفرالمنصاترالسحابية.

 يجبرأنريتعلمرالطالبرالمفاهيمراألساسيةرلنماذجربرمجة  MapReduceالمتعلقةربتحليلرالبياناترالضخمةرعىلر
المنصاترالسحابية.
 يجبرعىلرالطالبرإنشاءرتطبيقريستخدمراألنظمةروالمنصاتراألساسيةرللسحابةرمثل  Amazon Web Servicesو
Google App Engine.
 يجبرأنريتعلمرالطالبركيفيةرتطويررالتطبيقاترالقابلةرللتوسعرباستخدامرمياتAmazon Web Services.
ر
-2راذكرربإيجازرأيرخططر-ريتمرتنفيذهار-رلتطويرروتحسيررالمقرررالدراسر.
ر(مثلراالستخدامرالميايدرلتقنيةرالمعلوماترأور
ر
.
اجعراإلنينت،روالتغيياترفررالمحتوىركنتيجةرلألبحاثرالجديدةرفرمجالرالدراسة) ررر ر
مر
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

 تعتمدرعىلرأحدثراإلصداراترمنرالكتب
ٌ
رالمطلوبرهناروصفرعامربالطريقةرنفسهارالمستخدمةرف ر
اس (مالحظة:
رالنشةرالتعريفيةرأودليلرالينامج).ر ر
وصف المقرر الدر ي
وصفرعامرللمقرر:ر ر
الحوسبة رالسحابية ره رنموذج رحوسبة رموزعة رعىل رنطاق رواسع رأصبحت رقوة ردافعة رلتكنولوجيارالمعلومات رعىل رمدىر
السنواترالعديدةرالماضية .وقدرأدىرحجمرالبياناترالضخمةرللنمورفراألجهزةر ر/رالمحاكاةرالعلميةرووسائلراإلعالمراالجتماعيةر
إىلراالستخدامرالواسعرلخدماترالحوسبةرالسحابية.ر ر
يغىطرهذارالمقرررالموضوعاتروالتقنياترالمتعلقةربالحوسبةرالسحابيةروتطبيقاتهارالعملية .يجبرعىلرالطالبراستكشافر
ر
،رومفاهيمرالمحاكاةراالفياضيةروالبنيةرالسحابية .يجبرأنريحصلرالطالبرعىلر
نماذجرمعماريةرمختلفةرللحوسبةرالسحابيةر
خيةرعمليةرمعرمياترمختلفةرلمنصاترالسحابةرالشائعةرمثلر Google App Engineو  IBM Bluemixو Amazon
Web Serviceطوالرالمحاضاترواليامجرالتعليميةروجلساترالمختيات .يتمرتضميرنماذجراليمجةرالسحابةرالمتقدمةر
ً
مثل  Hadoopفر  MapReduceأيضارفرالمقر ررر .يجبرأنريتعلمرأيضارمفهومرتحليلرالبياناترالكبيةرالحديثةرعىلرالمنصاتر
السحابيةرباستخدامرأدواتروتقنياترمختلفةرلتعدينرالبيانات.ر ر
تغىط رجلسات رالمعمل رتطوير رالتطبيقات رالسحابية ر
رونشها ر ،رواستخدام رالتخزين رالسحان ر ،روإنشاء روتهيئة راألجهزةر
ر
االفياضية روتحليل رالبيانات رعىل رالسحابة رباستخدام رأدوات رالتنقيب رعن رالبيانات .سيتم ررشح رسيناريوهات رالتطبيقر
ر
المختلفةرمنرالنطاقاترالمشهورةرالترتستفيدرمنرتقنياترالسحابةرمثلرالرعايةرالصحيةرعنربعدروالشبكاتراالجتماعية .
تهدفرالمعارفرالنظري ةروالجلساترالعمليةروالتعييناترإىلرمساعدتكرعىلربناءرمهاراتكرلتطويررتطبيقاترقياسيةرصناعيةر
واسعةرالنطاقرباستخدامرالمنصاترواألدواترالسحابية .ر
ن
ينبغ تناولها:
الت
ي
الموضوعات ي
عدد األسابيع ساعات التدريس
قائمة الموضوعات
6
2
مقدمةرعنرالحوسبةرالسحابية
.10
6
2
البنيةرالتحتيةركخدمةر)(IaaS
.11
6
2
المنصة كخدمةر)(PaaS
.12
6
2
اليمجيات كخدمةر)(SaaS
.13
6
2
العملياترالتجاريةركخدمةر)(bpaaS
.14
6
2
أمنرالسحابةرورتحدياتهار
.15
9
3
تطبيقات رالحوسبة رعالية راألداء ر( )HPCرالخاصة ربمؤسسة ر Enterprise
.16
Cloud-Based
إجماىل عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
ي
ن
محاضات

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

المجموع
45
3ساعة/اسبوعيا

45=15*3
ساعاترالتدريسرالفعلية
3ساعة/اسبوع
الساعاترالمعتمدة ر
يا
ً
ن
الت يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا:
2
عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي
ي
(اإلضاف) ي
ر
ً
ن
الوطت للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسباتيجيات تدريسها
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي

ن
ن
الوطت للمؤهالت
التاىل مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة يف اإلطار
يحدد الجدول
ي
ي
ً
أوال:رقمربملءرالجدولربمخرجاترتعلمرالمقرر،ربحيثرتكونرقابلةرللقياسرحسبرالمطلوبرفرمجاالترالتعلمرالمناسبة ر.
ً
ر
ر
ثانيا:
اتيجياترالتدريسرالترتناسبرطرقرالتقييمرورتتسقرمعهارومعرمخرجاترالتعلمرالمستهدفة.ر ر
رضعراسي
ً
ر
ثالثا :رضعرطرقرالتقييمرالمناسبةرالت رتساعدرعىلرقياسروتقويمرمخرجاترالتعلمربدقة،رويجبرأنرتتسقرمخرجاترتعلمر
ً
ر
المقرررالمستهدفةروطرقرتقييمهارواسياتيجياترتدريسهارلتشكلرمعارعمليةرتعلمروتعليمرمتكاملة،رمعرمالحظةرأنهرالريلزمرأنر
يتضمنركلرمقرررمخرجاترتعلمرفركلرمجالرمنرمجاالترالتعلم.ر ر
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مر
1
 1- 1ر

جدول مخرجات التعلم للمقرر
ً
ن
الوطت اسباتيجيات
مخرجات التعلم للمقرر وفقا لمجاالت اإلطار
ي
للمقرر
للمؤهالت
المعرفة

التدريس طرق التقويم

معرفةرالمنهجياترالمختلفةرل الحوسبةرالسحابيةرالمتقدمة
محاضة ،رالمشاركة رالصفية ر،ر
واالصفية ،روالقراءة رمن راكتبر
 2-1ر معرفة رالتقنيات رواألدوات رالمستخدمة رمن رقبل رمطورير المقر رر روالمناقشة رالجماعيةر
ر
األنظمة رللتخطيط روالتحكم روالتحليل روالتصميم رواإلدارةر
وعملرالمشوع،ربحوثرفرديةر
والتشكيل روتحديد رحزم راليامج روالخدمات روالحفاظ رعىلر وجماعية ،رنقد ردراساتر
أنظمةرالمعلومات.ر ر
سابقة.ر ر
المهارات المعرفية
2
 1-2ر يكتسب رالقدرة رعىل رحل رالمشكالت رفر الحوسبة رالسحابيةر
المتقدمة
ر
 2-2ر التفكي رالناقد روالعلم رواإلبتكاري رواإلبداع روالمنطق رفر
الحوسبةرالسحابيةرالمتقدمة
 3-2ر يتمكنرمنرحلرمشكلةرالحوسبةرالسحابيةرالمتقدمةربإستخدامر
مهاراترالتفكيرالعلم.ر
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
3
 1- 3ر
تزويدرالطالبرببعضرالمبادئروالقواعدرواإلحتياطات رحسبر
ر
الصعوباترالتريواجهونهرارفرالحوسبةرالسحابيةرالمتقدمة

-

دراساترحالةر ر
نموذجرتريز ر
حلرالمشكالت ر
التعلمرالقائمرعىلرالمشكلة

ر
رفصلر
مشوع
دراس رمع رعرضر
تقديم رحولرهذار
الموضوع.ر
ر،ر
االمتحان
والواجباتر
الميلية ر ،راختبارر
مصغر.ر

 إختبارر ر تقييمرالبحوث ر
 -ملفرالإلنجاز

دراسات رحالة رلمواقف رغير
آمنة رف رالحوسبة رالسحابيةر المشاركةر
المتقدمة
ر،ر
الواجبات
 2- 3ر
فهمروتطبيقرمنهجياترالحوسبةرالسحابيةرالمتقدمةرلحاالتر
ر
مناقشة ر ،رعرضر
محاضةروعملرمشوعر
مختلفة
ر
المشوع.ر
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
4
 1-4ر  -يكتسبرمهارةرالعملرفرفريق ر
توظيف رالحاسب رف رعرضر تقييمرالبحوث ر
 القدرةرعىلرالتواصل رتقريرربحت.ر
 مهارةرالقيادةجدولرمهامرتقويمرالطلبةرخاللرالفصلرالدراس:ر
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،ر
جماع ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
مشوع
ي
المحدد
شفه ،مالحظة......الخ)
تقديم
ي
لتسليمه
ر
أثناءر
مشوعرروواجباترميلية
1ر
المحاضات ر
7
 2اختباررنصفرالفصلراألول
11
 3اختباررنصفرالفصلرالثانر
15
 4االختباررالنهانر
 5المجموع

من
نسبته
النهان
التقييم
ي
20
20
20
40
%100

األكاديم للطالب ودعمهم
اإلرشاد
ي
ترتيباترإتاحةرأعضاءرهيئةرالتدريسروالهيئةرالتعليميةرلالستشاراترواإلرشادراألكاديم رالخاصرلكلرطالبر(معرذكررمقدارر
الوقترالذيريتوقعرأنريتواجدرخاللهرأعضاءرهيئةرالتدريسرلهذارالغرضرفركلرأسبوع).رر ر
3رساعاترللمقرررأسبوعيا
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ّ
مصادر التعلم
أدرجررفرقائمةر-رالكتبرالمقررةرالمطلوبة:ر
Mr. Ray J Rafaels , Cloud Computing: From Beginning to End Paperback – April 1, 2015
أدرجر–رفرقائمةر-رالموادرالمرجعيةراألساسيةر(المجالترالعلميةروالتقاريرروغيها) ر :ر
& Thomas Erl , Ricardo Puttini , Zaigham Mahmood .Cloud Computing: Concepts, Technology
Architecture (The Prentice Hall Service Technology ,1st Edition, 2015
ر
ر
ونيةرومواقعراإلنينترومواقعرالتواصلراالجتماعروغيها:ر ر
أدرجرالموادراإللكي
https://www.pdfdrive.com/cloud-computing-books.html
أدرجرأيرموادرتعليميةرأخرىرمثلراليامجرالحاسوبية،راليمجيات،رواألسطواناترالمدمجة:ر ر
Anthony T. Velte. Toby J. Velte, Ph.D. Robert Elsenp ...Cloud Computing: A Practical Approach.
المرافق المطلوبة
ّبيرمتطلباترالمقرررالدراسرمنرالمرافقربمارفرذلكرحجمرالقاعاترالدراسيةروالمختياتر(أيرعددرالمقاعدرداخلرالقاعاتر
الدراسيةروالمختيات،روعددرأجهزةرالحاسبراآلىلرالمتاحة،روغيها):ر
المبانر(قاعاترالمحاضات،روالمختيات،ر روقاعاترالعرض،روالمعامل،روغيها) ر:
يجبرأنرتكونرقاعةرالمحاضاتركبيةربماريكقرالستيعابر50ر ً
طالبا
رمصادررتقنيةر(أدواترعرضرالبيانات،رواللوحاترالذكية،رواليمجياتروغيها):ر ر
الكمبيتررالمحمولر–رجهازرالعرضر(بروجكتور)
ا
:
مصادررأخرىر(حددها:رمثلراذاركانرهناكرحاجةرإىلرتجهياترمخييةرخاصة،رفاذكرها،رأورأرفقرقائمةربها) ر ر
ر
عرضرالبياناترلتسهيلرشحهارللطالبرفررالمحاضة
اس وإجراءات تطويره
تقويم المقرر الدر ي
ر
اسياتيجياترالحصولرعىلرالتغذيةرالراجعةرمنرالطالبربخصوصرفعاليةرالتدريس:ر ر
ر ً
التقييمرالجامغرفرنهايةرالفصلرالدراسرمنرقبلرالطالبر(يتمرإكمالهرإلكيونياربواسطةرالطالب)
ر
اسياتيجياترأخرىرلتقويمرعمليةرالتدريسرمنرقبلراألستاذرأورالقسم:ر
ر ً
التقييمرالجامغرفرنهايةرالفصلرالدراسرمنرقبلرالطالبر(يتمرإكمالهرإلكيونياربواسطةرالطالب)
إجراءاترتطويررالتدريس:ر ر
حضوررورشرالعملرلتسهيلرتبادلرالخياتربيرأعضاءرهيئةرالتدريس ر
جدولةراالجتماعاترالمنتظمةرمعرالزمالءراآلخرينرحيثرتتمرمناقشةرالمشاكلروتقديمرالحلول ر
مجلسرالقسم ر
ر
مواكبةرالجديدرفرمجالروالتطبيقراليبويروالنظرير ر
مناقشةرالتحدياترفرالقاعةرالتدريسيةرمعرالزمالءروأعضاء ر
مواكبةرالجديدرفرالمقاالتروالكتبرالمحكمةرالمتعلقةربمواضيعرالمقرر
إجراءات رالتحقق رمن رمعايي رإنجازرالطالب ر( رمثل :رتدقيق رتصحيح رعينة رمن رأعمال رالطلبة ربواسطة رأعضاء رهيئة رتدريسر
،روالتبادلربصورةردوريةرلتصحيحراالختباراترأورعينةرمنرالواجباترمعرأعضاءرهيئةرتدريسرمنرمؤسسةرأخرى):ر
مستقلي
ٍ
يتمرإرجاعرأوراقراختباررنصفرالفصلرالدراسرللطالبروتقديمرنموذجراإلجاباتر ر
يمكنرللطالبرالرجوعراىلرمراجعرالمقرررومقارنةرإجاباتهمرعىلرالمعلوماترالموجودةرفرهذهرالمصادر ر
يمكنرللطالبرالذينريعتقدونرأنهمرحصلوارعىلردرجةرأقلرمقارنةرأوراقهمربتلكرالخاصةربزمالئهمرالذينريحصلونرعىلر
درجاترعالية ر
صفرإجراءاترالتخطيطرللمراجعةرالدوريةرلمدىرفعاليةررالمقرررالدراسروالتخطيطرلتط رويره:ر
مقارنةربيرالمناهجرالدراسيةرووصفرالمقرررالدراسرإىلرتلكرالموجودةرفرجامعاترأخرىر(بمارفرذلكرتلكرالموجودةرعىلر
ر
اإلنينت) ر
مقارنةرأهدافرومقاصدرالمقرررومدىرتحقيقهرللطالب ر
محاولةراالتصالربأساتذةرآخرينرفرجامعاترمختلفةريقومونربتدريسرمقرراترمماثلةر(بمارفرذلكرالمؤسساترالمعروفة)ر
لتبادلروجهاترالنظررفيماريتعلقربالطرقرالمثىلرلتحسيرالمقر ررر .ر
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البند السادس عشر :مالحظــات :
أية مالحظات ترغب الكلية إضافتها لتدعيم الطلب إن وجدت
اليوجد
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البند السابع عشر :السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس:
السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية :
االس ييم :

د .عالح بن مجمد بن عبدهللا الباهلي

تاريخ ومكان امليالد :

 1983/8/28في مدينة حرض

البريد االلكتروني :

salbahli@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

د توراة في علوم
الحاسب

التنقيب عن
البيانات والويب
الدالئلية
قواعد البيانات
والبيانات الضخمة
علوم الحاسب

جامعة نت الحكومية  -امريكا

2016

جامعة نيوكاسل – استراليا

2010

جامعة القصيم

2005

ماجستير في تقنية
املعلومات
بكالوريوس علوم
حاسب
3

4

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

علم البيانات

التخصب الدقيق :

التنقيب عن البيانات والبيانات الضخمة

ميجاالت االهتمام
العلمية :

البيانات الضخمة ,استكشاف املعلومات ,تعلم االلة ,الويب الدالئلي

السجل الوظيفي :
الوظيفة
أستاذ مساعد
رئيس قسم

جهة العمل وعنوانها
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: األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
2016
2017

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
رئيس قسم تقنية املعلومات
رئيس لجنة الخطط بقسم تقنية املعلومات
رئيس لجنة أعضاء هيئة التدريس بقسم تقنية املعلومات
: النتاج العلمي

6

 Algosaibi, Abdulelah A., Saleh Albahli, Samer F. Khasawneh, and Austin Melton. "WEB EVOLUTION-THE SHIFT
FROM INFORMATION PUBLISHING TO REASONING.", International Journal of Artificial Intelligence and
Applications (IJAIA), Vol.8, No.6, November 2017.
 Almozaini, Nuha, Yasmin Alateeq, Noura Alrajeh, and Saleh Albahli. "ASilent HACK DETECTION BASED ON DEEPLEARNING TECHNIQUE." The 4th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (AIS
2018), April 2018, Copenhagen, Denmark.
 Rehanullah khan, Saleh Albahli. “Machine Learning Augmentation: An Integrative Detection Approach”. The IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018.
 Ali alkhalifah, Saleh Albahli. “Developing User Authentication by Knowledge Based Authentication Scheme in
Governmental Organizations”. Journal Papers International Journal of Computer Science and Information Security
(IJCSIS), Vol. 15, No. 9, September 2017, 246
 Albahli, Saleh, and Austin Melton. "TripleFCA: FCA-based approach to enhance Semantic Web data management."
In Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2016 IEEE 40th Annual, vol. 1, pp. 625-630. IEEE,
2016.
 Albahli, Saleh. "Ontology-based approaches to improve RDF Triple Store.". Kent State University, 2016.
 Albahli, Saleh, and Austin Melton. "RDF Data Management: A survey of RDBMS-Based Approaches." In
Proceedings of the 6th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, p. 31. ACM, 2016.
 Saleh Albahli. "Storing RDF Triples in RDBs: A Study of Performance and Scalability issues". The 2016
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, Oct 2016, Omaha, Nebraska USA.
 Algosaibi, Abdulelah A., Saleh Albahli, and Austin Melton. "World wide web: A survey of its development and
possible future trends." In The 16th International Conference on Internet Computing and Big Data-ICOMP’15.
2015.
 Albahli, Saleh, and Austin Melton. "ohStore: Ontology hierarchy solution to improve RDF data management." In
Internet Technology and Secured Transactions (ICITST), 2014 9th International Conference for, pp. 340-348. IEEE,
2014.
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: الدورات التدريبية

7

 Big Data Hadoop, Cloudera University.
 Cloudera Certified Professional: Data Scientist.
 Analytics: Optimizing Big Data, University of Delaware.
 Amazon Web Services Big Data Specialty.
 Introduction to Oracle9i – SQL
 Oracle Database 10g Administrator Certified Associate (OCA)
 Oracle Database 10g Administrator Certified Professional (OCP)
 Sun Certified Java Programmer (SCJP).
 Sun Certified System Administrator for Solaris 10 (SCSA)
 Oracle Apps 11i Administration Course, INTRACOM CO.
 Oracle Apps 11i development standards Course, INTRACOM CO.
 Oracle Discoverer Administration and Desktop Edition 4.1.48, INTRACOM CO.
 Oracle Applications DBA (Install, Patch, and Maintain Oracle Applications), INTRACOM CO.
 Unix Essentials for Solaris 9, INTRACOM CO.
 ERP – Enterprise Resource Planning systems, INTRACOM CO.
 Lean Six Sigma Green Belt Program, PDC CO, Cleveland OH USA.
 Lean Six Sigma Black Belt Program, PDC CO, Kent OH USA.
 Project Management Professional (PMP) Program, PDC CO, Kent OH USA.
 Public Speaking and Communication Skills, TOASTMASTERS.
: األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا







املرحلة
الجامعية







املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Big Data Analytics
Advanced Database
Human Computer Interaction HCI
Mobile Application Development
Web programming
Semantic Web
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
1

2

3

البيانات الشخصية :
االس ييم :

د .وليد بن عالح حماد البطاح

تاريخ ومكان امليالد :

1399هي السعودية

البريد االلكتروني :

w.albattah@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

الد تورا
املاجستير
البكالوريوس

علوم الحاسب
نظم املعلومات
علوم الحاسب

جامعة نت ستيت
جامعة امللك سعود
جامعة امللك سعود

2014
2006
2002

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

علوم الحاسب

التخصب الدقيق :

هندسة البرمجيات

ميجاالت االهتمام
العلمية :

4

Software engineering, software measurements, software
design and agile software development, and software quality.
Recently, has been working in Big data and cloud computing
security projects.

السجل الوظيفي :
الوظيفة
استاذ مساعد
مجاضر
معيد

جهة العمل وعنوانها
كلية الحاسب
كلية الحاسب
كلية الحاسب
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التاريخ
2014
2009
2002
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: األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
 و حتى اآلن2016
2017 - 2015

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
عميد كلية الحاسب
و يل كلية الحاسب للتطوير و الجودة
رئاسة و عضوية عدد من اللجان و املجالس داخل الجامعة و خارجها
: النتاج العلمي

6

1. Khan, Rehan Ullah, and Waleed Albattah. "Security and Safety Concerns: Username and Password
Paradigm." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY 17.10
(2017): 145-152.
2. Albattah W (2018). Analysis of passwords: Towards understanding of strengths and weaknesses.
International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5(11): 51-60
3. Waleed Albattah and Rehan Ullah Khan, “Processing Sampled Big Data” International Journal of
Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 9(8), 2018.
4. Albattah, Waleed. "Predicting Maintenance Costly Packages Using Package Cohesion." Journal of
Software. 13(10), 2018.
5. Albattah, Waleed. "The Role of Sampling in Big Data Analysis." Proceedings of the International
Conference on Big Data and Advanced Wireless Technologies (BDAW). ACM, 2016.
6. Saleh Almugrin, Waleed Albattah, and Austin Melton, “Frequent Pattern Mining in Software
Engineering”, In Proceedings 22nd International Conference on Software Engineering and Data
Engineering (SEDE-2013). International Society of Computers and Their Applications (ISCA),
September 2013, Los Angeles, pages 97-104, ISBN: 978–1–880843–92–5.
7. Albattah, Waleed, and Austin Melton. "Package cohesion classification." Software Engineering and
Service Science (ICSESS), 2014 5th IEEE International Conference on. IEEE, 2014.
8. Almugrin, Saleh, Waleed Albattah, Omar Alaql, Musaad Alzahrani, and Austin Melton. "Instability and
abstractness metrics based on responsibility." In Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC), 2014 IEEE 38th Annual, pp. 364-373. IEEE, 2014.
9. Albattah, Waleed. "An empirical investigation of the correlation between Package-level cohesion and
maintenance effort." International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA).
Vol. 8, No. 3, 2017
10. Albattah, Waleed, and Austin Melton. "An empirical analysis of the relationship between cohesion and
testing effort." Journal of Software 12.8 (2017): 671-682.
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الدورات التدريبية :

7
اسم الدورة

8

عنوان الدورة

مكان انعقادها

تاريخها

املؤتمرات والندوات العلمية :
)- The 22nd International Conference on Software Engineering and Data Engineering (SEDE-2013

- The 5th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), 2014
- The International Conference on Big Data and Advanced Wireless Technologies (BDAW). ACM, 2016.
- The 38th IEEE Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2014.
9

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية
X
X
X
X

X

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
هندسة نظم املعلومات
إدارة موارد املعلومات
اساسيات نظم املعلومات
تجليل وتصميم نظم املعلومات
أمن البيانات والتشفير
مشروع تخرج
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الدراسات
العليا




X
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Dr. Ali Abdul Aziz Alkhalifah
30/10/1984

Qassim/Alrass /Saudi Arabia
a.alkhalifah@qu.edu.sa

Name : االس ييم
Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد
Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2013

The University of New South Wales

PhD

2010

Newcastle University

2007

Qassim University

Information
Systems
Information
Technology
Computer
science

BSc

Information Technology

General Specialization : التخيصب العام

Information systems

Specialization : التخصب الدقيق

E-business, IT Adoption, Information security
Web Evalouation , Identity Management Systems

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University/College of Computer/IT
Qassim University/College
rrdepartmentof Computer/IT
ccccdddccdsecomputer/Informationt
99

2

Master(Honors)

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
2018
2013

1

الوظيفة
Position
Associate Professor
Assistant Professor

3

4
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2010
2007

Qassim University/College of Computer/IT
Qassim University/College of Computer/IT

Lecturer
Teaching Assistant

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Director of Information and Decision support Centre
Vice-Dean of IT Deanship
Head of IT Department

التاريخ
Date
10/2018-Till
1/2016-1/2018
1/2014-8/2016

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year
International Journal of
Computer Engineering
and Information
Technology (IJCEIT),2017
,Vol. 9, No. 9, pp: 216-224.
International Journal of
Engineering Research &
Technology (IJERT),2017 ,
Vol. 6, No. 9, pp. 348-353.
International Journal of
Computer Science and
Network Security
(IJCSNS),2017 ,Vol. 17,
No. 9, pp. 65-69.
International Journal of
Computer Science and
Information Security
(IJCSIS), 2017 ,Vol. 15,
No.9, pp. 246-248.

 غير/منشور
منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)
A.AlKhalifah

Published

A research Methodology to
Explore the Adoption of EGovernment

Published

Knowledge Management Plan at
Educational Organization: A Case
Study of Qassim University

A.AlKhalifah

Published

Developing Mobile Commerce
Website Design to Enhance Users
Experience

A.AlKhalifah

Published

Developing User Authentication Alkhalifah A.&
by Knowledge Based
Albahli, S.
Authentication Scheme in
Governmental Organizations
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International Journal of
Advanced Computer
Science and
Applications(IJACSA),2016
, Vol. 7, No. 5, pp. 461465.
International Journal of
Computer Science and
Information Security
(IJCSIS), 2017 ,Vol. 15,
No.3, pp. 297-308.
2016 International
Conference on Software
Networking (ICSN), Jeju,
2016, pp. 1-6.IEEE.
The 23rd European
Conference on
Information Systems (ECIS
2015),Munster, Germany
World Academy of
Science, Engineering and
Technology
Computer and
Information Engineering
,2(6).
International Journal of
Information Technology &
Computer, 19 ( 2):51
he ICCSIE 2015 : 17th
International Conference
on Computer Science and
Information Engineering,
New York, USA
The 4th International
Conference on Computer
Science, Information
System and

Published

Static Filtered Sky Color
Constancy

A.AlKhalifah

Published

Machine Learning Based System G.A.Ansari, M.
for Organizational Support – The T.Parvez and
State of the Art
A. AlKhalifah

Published

Modeling of E-procurement
System through UML using Data
Mining Technique for Supplier
Performance
Identity Management Systems
Research: Framework,
Emergence, and Future
Opportunities
A Comparative Study of Virus
Detection Techniques

Published

Published

Published

Published

Published

Published

A.AlKhalifah
and G. A.
Ansari
A Alkhalifah, J
D'Ambra

S.Al-Amro&
A.Alkhalifah

A Security-Trust based Model for A.Alkhalifah &
Identity Management Systems
S.Al-Amro
Adoption
A Comparative Study of Virus
S.Al-Amro&
Detection Techniques
A.Alkhalifah
A Security-Trust based Model for A.Alkhalifah &
Identity Management Systems
S.Al-Amro
Adoption

Band Aalysis for Land Use in
Multi Spectral Images
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Hidayat
urRahman ·
Nasru
Minallah · Ali
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Communication
Technologies ( ICCSISCT
2015 ),Sydney,Australia
International Journal of
Computer Applications .
04/2015; 115(2):38-41.
DOI: 10.5120/201252199
Springer

Published

Published

The University of New
south wales

Published

Cyber Security, Cyber
Warfare and Digital
Forensic (CyberSec)
Conference, IEEE, Kuala
Lampur , Malysisa.
the 21st International
Conference on
Information Systems
Development (ISD2012)
The 16th Pacific Asia
Conference on
Information Systems
(PACIS2012). Ho Minh
City , Vietnam.
The 22nd Australasian
Conference on
Information Systems
(ACIS2011), Sydney,
Australia.
The First International
Conference on Emerging
Research Paradigms in
Business and Social

Published

Alkhalifah ·
Rehanullah
Khan
Building Sustainable Information A Alkhalifah, J
Systems :The Role of Trust in the
D'Ambra
Initial Adoption of Identity
Management Systems
Factors Affecting User Adoption A Alkhalifah
of Identity Management Systems:
An Empirical Study
The role of Identity Management A Alkhalifah, J
Systems in enhancing protection
D'Ambra
of user privacy
The Role of Trust in the Initial
A Alkhalifah, J
Adoption of Identity
D'Ambra
Management Systems

Published

Factors Effecting the Adoption of
Identity Management Systems:
An Empirical Study.

A Alkhalifah, J
D'Ambra

Published

Applying Task-Technology Fit to
the Adoption of Identity
Management Systems.

A Alkhalifah, J
D'Ambra

Published

A Research Methodology to
Explore User Acceptance of
Identity Management Systems

A Alkhalifah, J
D'Ambra

Published

Enhanced knowledge based
authentication using iterative
session parameters

Alkhalifah
,A.& Skinner,
G.D.
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Sciences (ERPBSS2011).
Middlesex University
Dubai, Dubai, United Arab
of Emirates.
World Academy of
Science, Engineering and
Technology, vol.71,
pp.293-299.

Published

The usefulness of RSS to Westy
Watches the Wire

Alkhalifah A.&
Albahli, S.

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

Glasgow/Scotland

2016

London/UK

2017

Qassim/KSA

2014

ISO 23001 : Business
Continuity Lead
Implementer Certified
IS 27001 : Information
Security Lead Auditor
Certified
4MAT Instructor Training
Course

اسم الدورة
Training
Name
ISO

ISO

4mat

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Riyadh/Saudi Arabia

2016

Singapore

2015

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
Conference

Seventh Measurement
for Electronic
Government Transaction
Workshop
2015 International
Conference
Conference on
Computer systems and
Instrument
103
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Munster/Germany

2015

Munich/Germany

2014

The 23rd European
Conference on
Information Systems
(ECIS 2015)
identity and cloud
computing

Conference

Conference

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies
√
√





املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code



√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

MSIS 631 Advanced Information Security and Assurance
MSI-Master of Informatics - Graduation Project 1
IS480 E commerce systems
IS465 Decision Support systems
IS392 Selected Topics in IS
IS226 Information Systems Fundamentals
IT221 Information Security and Assurance
IT271 Web Technologies
IT251 Human Computer Interaction
IS498 Graduation Project1-Research Methods
IS498 Graduation Project1
IS499 Graduation Project 2
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
"مجمد علي" عزام "مجمد علي" حمودة

Name : االس ييم

 الكويت,1973-6-26

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

maah37@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2000

NTUU “KPI” National Technical
University of Ukraine

B.Sc.

2002

NTUU “KPI” National Technical
University of Ukraine

2007

NTUU “KPI” National Technical
University of Ukraine

Computer
Engineering:
Computer
Systems and
Networks
Computer
Engineering:
Computer
Systems and
Networks
Computer
Engineering:
Computer
Systems and
Networks

2

M.Sc.

Ph.D.

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
علوم الهندسة

General Specialization : التخيصب العام

 نظم الحوسبة والشبكات,حاسبات

Specialization : التخصب الدقيق
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COMPUTER AND INFORMATION SECURITY
COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSING
CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
DATA SCIENCE AND MACHINE LEARNING
WIRELESS SENSOR NETWORKS
ENERGY AND POWER MANAGEMENT
HIGH PERFORMANCE COMPUTING
MOBILE, DISTRIBUTED AND CLOUD COMPUTING
NETWORKS AND INTERNET

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
م2010-2008
م2014 -2010

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
جامعة االسراء – عمان – اململكة االردنية الهاشمية
جامعة القصيم – كلية الحاسب – قسم هندسة
الحاسب – اململكة العربية السعودية

الوظيفة
Position
باحث وعضو هيئة تدريس
عضو هيئة تدريس

 حتى اآلن-2014

جامعة القصيم – كلية الحاسب – قسم تقنية
املعلومات – اململكة العربية السعودية

عضو هيئة تدريس

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Academic Advising and Registration Committee- Head
Research and Postgraduate Programs Committee- Member
Study Plans Committee- Deputy
TAs and Sponsored Postgrad Students Committee- Head and
representative of IT Dep. in the CoC
E-Gate Committee- Head
Laboratories and Offices Preparation Committee- Member
Students Affairs Committee- Head
Annual and Manual Report Committee- Member
Academic Accreditation Committee- Deputy and representative of IT
Dep. in the CoC
Summer Training and Graduation Committee- Head and
representative of IT Dep. in the CoC
IT Library and Textbooks Committee- Head
Academic Development Committee- Deputy
Exit Exam Committee- Deputy
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Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي
تاريخ واجهة النشر
Location and Year
IJCSNS
International
Journal of
Computer Science
and Network
Security
European Journal
of Scientific
Research

IJRRCS
International
Journal of
Research and
Reviews in
Computer Science
European,
Mediterranean &
Middle Eastern
Conference on
Information
Systems 2012
(EMCIS2012)
June 7-8, Munich,
Germany

 غير/منشور
)اسم الباحث (الباحثين
عنوان البجث
منشور
Researcher Name
Title
Published or not
(Researchers)
Published
Implementing Moodle as a Ayman Alnsour, Zahraa
Tool to develop the Isra Muhsen, Maher Dababnah,
University e-learn system
Mohammad Ali Elininie,
Khalil Ali Barhoum Majdi
Ahed , Hilal Almara'beh,
"Mohammad Ali" Azzam,
Isra'a Wahbi Kamal
Published
Managing the e-learning
Ayman Alnsour, Zahraa
system of Isra University Muhsen, “Mohammad Ali”
H. Eljinini, Maher
dababneh, Khalil Barhoum,
"Mohammad Ali" Azzam,
Majdi Ahed
Published
Modeling of Knowledge
Mohammad Ali Azzam
Based Education System
Hammoudeh and Gufran
through UML
Ahmad Ansari

Published

MOODLE CLAROLINE
AND BLACKBORD
SYSTEMS

Zahraa fadhil Muhsen,Adi
Maaita,Ashraf Odeh,
Mohammad Ali
Eljinini,Ayman
Nsour,Mohammad Ali
Azzam,Majdi Ahed

Published

The Utilization of the
Moodle E-Learning System
in Isra University

Mohammad Ali Eljinini,
Zahraa Muhsen, Adi
Maaita, Ayman Alnsour,
Mohammad Ali Azzam,
Khalil Ali Barhoum
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Management
Intelligent
Systems, Advances
in Intelligent
Systems and
Computing
5th Edition, 2013,
KERI E.
PEARLSON, 417
pages
International
Journal of
Computer Science
and Information
Security

Published

Translating a specialist
Dr. Mohammad Ali A.
book under title Managing
Hammoudeh in
and Using Information
Collaboration with the Dr.
Systems
Ajlan Al-Ajlan Vice-Dean of
Academic Affairs

Published

Design and Analysis of an
Khalil H. A. Al-Shqeerat,
Effective Secure Cloud
Mohammad Ali A.
System at Qassim
Hammoudeh,
University
Enhancing E-Learning
Mohammad Ijaz Abbasi
System in Qassim
University by
Implementing Moodle as a
Tool
Energy Saving &
Mohammad Ali A.
Workforce Development in Hammoudeh, Yasser Abdel
Qassim University using
Basset Ahmed Hassanein
Computer-Based

Published

Under process

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location
King Abdulaziz City for
Science and Technology
General Directorate of
Research Grants Qassim
University.
Buraydah Community
College, Qassim
University.
National Center for ELearning and Distance
Learning, Qassim
University

تاريخها
Date
2012

 عنوانها/اسم الدورة
Training Name/ Title
"Developing research Abilities: Idea
Formulation and research
Management",

2012

“E-learning tradition or need”,

2012

“Design educational podcast”
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College of Computer,
Qassim University.

2012

College of Computer,
Qassim University.

2012

Academic Development
Deanship, Qassim
University.
Academic Development
Deanship, Qassim
University.
College of Computer,
Qassim University.

2013

Training workshop from Lab-Volt,
Canada on various Lab-Volt equipment;
Robots, PLC, Digital Signal Processors,
Microcontrollers, and Industrial
Controls
Training workshop from Lab-Volt,
Canada on various Lab-Volt equipment;
Mind-Sight, DSP&PLC
“New Faulty Orientation Program”

2013

“Training of Trainers”,

2014

Academic Development
Deanship, Qassim
University.
College of computer,
Qassim university.
College of computer,
Qassim university.
Academic Development
Deanship, Qassim
University.
Academic Development
Deanship, Qassim
University.
Deanship of E-Learning
and Distance Education,
Qassim University.

2014

Training workshop from Lab-Volt,
Canada on various Lab-Volt equipment:
Mind-Sight & Applications,
Microcontroller System Development,
and Advanced PLC Programming.
“Achieving Learning Outcomes”,

2015

Training workshop from Tektronix
Company,
Training workshop from Tektronix
Company,
“The unification of quality control
policy”,

2015
2015

2015

“International Academic Accreditation
ABET”,

2016

"Blackboard Learning management
system I" English,
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Deanship of E-Learning
and Distance Education,
Qassim University.
College of computer,
Qassim university.
Deanship of E-Learning
and Distance Education,
Qassim University.
Deanship of E-Learning
and Distance Education,
Qassim University.
Deanship of E-Learning
and Distance Education,
Qassim University.
Deanship of E-Learning
and Distance Education,
Qassim University.
College of computer,
Academic Development
Deanship, Qassim
university.

2016

"Blackboard Learning management
system I",

2016

"Big Data",

2016

"Electronic Design Courses on Smart
Devices",

2016

"Blackboard Learning management
system II",

2016

"Building and E-teaching Courses/basic
level",

2016

"The Use of the Learning Management
System Blackboard in Education",

2017

“4MAT Natural Learning Cycle Course”,

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

–  عمان- املر ز الثقافي امللكي
اململكة االردنية الهاشمية

2009/1/4

جامعة األميرة سمية
 عمان – اململكة- للتكنولوجيا
االردنية الهاشمية

.2009/2/25 األربعاء
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جمعية حفظ الطاقة
واستدامة البيئة
ندوة بعنوان"توفير الطاقة
"في املنازل
يوم تمبوس الو ني الرابع
مجاضرة بعنوان "املبادرات
األوروبية لتطوير التعليم
"العالي

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
ندوة

مؤتمر

8
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مؤتمر

مؤتمر

مؤتمر

9

اليوم العلمي لقسم
الهندسة الكهربائية

جامعة البلقاء التطبيقية -
عمان – اململكة االردنية
الهاشمية

األربعاء .2009/4/22

املؤتمر العلمي الثالث لكلية
العلوم اإلدارية و املالية
بعنوان "األزمة املالية
وانعكاساتها على اقتصاديات
الدول"
مؤتمر اليوم العلمي لقسم
الهندسة الكهربائية تجت
رعاية معالي وزير االتصاالت
و تكنولوجيا املعلومات

.2009/4/29-28

جامعة اإلسراء الخاعة -
عمان – اململكة االردنية
الهاشمية

2009/5/13

جامعة اإلسراء الخاعة -
عمان – اململكة االردنية
الهاشمية

األنشطة التدريسية Courses Taught :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

املرحلة
الجامعية
Level

حساب التفاضل والتكامل
االحتماالت واإلحصاء



شبكات الحاسب واملعمل
معالجة اإلشارة الرقمية
مقدمة في الحاسب واإلنترنت
أنظمة التشغيل
قواعد بيانات
البرمجة املرئية
تطبيقات املفاهيم الحديث للبرمجة
أمن املعلومات  -مواضيع مختارة في تقنية املعلومات
تقنيات الويب
تفاعل اإلنسان والحاسب
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الدراسات
العليا
Graduate
studies
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Khalil Ibrahim Mohammad Abuzanouneh

Name : االس ييم

1972/3/18

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

ka.abuzanouneh@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

2001

Kharkiv University

التخصب
Specialization

1996

Computer Engineering

General Specialization : التخيصب العام

Computer Aided Design

Specialization : التخصب الدقيق

Genetic Algorithms , Computer Networks
Image Processing ,Data Compression

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي

التاريخ
Date
28/08/ 2012 -28/08/2018.
2006 /08/28
28/08/
2004
.2012/08
/2828/08/
2001 28/08/2006.
28/08/2004.

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Computer College , Qassim University,
Petra University,
Amman-Jordan ,
KSA,
Applied University, Amman-Jordan,
Jarash University, Amman-Jordan
112

2

الدرجة العلمية
Scientific Degree

Computer
Ph.D.
Science
Kharkiv University
Computer Aided
M.A./
Design
Kharkiv University
Computer
.B.A./ B.Sc
Science
Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

1998

1

الوظيفة
Position
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor

3

4
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التاريخ
Date
2015
2013
2013
2014
2014
2013

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Coordinator of the summer training committee and a representative of
of the
graduation
projectsofcommittee,
of
theMember
Computer
Science
Dept, College
Computer,the
fromDepartment
2014 to 2016.
Member of the student’s
affairs
committee,
Computer
Science,
2013 College
to 2015.of Computer, 2013
Committee member of the final
project evaluation, Information
to 2014.
Coordinator
member forCollege
a Library
& Textboxes2012
Committee
Technologyand
Departments,
of Computer,
to 2014.in
Committee
member ofSecurity”,
the final project
evaluation,
Information
”Information
IT Department,
2014.
Technology Departments, College of Computer, 2012 to 2014.
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

6

 غير/منشور
منشور
Published or
not

IJCSIS , Vol. 15, No.
12, December 2017.

Published

IJCSNS,VOL.17 No.10,
October 2017

Published

Vol 164 – No 5, April
2017

Published

Vol. 7, No. 5,2016

Published

عنوان البجث
Title

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)
Khalil Ibrahim
Mohammed
Abuzanounneh,

New Image processing Techniques
Using Elitism Immigrants Multiple
Objective of Genetic Algorithms for
Disease Detection”, International
Journal of Computer Science and
Information Security (IJCSIS), Vol. 15,
No. 12, December 2017.
Develop and Design Hybrid Genetic Khalil Ibrahim
Algorithms with Multiple Objectives
Mohammed
in Data Compression
Abuzanounneh,
Hybrid Multi-Objectives Genetic
Khalil Ibrahim
Algorithms and Immigrants Scheme
Mohammed
for Dynamic Routing Problems in
Abuzanounneh,
Mobile Networks
Parallel and Distributed Genetic
Khalil Ibrahim
Algorithm with Multiple-Objectives to Mohammed
Improve and Develop of Evolutionary Abuzanounneh,
Algorithm
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Khalil Ibrahim
Mohammed
Abuzanounneh
,
7

الدورات التدريبية Training Courses :
اسم الدورة
Training
Name
انظمة ادارة
املشاريع
توحيد
سياسة
ضبط
الدودة
االعتماد
االكاديمي
الدولي
تجقيق
نواتج التعلم
استخدام
نظام ادارة
التعلم
يفية ادارة
الوقت

8

Hybrid Algorithm for Enhancing and
Increasing Image Compression Based
on Image Processing Techniques

Published

IJCSIS March 2018 ,
issue Vol. 16 No. 3

عنوان الدورة
Training Title

تاريخها
Date

مكان انعقادها
Location

انظمة ادارة املشاريع

2018

جامعة القصيم

توحيد سياسة ضبط الدودة

2015

جامعة القصيم

االعتماد االكاديمي الدولي

2015

جامعة القصيم

تجقيق نواتج التعلم

2014

جامعة القصيم

استخدام نظام ادارة التعلم

2016

جامعة القصيم

يفية ادارة الوقت

2014

جامعة القصيم

املؤتمرات والندوات العلمية Conferences and Scientific Seminars :
املؤتمر  /الندوة
Conference/Semi
nars
Conference
Methods of figure
Device modeling

عنوان املؤتمر /الندوة
Conference/Seminars
Title
Theory and Techniques of
Information Transmission,
Reception and Processing
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التاريخ
Date

مكان االنعقاد
Location

1999

Kharkov KSTUR
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Lviv – Slavsko

2001

Designing of LAN models for
.diagnosis problem solving

The Experience of
Designing and
Application

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies








املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code









Visual Programming
Database
Design and programming of GUIObject Oriented Programming
Operating systems
Computer Organization & Assembly Language
Concepts of Algorithms & Computer Programming
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Rehan Ullah Khan

Name : االس ييم

1st June, 1980, Pakistan

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

re.khan@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

2008-2011

Technical University of Vienna,
Austria

2005-2006

University of Engineering and
Technology Peshawar, Pakistan.

2000-2004

University of Engineering and
Technology Peshawar, Pakistan.

التخصب
Specialization
Machine
Learning,
Computer Vision
Computer
Systems
Engineering
Computer
Engineering

2

الدرجة العلمية
Scientific Degree
PhD

M.S
B.S

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Information Technology

General Specialization : التخيصب العام

Machine Learning, Computer Vision

Specialization : التخصب الدقيق

Pattern Recognition, Machine Learning, Computer
Vision

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
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3
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Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
April 2015 to date
April 2011 to April
2015
November 2006November 2007
February 2006October 2006
January 2005January 2006
January 2004December 2004
March 2003December 2003
March 2002February 2003

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
(College of Computer, IT Department)
Department of IT, College of Computer, Qassim
University,
Al Qassim,
KSA
(Computer
Science
Department)
Sarhad University of Science and IT, Peshawar,
Pakistan
(Software Engineering Department).
University of Engineering and Tech. Mardan,
Pakistan
(Telecommunication
Engineering Department)
National University of Computer & Emerging
Sciences,
Pakistan
(Information
Technology
Department)
Kohat University of Science and Technology,
Kohat, Pakistan
United Nations Development Program (UNDP)

الوظيفة
Position
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Lecturer
Lecturer

Northwest Research, Peshawar, Pakistan

Instructor/Program
mer
Programmer

Khybersoft Technologies, Peshawar, Pakistan

Programmer

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2016
2016
2016

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Head- Research and Post Graduate Committee
Deputy- Projects Committee
Member
-Study Plans Committee
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5
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Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year
IJACSA Volume 9 (7), 4447, 2018.
International Journal of
Advanced Computer
Science and Applications,
Volume 9(8), 2018.
IJACSA, Volume 9 No 3,
pages 1-6, 2018.

International Journal of
Engineering &
Technology, 7 (2.5) pages
1-3, 2018.
Handbook of Research on
Big Data Storage and
Visualization
Techniques, IGI Global,
2018. 228-253. Feb. 2018.
Energies Joural, to appear.

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher Name
(Researchers)

Published

“Deep Learning Features
Fusion with Classical Image
Features for Image Access”

Rehan Ullah
Khan,

Published

“Processing Sampled Big
Data”

Waleed Albattah
and Rehan Ullah
Khan,

Published

“Media Content Access:
Image based Filtering”

Published

“FaceParser – A new face
segmentation approach and
labeleddatabase”

Published

“Programming and PreProcessing Systems for Big
Data Storage and
Visualization”

Hidayat Ur
Rehman, Rehan
Ullah Khan,
Amjad Ali.

Published

“Predictive Maintenance of
Power Substations
Equipment's by Infrared
thermography Using

Irfan Ullah, Fang
Yang, Rehan
Ullah Khan,

118

Rehan Ullah
Khan, Ali
Alkhalifah,
Khalil Khan,
Nasir Ahmad,
Irfan Uddin,
Muhammad
Ehsan Mazhar,
Rehan Ullah
Khan,

6
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IJCSNS, VOL17 No.10,
October 2017

Published

“Asian Journal of Scientific
Research

Published

Research journal of
applied sciences,
Engineering and
technology, 2107 toappear

Published

Sci. Int, vol 29(1), 125130, pages: 1-7, 2017.

Published

Journal of Applied
Sciences -2016

Published

IJCA2-2016

Published

International Journal of
Computer Applications2015

Published

Springer Journal of
Plasmonics-2015

Published

Machine Learning
Approach”,
“Security and Safety
Concerns: Username and
Password”

Rehan Ullah
Khan, Waleed
Albattah,
Khalil Khan,
Rehan Ullah
FaceParser – A New Face
Khan, Nasir
Segmentation Approach and
Ahmad, Irfan
Labeled Database”
Uddin,
Muhammad
Ehsan Mazhar,
Irfan Ullah, Yang
Fan, Gao Bing,
“An Efficient Static Filters For
RehanUllah
Sky Detection”
Khan, Farhan
Ullah, Kai Liu,
“Learnt Horizon Filter: A
Rehan Ullah
Machine Learning
Khan,
Approach”
Muhammad
Bit Error Rate Performance Islam, Anwar H. ,
of RFID Signal in SDR
Rehanullah
Communication
Khan, Shabana
Habib
Apparent Resolution
Rehan Ullah
Enhancement: Structural
Khan
Similarity Perspective
Hidayat Ur
Rahman,
Band Analysis for Land Use Nasruminallah,
in Multi Spectral Images
Ali Alkhalifah,
Rehan Ullah
Khan
Twin Dipole Fano
Adnan Daud
Resonances in Symmetric
Khan,
Three Layered
Muhammad
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World Applied Science
Journal-2014

Published

Springer Journal of
Plasmonics-2014

Published

Springer Journal of
Plasmonics-2014

Published

Multimedia Tools and
Applications-2014

Published

Sindh University Research
Journal (SURJ)-2013

Published

IJCSI-2013

Published

IJCSI-2013

Published

Amin, Amjad Ali,
Rehan Ullah
Khan
Zanobya Nisar,
Zahoor Jan,
Palmprint Recognition: A
Rehan Ullah
Naive Bayesian Approach
Khan and Rashid
Jalal Qureshi
Adnan Daud
Khan, Sultan
Generation of Multiple Fano
Daud Khan,
Resonances in Plasmonic
Rehan Ullah
Split Nanoring Dimer
Khan, Naveed
Ahmad, Amjad
Ali, Akhtar Khalil
Adnan Daud
Excitation of Multiple FanoKhan,
Like Resonances Induced by
Muhammad
Higher Order Plasmon
Amin, Rehan
modes in Three Layered
Ullah Khan,
Bimetallic Nanoshell Dimer
Naveed Ahmad
Rehan Ullah
Khan, Allan
Multiple Color Space
Hanbury, Julian
Channels fusion for Skin
Stöttinger,
Detection
Farman Ali,
Amjad Khattak
Kashif Ahmad,
Evaluation of Sift and Surf
Nasir Ahmad,
Using Bag of Words Model
Rehan Ullah
on Very Large Datasets
Khan, Jibran
Khan
Afia Nazir, Rehan
Fuzzy Based Skin Detection
Ullah Khan, Irfan
and Segmentation
Ullah
Wimax based Audio/Video Irfanullah, Amjad
Transmission
Ali, Abdul Qadir
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IJCSI-2013

Published

Sindh University Research
Journal-2012

Published

IJET-IJENS-2012

Published

IJCA-2012

Published

IJCSI-2012

Published

IJCSI-2012

Published

IJCSI-2012

Published

Khan, Rehan
Ullah Khan,
Akhtar Khalil
Yasir Ali Shah,
Rehan Ullah
Intelligent Car Parking
Khan, Kashif
Management System on
Ahmed,
FPGA
Muhammad Asif
Manzoor, M.
Zeeshan
Hurmat Ali Shah,
On Experimental
Rehan Ullah
Comparison of Color and
Khan, Laiq
Supervised Face Detection Hassan, J. Khan,
A. Khttak, S. Jan
Anees Ur
Comparative Study of Dye- Rehman, Azzam
Sensitized Solar Cell based
Ul Asar, Najeeb
on Carbon Black and
Ullah, Rehan
Graphite as Cathode
Ullah Khan,
Materials
Muhammad
Imran Ahmad
Khalil Khan,
Urdu Character Recognition
Rehan Ullah
Using Principal Component
Khan, Nasir
Analysis
Ahmad Khan
Jehad Ali, Nasir
Random Forest and Decision
Ahmad, Rehan
Trees
Ullah Khan
Rehan Ullah
Khan, Allan
Illumination Correction For
Hanbury, Amjad
Static Skin Filters
Khattak, Farman
Ali Khan
Performance Evaluation of
Muhammad
Super-Resolution
Siddique, Rehan
Reconstruction Algorithms
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Based On Linear
Magnifications

IJCSI-2012

Published

Multimedia Tools and
Applications-2012

Published

IJCSI-2012

Published

IJCSI-2012

Published

Pattern Recognition
Letters-2012

Published

IJCSI-2012

Published

Ullah Khan,
Khalil Khan
Khalil Khan,
Rehan Ullah
An Efficient Method for
Khan,
Urdu Language Text Search
Muhammad
in Image Based Urdu Text
Siddique,
Muhammad
Aamir
Rehan Ullah
Systematic Skin
Khan, Allan
Segmentation: Merging
Hanbury, Robert
Spatial and Non-Spatial
Sablatnig, Julian
Data
Stöttinger
Rehan Ullah
Khan, Zeeshan
Khan,
Static Filtered Skin Detection
Muhammad
Aamir, Syed
Qasim Sattar
Rehan Ullah
Khan, Asad
Skin-Color Based Video
Maqsood,
Categorization
Zeeshan Khan,
M. Ishaq, Arsalan
Arif
Rehan Ullah
Khan, Allan
Color Based Skin
Hanbury, Julian
Classiﬁcation
Stöttinger, Abdul
Bais
Asad Maqsood,
Rehan Ullah
Khan
Vehicular Ad-hoc Networks
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Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location
Qassim University
Qassim University
Qassim University
Qassim University

تاريخها
Date
10/10/2018
2017
2017
2018

 عنوان/اسم الدورة
Training Name/ Title
Project Management for IT
Black Board
Matlab
Rapid miner

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

ICETAS 2017, pages: 1-8,

2017

IEEE ICET

2016

IEEE CITUCC

2015

IEEE 7th International
Conference on Recent
Advances in Space
Technologies
IEEE 7th International
Conference on Recent
Advances in Space
Technologies
Sixth International
Conference on Machine
Vision (ICMV 2013)

2015

2015

2013

7

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

“Faceparser: A Face segmentation Approach
and Labeled Database”, Khalil Khan, Nasir Conference
Ahmad, Irfan Uddin, Rehan Ullah Khan,
Integrative Machine Learning
Conference
Augmentation Rehan Ullah Khan
Amjad Ali, Rehanullah Khan, Irfan Ullah,
Minutiae based
Adnan Daud Khan
Conference
Automatic Fingerprint Recognition:
Machine Learning Approaches
Nasru Minallah, Hidayat Ur Rahman, , Ali
Land
Alkhalifah, Rehanullah Khan
Usage Analysis: A Random Forest Approach
Nasru Minallah , Ali Alkhalifah, Rehan
On the Ullah Khan, Hidayat Ur
Performance Analysis of Classifier Fusion
for Land Cover Classification
Kashif Ahmad, Nasir Ahmad, Rehan Ullah
Saliency Based
Khan, Akhtar Khalil
Skin Detection in Complex Scenes
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Conference

Conference
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10th IASTED International
Conference on Signal
Processing, Pattern
Recognition and
Applications
2nd International
Multidisciplinary
Conference, SUIT,
Peshawar, Pakistan

2012

2012

IPCV, USA

2012

NuRER, Istanbul

2012

ICET

2011

International Symposium
on Visual Computing

2010

IEEE International
Conference on Image
Processing

2010

International Conference
on Pattern Recognition

2010

International Conference
on Image Processing,
Computer Vision, and
Pattern Recognition
Computer Vision Winter
Workshop

Hafeez Anwar, Martin Kampel, Rehan Ullah
Recent Progress in Attributes Khan
Conference
Based Learning: A Survey
Kashif Ahmad, Muhammad Uzair, Rehan
Comparison of Ullah Khan, Irfan Ullah
Image Based Car Detection Algorithms
Using SIFT and SURF
M. Naveed, Rehan UIlah Khan, Zeeshan
Coins Detection Using Eigenfaces Khan
Based Upon Principal Component Analysis
Anees Rehman, Azzam U. Asar, Najeeb
Ullah, Rehan Ullah Khan, Muhammad
Comparative Study of Imran Ahmad
Dye-Sensitized Solar Cell Based on carbon
black and graphite as cathode materials
Rehan Ullah Khan, Robert Sablatnig, Abdul
Comparison of Bais, Yahya M. Khawaja
Reconstruction and Example-Based SuperResolution
Rehan Ullah Khan, Allan Hanbury, Julian
Universal Seed Skin
Stoettinger
Segmentation
Rehan Ullah Khan, Allan Hanbury, Julian
Skin Detection: A Random
Stoettinger
Forest Approach
Julian Stöttinger, Sebastian Zambanini,
Rehan Ullah Khan, Allan Hanbury
FeEval - A dataset for evaluation of
spatio-temporal local features

Conference

Conference

Conference

Conference

Conference

Conference

Conference

2010

Rehan Ullah Khan, Allan Hanbury, Julian
Augmentation of Skin
Stoettinger
Segmentation

Conference

2010

Rehan Ullah Khan, Allan Hanbury, Julian
Weighted Skin Color
Stöttinger

Conference
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International Symposium
on Visual Computing

2009

ACM, MM

2009

Proceedings of the ACM,
MM, Vancouver, Canada,
October 31, 2008, pages
89-95.

2008

Segmentation and Detection Using Graph
Cuts
Julian Stöttinger, Allan Hanbury, Rehan
Skin Paths for Contextual
Ullah Khan
Flagging Adult Videos
Rehan Ullah Khan, Julian Stöttinger and
An Adaptive Multiple Martin Kampel
Model Approach for Fast Content-Based
Skin Detection in On-Line Videos
Rehan Ullah Khan, Julian Stöttinger and
“An Adaptive Multiple Martin Kampel,
Model Approach for Fast Content-Based
”Skin Detection in On-Line Videos

Conference

Conference

Conference

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies

املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code























Object Oriented Programming
Computer Programming
Computer Networks
Digital Image Processing
Optimization
Computer Vision
Database
Knowledge based Systems
Data Mining
Research Mythology and Ethical Issues
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

4

البيانات الشخصية:
االس ييم:

مجمد عبدة عالح هدوان

تاريخ ومكان امليالد:

 1981/10/24تعز – الجمهورية اليمنية

البريد االلكتروني:

m.hadwan@qu.edu.sa & Dr.hadwan@yahoo.com

املؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

د تورا
املاجستير
البكالوريوس

ذكاء اعطناعي
علوم حاسب
علوم حاسب

الجامعة الو نية املاليزية
جامعة العلوم املاليزية
الجامعة الو نية (تعز)

2011
2006
2003

التخصب ومجاالت االهتمام:
التخيصب العام:

علوم حاسوب

التخصب الدقيق:

ذكاء اعطناعي

ميجاالت االهتمام
العلمية:

الذكاء االعطناعي ,التجارة االلكترونية ,إدارة املشاريع ,هندسة
البرمجيات

السجل الوظيفي:
الوظيفة
مجاضر -رئيس قسم
عميد كلية الهندسة
باحث
مجاضر

جهة العمل وعنوانها
جامعة تعز  -اليمن
جامعة السعيد – اليمن
الجامعة الو نية املاليزية
جامعة القصيم
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التاريخ
2016-2013
2016-2012
2016-2015
 2016حتى االن

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
 حتى االن2017
 حتى االن2017
 حتى االن2017
 حتى االن2017
 حتى االن2017
 حتى االن2017
 حتى االن2017
 حتى االن2017

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
لجنة االعتماد األكاديمي
لجنة التقرير السنوي
لجنة شؤون الطالب
لجنة النصح واإلرشاد األكاديمي
لجنة البجث والدراسات العليا
لجنة أعضاء هيئة التدريس
لجنة مشاريع التخرج
ممثل قسم تقنية املعلومات في مجلة الهندسة وعلوم الحاسب التابعة للكلية
:النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Springer 2018

Journal of Art and
Science (IJAS) Malta
2014
Research Journal of
Applied Sciences,
2013
In Journal of Applied
Science
2013
Information
Sciences
2013
3rd Conference on
Data Mining and
Optimization
(DMO) Malaysia
2011

5

/منشور
غير
عنوان البجث
منشور
 منشورClimbing Harmony Search Algorithm
for Nurse Rostering Problems

منشور

منشور

منشور

منشور

منشور

)اسم الباحث (الباحثين
Mohammed Hadwan
Masri Ayob
Mohammed Al-Hagery
Bassam Naji Al-Tamimi
Hadwan, M., Aybo, M.,
Gallab, A., & Alabbadi, A

Annealing Harmony Search
Algorithm to Solve Nurse Rostering
Problem
The Harmony Search Algorithms in
Masri Ayob,
Solving Combinatorial Optimization Mohammed Hadwan
Problems
and Hafiz Mohd Sarim
Enhanced Harmony Search
Hadwan, M., Ayob, M. &
Algorithm for Nurse Rostering
Sabar,
Problems.
A harmony search algorithm for
Hadwan, M., Ayob, M.,
nurse rostering problems
Sabar, N & Rong, Q.
Hybridization of Heuristic Approach
with Variable Neighborhood
Descent Search to Solve Nurse
Rostering Problem at Universiti
127

Sharif, E., Ayob, M. &
Hadwan, M.

6
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Kebangsaan Malaysia Medical
Centre (UKMMC).
3rd Conference on
Data Mining &
Optimization
(DMO) Malaysia
2011
3rd Conference on
Data Mining &
Optimization
(DMO) Malaysia
2011
3rd Conference on
Data Mining &
Optimization
(DMO) Malaysia
2011
Conference on Data
Mining and
Optimization, DMO
'09. 2nd 2009

منشور
A Greedy Constructive Approach for
Nurse Rostering Problem
منشور
Greedy Constructive Heuristic and
Local Search Algorithm for Solving
Nurse Rostering Problems
منشور

Jamom, M., Ayob, M. &
Hadwan, M.

Abobaker, R. A., Ayob,
M. & Hadwan, M.

Hadwan, M. & Ayob, M
A Semi-cyclic Shift Patterns
Approach for Nurse Rostering
Problem

منشور

An exploration study of nurse
rostering practice at Hospital
Universiti Kebangsaan Malaysia

Hadwan, M. & Ayob, M

:الدورات التدريبية
مكان انعقادها
University Science of
Malaysia
University Science of
Malaysia

تاريخها
3-14 July 2006

National University
Singapore
Equatorial hotel
Kuala Lumpur
Malaysia

29th Aug 2006

عنوان الدورة
workshop on Scientific
Writing
Occupational Safety and
Health Course for Post
Graduate Students
Higher education
workshop at NUS
Graduate seminar of
Artificial Intelligence
Technology Centre

9th Dec 2006

12th Nov 2007
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7
اسم الدورة
دورة
دورة

دورة
دورة

جامعة القصيم
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

National
University
Malaysia

22nd & 23rd
Nov 2007

Ant Colony Optimization
Workshop

دورة

National
University
Malaysia
Crown Plaza
Hotel Kuala
Lumpur
Malaysia
Qassim university

14th &15th Sep
2009

Documentation with
LATEX workshop

دورة

7th & 8th May
2008

Infrastructure Security
Training

دورة

22-28 April 2018

Active learning skills
دورة
:املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد

التاريخ

 الندوة/عنوان املؤتمر

Equatorial hotel
Kuala Lumpur
Malaysia
Tenaga National
University Kuala
Lumpur
Kuala Lumpur
Convocation
Center
Pullman hotel
Putra Jaya
Malaysia
Alsaeed University Taiz
Yemen
University science and
Technology
Yemen
Alsaeed University Taiz
Yemen

26th & 28 sep
2008

First Conference on Data
mining and optimization
(DMO’ 08)
Second Conference on
Data mining and
optimization (DMO’ 09)
The 4th International
symposium on
Information Technology
Third Conference on Data
mining and optimization
(DMO’ 11)
Standards of Total Quality

27th &28th Oct
2009
15-17 June
2010
28th & 29th
June 2011
22nd to 24th
July 2013
2nd January 2013

1st September 2013

129

Quality Assurance for Higher
Education in Information
Technology Area
Standards of Total Quality in
Higher Education

/ املؤتمر
الندوة
مؤتمر

مؤتمر

مؤتمر

مؤتمر

مؤتمر
ندوة

ندوة

8
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مؤتمر

9

Conference of IJAS

Excelsior Grand
Hotel, Valletta,
Malta

March 2nd – 6th
2014

األنشطة التدريسية:
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
نظم دعم القرار
نظم التجارة االلكترونية
إدارة مشاريع تقنية املعلومات
نظم قواعد املعرفة
تطبيقات نظم قواعد املعرفة
ذكاء اعطناعي
تجليل وتصميم نظم املعلومات
اساسيات نظم املعلومات
مهارات التواعل
مناهج و رق البجث العلمي
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املرحلة
الجامعية











الدراسات
العليا











جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

4

البيانات الشخصية :
االس ييم :

ارق أحمد الصغير موالهي

تاريخ ومكان امليالد :

 1979/8/1تونس

البريد االلكتروني :

t.moulahi@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

الباكالوريوس
املاجستير
الد تورا

علوم الحاسب
علوم الحاسب
علوم الحاسب

جامعة تونس املنار
جامعة بزنسون  -فرنسا
جامعة بزنسون  -فرنسا

2002
2010
2015

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

علوم الحاسب

التخصب الدقيق :

الشبكات

ميجاالت االهتمام
العلمية :

شبكات الحساسات االسلكية  -شبكات املر بات
انترنت األشياء – الحوسبة السحابية

السجل الوظيفي :
الوظيفة
استاذ
استاذ مساعد
استاذ مساعد

5

جهة العمل وعنوانها
معهد املنار تونس  -معهد جدليان تونس
كلية العلوم سيدي بوزيد  -تونس
كلية الحاسب جامعة القصيم

التاريخ
2017-2003
2018-2017
-2018

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
رئيس لجنة مشاريع التخرج قسم تقنية املعلومات
رئيس لجنة االعتماد الو ني قسم تقنية املعلومات
عضو لجنة االعتماد الدولي  ABETقسم تقنية املعلومات
131

التاريخ
-2018
-2018
-2018
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-2018

 بكلية الحاسبexit exam عضو لجنة
: النتاج العلمي

تاريخ واجهة
 غير منشور/منشور
عنوان البجث
)اسم الباحث (الباحثين
النشر
Hajlaoui, R., Alsolami, E., Moulahi, Tarek.,& Guyennet, H. (2018). Construction of a stable vehicular
ad hoc network based on hybrid genetic algorithm. Telecommunication Systems, 1-13.
Hajlaoui, R., Moulahi, Tarek., & Guyennet, H. (2018). Vehicular ad hoc networks: From simulations
to real-life scenarios. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10(4S), 632-637.
Zidi, S., Moulahi, Tarek., & Alaya, B. (2017). Fault detection in wireless sensor networks through SVM
classifier. IEEE Sensors Journal, 18(1), 340-347.
Mchergui, A., Moulahi, Tarek., Alaya, B., & Nasri, S. (2017). A survey and comparative study of QoS
aware broadcasting techniques in VANET. Telecommunication Systems, 66(2), 253-281.
Moulahi, Tarek., Touil, S., Nasri, S., & Guyennet, H. (2016). Reliable relay‐based broadcasting
through formal concept analysis for WSNs. Security and Communication Networks, 9(13), 20422050.
Hajlaoui, R., Guyennet, H., & Moulahi, Tarek. (2016). A survey on heuristic-based routing methods
in vehicular ad-hoc network: Technical challenges and future trends. IEEE Sensors Journal, 16(17),
6782-6792.
Tayan, O., Laouamer, L., Moulahi, Tarek., & Alginahi, Y. M. (2016). Authenticating sensitive speech recitation in distance-learning applications using real-time audio watermarking. International
Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7(6), 398-407.
Ghadi, M., Laouamer, L., & Moulahi, Tarek. (2016). Securing data exchange in wireless multimedia
sensor networks: perspectives and challenges. Multimedia Tools and Applications, 75(6), 34253451.
Ghadi, M., Laouamer, L., & Moulahi, Tarek. (2015). Enhancing digital image integrity by exploiting
JPEG bitstream attributes. Journal of Innovation in Digital Ecosystems, 2(1-2), 20-31.
Moulahi, Tarek., Guyennet, H., & Nasri, S. (2015). Improvement of RDS-MPR by A Cluster-Based
Energy-Efficient Broadcasting Algorithm for Dynamic WSNs. Adhoc & Sensor Wireless Networks, 25.
Alaya, B., Zidi, S., Laouamer, L., & Moulahi, Tarek. (2015). Effect of selective replication strategy and
dynamic admission control to QoS management in video on demand systems. Journal of Innovation
in Digital Ecosystems, 2(1-2), 45-54.
Moulahi, Tarek., Almuhirat, A., & Laouamer, L. (2013). FAULT-TOLERANT ENERGY-EFFICIENT TREE
IN DYNAMIC WSNS. International Journal of Ad Hoc, Sensor & Ubiquitous Computing, 4(2), 79.
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Moulahi, Tarek., Nasri, S., & Guyennet, H. (2012). Broadcasting based on dominated connecting sets
with MPR in a realistic environment for WSNs & ad hoc. Journal of Network and Computer
Applications, 35(6), 1720-1727.
: الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

7
اسم الدورة

: املؤتمرات والندوات العلمية
/ املؤتمر
الندوة
Hajlaoui, R., Moulahi, Tarek., & Guyennet, H. (2018, May). A Scatter Search Based Heuristic for
Reliable Clustering in Vehicular Ad Hoc Networks. In IFIP International Conference on Artificial
Intelligence Applications and Innovations (pp. 507-519). Springer, Cham. Athena, Greece.
Moulahi, Tarek., Zidi, S., Alaya, B., & Laouamer, L. (2017, May). A Novel Genetic-Based Scheme for
Broadcasting in Wireless Sensor Networks. In 2017 9th IEEE-GCC Conference and Exhibition
(GCCCE) (pp. 1-6). IEEE. Manama, Bahrain.
Hajlaoui, R., Moulahi, Tarek., & Guyennet, H. (2017). A weighted k-medoids clustering algorithm for
effective stability in vehicular ad hoc networks. In 19th International Conference on Communication
Systems, Applications, Venice, Italy.
Moulahi, Tarek., Nasri, S., & Guyennet, H. (2014, September). Maximizing clusters lifetime in mobile
wireless sensor networks. In Proceedings of the 6th International Conference on Management of
Emergent Digital EcoSystems (pp. 85-89). ACM. Buraidah, KSA.
Moulahi, Tarek., Nasri, S., & Guyennet, H. (2014, May). Fault-tolerant flooding through formal
concept analysis for wireless sensor networks. In Telecommunications (ICT), 2014 21st International
Conference on (pp. 221-225). IEEE. Lisbon, Portugal.
Moulahi, Tarek., Guyennet, H., Nasri, S., & Hajlaoui, R. (2012, January). On the construction of loadbalanced (k, r-hop)-connected dominating set for WSNs. In ANTS 2012, IEEE Int. Conf. on Advanced
Networks and Telecommunications Systems(pp. 76-80). Bangalore, India.
Moulahi, Tarek., Guyennet, H., Lehsaini, M., & Nasri, S. (2011, October). An energy aware MPRbased broadcasting algorithms for wireless sensor networks. In Mobile and Wireless Networking
(iCOST), 2011 International Conference on Selected Topics in(pp. 13-18). IEEE. Shangai, China
مكان االنعقاد

التاريخ

 الندوة/عنوان املؤتمر
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9

األنشطة التدريسية :
املرحلة
الجامعية





املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
تشفير البيانات
تكنولوجيا الوب
مباديء تقنية املعلومات
سرية وتأمين املعلومات

134

الدراسات
العليا
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

3

4

البيانات الشخصية :
االس ييم :

سليم مجمد الناعر الخذيري

تاريخ ومكان امليالد :

1983/7/6

البريد االلكتروني :

.Salim.el.khediri@gmail.com

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

الد تورا
املاجستبر
البكالوريوس

حاسب ألي
حاسب ألي
حاسب ألي

جامعة عفاقس/تونس
جامعة مرسيليا/فرنسا
جامعة قفصة/تونس

2016
2009
2007

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

حاسب ألي

التخصب الدقيق :

علوم الحاسب األساسية و تقنية املعلومات

ميجاالت االهتمام
العلمية :

شبكات
الخورزميات

السجل الوظيفي :
الوظيفة
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

5

جهة العمل وعنوانها
كلية الحاسب /جامعة القصيم
كلبة العلوم بقفصة /جامعة قفصة

التاريخ
2019/2018
2017/2009

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
عضو بلجنة البجث بقسم تقنيات املعلومات جامعة القصيم
مدير قسم الحاسب األلي بكلية العلوم بقفصة
عضو بلجنة انتداب األساتذة املتعاقدين اختصاص حاسب ألي/الكترونيك
135

التاريخ
2019/2018
2018/2015
2018/2017

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

: النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر

 غير منشور/منشور

عنوان البجث

2018 ديسمبر

بصدد النشر

2018 أ توبر

منشور

2018 أ توبر

بصدد املراجعة من املحرر

2018 أفريل

منشور

2018 مارس

منشور

Clustering Algorithm in
wireless sensor networks
based on shortest path
Synchronization Efficiency
based on Balanced Nodes
Approach for Wireless
Sensor Networks
Optimal clustering
algorithm based distanceaware routing protocol for
wireless sensor networks
A novel connectivity
algorithm based on
shortest path for wireless
sensor networks
Detection of lesions in
Mammograms

2018 مارس

منشور

2017 أ توبر

منشور

2017 ديسمبر

منشور

An optimal clustering
mechanism based on Kmeans for wireless sensor
networks
Optimal K-Means
Algorithm for Clustering in
Wireless Sensors Network
Multi Objective Clustering
Algorithm for Maximizing
Life-time in Wireless
Sensor Networks
136

6
اسم
الباحث
)(الباحثين
سليم
الخذيري
سليم
الخذيري

سليم
الخذيري

سليم
الخذيري

سليم
الخذيري
سليم
الخذيري
سليم
الخذيري

سليم
الخذيري
سليم
الخذيري

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

2016 ديسمبر

منشور

2014 ديسمبر

منشور

2013 جوان

منشور

2012 ديسمبر

منشور

2012 جوان

منشور

2012 جوان

منشور

2011 ديسمبر

منشور

Energy-Efficient Algorithm
for Clustering in Wireless
Sensors Networks
EDD Clustering Algorithm
for Wireless Sensor
Networks
Probabilistic Energy Value
for Clustering in Wireless
Sensors Networks
An Improved TPSN
Algorithm for Time
Synchronization in
Wireless Sensors Network
Analysis study of time
synchronization protocols
in wireless sensor
networks
Survey
of Synchronization Algorit
hms: Wireless Sensor
Networks Case Study
« Diverse synchronization
issues in wireless sensor
networks

سليم
الخذيري
سليم
الخذيري
سليم
الخذيري

سليم
الخذيري

سليم
الخذيري

سليم
الخذيري

: الدورات التدريبية
مكان انعقادها

تاريخها

عنوان الدورة

7
اسم الدورة

: املؤتمرات والندوات العلمية
مكان االنعقاد
تونس

التاريخ
2018 مارس

 الندوة/عنوان املؤتمر
The 15 International
Multi-conference on
Systems, Signals and
Devices (SSD'2018)
137

 الندوة/ املؤتمر
The 15 International Multiconference on Systems,
Signals and Devices
(SSD'2018)

8
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تونس

2017 أ توبر

املغرب

2017 مارس

فرنسا

2014 أ توبر

بلجييا

2014 جوان

األمارات العربية
املتجدة

2013 ماي

تونس

2013 مارس

The International
Conference of Internet of
Things, Embded Systems
and Communications
(IINTECC'2017), Gafsa,
TUNISIA, Octobre 2017
Participation in the final
workshop of the Tempus
/ Porfire project, from
March 30th to 31st 2017
at ESCA - School of
Management in
Casablanca, Morocco.
Participation in the
launch of Tempus /
Porfire project innovation
and entrepreneurship
workshop, from the 27th
to the 31st of October
2014 at the School of
Management in
Grenoble, France.

The International
Conference of Internet of
Things, Embded Systems
and Communications
(IINTECC'2017), Gafsa,
TUNISIA, Octobre 2017
Participation in the final
workshop of the Tempus /
Porfire project, from March
30th to 31st 2017 at ESCA School of Management in
Casablanca, Morocco.
Participation in the launch
of Tempus / Porfire project
innovation and
entrepreneurship
workshop, from the 27th to
the 31st of October 2014
at the School of
Management in Grenoble,
France.

The International
The International
Workshop on Wireless
Workshop on Wireless
Networks and Energy
Networks and Energy
Saving
Saving
Techniques (WNTESTTechniques (WNTEST2014)
2014)
Wireless and Mobile
Wireless and Mobile
Networking Conference
Networking Conference
(WMNC'2013),
(WMNC'2013),
The International
The International
Conference on
Conference on Information
Information Processing
Processing and Wireless
and Wireless Systems (IPSystems (IP-WIS)
WIS)
138
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: International Conference
on Networking and Grid
Cloud Computing
)(ICNGCC) (IEEE
9

Conference International
on Networking and Grid
Cloud Computing
)(ICNGCC) (IEEE

جوان 2013

تونس

األنشطة التدريسية :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
الشبكات االسلكية و شبكات بيانات املحمول
أمن الشبكات
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املرحلة
الجامعية



الدراسات
العليا



جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Muhammad Ijaz Muhammad Aslam

Name : االس ييم

Pakistan 14-10-1970

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

aslm@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2000

Computer
Science

Msc

2010

Oracle Corporation USA

Mathematics,
Physics
Oracle certified
Professional
Oracle Certified
Associate

Bsc

2010

International Islamic university
Islamabad.college of management
sciences
Punjab university Lahore .College of
science
Oracle Corporation USA

1993

2

OCP
OCA

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Databases and data security

Specialization : التخصب الدقيق

Private secure cloud,Database administration ,Big
Data

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

140

1

3

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
From 2005 till date
2002--2005
date
2001-2002
2000 -2001

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim university College of Computer
Albaha international college of Science
Arabian data systems Riyadh
Al-khaleej computers (MOMRA & Agri Bank)Riyadh

1998-2000

National university of science and technology Pakistan

4

الوظيفة
Position
Lecturer
Head of
Oracle
Analyst
computer
Oracle
Engineering
Developer
Lecturer
Programmer

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Head of Computer Engineering Department @Albaha college
Member of Labs committee
Member ABET Annual report for translations from Arabic to English
Member summer training and field training
In charge for SAP module discussion for acquisition
Trainer of Trainders using 4-MAT
Incharge of Oracle Academy and Coffee Hour
Head of Text books Committee and member of summer training

التاريخ
Date
2002-2005
2007-2008
2010-2011
2012-2013
2013-2014
2013-2014
2016-2017
2017-2018

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year
2016.
https://www.ijcaonline.or
g/archives/volume161/m
ber6/27154-2017913217

اسم الباحث
)(الباحثين
 غير منشور/منشور
عنوان البجث
Researcher
Published or not
Title
Name
(Researchers)
1. Design and Analysis Khalil H. A. Alof an Effective
Shqeerat,
Secure Cloud
Mohammad Ali
System at Qassim A. Hammoudeh,
University.
Mohammad Ijaz
International Journal
Abbasi
of Computer Science
141
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جامعة القصيم
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

and Information
Security (IJCSIS). 14
(8), August 2016
Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location
King saud bin abdulaziz
university Riyadh

تاريخها
Date
May 2014

Qassim university

2015

عنوان الدورة
Training Title
SAP academic
alliance program
vision
Using blackboard

Qassim university

2016

Train the trainer

اسم الدورة
Training Name
SAP student
Entrepreneurship
program
Training of LMS
system
4-MAT

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

8

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies
yes
yes
yes
yes
yes

املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

10
10
8
10
10

yes

10

IT474 Big Data Analytics
IT362 Communication skills and Ethical issues
IT332 Advance Database
IT492 (ii)Selected Topics 2
IT452 Planning and Management of information
Resources
IT499 Final year project supervisor
142

7

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
: البيانات الشخصية
Mohammad Sajid Mohammadi

: االس ييم

Chandrapur Maharashtra India--- 08/07/1975

: تاريخ ومكان امليالد

m.sajid@qu.edu.sa

: البريد االلكتروني
: املؤهالت العلمية

التاريخ
form
2014
2010
2004
1999

الجهة املانجة لها

التخصب

research Schollar PHD
Master of Technolog
Bacholors_of_Engineering
Diploma 3year

: التخصب ومجاالت االهتمام
All the field of computers and electronics

: التخيصب العام

Databases, Imageprocessing, Security Information

التخصب
: الدقيق
االهتمام
ميجاالت

Databases,Embeddedsysteem ,IOT, Imageprocessing, Security Information
Databases,Embeddedsysteem ,IOT, Imageprocessing, Security Information

جهة العمل وعنوانها
M.H Saboo Siddik College University
Mumbai of
engineering in
LT college ofengineering mumbai university
143

3

: العلمية
: السجل الوظيفي

till 2007 2005

2

الدرجة العلمية

Noida International University Computer Science
Delhi India
NarseeMonje MPSTME
Computer
,Mumbai_India
University Nagpur, Nagpur
Computer
YCCE
Techonology
Vasant Dada Polytechnic
Electronics
Technical board Mumbai
Telecommunications

التاريخ
to 2010 2007

1

الوظيفة
Lecturer

Lecturer

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

till 2005 2005
till 2005 2003

Government Polytechnique Mumbai
technical board
Infocomm_Reliance Mumbai DA knoledge
city Petrolium

Lecturer
Cutomer sevice
representstive Reliance
: األعمال اإلدارية واللجان

التاريخ
till 2010 2008
till 2018 2011
till now -2017

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
incharge of air conditioner maintainence , Saboo siddik college
Qu COE Lab commitee
Team_Oracle IT Member Commitee
: النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر

 غير منشور/منشور

عنوان البجث

2016

Book of abstract
Yes

A novel method to Message
digest

In queue

No

16 March
2017

Yes

Design of Efficient Hashing
Algorithm to Enhance
Information / network
Security
JPEG Image Steganography
Based on Coefficients
Selection and Partition
ID: 1201

144

6
اسم
الباحث
)(الباحثين
Noida
Internation
al
University
Conferenc
e, Noida
NCR Delhi
In queue

Internation
al Journal
of Image,
Graphics
and Signal
Processing
(IJIGSP)
Hong Kong

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

In queue

no

20 October 2017

yes

In queue
In queue

no
no

In queue

no

New Generic Image
In queue
Steganography Method for
Color Images
" Developing KIOSKs - Touch Internation
Based Interactive Information al Journal
System "
of
Computer
Science
and
Informatio
n Security
Automated Parking system
In queue
Png image based
In queue
steganography system
Secured multi format image
In queue
steganography
: الدورات التدريبية

مكان انعقادها
Qassim University , COC
Qassim University, COC
Qassim University , COC

Qassim University , COC

Qassim University , COC

Qassim University , COC

تاريخها
عنوان الدورة
23/10/2018/
Matlab workshop
25 September
Weka Tool Workshop
2018
Four days
IT Project Management
(15 Cr.)3-6 Oct
Training Workshop
2018
7-9 February 2017
Three Days
4-MAT Natural Learning
Cycle Course

اسم الدورة
Matlab workshop
Weka Tool
Workshop
IT Project
Management
Training Workshop

4MAT Natural
Learning Cycle
Course
19 April 2016
The use of learning
The use of learning
Two Days
management system management system
Blackboard in education
Blackboard in
education
15 -16 September
ABET Training
ABET Training
2015 Two Day
145
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Qassim University , COC

Qassim University , COC

Qassim University , COC

مكان االنعقاد
Noida International
University Conference,
Noida NCR Delhi
Qassim University , COC

LabVolt Quebec Canada
Equipment Advanced
PLC Programming
Training Workshop.

LabVolt Quebec
12-13 February
Canada Equipment
2014
Advanced PLC
Programming
Training Workshop.
11 February 2014 Microcontroller System
Microcontroller
Development
System
Development
9-10 February
LabVolt Quebec Canada
LabVolt Quebec
2014
Equipment Server Mind- Canada Equipment
Sight & Applications
Server Mind-Sight &
Applications
: املؤتمرات والندوات العلمية
التاريخ
2016

 الندوة/عنوان املؤتمر
Methematics for brain
studies

5 April 2016

"Applying clustering to
analyze opinion diversity"

Qassim University , COC

1 December
2015

Qassim University , COC

7 April 2015

Qassim University , COC

17 March
2015

Qassim University , COC

24 February
2015

 الندوة/ املؤتمر
Methematics for brain
studies

"Applying clustering to
analyze opinion
diversity"
CUDA Optimizations
CUDA Optimizations
Specifications and RTSpecifications and RTCUDA
CUDA
ISS for generating cropping
ISS for generating
patterns.
cropping patterns.
Dr. Syed Khizer
Dr. Syed Khizer
PLCs and SCADA
PLCs and SCADA
Systems.
Systems.
Dr.Ahmed Alhajji
Dr.Ahmed Alhajji
Prediction and
Prediction and
Analysis of
Analysis of
Pakistan Elections
Pakistan Elections
2013 Based on
2013 Based on
Sentiment.
Sentiment.
Analysis Dr. Ali
Analysis Dr. Ali
Mustafa
Mustafa
146
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

: األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا







املرحلة
الجامعية
√
√
√
√
√
√

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
QU AT , Digital logic design,DATA Transmission
at QU DATABASES,
at Saboo siddik , DATABASES and warehouses Data
at Saboo siddik Datamining
at Saboo siddik Microprocessors
,management ecomomics Organisation Indutrial LT_coe at

147

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Nada Alruhaily

Name : االس ييم

Saudi Arabia, Buraydah .. 19/12/1983

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

nrhiely@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location
and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

June, 2005

Qassim University at
Qassim/ Saudi Arabia
(College of Education for
Scientific Department)
University of Birmingham at
Birmingham/ UK
(College of Engineering and
Physical Sciences)
University of Birmingham at
Birmingham/ UK
(College of Engineering and
Physical Sciences)

Computer

Bachelor

Computer Security

Master

Computer Security/
Malware detection

Doctor of
Philosophy

December,
2012

July, 2018

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Computer Security/ Malware analysis and detection

Specialization : التخصب الدقيق

Malware Analysis and Detection, RFID Security,
applying Machine Learning methods for detecting

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

148

1

2

3
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malware and solving security problems, and IOT
Security
Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
2006 - 2015
2015 - Present

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim university
Qassim university

الوظيفة
Position
Teaching assistant
Lecturer

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2018

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Information Technology Department Coordinator at Qassim university
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

-----------

Unpublished Master
Dissertation
Published

TrustCom/BigDataSE/ISP
A (2015)

ICSOC (2017)

4

Published

149

اسم الباحث
)(الباحثين
عنوان البجث
Researcher
Title
Name
(Researchers)
RFID Security
Nada
Alruhaily
Analysis of Mobility
Nada
Algorithms for Forensic
Alruhaily,
Virtual Machine Based
Behzad
Malware Detection
Bordbar and
Tom Chothia
A Market-Based
Nada
Approach for Detecting
Alruhaily,
Malware in the Cloud Carlos Joseph
via Introspection
Mera-Gómez,
Tom Chothia,
Rami
Bahsoon

6

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

ICISSP (2017)

Published

Springer (2018)

Published

Unpublished Ph.D. thesis
--------

Towards an
Understanding of the
Misclassification Rates
of Machine Learning
based Malware
Detection Systems
A Better
Understanding of
Machine Learning
Malware
Misclassification
Analysis and
improvements of
behaviour-based
malware detection
mechanisms

Nada
Alruhaily,
Behzad
Bordbar and
Tom Chothia
Nada
Alruhaily,
Tom Chothia
and Behzad
Bordbar
Nada
Alruhaily

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location
Qassim University

تاريخها
Date
December, 2006

عنوان الدورة
Training Title
Teaching Strategies
for large groups

Qassim University

December, 2005

Qassim University

March, 2008

Scientific Research
Skills
Quality Assurance
Applications

150

اسم الدورة
Training Name
Teaching
Strategies for
large groups
Scientific
Research Skills
Quality
Assurance
Applications

7

جامعة القصيم
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

CENTRE FOR RESEARCH
ON EVOLUTION, SEARCH
AND TESTING on
University College London
(London)
Cyber Security Oxford,
Oxford University

May 2013

 الندوة/عنوان املؤتمر
 الندوة/ املؤتمر
Conference/Seminar
Conference/Se
s
minars
Title
Malware
The 27th CREST
Open
Workshop

April 2017

At the University of
Birmingham

June, 2017

Porto, Portugal

2017

Ministry of
Communications and
Information Technology in
Riyadh.

October, 2018

Cyber Security
The Second
Contemporary
Scientific
Challenges and
Forum
Future Directions
The Research Poster
The
Conference at
Research Poster
the University of
Conference
Birmingham
3rd International
ICISSP
Conference on
Information Systems
Security and Privacy
Women in ICT
Women in ICT
Summit
Summit

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies



8

املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code




C, C++, Logic Design, Information Security and Assurance
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Manal Alghieth

Name : االس ييم

03.12.1983
Riyadh
mgietha@qu.edu.sa

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد
Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2017

De Montfort University, Leicester,
UK
De Montfort University, Leicester,
UK

Artificial
intelligence
Information
System
Management
Computer science

PhD

2011

2006

Qassim University,
Qassim, KSA

Bachelor of
Computer Science

Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Artificial Intelligence

Specialization : التخصب الدقيق

Recommendation Systems, Prediction

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University, Qassim
152

2

Master of Science
with distinction

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
2018 - present

1

الوظيفة
Position
Vice dean of IT
Deanship

3

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

2017 - 2018

Qassim University, Qassim

2007 - 2009

Qassim University, Qassim

Coordinator of
academic affairs,
Computer Faculty
Teaching assistant

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks

2017 - 2018
2018-current

Coordinator of academic affairs, Computer Faculty
Vice dean of IT Deanship
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

Leicester, 2017

published

IEEE CEC 2016 (WCCI
2016)

published

IEEE International
Symposium on
Innovations in Intelligent
Systems and Applications.
2015.

published

Gene expression
programming for
Efficient Time-series
Financial Forecasting
(PhD thesis).
Development of a
Genetic Programmingbased GA
Methodology for the
Prediction of Short-toMedium-term Stock
Markets.
Development of 2D
Curve-Fitting
Genetic/GeneExpression
Programming
153

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)
M. Alghieth

M. Alghieth

M. Alghieth

5

6
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برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Technique for Efficient
Time-series Financial
Forecasting,
Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

Qassim, KSA

2017

London, UK

2013

Qassim, KSA
Qassim, KSA

2008
2007

Women Leadership in Higher
Education-Workshop
Introduction to academic leadershipworkshop
Effective communication skills-training
Scientific research skills-training,

اسم الدورة
Training
Name

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Riyadh, KSA

2018

Riyadh, KSA

2018

Vancouver, Canada

2016

Madrid, Spain

2015

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title
IDC CIO SummitConference
NoSQL, Big data, and
Artificial Intelligence:
bring on the revolutionconference
IEEE World Congress on
Computational
Intelligence-Conference
International
Symposium on
Innovation in Intelligent
Systems and
Application-Conference
154

7

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Cambridge, UK

9-11 December 2014

AI-2014 Thirty-fourth
SGAI International
Conference on Artificial
Intelligence
Courses Taught : األنشطة التدريسية

الدراسات
العليا
Graduate
studies



املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code




Databases,IT131
Graduation Project,IT499,IT498
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

2

البيانات الشخصية :
االس ييم :

دينا مجمود إبراهيم حسين

تاريخ ومكان امليالد :

 – 1980/10/15اإلمارات العربية املتجدة (دب ي ييي)

البريد االلكتروني :

d.hussein@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
التخصب

الدرجة العلمية

بكالوريوس في الهندسة هندسة الحاسبات والتجكم
اآللي
الكهربية
ماجستير في الهندسة هندسة الحاسبات والتجكم
اآللي (شبكات الحاسب)
الكهربية
د تورا في الهندسة هندسة الحاسبات والتجكم
اآللي (الشبكات الالسلكية)
الكهربية
3

4

الجهة املانجة لها

التاريخ

كلية الهندسة – جامعة نطا -
مصر
كلية الهندسة – جامعة نطا -
مصر
كلية الهندسة – جامعة نطا -
مصر

2002
2008
2014

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

هندسة الحاسبات

التخصب الدقيق :

شبكات الحاسب والشبكات الالسلكية

ميجاالت االهتمام
العلمية :

شبكات الحاسب – امن املعلومات – قواعد البيانات املوزعة
بنية الحاسب والتصميم املنطقي – شبكات بتري  -الواقع املعزز – شبكات
االستشعار الالسلكية

السجل الوظيفي :
الوظيفة
معيدة

جهة العمل وعنوانها
قسم هندسة الحاسبات والتجكم اآللي  -كلية الهندسة –
جامعة نطا  -مصر

التاريخ
2003

مدرس مساعد

قسم هندسة الحاسبات والتجكم اآللي  -كلية الهندسة –
جامعة نطا  -مصر

2008
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5

مدرس

قسم هندسة الحاسبات والتجكم اآللي  -كلية الهندسة –
جامعة نطا  -مصر

2014

أستاذ مساعد

قسم تقنية املعلومات – كلية الحاسب – جامعة القصيم
– اململكة العربية السعودية

 2015حتى تاريخه

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
Database Administrator at Management Information Systems (MIS) Unit,
Tanta University, Egypt.
مدير قاعدة البيانات منتدب بمشروع نظم املعلومات اإلدارية ( )MISجامعة نطا -
مصر
مجاضر بجامعة القصيم – كلية العلوم واآلداب ببريد بقسم الحاسب جامعة
القصيم – اململكة العربية السعودية
عضو لجنة تجكيم مسابقة موهبه (االبداع العلمي ملؤسسة امللك عبدالعزيز
ورجاله لرعاية املوهوبين) مسار االبتكار – جامعة القصيم – اململكة العربية
السعودية
Database Development Engineer at Management Information Systems
(MIS) Unit, Tanta University, Egypt.
مهندس استشاري ومطور للبيانات منتدب بمشروع نظم املعلومات اإلدارية ()MIS
جامعة نطا  -مصر
Vice-Manager at Management Information Systems (MIS) Unit, Tanta
University, Egypt.
نائب مدير مشروع التكامل والربط بين تطبيقات نظم املعلومات اإلدارية ()MIS
جامعة نطا  -مصر

التاريخ
2009 - 2008

2011-2009
2011

2013 - 2011

2014 - 2013

االشراف على عدد  5من الرسائل العلمية لطالب املاجستير بقسم هندسة
الحاسبات والتجكم اآللي  -كلية الهندسة – جامعة نطا  -مصر

2018 – 2014

لجنة مشاريع التخرج التخرجGraduation Projects Committee

 2015حتى تاريخه

لجنة االعتماد االكاديميAcademic Accreditation Committee
لجنة اختبار الخريجينExit Exam Committee
لجنة االختباراتExam Committee

 2015حتى تاريخه
 2015حتى تاريخه
 2015حتى تاريخه
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Reviewer and session chair in: التجكيم في مجالت ومؤتمرات علمية
 حتى تاريخه2015

 Wireless Networks (WINE) Journal,

 حتى تاريخه2017

 World Academy For Science, Engineering, and Technology (WASET)
Organization

2018

 International Conference on Innovative Trends in Computer
Engineering (ITCE 2019) Conference

2018

 The 20th International Conference on Computer Science and
Information Sciences (ICCIS 2018)
: النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Scientific Bulletin, Ain Shams
University, Faculty of Engineering,
Egypt, Vol. 41, No. 2, June, 2006.

/منشور
غير
منشور
منشور

منشور
The International Conference in
Computing Technology and
Information Management
(ICCTIM2014), pp. 169-176, Dubai,
UAE, 9-11 April, 2014.
The Tenth International Conference منشور
on Wireless and Mobile
Communications (ICWMC 2014),
Seville, Spain, 22-26 June, 2014.
[Best Paper Award].
http://www.iaria.org/conferences20
14/awardsICWMC14/icwmc2014_a
5.pdf
The 9th IEEE International Conference منشور
on Computer Engineering and
Systems (ICCES), Ain Shams

عنوان البجث

“Timed Petri Net-Based
Converter for
Heterogeneous
Internetworking
Protocols”
“Coloured Petri Net
Model for Vector-Based
Forwarding Routing
Protocol”
“Enhancing the Vector-

Based Forwarding
Routing Protocol for
Underwater Wireless
Sensor Networks: A
Clustering Approach”

“Modelling of CVBF
Algorithm using
Coloured Petri Nets”
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اسم الباحث
)(الباحثين
Mahmoud M.
Fahmy, Tarek E.
El.Tobely, Dina M.
Ibrahim
Dina M. Ibrahim,
ElSayed A. Sallam,
Tarek E. ElTobely,
and Mohmoud M.
Fahmy
Dina M. Ibrahim,
Mohmoud M.
Fahmy, Tarek E.
ElTobely, and
ElSayed A. Sallam

Dina M. Ibrahim,
ElSayed A. Sallam,
Tarek E. ElTobely,

6
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University, pp. 26-31, Cairo, Egypt,
21-23 December, 2014.
DOI: 10.1109/ICCES.2014.7030921
The 17th International Conference
on Computer Science and
Technology (ICCST 2015), pp. 13541361, Dubai, UAE, 19-20 May, 2015.
The International Journal of
Computer and Information
Engineering, vol. 9, no. 5, pp. 1129 1136, 2015.
The 10th IEEE International
Conference on Computer
Engineering and Systems (ICCES),
Ain Shams University, Cairo, Egypt,
23-24 December, 2015.
DOI: 10.1109/ICCES.2015.7393052
International Journal on Advances in
Networks and Services, vol. 8, no. 3
& 4, pp. 130-138, December 2015.

and Mohmoud M.
Fahmy
منشور

منشور

“Improved FP-growth

Elsayeda M.Elgaml,
Algorithm with Multiple Dina M. Ibrahim and
Minimum Supports using ElSayed A. Sallam
Maximum Constraints”

“Enhancing DCCP-

TCPlike Mechanism for
Wireless Sensor
Networks”

منشور

The 11th IEEE International
Conference on Computer
Engineering and Systems (ICCES),
Ain Shams University, Cairo, Egypt,
December, 2016.
DOI: 10.1109/ICCES.2016.7822021

منشور

The 11th IEEE International
Conference on Computer
Engineering and Systems (ICCES),
Ain Shams University, Cairo, Egypt,
December, 2016.
DOI: 10.1109/ICCES.2016.7821978

منشور

“Bounded Side-based

Mai Z. Ibrahim, Dina
M. Ibrahim, and
Amany M. Sarhan

Dina M. Ibrahim,
Tarek E. ElTobely,
ElSayed A. Sallam,
and Mohmoud M.
Fahmy
Randa K. Ahmed,
Dina M. Ibrahim,
and Amany M.
Sarhan

Clustering VBF Routing
Protocol in Underwater
Wireless Sensor
Networks”
“CLB-AODV: A
Communication Load
Balanced Dynamic
Wireless Sensor
Networks Topology
Management Algorithm
based on AOD’’
“Contention-based MAC Ehab M Khater, Dina
Protocol in UWSNs:
M. Ibrahim, and
Slotted_CS_ALOHA
Mohamed T.
Proposed Protocol”
Faheem Saidahmed
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The 20th International Conference on
Computer Science and Information
Sciences (ICCIS 2018), pp. 101-108
,Singapore , 22-23 March, 2018.
International Journal of Computer
and Information Engineering, vol. 12,
no. 3, pp. 110-117, 2018.
The 20th International Conference on
Computer Science and Information
Sciences (ICCIS 2018), Singapore ,
22-23 March, 2018.
The International Journal of
Computer and Information
Engineering, vol. 12, no. 3, pp. 151156, 2018.
1st International Conference on
Computer Applications and
Information Security (ICCAIS),
Riyadh, Saudi Arabia, 4-6 April,
2018.
DOI: 10.1109/CAIS.2018.8441949
The 20th International Conference on
Computer Science and Information
Sciences (ICCIS 2018), New York,
USA , 3-4 June, 2018.
The International Journal of
Computer and Information
Engineering, vol. 12, no. 6, pp. 346351, 2018.
Arabian Journal for Science and
Engineering (AJSE).
https://doi.org/10.1007/s13369018-3105-6, 2018.

منشور

“A Query Optimization
Strategy for Autonomous
Distributed Database
Systems”

Dina K. Badawy,
Dina .M. Ibrahim,
and ElSayed A.
Sallam

منشور

“Applying Augmented
Reality Technology for eLearning”

Fetoon K. Algarawi,
Wegdan A.
Alsalmah, Ahlam A.
Alhabib, Afnan S.
Alfehaid, and Dina
.M. Ibrahim

منشور

“Agent-Based Simulation
for Coordination
Emergency
Response: A Review
Study”

Maha F. Alotaibi
and Dina .M.
Ibrahim

منشور

“A Speeded up Robust

Scale-Invariant Feature
Transform Currency
Recognition Algorithm”

Daliyah S. Aljutaili,
Redna A. Almutlaq,
Suha A. Alharbi,
Dina M. Ibrahim

“Improved Duplicate
Record Detection Using
ASCII Code Q-gram
Indexing Technique”

Mayada .A Elziky,
Dina .M. Ibrahim,
and Amany M.
Sarhan

منشور
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الدورات التدريبية :

7
اسم الدورة
.1

عنوان الدورة
Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
)(OCA
)Oracle Forms Certified Professional (OCP

.3

International Computer Driving License
)(ICDL
مهارات العرض الفعال -لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس
أساسيات البجث العلمي -لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس
أخالقيات وآداب املهنة-لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس
مهارات التدريس الفعال -لتنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس
MATLAB Workshop

2017

.9

Training of Trainers

2018

.10

MATLAB Session

2018

.2

.4
.5
.6
.7
.8

8

تاريخها
2007

مكان انعقادها
شر ة اوراسكوم للتكنولوجيا
باإلسكندرية  -مصر
شر ة اوراسكوم للتكنولوجيا
باإلسكندرية  -مصر
جامعة نطا  -مصر

2012

جامعة نطا  -مصر

2012

جامعة نطا  -مصر

2013

جامعة نطا  -مصر

2013

جامعة نطا  -مصر
جامعة القصيم – اململكة
العربية السعودية
جامعة القصيم – اململكة
العربية السعودية
جامعة القصيم – اململكة
العربية السعودية

2007
2008

املؤتمرات والندوات العلمية :
املؤتمر /
الندوة
مؤتمر
مؤتمر
مؤتمر
مؤتمر

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

The International Conference in Computing Technology
)and Information Management (ICCTIM2014
The Tenth International Conference on Wireless and
)Mobile Communications (ICWMC 2014
The 9th IEEE International Conference on Computer
)Engineering and Systems (ICCES
املؤتمر الطالبي السابع لطالب جامعة القصيم

2014

دبي

2014

أسبانيا

2014

مصر

2016

القصيم
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سنغافورة

2018

The 20th International Conference on Computer Science
and Information Sciences (ICCIS 2018)

مؤتمر

: األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
☑
☑
☑















املرحلة
الجامعية


☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Advanced Object Oriented Programming
Petri Nets
Digital Image Processing and Pattern Recognition
Computer Programming 1,2
Operating System
Computer Networks
Database Systems
Information System Design
Digital Image Processing
Data Structures and Algorithms
Neural Networks
Communication Skills
Computer Architecture
Logic Design
General Physics
Wireless and Mobile Data Networks
Graduation Projects
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Amal Abdulghany Qassem Al-Shargabi

Name : االس ييم

Cairo, 18 November 1983

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

a.alshargabi@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2016

Universiti Teknologi MARA (UiTM),
Malaysia
Universiti Teknologi MARA (UiTM),
Malaysia
University of Science and
Technology,, Yemen

Computer
Science
Computer
Science
Computer
Science

PhD

2008
2005

BSc

Software Engineering

General Specialization : التخيصب العام

Program Comprehension

Specialization : التخصب الدقيق

Program Comprehension, Data Science, Big Data,
Artificial Intelligence

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address

Qassim University, KSA
Almadinah International University, Malaysia
(MEDIU), Malaysia
163

2

MSc

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
2018
2011-2015

1

الوظيفة
Position
Lecturer
Lecturer

3

4
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10-200920
2006- 2007
2005- 2006
2005- 2006

University of Science and Technology, Yemen
ITEX Solutions, Yemen
University of Science and Technology, Yemen
Saba University, Yemen

Lecturer
System Analyst
Lecturer
Lecturer

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
عضو في لجنة الجودة

التاريخ
Date
2018

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

International business
information management
association, Spain, 2018

Not Published Yet

International Conference
of Soft Computing in Data
Science, Indonesia, 2017

Published

Can we improve formal
concept analysis for
collaborative
recommendation?
Incremental filtering
visualization of
jobstreet Malaysia ICT
jobs

e-Learning, eManagement and eServices (IC3e), Malaysia,
2015

Published

An empirical study of
program
comprehension task
classification of novices

IEEE Conference on eLearning, e-Management
and e-Services (IC3e),
Malaysia, 2015

Published

Tasks that improve
novices' program
comprehension

164

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher Name
(Researchers)
Afef Selmi, Amal
Shargabi

M. Bakri, Siti Z.Z.
Abidin, Amal
Shargabi

Noratika Saroni,
Syed Ahmad
Aljunid ; Shuhaida
Mohamed
Shuhidan ; Amal
Shargabi
Amal
Shargabi ; Syed
Ahmad
Aljunid ; Muthukkar
uppanan

6
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International Conference
on Computer,
Communications, and
Control Technology
(I4CT), Malaysia, 2015

Published

Malaysian Software
Engineering Conference,
Malaysia, 2012

Published

Annamalai ; Shuhai
da Mohamed
Shuhidan
Program
Amal
comprehension
Shargabi ; Syed
abstraction levels for
Ahmad
novices
Aljunid ; Muthukkar
uppanan
Annamalai ; Shuhai
da Mohamed
Shuhidan
Towards a task-based
Amal
program
Shargabi ; Syed
comprehension
Ahmad
framework for novices Aljunid ; Muthukkar
uppanan
Annamalai
Training Courses : الدورات التدريبية

مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

اسم الدورة
Training
Name

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Malaysia

2016

Malaysia

2015

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
Conference

The Conference of the
international Association
for Talent Development
IEEE Conference on e- Conference
Learning, e165

7

8
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Malaysia

2015

Malaysia

2012

Management and eServices,
International Conference Conference
on Computer,
Communication and
Control Technology
Malaysian Software
Conference
Engineering Conference
(MySEC)
Courses Taught : األنشطة التدريسية

الدراسات
العليا
Graduate
studies





املرحلة
الجامعية
Level


























املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code
Research Methods
Big Data
Data Science for Internet of Things
Computer Programming (using C++ programming
language)
Object Oriented Programming (using Java
programming language)
Data Structures (using C++ programming language)
System Analysis and Design
Software Engineering
Java Programming Language
Programming Fundamentals
Introduction to IT
Operating Systems
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السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Afef SELMI

Name : االس ييم

11/06/1985 Tunisia

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

a.selmi@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

4/11/2017

Faculty of Sciences of Tunis- Tunisia

PhD

11/10/2011

Faculty of Sciences of Tunis- Tunisia

30/06/2009

Higher Institute of managementTunisia

Computer
Science
Computer
Science
Management
Computer
Science

2

Master
Bachelor's degree

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Information retrieval, Recommender System

Specialization : التخصب الدقيق

Data Mining, Machine Learning, Clustering
algorithms
Data warehouse, business intelligence

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
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1

3
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Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
2018/09/01
2018-2017
2015-2011

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
College of Computer, Qassim University, Saudi
University of ScientificArabia
and Technological Studies,
Tunisia
Faculty of Law and Economics and Politics
sciences, Tunisia

الوظيفة
Position
Assistant Professor
Assistant Professor
Contractual
Assistant

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2016
2017/2016
2018

4

5

Name of Administrative Work /  اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Committees and Tasks
Supervisor of graduation Projects
Reviewer of graduation project
Supervisor of graduation Projects
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

WETICE-2017

Published

PACT: A new trust
prediction method for
multi-agent
recommender systems

IBIMA-2016

Published

IBIMA-2016

Published

How to determine the
expertise degree of an
agent in a multi-agent
recommender system
Trust-based
Recommender
Systems: an overview
168

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)
Afef Selmi,
Zaki Brahmi,
Mohamed
Mohsen
Gammoudi
Afef Selmi,
Zaki Brahmi

Afef Selmi,
Zaki Brahmi,
Mohamed

6
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ICICS-2014

Published

Multi-agent
Recommeder System:
State of the Art

ICIST-2013

Published

A method for
improving Algorithms
of Formal Concepts
extraction using Prime
Numbers

Mohsen
Gammoudi
Afef Selmi,
Zaki Brahmi,
Mohamed
Mohsen
Gammoudi
Afef Selmi,
Mohamed
Mohsen
Gammoudi,
Farah
Harrathi

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

Sousse, Tunisia

21 – 23 /04/ 2017

Hammamet, Tunisia

06 – 09/05/2016

2nd International Spring
School of Big DATA and
Cloud Computing
International Spring
School on Big Data

اسم الدورة
Training
Name
I2SBD2C

EISINT

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية
 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Hammamet, Tunisia

12 – 14 / 02/2015

Tangier, Morocco

22 – 24 /03/2013
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The 6th International
Conference of
Information Systems
The 3rd International
Conference on

7

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
SIIE

ICIST

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Djerba, Tunisia

16 – 18/02/2012

Hammamet, Tunisia

13 – 14/05/ 2011

Information Systems and
Technologies
The 5th International
Conference on
Information Systems and
Economic Intelligence
the 1st International 1
Symposium on Concepts
and Tools for
Knowledge
Management

SIIE

ISKOMaghreb

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies




املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code





Object Oriented Programming IT-315
Information Technology Fundamentals IT-251
Advanced-Database MSI-629
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9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية :
د تور شبانة حبيب

االس ييم :

22-4-1979

تاريخ ومكان امليالد :
البريد االلكتروني :
2

4

s.habibullah@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

PhD

Data
Communiation
Image Processing
علوم الحاسب

National University of Malaysia

2017

IM/Sciences Peshawar, Pakistan
University of Peshawar, Pakistan

2009
2004

ماجستير
بكالوريوس
3

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

علوم الحاسب

التخصب الدقيق :

Information Technology

ميجاالت االهتمام
العلمية :

Networking-Data Base–Data Communication
Image Processing Algorithms

السجل الوظيفي :
الوظيفة
مجاضر
مجاضر

5

با ستان

جهة العمل وعنوانها
University of East London Malaysia campus
جامعه القصيم

التاريخ
2010-2011
18/09/2018-To
date

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
Exam Committee
Student Affair Committee
171

التاريخ
2004- to 2009
2004-2005

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Graduation Project Committe
Lab & office preparation Committee
6

النتاج العلمي :
اسم
الباحث
(الباحثين)

عنوان البجث

7

الدورات التدريبية :

8

عنوان الدورة
اسم الدورة
Mentoring and
•
1
;training new IT staff
Supervised students for
2
designing Model ”How
”computer work
املؤتمرات والندوات العلمية :
املؤتمر /
الندوة

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

تاريخها
2010-2009

مكان انعقادها
UEL Malaysia campus

2003-2004

University of Peshawar

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان االنعقاد

IEEE Student Branch

2011

National University of
Malaysia
National university of
Malaysia

2101

UEL MALAYSIA CAMPUS

1
2

9

2010-2011
2004-2011

2012

member of IEEE
conference organizer
committee, held at UKM
in the year 2013
ABET member
3
األنشطة التدريسية :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
قواعد البيانات -IS125
مبادئ الخوارزميات وبرمجة الحاسباتCS152
172

املرحلة
الجامعية



الدراسات
العليا



جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

نظم التشغيلCS329
مبادئ لغات البرمجةCS237
بجوث العمليات والتطبيقات البرمجيةCSC327
هندسة البرمجياتCSC346
تقنيات االنترنت وبرمجة الويبCSC357
الرسم بالحاسبCSC276
موضوعات مختارة في نظم املعلوماتIS392
تجليل وتصميم الخوارزمياتCS313/CS315
أساسيات الخوارزمياتCSC244
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
1

2

البيانات الشخصية Personal Data:
االس ييم Name:

سيدة نبهان عودة

تاريخ ومكان امليالد Date and place of birth:

 1970/7/ 9مجافظة القليوبية  -مصر

البريد االلكتروني Email:

saoan@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية Scientific qualifications:
الدرجة العلمية
Scientific Degree

التخصب
Specialization

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
)College (Department

التاريخ
Date

بكالوريوس علوم
(امتياز مع مرتبة

رياضيات

جامعة عين شمس

1991

الشرف )
ماجستير
د تورا
أستاذ مشارك

3

رياضيات (معادالت
تفاضلية)
رياضيات (معادالت
تكاملية)
معادالت تفاضلية

جامعة عين شمس

1996

جامعة عين شمس

2003

جامعة القصيم

2011

التخصب ومجاالت االهتمام Specialization and areas of interest:
التخيصب العام General Specialization:

رياضيات بجتة

التخصب الدقيق Specialization:

معادالت تفاضلية وتكاملية

ميجاالت االهتمام العلمية :
Areas of Scientific Interest

املعادالت التفاضليه والتكامليه

174

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

4

السجل الوظيفي Employment Record:
الوظيفة
Position
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مدرس (أستاذ مساعد)
مدرس مساعد
معيد
(مجاضر)

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
كلية الحاسبات جامعة القصيم
كلية الحاسبات جامعة القصيم
قسم الرياضيات بكلية البنات جامعة عين شمس
قسم الرياضيات بكلية البنات جامعة عين شمس
قسم الرياضيات بكلية البنات جامعة عين شمس

5

األعمال اإلدارية واللجان :Administrative Work and Committees :

6

مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
مقرر لجنة األنشطة بكلية الحاسبات ملدة عامين
منسقة برنامج تعليم األقران ملدة عام
لجنة الجود والرعد  7سنوات +االختبارات وشئون الطالب (+املكتبات و exit
 )examحاليا
النتاج العلمي Publications and Presentations - Journal/Conference Papers:
اسم الباحث
(الباحثين)
Researcher
Name
(Researchers
)
د نصر على
حسن
د سيد نبهان
د عبد هللا
عبدالشافى
د مجمد
إسماعيل
د سيد نبهان

منشور/
غير
منشور
Publish
ed or
not
منشور

عنوان البجث
Title

Oscillation solutions of
supper linear differential
equations
Approximate solutions of
Volltera-Feredholm integral
equations

175

منشور

التاريخ
Date
 2011حتى اآلن
2010-2003
2003
 1996حتى 2002
 1991حتى 1996

التاريخ
Date

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

November 1995
The 1st international conference of
Math. & Phys., Science and Applications,
Egypt
J. of Proc. Math. Phys. Soc. Egypt, No.76
)(2002

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

J. of Proc. Math. Phys. Soc. Egypt,
No.76 (2002)

منشور

Approximate solutions of
Volltera-Hermistin integral
equations

J. KSIAM Vol.9, No.2, 45-53 (2005)

منشور

Chaos, Solitons & Fractals, 30, 851- 858
(2006)

منشور

Computational Material Science 45,
423-428 (2009)

منشور

Computational Materials Science47,
93–98 (2009)

منشور

Influence of thermal
conductivity and variable
a viscosity on the flow of
micropolar fluid past a
continuously moving plate
with suction or injection
Chebyshev finite difference
method for the effects of
variable viscosity and
variable thermal
conductivity on heat
transfer to a micro-polar
fluid from a non isothemal
stretching sheet with
suction and blowing
Analytical solution for the
effect of radiation on flow of
a magneto-micropolar fluid
past a continuously moving
plate with suction and
blowing
Numerical study for the
effects of thermophoresis
and variable thermal
conductivity on heat and
mass transfer over an
accelerating surface with
heat source
Chebyshev Finite Difference
Method for Mixed
Convection in Boundary
Layer Flow of a Magneto-

5TH Asian Mathematical Conference 22 – 26
JUNE 2009, Putra World Trade Centre,
Kuala Lumpur, Malaysia

منشور
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د عبد هللا
عبدالشافى
د مجمد
إسماعيل
د سيد نبهان
د مجمد
عديق
د سيد نبهان

د مجمد
عديق
د سيد نبهان

د مجمد
عديق
د سيد نبهان

د مجمد
عديق
د سيد نبهان

د مجمد
عديق
د سيد نبهان

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Journa Journal of Natural Science and
Mathematics , Vol. 4, 27-39 (2010).

منشور

Journal of Natural Science and
Mathematics, Vol. 4, 111-119
(2010).

منشور

The Global Journal of Pure and Applied
Mathematics (accepted)

مقبول
للنشر

International Mathematical Forum, Vol.
5, No. 43, 2131 – 2136 (2010)

منشور

Applied Mathematics, Vol. 1, 279-282
(2010).

منشور

Journal of Advances in Mathematics
,Vol. NO. 9, Issues 2, (2014)

منشور

Journal of Aerospace Engineering,
(2015). 04015045,1-7

منشور

Mathematics and Computer Science
(Accepted, 2017)

مقبول
للنشر

micropolar Fluid Over a
Horizontal Plate With
Thermal Radiation
Transient thermal radiative
convection flow of a heat
transfer past a continuously
moving porous boundary
Positive Solutions for
Nonlinear Singular Fifth
Order Boundary Value
Problem
Positive Solutions for
Nonlinear Singular Higher
Order Boundary Value
Problem
Positive Solutions for
Boundary Value Problems
of Higher Order differential
equations
Existence solution for 5th
order differential equation
under some conditions
On the Existence of a
Positive Solution for the
Class of nth Order
Nonlinear Differential
Equations
Analytical study for the
effects of chemical reaction
and mass transfer on free
convective flow past a
vertical isothermal cone
surface

On the Existence of Positive
Solution for nth Order
Differential Equation for
Boundary Value Problems
177

د مجمد
عديق
د سيد نبهان
د سيد نبهان

د سيد نبهان

د سيد نبهان

د سيد نبهان

د سيد نبهان

د مجمد
عديق
د سيد نبهان

د سيد نبهان

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Journal of Natural Science and
Mathematics (Accepted,
2017)

مقبول
للنشر

Submitted

جاهز
للنشر

Submitted

جاهز
للنشر

مكان انعقادها
Location
جامعة القصيم
جامعة القصيم

Existence and nonexistence د سيد نبهان
solutions for of positive
nonlinear higher order BVP
with in Banach spaces
Positive solutions for nth
د سيد نبهان
order differential equation
under some conditions
On positive solutions of
د سيد نبهان
boundary value problems
for 5th order differential
equation under some
conditions
Training Courses: الدورات التدريبية

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

اسم الدورة
Training Name
مهارات العرض الفعال
مهارات التقويم
والتدريس
مهارات البجث العلمي
تطبيقات برنامج ال
 في البجث العلميSPSS
تنمية مهارات القيادات
األدارية

Conferences and Scientific Seminars: املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Egypt

November 1995

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title
The 1st international
conference of Math. &
Phys., Science and
Applications

178

7

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
conference

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

9

األنشطة التدريسية Courses Taught:
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

املرحلة
الجامعية
Level

جميع مقررات الرياضيات البجته
الجبر---الهندسه---حساب التفاضل---حساب التكامل
معادالت تفاضليه ---احصاء---حساب التفاضل والتكامل ---
رياضيات متقا عه--
دوال خاعه
الجبر

√
√
√

الدراسات
العليا
Graduate
studies







√
√
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية :
Azra Begum

االس ييم :

10-07-1979

تاريخ ومكان امليالد :
البريد االلكتروني :
2

3

4

abmhmd@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

M.Sc
B.sc

Mathematics
Computer
Science

Bangalore University-Central College
Bangalore University-Mount Carmel
College

2005
2000

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

NA

التخصب الدقيق :

NA

ميجاالت االهتمام
العلمية :

NA
NA

السجل الوظيفي :
الوظيفة
مجاضر
مجاضر
مجاضر
مجاضر

5

India

جهة العمل وعنوانها
Al Qassim University
Bishop Cotton Women Christian College
CSI Goodwill Polytechnic for Women
Seventh Day Adventist Pre University College

التاريخ
2009 Till date
2007-2008
2006
2005-2006

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
Exam Committee
Graduation Project Committe
180

التاريخ
2013- to date
2016-todate

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

النتاج العلمي :

6
اسم
الباحث
(الباحثين)

عنوان البجث

7

الدورات التدريبية :

8

عنوان الدورة
اسم الدورة
Training of Trainers
1
MATLAB Session
2
املؤتمرات والندوات العلمية :
املؤتمر /
الندوة
1

9

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

تاريخها
5-4-6 September 2018
23-Oct-2018

التاريخ

عنوان املؤتمر /الندوة

مكان انعقادها
Female Campus-QU
FeMale Campus-QU

مكان االنعقاد

Training Of Trainers

األنشطة التدريسية :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Math 105 Differential Calculus
Math 203 Differential and Integral Calculus
Stat 224 Introduction to Probability and Statistics
Math 116 Linear Algebra and Multivariable Calculus
Math 109 Linear Algebra and Analytical Geometry
Stat 126 Introduction to Probability and Statistics
Math 112 Discreet Mathematics

181

املرحلة
الجامعية








الدراسات
العليا








جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Darein Hasan Shatwie

Name : االس ييم

السعودية-15/4/1982

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

Dh.shtawie@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date
2010

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

Computer
science

M.SC.

Jordan University

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Computer science

General Specialization : التخيصب العام

Computer science

Specialization : التخصب الدقيق

1

2

3

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
2005-20011

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Islamic Community College

الوظيفة
Position
lecturer

2012-2019

Qaseem University

lecturer

182

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Summer training committee
Checking and verification committee

التاريخ
Date
2012-2015
2017

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)

عنوان البجث
Title

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location
Jordan –Zarqa

تاريخها
Date
2010

Suadia-Qassem university

2018

عنوان الدورة
Training Title
Training course
in ASP.net,visual
basic .net ,ADO
التعلم النشط

6

7

اسم الدورة
Training Name
Training course in
ASP.net,visual basic
.net ,ADO
التعلم النشط
: املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

183

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies







املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Special topics II(sap)
Communication Skills
Physics(Lab)
Operation Research
Programming language I(C)
Multimedia
Software engineering
Data mobile communication
Algorithms
Data structures
Human communication Interface
Software engineering

184

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية :
أ.عدف عنبرين

االس ييم :

22-2-1983

تاريخ ومكان امليالد :
البريد االلكتروني :
2

abasy@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية :
الدرجة العلمية

التخصب

الجهة املانجة لها

التاريخ

M.Phil

Network
Security
Computer
Sciences
Computer
Sciences

IQRA UNIVERSITY-ISLAMABAD

2012

)COMSATS Institute of IT(ABBOTABAD

2005

University College Rawalpindi

2002

MCS
BCS

3

4

التخصب ومجاالت االهتمام :
التخيصب العام :

Computer Sciences

التخصب الدقيق :

Network Security

ميجاالت االهتمام
العلمية :

Network Security –Information Security - Bio Informatics
Algorithms- Image Processing

السجل الوظيفي :
الوظيفة
Research Associate
Lecturer

5

با ستان

جهة العمل وعنوانها
Azad Jammu & Kashmir University-Muzaffarabad
Qassim University -KSA

التاريخ
2005-2008
2008-To date

األعمال اإلدارية واللجان :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
Exam Committee
Student Affair Committee
185

التاريخ
2008- to date
2017

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

2017-todate
2018

Graduation Project Committee
Lab & office preparation Committee
: النتاج العلمي

6

اسم الباحث
)(الباحثين
DEVELOPING KIOSKDr. Zameer
TOUCH BASED
Ahmed
INTERACTIVE
Adhoni,Ms.Sadaf
INFORMATION SYSTEM
Ambreen,Dr.
Muhammad
NAzural
Islam,Mr.Sajjid
Mohammadi
: الدورات التدريبية

7

تاريخها
عنوان الدورة
اسم الدورة
5-4-6 September
Taring of Trainers
1
2018
Fe-Male Campus-QU
23-Oct-2018
MATLAB Session
2
Brunel College Rawalpindi 3 months Course - Professional Diploma in Computer
3
2003
Hardware(A+ Certification)
Female Campus-QU
2013
Arabic Language for non- native
4
speakers Certify
Female Campus-QU
2010
Conduct Web Development
5
Workshop
Female Campus-QU
2014
Conduct a Work Shop for
6
Networks – IPv 6 Transition
: املؤتمرات والندوات العلمية

8

تاريخ واجهة النشر

 غير منشور/منشور

International Journal of
Computer Science and
Information Security
(IJCSIS)October 2017

PUBLISHED

عنوان البجث

مكان انعقادها
Female Campus-QU

مكان االنعقاد

التاريخ

 الندوة/عنوان املؤتمر

/ املؤتمر
الندوة

: األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا




املرحلة
الجامعية




املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
-IS125 قواعد البيانات
CS152مبادئ الخوارزميات وبرمجة الحاسبات
CS329نظم التشغيل
186

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

مبادئ لغات البرمجةCS237
بجوث العمليات والتطبيقات البرمجيةCSC327
هندسة البرمجياتCSC346
تقنيات االنترنت وبرمجة الويبCSC357
الرسم بالحاسبCSC276
موضوعات مختارة في نظم املعلوماتIS392
تجليل وتصميم الخوارزمياتCS313/CS315
أساسيات الخوارزمياتCSC244

187



















جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Meshaiel Mohammad Alsheail

Name : االس ييم

24 Jan 1987, Unaizah

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

m.alsheail@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2007

Qassim University

Bachelor

2013

Western Michigan University

Computer
Science
Computer
Science

2

Master

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Artificial Intelligence

Specialization : التخصب الدقيق

Social Engineering, Machine Learning, Anti-Phishing,
Cybercrime, Learning Technology, Computer Science
Education, E-Commerce, E-learning, Information
education, and User Security Behavior, Behavioral
Analysis of Digital Evidence, User Behavior Modeling,
Intelligent Tutoring Systems, Social Computing, User
Experience, and Online Consumer Behavior.

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

188

1

3

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
2009-2008

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Princess Nora social center

2016 - 2009
2016

Qassim University
Qassim University

4

الوظيفة
Position
Public Relations
Officer
Teaching Assistant
lecturer

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Head of Exams Committee
Head of Extracurricular Activities
Head of Exams Committee
Member of the Academic Development Committee (ADC)
Member of the Annual Report Committee

التاريخ
Date
2009
2009
2010
2016
2017

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

Kalamazoo, MI, USA
Western Michigan
University, MI, USA

2011
2012

Six Sigma
Course in Decision
Making
189

6

اسم الدورة
Training
Name
Six Sigma

7

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

College of the Canyons in
collaboration with UCLA
Los Angeles, CA, USA
Online Learning Alliance,
CA, USA

2015

Educational Excellence
in E-learning

eLearning
Pioneers

2015

Create E-learning
courses

eLearning
Pioneers

Qassim University

2018

Certified Trainer

Training of
Trainers
(TOT)

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies












املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

CSC 422- Computer Network
CSC 329 – Operating System
CSC 325 – Database and File Organization
IS 125 - Database
IS 324 - Modern concepts of software applications
IT 131 - Database
CS 182- computer programming
COE 122 - Logical Design (Lab)
CS 222 – Operating System
Human Computer Interaction
E- Commerce

190

8

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Maha Fahad Alotaibi

Name : االس ييم

08/02/1986

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

atiebymf@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2008

Qassim University

.B.Sc

2014

Qassim University

Computer
Science
Computer
Science

Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Artificial Intelligent

Specialization : التخصب الدقيق

Artificial Intelligent, Simulation, Agent Based
simulation. Decision Support system. Mobile
technique

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

Employment Record : السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim- Qassim University
Qassim Universityu
University- Qassim
University
University
191

2

.M.Sc

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
2016
2016-2008

1

الوظيفة
Position
Lecturer
assistant

3

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2018
2018
2017

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Summer Training and Graduation Committee
Laboratories and Offices Preparation Committee
Exam Committee
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

Riyadh/2018

Published

2018

Not Publish yet

6

اسم الباحث
)(الباحثين
عنوان البجث
Researcher
Title
Name
(Researchers)
Agent Based Simulation for Maha Alotaibi
Coordination Emergency
Dina
Response: State of the Art Mohamoud
Coordination Emergency Maha Alotaibi
Response Framework
Dina
(CERF): A Proposed Model Mohamoud
Training Courses : الدورات التدريبية

مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

Qassim

Jan/5-6/2009

SPSS Applicatio in
academic

192

اسم الدورة
Training
Name
SPSS

7

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Riyadh

2018

/عنوان املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
Title
Riyadh

 الندوة/ املؤتمر
Conference/Seminars
National Computer
Conference (25-26
April, 2018)
is technically cosponsored by
.IEEE Saudi Section

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies







املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code








Computer Networks & Lab
)2( Database
Knowledge Based System
Decision Support System
Logic Design
Operating System

193

8

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Jowharah Fahad M. Alshobaili

Name : االس ييم

29/10/1981 – Saudi Arabia

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

j.alshobaili@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2007/2008

Qassim University

Bachelor's degree

2015

Qassim University

Computer
Science
Computer
Science

Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Computer Science

Specialization : التخصب الدقيق

AI –Data analysis

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University

194

2

master's degree

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
2008- Present

1

الوظيفة
Position
Teaching Assistant

3

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
TAs and Sponsored Postgrad Students Committee
E-Gate Committee
Academic Development Committee

التاريخ
Date
2016 - present
2017 - present
2018

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

2014
In Proceedings of the 6th
International Conference
on Management of
Emergent Digital
EcoSystems, MEDES’14,
ACM, 15-17 September
2014, Qassim, Saudi
Arabia, pp. 95-100.
2017
Meiselwitz G. (eds) Social
Computing and Social
Media. Applications and
Analytics. SCSM 2017.
Lecture Notes in
Computer Science, vol
10283. Springer, Cham

Published

Gene regulatory
networks estimation
using uniting
Bayesian
subnetworks

Published

AraSenTi-Lexicon: A
Different Approach.

195

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)
Jowharah AlShobaili and
Prof.
Aboubekeur
Hamdi-Cherif

Hadeel
AlNegheimish,
Jowharah
Alshobaili,
Nora
AlMansour,
Rawan Bin
Shiha, Nora
alTwairesh,
Sarah
Alhumoud

6

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Training Courses : الدورات التدريبية

مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

اسم الدورة
Training
Name

عنوان الدورة
Training Title

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

Qassim, Saudi Arabia

2014

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title
The 6th International
Conference on
Management of
Emergent Digital
EcoSystems, MEDES’14,
ACM,

املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code








IT214: Object Oriented Programming I
IT315: Object Oriented Programming II
IT372: Data mining and warehousing
CSC283: Discrete Structure
CS211: Concepts of Algorithms
IT271:Web Technologies
196

8

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars
ACM

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies







7

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Rehab Abdullah Alawadh

Name : االس ييم

30-10-1988 - Saudi Arabia - Qassim - Buraydah

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

141502@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

03-03-2016

United kingdom – University of
Bedfordshire
Saudi Arabia – Qassim University

Computer
Networking
Information
Technology

Master

09-07-2011

Information Technology

General Specialization : التخيصب العام

Computer Networks

Specialization : التخصب الدقيق

Networking – Security – Wireless Networks

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University

197

2

Bachelor

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
26-12-1432

1

الوظيفة
Position
Teaching Assistant

3

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
26-12-1438

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
منسقه الدراسات العليا
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

9-04-2012

SPSS Applications in
academic research
Guidance & consulting
skills for the university
student
Strategic planning in
higher education
Training of trainers

27-12-2011

03-01-2012
04-08-2018

198

6

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

5

اسم الدورة
Training
Name

7

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

8

املؤتمرات والندوات العلمية Conferences and Scientific Seminars :
املؤتمر /
الندوة
Conference/
Seminars

9

عنوان املؤتمر /الندوة
Conference/Seminars
Title

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

األنشطة التدريسية Courses Taught :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

املرحلة
الجامعية
Level

) 361 (System Administration and maintenance
) 414 ( Unix and Linux








199

الدراسات
العليا
Graduate
studies







جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Norah Abdullah Albazzai

Name : االس ييم

12/06/1988- Buraydah

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

n.albazzai@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2012

Qassim University

Information
Technology

2015

The University of Nottingham

Information
Technology

Bachelor in
Information
Technology
Master of Science in
Information
Technology

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Information Technology

General Specialization : التخيصب العام

Information Technology

Specialization : التخصب الدقيق

Cloud Computing, Distributed Systems
Mobile Application Development
Web Application Development, Internet of Things
Artificial Intelligence

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

200

1

2

3

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
– 2012/10
Present

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University
Buraydah, Saudi Arabia

الوظيفة
Position
Teacher Assitant

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2016- present

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

201

6

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Summer Training Committee
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

4

اسم الدورة
Training
Name

7

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies







املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

√
√
√
√



Web Technologies/ IT271
Mobile and Cloud Computing /IT342
Concepts of Programming Languages /CSC237
Computer Programming 3/ CS182

202

8

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
عز بنت عبداله سليمان الربدي
Azzah Abdullah Suliman AlRebdi

Name : االس ييم

20/07/1988

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

a.alrebdi@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

7/2011
9/2015

Qassim University
University of Nottingham

Information Technology
Human Computer
Interaction

Bachelor Degree
Master Degree

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام
Computer Science

General Specialization : التخيصب العام

Human Computer Interaction

Specialization : التخصب الدقيق

Human Computer Interaction, Ethnography,
Development of novel interactive devices,
Ubiquitous Computing

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

Employment Record : السجل الوظيفي
التاريخ
Date
2011 - now

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University

203

الوظيفة
Position
Lecturer

1

2

3

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
2013 - now
2013 - now
2013 - now
2013 - now

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Coordinator of Student Affair in Computer School – Female Section
Deputy of Student Affair Committee
Member in Academic Advising and Registration Committee
Member in Faculty Staff Committee
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

مكان االنعقاد
Location

التاريخ
Date

204

7

اسم الدورة
Training
Name

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية
 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

6

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

5

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

9

األنشطة التدريسية Courses Taught :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

املرحلة
الجامعية
Level

Programming Language (||) – C Language
Human Computer Interaction
Web technologies
Operating Systems
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الدراسات
العليا
Graduate
studies







جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
1

2

3

4

البيانات الشخصية Personal Data :
االس ييم Name :

سامية عبدهللا العنزي

تاريخ ومكان امليالد Date and place of birth :

1988/11/17م  ,القصيم  -بريدة

البريد االلكتروني Email :

Sa.alanazi@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية Scientific qualifications :
الدرجة العلمية
Scientific Degree

التخصب
Specialization

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
)College (Department

التاريخ
Date

بكالوريوس
ماجستير

تقنية معلومات
هندسة برمجيات

جامعة القصيم
جامعة امللك سعود

2012/2/5م
2017/4/25م

التخصب ومجاالت االهتمام Specialization and areas of interest :
التخيصب العام General Specialization :

تقنية معلومات

التخصب الدقيق Specialization :

هندسة برمجيات

ميجاالت االهتمام العلمية :
Areas of Scientific Interest

Artificial intelligent , Machine learning , Cyber
Security, Big data ,Develop software systems

السجل الوظيفي Employment Record :
الوظيفة
Position
معيد

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
جامعة القصيم – كلية الحاسب – املقر الرئيسلي

206

التاريخ
Date
29-12-1433هي

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
E-Gate Committee
Summer Training and Graduation Committee
Academic Development Committee

التاريخ
Date
م2018/9/25
م2018/9/25
م2018/9/25

Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

International Journal of
Computers, 1, 154-157,
2016.

Published

International Conference
on Computer Science and
Technology (ICCST 2016),
Seoul, South Korea, Nov.,
.2016

Published

اسم الباحث
)(الباحثين
عنوان البجث
Researcher
Title
Name
(Researchers)
An Improved Similarity Samiyah AlMetric for
Anazi,
Recommender
Pandian
Systems
Vasant, M.
Abdullah-Al.Wadud
Similarity Measure for S. Al-Anazi, M.
Collaborative Filtering Abdullah-AlBased on User
Wadud, P.
Preferences
Vasant

Training Courses : الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

جامعة القصيم

م13/12/2017

Women leadership in
higher education

207

6

اسم الدورة
Training
Name
Academic
leadership
developmen
t workshop

7

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

جامعة القصيم

 م4-6/9/2018

Training of Trainers

TOT

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies






املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code






383 CS – Software Engineering
491 IT– Information Technology Project Management
498 IT – Research Methodology & Ethical Issues
342 IS – Information System Engineering
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8

9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
1

2

3

4

البيانات الشخصية Personal Data :
االس ييم Name :

فاتن عبدالكريم الرسيني

تاريخ ومكان امليالد Date and place of birth :

 1405/5/6ه  -بريدة

البريد االلكتروني Email :

frsieny@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية Scientific qualifications :
الدرجة العلمية
Scientific Degree

التخصب
Specialization

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
)College (Department

التاريخ
Date

بكالريوس
ماجستير

حاسب آلي
علوم حاسب

جامعة القصيم
جامعة القصيم

 1428/6/9ه
 1435/8/5ه

التخصب ومجاالت االهتمام Specialization and areas of interest :
التخيصب العام General Specialization :

علوم حاسب

التخصب الدقيق Specialization :

علوم حاسب

ميجاالت االهتمام العلمية :
Areas of Scientific Interest

Machine learning- Data mining - Bioinformatics

السجل الوظيفي Employment Record :
الوظيفة
Position
معيد

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
جامعة القصيم
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التاريخ
Date
 1429/3/7ه حتى تاريخه

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

5

األعمال اإلدارية واللجان :Administrative Work and Committees :
مسمى العمل اإلداري /اللجان واملهام
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
TAs and Sponsored Postgrad Students Committee
Graduation Projects Committee
Annual and Manual Report Committee

6

النتاج العلمي Publications and Presentations - Journal/Conference Papers :
اسم الباحث
(الباحثين)
Researcher
Name
)(Researchers

7

التاريخ
Date
 1435ه 1437-ه
 1438ه –  1439ه
 1438ه –  1439ه

عنوان البجث
Title

منشور /غير منشور
Published or not

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

الدورات التدريبية Training Courses :
اسم الدورة
Training
Name
وحدة تنمية
املهارات
وحدة تنمية
املهارات
وحدة تنمية
املهارات
وحدة تنمية
املهارات
توحيد
سياسة
ضبط
الجودة

عنوان الدورة
Training Title

تاريخها
Date

مكان انعقادها
Location

مهارات البجث العلمي

 1429/3/ 25-24ه

تطبيقات برنامج  SPSSفي
البجث العلمي
استخدام الحاسب في
التدريس
مهارات البجث النوعي

 1430/1/9-8ه

 1430/5/18-16ه

توحيد سياسة ضبط الجودة

 1436/4/22ه

عمادة التطوير األكاديمي –
جامعة القصيم
عمادة التطوير األكاديمي –
جامعة القصيم
عمادة التطوير األكاديمي –
جامعة القصيم
عمادة التطوير األكاديمي –
جامعة القصيم
عمادة التطوير األكاديمي –
جامعة القصيم

 1430/1/29ه
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جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

8

املؤتمرات والندوات العلمية Conferences and Scientific Seminars :
املؤتمر /
الندوة
Conference/
Seminars
SDMA 2014 Symposium
SDMA
on Data Mining and
Applications
عنوان املؤتمر /الندوة
Conference/Seminars
Title

9

التاريخ
Date

مكان االنعقاد
Location

2014

King Sultan University

األنشطة التدريسية Courses Taught :
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

املرحلة
الجامعية
Level

ترا يب البيانات CS 214
ترا يب مجددةCSC 283
نظم التشغيلCS 222
البرمجة املرئية IT 214
تجليل وتصميم نظم املعلومات IT 352
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الدراسات
العليا
Graduate
studies







جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
1

2

3

4

البيانات الشخصية Personal Data:
االس ييم Name:

بيان جهز عيد املخلفي

تاريخ ومكان امليالد Date and place of birth:

بريدة – 1985\5\30

البريد االلكتروني Email:

25541@qu.edu.sa

املؤهالت العلمية Scientific qualifications:
الدرجة العلمية
Scientific Degree

التخصب
Specialization

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
)College (Department

التاريخ
Date

بكالوريوس
ماجستير

علوم حاسب
إدارة املعلومات

جامعة القصيم
جامعة القصيم

2007
2014

التخصب ومجاالت االهتمام Specialization and areas of interest:
التخيصب العام General Specialization:

علوم حاسب

التخصب الدقيق Specialization:

إدارة معلومات

ميجاالت االهتمامالعلمية :
Areas of Scientific Interest

Data mining, Machine Learning
Programming languages

السجل الوظيفي Employment Record:
الوظيفة
Position
معيد

جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
جامعة القصيم

212

التاريخ
Date
2008

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees: األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
متعدد
متعدد
متعدد

5

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
عضو لجنة سير لالختبارات النهائية
عضو لجنة رعد لالختبارات النهائية
عضو لجنة مشاريع التخرج
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers: النتاج العلمي

6

اسم الباحث
)(الباحثين
 غير منشور/منشور
تاريخ واجهة النشر
عنوان البجث
Researcher
Location and Year
Published or not
Title
Name
(Researchers)
Bayan Almakhlefy, Adel Aloraini, Using Machine Learning of Graphical Models for a better
understanding of breast cancer development. In proceeding of SDMA2014. 08 May 2014[Best
Poster Award].
Training Courses: الدورات التدريبية
مكان انعقادها
Location
جامعة القصيم

تاريخها
Date

جامعة القصيم

2018

عنوان الدورة
Training Title
تطوير مهارات تقويم التجصيل
الدراسلي
Training of Trainer(TOT)
Training Course

اسم الدورة
Training Name
تطوير مهارات تقويم
التجصيل الدراسلي
Training of
Trainer(TOT)
Training Course

Conferences and Scientific Seminars: املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

213

7

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

9

األنشطة التدريسية Courses Taught:
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code

املرحلة
الجامعية
Level

البرمجة بلغة vbasic.net
البرمجة بلغة C++
تقنيات الويب HTML
programming languages Concepts
Operation Research
Database
Logic Design

√
√
√
√
√
√
√

214

الدراسات
العليا
Graduate
studies







جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae
Personal Data : البيانات الشخصية
Nada Ibrahim Alhothaly

Name : االس ييم

KSA, Qassim ,Unaizah

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

Nhthly@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

التخصب
Specialization

الدرجة العلمية
Scientific Degree

2007

Qassim University

B.CS

2015

The University of Montana, USA

Computer
science
Master of
Science

Computer science

General Specialization : التخيصب العام

E-Learning

Specialization : التخصب الدقيق

E-Learning, HCI, Database

: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest
Employment Record : السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
The ministry of education
Qassim University

215

2

M.Cs

Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

التاريخ
Date
For two months duration.
Since2009- Current

1

الوظيفة
Position
Teacher
Demonstrator

3

4

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date
Spring2016
Fall 2016
Spring 2017, Fall
SpringSpring
and Fall
2017,
and2018
Fall
2018

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks
Manual and annual report
Manual and Annual report
Balck Board
Oracle Academy Coordinator
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

عنوان البجث
Title

مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

USA
USA
Qassim University
Qassim University

2013
2013
2017
2018

عنوان
الدورة
Training
Title

6

اسم الباحث
)(الباحثين
Researcher
Name
(Researchers)

Training Courses : الدورات التدريبية

7

اسم الدورة
Training Name
Moodle AccessAbility
Moodle as a MOOC
Black Board workshop
دورة تدريب املدربين

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

5

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date
216

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

8

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Orlando, USA
USA ,Montana
Riyadh, KSA

2014
2015
2018

E-Learning
E-learning
Google Cloud on Bard

E-Learning
E-learning
Google
Cloud on
Bard

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies





املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code






CSC283 DISCERET STRUCUTRE ------- Undergrad
IT 131 DATABASE 1-------- Undergrad
IT 332 ADVANCE DATABASE--------- Undergrad
IS 326 DATABASE 2----------- Undergrad
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9

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
Faculty Vitae

Personal Data : البيانات الشخصية

Noorah Abdulaziz Ali Alghasham

Name : االس ييم

Unyzah, 1991/8/13

Date and place of birth : تاريخ ومكان امليالد

n.alghasham@qu.edu.sa

Email : البريد االلكتروني
Scientific qualifications : املؤهالت العلمية

التاريخ
Date

الجهة املانجة لها
Institution Name, Location and
College (Department)

2014

Qassim University

التخصب
Specialization

Employment Record : السجل الوظيفي
جهة العمل وعنوانها
Place of Work and Address
Qassim University

4

الوظيفة
Position
TA

:Administrative Work and Committees : األعمال اإلدارية واللجان
التاريخ
Date

 اللجان واملهام/مسمى العمل اإلداري
Name of Administrative Work / Committees and Tasks

2016-2017

.Organizing the college’s graduation projects fair
218

3

General : التخيصب العام
Specialization
: التخصب الدقيق
Specialization
: ميجاالت االهتمام العلمية
Areas of Scientific Interest

Information Technology & Fundamentals

التاريخ
Date
2016

2

الدرجة العلمية
Scientific Degree

Information
.B.Sc
Technology
Specialization and areas of interest : التخصب ومجاالت االهتمام

Information Technology

1

5

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

2018
2018
2018
2018

E-gate Committee
Graduation Projects Committee
Academic Development Committee
TAs and Sponsored Postgrad Students Committee
Publications and Presentations - Journal/Conference Papers : النتاج العلمي

تاريخ واجهة النشر
Location and Year

 غير منشور/منشور
Published or not

IIT’16 by the Collage of
Information Technology
(CIT) of the United Arab
Emirates University
)(UAEU
-IEEE

PUBLISHED

Information and
Computer Security Jornal

PUBLISHED

اسم الباحث
)(الباحثين
عنوان البجث
Researcher
Title
Name
(Researchers)
Analysis of Free-text
Suliman A.
Keystroke Dynamics
Alsuhibany,
for Arabic Language
Muna
Using Euclidean
Almushyti,
Distance
Noorah
Alghasham
and Fatimah
Alkhudier
The Impact of Using
Suliman A.
Different Keyboards
Alsuhibany,
on User Authentication
Muna
for Arabic Free-Text
Almushyti,
Noorah
Alghasham
and Fatimah
Alkhudier
Training Courses : الدورات التدريبية

مكان انعقادها
Location

تاريخها
Date

عنوان الدورة
Training Title

اسطنبول

 هي1439/3/8

أساليب ا تشاف املشكالت
النفسية واالجتماعية عند
الطالب و رق التعامل معها
219

6

اسم الدورة
Training
Name

7

جامعة القصيم
كلية الحاسب – قسم تقنية المعلومات
برنامج ماجستير العلوم فر تقنية المعلومات ر

Conferences and Scientific Seminars : املؤتمرات والندوات العلمية

مكان االنعقاد
Location

 الندوة/عنوان املؤتمر
Conference/Seminars
Title

التاريخ
Date

/ املؤتمر
الندوة
Conference/
Seminars

Courses Taught : األنشطة التدريسية
الدراسات
العليا
Graduate
studies


املرحلة
الجامعية
Level

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
Course Title and Code























CEN345: Computer Network
COE352: Computer Networks Lab
CSC357: Internet Techniques and Web Programming
IT271: Web Technologies
IT344: Design and programming of GUI
IT315: Object Oriented Programming II
CS214/CSC214: Data Structure
IT214: Object Oriented Programming I
IS224:Visual Programming
CSC414: Introduction to Linux/Unix System
CS181: Computer Programming II
IT131: Database
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8

9

