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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز
 االنجليزية متوسط ممتاز ممتاز
 الفرنسية ممتاز ممتاز ممتاز
 البولندية  ممتاز ممتاز ممتاز

 
لعلمية والشهادات )بدءا من   األحدث(المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 3663 دكتوراه الجامعة االقتصادية بفروتسواف بولندا
 ماجستير الجامعة التقنية بفروتسواف بولندا

 

3661 
 3663 بكالوريوس الجامعة التقنية بفروتسواف بولندا

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة التسويق االلكتروني لبرمجيات المحاسبة
 الماجتسير ارسال الصوت و الصورة في الشبكة المحلية من نوع "توكن رينغ "

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
كلية الدراسات التطبيقية و خدمة  الى االن 1131

 /جامعة الدمامالمجتمع 
 استاذ مساعد 

 استاذ مساعد كلية التربية /جامعة الدمام 1112-1131



 

المدرسة العليا لعلوم الحاسب و  1119-1112

 1التكنولوجيا / جامعة تونس 
 استاذ مساعد

 استاذ مساعد  /وزارة المعارفكلية المعلمين  3666-1119

جامعة  المدرسة العليا لالتصاالت / 3666 - 3663

 3تونس 

 استاذ مساعد

 /  بفروتسواف  الجامعة االقتصادية 3663 - 3661

 بولندا

 محاضر

 

 اإلنجازات العلمية

 ألبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصةا
 

 # الباحثينأسماء  عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
International Conference 

on Security and 

Management 

WorldComp’08 Las 

Vegas Nevada,USA  /

8002 

Realization of Customer 

Authentication by SMS and 

a New Way to Pay in E-

Commerce 

 3 عبدالرزاق بن صالح

First International 
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Technology & 

Accessibility , Tunisia 

2007  

 

Transactions Security and 

Payments via E-Commerce 

in Tunisia. 

 1 عبدالرزاق بن صالح

International Conference 

on Security and 

Management 

WorldComp’07 Las 

Vegas Nevada,USA  /

8002 

More Security on Tunisian 

E-Commerce Payments by 

Using SMS for Customer’s 

Authenticity With National 

Post Office, 

 1 عبدالرزاق بن صالح

 
 الحاليةاألبحاث 

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث
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لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 3 الكمبيوتر تشغيلنظم  MIS231 اتمحاضر

 1 طرق بحث FIN115 محاضرات
 1 مهارات حاسب الي COMP141 ملا/ معاتمحاضر

 4 مشروع تخرج  MIS499 محاضرات
 3 نظم المعلومات االدارية MIS102 محاضرات
 9 الشبكات وأمن الحاسوب MIS231 محاضرات

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
خصائصها( كما يتم التعرف  –أنواعها  –تناول المقرر ماهية نظم التشغيل )تعريفها , MIS231, الكمبيوتر تشغيلنظم 

 على هيكلة نظم تشغيل الحاسوب وهيكلة نظم الكمبيوتر، كما سيتعرف الطالب على العمليات وأنواعها والتشعبات
Threads . رق جدولة وحدة المعالجة المركزيةكما يتعرف الطالب من خالل هذا المقرر على طCPU  

Scheduling, التزامنSynchronization  و مشاكله ومعنى الجمودDeadlock   .إدارة  متى يحدث وكيف نتجنبه
 .الذاكرة الرئيسية والذاكرة االفتراضية, كما سيتم استعراض مبادئ إدارة األجهزة, إدارة الملفات والنظم الموزعة

3 

الهدف من هذا المقرر هو اكساب الطالب/ الطالبة المعرفة الالزمة باألسس العامة لطرق البحث  ,FIN115, طرق بحث

العلمي والتي يجب أتباعها عند القيام بعمل بحث علمي، وأهم الجوانب التي يجب مراعاتها، كما يهدف المقرر لتمكين 
ث، مناهج البحث العلمي، العينات وأدوات جمع الطالب من االلمام بخصائص البحث والباحث الجيد، خطوات اعداد البح

المعلومات، تحليل البيانات باستخدام حزمة من االدوات االحصائية، كتابة الشكل النهائي للبحث، توثيق مصادر المعلومات، 
 .والتعرف على مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية واستخدامها في البحث العلمي

1 

يهدف هذا المقرر عند إتمام الطالب دراسته بنجاح أن يكون قد استوعب المهارات ,  1COMP14, مهارات حاسب الي

إن يتعرف الطالب على حزمة برامج المكتب من   أن يتعرف الطالب على المفاهيم األساسية في تقنية المعلومات.  التالية:
أن يتقن الطالب التعامل   والبرمجيات التطبيقية. أن يميز الطالب بين برمجيات النظم  وورد واكسل وبوربوينت وانترنت.

  .ان يكون قادرا على استخدام مكونات الحاسوب األساسية والطرفيات  مع البريد االلكتروني والعرض التقديمي .

1 

يدرس الطالب مشروع التخرج في فصلين متتالين يكمالن بعضها البعض في هذا المقرر يقوم ,  MIS499,مشروع تخرج

بعد ذلك تقوم كل مجموعة بتطوير نظام برمجي متكامل   الطالب بتكوين مجموعات لتحديد موضوع المشروع ثم تحليله.
لحل الموضوع. في الفصل االول , متوقع من كل مجموعة االنتهاء من الجوانب النظرية الخاصة بالمشروع, على ان يتم 

عة في نهاية الفصل الدراسي الثاني تقديم تقرير كتابي ثم عرضة اكمال الجانب العملي في الفصل الثاني. على كل مجمو
 .فما يخص التقرير فان انجازه يتم حسب المواصفات المطلوبة لدى الجامعة  ومناقشته شفهيا.

4 

تناول هذا المقرر إلى التعريف بنظم المعلومات وأهميتها في المنظمات وأنواع نظم  ,MIS102, نظم المعلومات االدارية

يتم التعرف على المستوى   األثار االقتصادية والسلوكية لنظم المعلومات على المنظمة.  معلومات .كما يركز على تحليلال
االستراتيجي لألعمال التجارية والمستوى االستراتيجي للصناعة. ويتم التعرف على معايير التجارة اإللكترونية ونظم الدفع 

وتحديد مكوناتها بناءاً على احتياجات أعمال   التحتية لتكنولوجيا المعلومات اإللكتروني. ويتم التعرف على البنية
التعرف على األبعاد األخالقية لنظم المعلومات في   التعرف على قواعد البيانات وشبكات االتصاالت.  المنظمة.
 .فهم قيمة األعمال في نظم المعلومات   األعمال.

3 

يتناول المقرر التعريف بجميع أساسيات شبكات الحاسب باإلضافة إلى الكثير من  , MIS231,الشبكات وأمن الحاسوب

الموضوعات المتقدمة بهذا المجال، كذلك البنية للتحتية للشبكات ومكونات الشبكات وطرق عمل الشبكات. كما يتناول 
لمقرر مفهوم امن المعلومات و الفيروسات من حيث األنواع و طريقة عملها وكذلك برمجيات التجسس و البرمجيات ا

على أساليب مهاجمة الحاسبات واالستراتيجيات المثلى للحماية منها.   الضارة مثل الديدان و أحصنة طروادة. التعرف
ية منها. المعرفة األساسية والتطبيقية في األمن و الحماية من األخطار المحتملة عند االتصال باإلنترنت و طرق الحما

 .البرمجيات الضارة لتأمين نظم المعلومات
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http://www.uod.edu.sa/ar/courses/networks-and-computer-security
http://www.uod.edu.sa/ar/courses/networks-and-computer-security


 

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
المدرسة العليا لعلوم  1112

الحاسب و التكنولوجيا 

 1/ جامعة تونس 

االلكتروني لخدمات التجارة نظام الدفع 

    االلكترونية
 3 الماجستير

 
 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع 

 /جامعة الدمام
 3 1139 االن لكليةالويب ل لجنة موقع عضو

كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع 

 /جامعة الدمام
 1 1133 1139 رئيس اللجنة الرياضية

و خدمة المجتمع كلية الدراسات التطبيقية 

 /جامعة الدمام
 1 1134 1133 الويب للكليةلجنة  رئيس

 
 

 
لتقنية   .. الخ(الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا
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