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 ملخص البحث:

  كما تهدف إلعى التععرف  علم البيانات والبيانات الضخمةعلى مفهوم تهدف هذه الدراسة إلى التعرف 
ن أقسععام ومععدارس المكتبععات والمعلومععات خصععائص المقععررات الدراسععية لعلععم البيانععات فعع  عينععة معععلععى 

وتوصعلت  .الوصف  التحليل    باستخدام المنهج  م2019/2020خال  العام الجامع   بالجامعات األمريكية
% مععن إجمععال  13.6مقععرر خععاص بعلععم البيانععات بنسععبة  213يتععوافر عععد  نتععائج منهععا :  الدراسععة إلععى 

. وقعد ختمعت الدراسعة بععد  توصعيات   المقررات المتاحة ف  مدارس المكتبات والمعلومعات عينعة الدراسعة 
ف  أهداف ومحتعوي مقعررات البعرامج الحاليعة ألقسعام المكتبعات والمعلومعات   والعمع  إعاد  النظر أبرزها 

 متطلبات سو  العم  وخاصة ف  مجا  علم البيانات . على توافقها ما

 : الكلمات المفتاحية

 البيانات الضخمة   علم البيانات   عالم البيانات   تدريس علوم المكتبات والمعلومات 

 تمهيد :

بايت إكسعا 1200يعتم إنتعاج معا يقعرب معن  إلعى أنعه  Louridas and Ebertيشير لورايدس وايبرت 
exabytes على حد سعواء ظعاهر  طوفعان  ك  من األفراد والمؤسساتيواجه ؛ وبالتال   انات سنويًامن البي

  يقوم بعه الفعرد جما البيانات حو  ك  نشاط إنتاج و  يتم  ف  العصر الحال   فعلى سبي  المثا  ( 1)البيانات
  أو أنشعطة مؤقتعة سواء كان ذلك أنشطة يومية مث  تصفح اإلنترنت أو استخدام الهعاتف أو التنقع  فع  سعيار

هعذا يمثع  و.  أو التسو  ف  السوبر ماركت أو طلب قرض معن البنعك ف المستش السجالت الصحية ف مث  
بمثابعة  آلنهعا؛  الكم الهائ  من البيانات غير المهيكلعة تحعديات هائلعة لقطعاع األعمعا  وتكنولوجيعا المعلومعات

 . الحتياجات التسويق أو البحل والتطويرمصدر غن  الستخراج المعلومات واستخالص النتائج سواء 

اسععتمرار زيععاد  حجععم البيانععات   يععنعكس  أنععه فعع  السععنوات األخيععر  إلععى Burtchيشععير بععورت  كمععا 
العذين لعديهم المهعارات  Data Scientistsارتفاع الطلب ف  سو  العم  على علماء البيانات  على المتاحة

ذات أهميعة علميعة أو اقتصعادية أو  سعتخالص مفعاهيمال عالجتهعاومالضعخمة البيانعات  وتحلي الالزمة إلدار  
 .(2)لدعم واتخاذ القرارات ف  مختلف المجاالت اجتماعية

  أطلقعت العديعد معن مؤسسعات التعلعيم  رتفاع الطلب ف  سو  العمع  علعى علمعاء البيانعاتالاستجابة و
أو ذكعاء  Data Analytics البيانعات بعرامج مختلطعة مثع  تحلعيالتاألمريكيعة العال  فع  الواليعات المتحعد  

  أطلقععت  م2011فعع  عععام و . Data Science البيانععات علععمأو  Business Intelligence األعمععا 
 Master برنعامج ماجسعتير العلعوم فع  التحلعيالت Louisiana State Universityجامعة والية لويزيانا 

of Science program in Analytics . ان جأنشأت جامععة واليعة ميشعيبعد مرور عام   وMichigan 

State University  برنامج درجة الماجستير فع  تحلعيالت األعمعا Master’s degree program in 

Business Analytics .  افتتحت جامععة نيويعورك كماNew York University  مركعًزا لعلعوم البيانعات
Center for Data Science  العلععوم فعع  علععوم البيانععات الستضععافة برنععامج ماجسععتيرMaster of 
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Science program in Data Science  م . ولقعد 2013عام   وتم إطال  فصلها االفتتاح  ف  خريف
: وتشععم   ن المععدارس التعع  تستضععيف بععرامج علععوم البيانععات متنوعععةأأوضععحت اسععتجابات هععذه الجامعععات 

 Information  ومعدارس المعلومعات  Computer Science  وعلعوم الكمبيعوتر  Businessاألعمعا  

Schools ومدارس الفنون والعلوم   Arts and Sciences Schools (3). 

 : االطار المنهجيأوال : 

  أهمية الدراسة :. 1

اتجاهعات تعليميعة جديعد  وحيويعة  -باعتباره تخصصعاً مسعتحدثاً  - Data Scienceيُقدم علم البيانات 
ف  مدارس علم المكتبات والمعلومعات فع  الوقعت العراهن   فعلع  سعبي  المثعا  : يقعدم قسعم علعم المعلومعات 

علعوم  ومدرسعة   Indiana University in Bloomingtonوالمكتبعات بجامععة إنعديانا فع  بلوميجنتعون 
 Urbana Champaignفعع  أوربانععا شععامبين  University of Illinioisالمعلومععات بجامعععة إلينععويز 

تخصععص علععم البيانععات علععى مسععتوى درجععة الماجسععتير فعع  علععم المكتبععات   ودرجععة الماجسععتير فعع  علععم 
مقررات مث  :  University of Washingtonالمعلومات . وتتيح مدرسة المعلومات ف  جامعة واشنطن 

 Programming   والبرمجعة لعلعم البيانعات Introduction to Data Scienceمقدمة ف  علم البيانعات 

for Data Science  وتمثي  البيانات  Data Visualization ومعالجة البيانات   Data Processing 
ضععمن أدلععة المقععررات الدراسععية الخاصععة بهععا . وتقععدم مدرسععة دراسععات المعلومععات فعع  جامعععة سععيراكيوز 

Syracuse University البيانات على مستوى الدراسات العليعا . ويشعير كع  ذلعك إلعى  أيضا برنامجاً لعلم
أن مدارس علم المكتبات والمعلومات تضطلا بدور رائعد فع  االرتقعاء بتعلعيم علعم البيانعات عبعر العديعد معن 

 Library and Informationالتخصصعات . وبالتعال  يتععين علعى معدارس علعم المكتبعات والمعلومعات 

Science (LIS) المعلومات    ومدارسiSchools  السع  إلى إحدال نوع من التكامع  بعين كعال معن علعم
البيانععات وعلععم المعلومععات   لتطععوير مععدارس علععم المكتبععات والمعلومععات   واالرتقععاء بهععا لمواكبععة عصععر 

 .Big Data (4)البيانات الضخمة 

وتبرز أهمية هذه الدراسة ف  إلقائها الضوء على خصائص البيانات الضعخمة ومفهعوم علعم البيانعات   
إلععى جانععب المهععارات المطلوبععة فعع  علمععاء البيانععات . وقععد سععلطت الدراسععة الضععوء أيضععا علععى خصععائص 

  كعذلك تسعتمد مقررات علم البيانات ف  مدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكيعة عينعة الدراسعة 
الدراسة أهميتهعا معن أن تلفعت أنظعار أقسعام المكتبعات والمعلومعات العربيعة بصعفة عامعة   وأقسعام المكتبعات 

علعم البيانعات تطعرح فع  ب تتعلقاالهتمام بتصميم مقررات مستقلة إلى والمعلومات المصرية بصفة خاصة   
ور تلعك األقسعام فع  إععداد أخصعائ  مكتبعات إطار بعرامج التأهيع  األكعاديم  بتلعك األقسعام بمعا يععزز معن د

 ومعلومات قادر على التعام  ما البيانات الضخمة تمهيداً إلعداده لسو  العم  ف  مجا  علم البيانات .

 . أهداف الدراسة :2

واقععا مقععررات علععم البيانععات فعع  مععدارس المكتبععات والمعلومععات بالجامعععات تتنععاو  هععذه الدراسععة 
 أهداف هذه الدراسة :  ومن أبرز  األمريكية

 .علم البيانات مفهوم خصائص البيانات الضخمة والتعرف على  .2/1

 مقررات علم البيانات بمدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكية . واقا. التعرف على 2/2

ت متكام  يتناو  علم البيانات يمكن طرحه فع  أقسعام المكتبعات والمعلومعا مقرر دراس . تصميم 2/3
 بالجامعات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة .
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 . مشكلة الدراسة وتساؤالتها :3

أدركت مدارس علم المكتبعات والمعلومعات بصعفة عامعة   ومعدارس المعلومعات فع  الواليعات المتحعد  
ت األمريكية بصفة خاصة النمو المطرد لعلم البيانات   حيل بعدأت بععض معدارس علعم المكتبعات والمعلومعا

علعم ب تتعلعقف  إطال  برامج ماجسعتير لعلعم البيانعات   أو إضعافة المزيعد معن المقعررات الدراسعية المسعتقلة 
البيانات ف  سبي  سعيها لتطوير الخطط   والمناهج الدراسية الحالية   وتتجه هذه المدارس   من خال  هعذا 

مانيكعا وآخعرون فلقعد كشعف تقريعر أععده  اإلجراء   لتحديد أبعاد مشكلة نقعص األععداد فع  علمعاء البيانعات  
Manyika et al.   ف  معهد ماكينزي العالمMcKinsey Global Institute (MGI)  من المتوقا أنأنه 

علماء البيانات بما يتراوح بين  أعدادنقًصا خطيًرا ف  م 2018األمريكية خال  عام تواجه الواليات المتحد  
 السؤا  الرئيس  التال  :صياغة مشكلة الدراسة ف  ويمكن . (5)فرد  190.000 -140.000

 "ما واقع مقررات علم البيانات في مدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكية؟"  

 ويتفرع من هذا السؤا    األسئلة الفرعية التالية :

. مععا خصععائص المقععررات الدراسععية لعلععم البيانععات بمععدارس المكتبععات والمعلومععات بالجامعععات 3/1
أسماء المقررات نوع المقررات   مستوى المقررات   األمريكية عينة الدراسة من خال  تحلي  

الفئععات الموضععوعية للمقععررات وأهععدافها   طععر  التععدريس   التكليفععات والمهععام الدراسععية     
 ؟ تقييم الطالبأساليب 

أقسععام المكتبععات يتنععاو  علععم البيانععات ويمكععن طرحععه فعع   دراسعع  . مععا التصععور المقتععرح لمقععرر3/2
 والمعلومات بالجامعات العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة ؟

 . حدود الدراسة :4

تسععتعرض الدراسععة خصععائص البيانععات الضععخمة ومفهععوم علععم البيانععات   إلععى جانععب المهععارات  
لمطلوبة ف  علماء البيانات   كما تتناو  الدراسة خصائص المقررات الدراسية لعلم البيانعات فع  عينعة معن ا

أقسعععام ومعععدارس المكتبعععات والمعلومعععات بالجامععععات األمريكيعععة علعععى مسعععتوي البكعععالوريوس والماجسعععتير 
أو المختصععر ( وذلععك مععن خععال  تحليعع  توصععيفات المقععررات الدراسععية )سععواء التفصععيلية   والععدكتوراه 

 اإلنجليزيعةوالمتاحة على مواقعا معدارس المكتبعات والمعلومعات عينعة الدراسعة علعى شعبكة اإلنترنعت باللغعة 
م )وقد جعرى تحليع  توصعيفات المقعررات الدراسعية خعال  الفتعر  الزمنيعة معن 2019/2020للعام الجامع  
  م( .2020م وحتى شهر يناير 2019شهر أكتوبر 

 :وأدواتها منهج الدراسة. 5

 تعم  حيعل  المنهج الوصف  التحليل  الذي يعد مالئما لمث  هذا النعوع معن الدراسعاتاستخدمت الباحثة 
حصر جميا مقررات علم البيانات وتحلي  توصيفات تلك المقررات   وقد اعتمدت الباحثة ف  هذه الدراسعة 

اسععباً مععا طبيعععة هععذه الدراسععة . نظععراً ألنععه أكثععر األسععاليب المنهجيععة تن؛ علععى أسععلوب تحليعع  المضععمون 
اعتمدت الباحثة ف  جما بيانات هذه الدراسة على قائمة مراجعة للمقررات الدراسية لعلم البيانات وتشتم  و

  الجامعععة   المدرسة/القسععم   ونععوع المقععرر  )المصععطلحات الشععائعة( علععى العناصععر التاليععة : اسععم المقععرر
  والفئة الموضوعية للمقرر    الوريوس أو ماجستير أو دكتوراه(بك  ومستوي المقرر ) )إجباري/اختياري(

 وأهداف المقرر   وطر  التدريس   والتكليفات   وأساليب تقييم الطالب .
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 . مجتمع وعينة الدراسة : 6

يتمث  مجتما الدراسة ف  قائمة أفضع  معدارس المكتبعات والمعلومعات فع  الجامععات األمريكيعة وذلعك 
)ف  أحعدل إصعدار  لهعا حتعى (6)م 2017لعام   U.S. News and World Reportوفقاً لتصنيف دورية 

 يكية .مدرسة من مدارس المكتبات والمعلومات ف  الجامعات األمر 51وقت الدراسة(   والت  تتضمن و 

وبناء على هذا عمدت الباحثة إلى اختيار عينة مقصود  من بين مفردات هذا المجتما بشرط أن تحتع  
مععدارس وأقسععام المكتبععات والمعلومععات محعع  االختيععار المراتععب العشععر األولععى فعع  قائمععة أفضعع  مععدارس 

 U.S. News and Worldالمكتبعات والمعلومعات فع  الواليعات المتحعد  األمريكيعة وفعق تصعنيف دوريعة 

Report   (   ولقععد بلععد عععدد مععدارس وأقسععام المكتبععات والمعلومععات عينععة 1م )الجععدو  رقععم 2017لعععام
مدارس ؛ حيل يفترض أن هذه المدارس تمث  نموذجاً يمكن االسترشاد به فيمعا يتعلعق بتصعميم  10الدراسة 

 المقررات الدراسية .  

لمعلومات في الجامعات األمريكية عينة الدراسة مدارس وأقسام المكتبات وا  د1جدول م  

 الرتبة مدارس وأقسام المكتبات والمعلومات م

1 University of Illinois - School of Information Sciences 1 

2 University of Washington - The Information School 2 

3 University of North Carolina - School of Information and Library Sci-
ence 

3 

4 Syracuse University - School of Information Studies 4 

5 University of Michigan - School of Information 5 

6 University of Texas - School of Information 5# 

7 Rutgers University - Department of Library and Information Science 7 

8 University of Maryland - College of Information Studies 8 

9 Indiana University–Department of Library and Information Science 9 

10 University of Pittsburgh - School of Information Sciences 10 

البععرامج والمقععررات الدراسععية المعتمععد  فعع  مععدارس وأقسععام المكتبععات بحصععر كمععا قامععت الباحثععة 
والمعلومععات بالجامعععات األمريكيععة عينععة الدراسععة علععى مسععتوي البكععالوريوس والماجسععتير والععدكتوراه ؛ 

صعاً للتعرف على مدى توافر مقرر أو أكثعر خعاص بعلعم البيانعات سعواء تلعك المقعررات التع  صعممت خصي
أنعه تعم وتجعدر اإلشعار  إلعى لتناو  علم البيانات أو تلك الت  تتضمن عناصر ترتبط بها بشك  غير مباشعر . 

عينعة معدارس المكتبعات والمعلومعات بالجامععات األمريكيعة تجميا البيانات المتعلقة بالمقررات الدراسية فع  
حثعة فع  تحليع  مضعمون مقعررات علعم الدراسة من خال  مواقعها على شبكة اإلنترنت   حيل اعتمعدت البا

البيانعععات علعععى التوصعععيفات الكاملعععة أو المختصعععر  لمقعععررات علعععم البيانعععات علعععى مسعععتوي البكعععالوريوس 
والماجسعتير والعدكتوراه فعع  معدارس المكتبععات والمعلومعات بالجامعععات األمريكيعة ؛ بشععرط تعوافر العناصععر 

 الخاصة بأهداف ومحتوى المقررات عينة الدراسة . 
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عدد مقررات علم البيانات المتاحة في مدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكية د 2جدول م

 عينة الدراسة

 
 الرتبة

 
 مدارس وأقسام المكتبات والمعلومات

إجمال  
 المقررات

مقررات علم 
 البيانات

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

1 University of Illinois - School of Information Sci-
ences 

112 7 35 16.4 

2 University of Washington - The Information School 202 13 20 9.4 

3 University of North Carolina- School of Information 
and Library Science 

150 10 20 9.4 

4 Syracuse University - School of Information Stud-
ies 

217 14 29 13.6 

5 University of Michigan--Ann Arbor - School of In-
formation 

126 8 16 7.5 

5# University of Texas—Austin - School of Infor-
mation 

179 11.4 9 4.2 

7 Rutgers University - Department of Library and 
Information Science 

142 9 11 5 

8 University of Maryland - College of Information 
Studies 

189 12 31 14.5 

9 Indiana University– Department of Library and 
Information Science 

135 8.6 20 9.4 

10 University of Pittsburgh - School of Information 
Sciences 

111 7 22 10.3 

 100 213 100 1563 اإلجمال 

( أن إجمال  عدد المقررات الدراسية المعتمد  ف  مدارس وأقسام المكتبعات 2ويتبين من الجدو  رقم )
مقرراً  . كمعا  1563م قد بلد 2019/2020والمعلومات بالجامعات األمريكية عينة الدراسة للعام الجامع  

ام المكتبعععات  % معععن إجمعععال  معععدارس وأقسععع100بنسعععبة  أيمعععدارس  10( أن 2يتبعععين معععن الجعععدو  رقعععم )
والمعلومات بالجامعات األمريكية عينة الدراسة يتوافر بها مقررات خاصة بعلم البيانات   وأن إجمال  عدد 

مقرراً  213مقررات علم البيانات ف  مدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكية عينة الدراسة بلد 
مقععرراً( ؛ وهععذا يشععير إلععى اهتمععام  1563س )% مععن إجمععال  عععدد المقععررات فعع  تلععك المععدار13.6بنسععبة 

مععدارس المكتبععات والمعلومععات التعع  تحتعع  المراتععب العشععر األولععى فعع  قائمععة أفضعع  مععدارس المكتبععات 
والمعلومات ف  الجامعات األمريكية عينة الدراسة على تبن  طرح مقرر أو أكثر يتناو  علم البيانات بشك  

 School of Information Sciencesرسعة علعوم المعلومعات مباشعر أو غيعر مباشعر . ولقعد احتلعت مد
المرتبععة األولععى حيععل بلععد عععدد مععا تطرحععه مععن مقععررات علععم  University of Illinoisبجامعععة إلينععويز 

مقرراً( مما يشير  213% من إجمال  مقررات علم البيانات عينة الدراسة )16.4مقرر بنسبة  35البيانات 
بعين حصعو  مدرسعة علعوم المعلومعات بجامععة إلينعويز علعى الترتيعب األو  فع  إلى وجود عالقة ارتباطيعة 

ومعا يعوفره معن مقعررات فع  علعم البيانعات .  U.S. News and World Report 2017تصنيف دوريعة 
بجامعععة  College of Information Studiesوتععأت  فعع  المرتبععة الثانيععة مدرسععة دراسععات المعلومععات 
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مقععرر مععن  213% مععن إجمععال  14.5مقععرراً بنسععبة  31بعععدد  University of Marylandميريالنععد 
مقعررات علعم البيانعات عينعة الدراسعة . وتحتع  ثعالل معدارس المرتبعة الخامسعة   وهع  مدرسعة المعلومععات 

The Information School  بجامعععة واشععنطنUniversity of Washington  ومدرسععة علععوم  
بجامععة واليعة كارولينعا   School of Information and Library Scienceالمكتبعات والمعلومعات 

 Department of  وقسعم علعوم المكتبعات والمعلومعات  University of North Carolinaالشعمالية 

Library and Information Science  بجامعة إندياناIndiana University  حيل بلعد ععدد المقعررات
قسععم علععوم  كعع  مععنعلععى التععوال  جععاءت فعع  المرتبععة األخيععر  و %  9.4مقععرر بنسععبة  20فعع  كعع  مععنهم 

 Theبجامععة واليعة نيوجيرسع   Department of Library and Informationالمكتبعات والمعلومعات 

State University of New Jersey  مدرسعة المعلومعات   و مقعرر( 11% )5بنسعبةSchool of 

Information  بجامععة تكسعاسUniversity of Texas—Austin -   معن مقعررات(  9% )4.2بنسعبة
 مقرر من مقررات علم البيانات عينة الدراسة .     213إجمال  

وتركععز الدراسععة الحاليععة علععى مقععررات علععم البيانععات المتاحععة فعع  مععدارس المكتبععات والمعلومععات 
المقععررات التعع  صععممت %( سععواء تلععك 13.6مقععرراً بنسععبة  213عينععة الدراسععة )بالجامعععات األمريكيععة 

 بعلعم البيانععاتالتع  تتضععمن عناصعر تععرتبط  المقعررات أو تلععكبشععك  مباشعر خصيصعاً لتنعاو  علععم البيانعات 
 ؛ للتعرف على الخصائص الت  يجب توافرها ف  مقررات علم البيانات . بشك  غير مباشر

 . مصطلحات الدراسة :7

   مصعطلحبسيط لكع     وضا تعريف إجرائ األساسية للدراسة من خال المصطلحاتتناولت الباحثة 
 وهو التعريف الذي التزمت به ف  هذه الدراسة .

 . علم البيانات :7/1

 .George (7)لقد حاولت العديد من الدراسات تعريف علم البيانات   حيل عرف جورج وآخرون 

et al   صعاء الشعتماله علعى : علععم اإلحعلعم البيانعات بأنععه مجعا  ناشعد متععدد التخصصععاتStatistics 

Science  والتنقيب ف  البيانات  Data mining  وتعلم اآللة  Machine Learning وتحلي  البيانعات   
Data Analysis (8). وأشار سونج وزهو Song & Zhu    إلى ضرور  اإللمام بالرياضعيات واإلحصعاء

أن علعم البيانعات وعلم الحاسب   وتعلم اآللة فه  العناصر األساسية لعلم البيانعات   كمعا أكعد الباحثعان علعى 
وأن الركائز األساسعية لعلعم البيانعات   هع  :  يهدف إلى تحوي  البيانات إلى معلومات   ومعرفة   وحكمة  

إلعى أن العناصعر األساسعية لعمع    Chao & Lu (9)ة   واألفراد . ف  حين أشار تشاو ولوالبيانات   والتقني
البيانععات   هعع  : علععم اإلحصععاء   تعلععم اآللععة   تمثيعع  البيانععات   تجهيععز البيانععات   والحوسععبة   واإلدار    

 وتحلي  البيانات   إلى جانب تطبيقات علم البيانات ف  مجاالت المعرفة المختلفة .

على الرغم من اختالف اآلراء فيما يتعلق بمفهوم علم البيانات   أال أن هناك نوع معن اإلجمعاع علعى و
الشععتماله علععى : علععم اإلحصععاء   والتنقيععب فعع  أن علععم البيانععات هععو أحععد المجععاالت متعععدد  التخصصععات 

سعاليب العلميعة   والمعالجعات البيانات   وتعلم اآللة   وتحلي  البيانات . ويهدف علم البيانات إلى استخدام األ
والخوارزميات والنظم لرصد مشكالت البيانات الضخمة واستخراج المعلومات والمعرفعة معن تلعك البيانعات 
سععواء المهيكلععة أو غيععر المهيكلععة مععن خععال  تقنيععات تعلععم اآللععة والععذكاء الصععناع  وبععرامج معالجععة البيانععات 

 الضخمة .
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 . البيانات الضخمة :7/2

م 2001عام  Laneyت الضخمة ه  مفهوم حديل نسبياً   ولقد استخدم ألو  مر  من قب  الن  البيانا
؛ حيل عرف البيانات الضخمة بأنها : مجموعة من البيانات الضخمة والمعقد    والت  تتميز بمجموعة من 

   Variety  والتنععوع  Velocity  وسععرعة النمععو  Volume(   وهعع  : الحجععم 5Vsالخصععائص الفريععد  )
معهعا   حيعل     وال تستطيا أساليب إدار  البيانات التقليديعة التعامع  Value  والقيمة  Veracityوالصد  

 ونقلهعا ومشعاركتها فيهعا والبحعل وتحليلهعا وتخزينها ومعالجتها لتجميعهاتتطلب تلك البيانات تقنيات متطور  
 .(10)لدعم واتخاذ القرارات ف  المجاالت المختلفة  وتمثيلها

 . الدراسات السابقة وأدب الموضوع :8

على حد علم الباحثة فالنه ال يوجد دراسات عربية تناولت موضوع تعليم علم البيانات بأقسام ومعدارس 
المكتبععات والمعلومععات بالجامعععات األمريكيععة   وإذا تحععدثنا عععن الدراسععات العربيععة السععابقة مععن منظعععور 

الضخمة من خال  رصد عالقة البيانات الضخمة بقطعاع المكتبعات الدراسات الت  تناولت موضوع البيانات 
والمعلومات وأثر هذا المصطلح الجديعد علعى مهنعة المكتبعات والمعلومعات معن حيعل مؤسسعاتها أو الععاملين 

  ودراسة خالد عتيق سعيد  (11)(2019فيها   فه  بضعة دراسات قليلة   مث  : دراسة أحمد أحمد المزين )
  ودراسعة زينعب  (13)(2018) عبدالرحمن فراج  ودراسة  (12)(2018د هللا بن سالم الهنائ  )عبد هللا   عب

  ودراسعععة يعععونس أحمعععد إسعععماعي  الشعععوابكة  (14)(2018بعععن الطيعععب   سعععليمان بعععن إبعععراهيم الربعععاع  )
وغيعر ذلعك معن دراسعات ال يحسعن التنويعه إليهعا فع   (16)(2017) فتوح عمر حسن  ودراسة  (15)(2018)
 ذا المقام   إذ تبدو بعيد  شيئاً ما عما تهدف إليه الدراسة الحالية .ه

أما بالنسبة للدراسات األجنبية فقد اتضح بمراجعة اإلنتعاج الفكعري المعرتبط بموضعوع الدراسعة وجعود 
الت  تتناو  موضوع تعليم علم البيانات وتأهي  علماء البيانات ف  شعت  المجعاالت   ممعا عدد من الدراسات 

ير إلى أهمية الموضوع وبصفة خاصة االهتمام بالجوانب التطبيقية لعلم البيانات ف  المجاالت المختلفة . يش
أسفر البحل عن وجود عدد قلي  من الدراسات الت  تهتم بالتأهيع  األكعاديم  لطعالب معدارس المكتبعات كما 

زمنيعا معن تعم ترتيبهعا ترتيبعاً  والت وتم التوص  إلى الدراسات التالية والمعلومات للتعام  ما علم البيانات . 
 : ف  حالة تكرار نفس الفتر  الزمنيةبالمؤلف ثم ترتيبا هجائيا االحدل إلى األقدم 

 The democratization   بعنوانKross, Sean et al.  (2019) (17)دراسة كروس وآخرون 

of data science education  .الدراسة برنامج علم البيانات ف  جامعة جونز هوبكنز  تناولتJohns 

Hopkins University  والمتاح أيضا على منصة كورسيراCoursera  9  ويتكون البرنامج من 
دورات تدريبية للطالب ف  تخصصات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر . وتهدف الدراسة إلى وصف 

م . كما تناق  2015م و 2014ف  الفتر  ما بين عام   القياسيةالبيانات  علمبمناهج البرنامج ومقارنته 
. وانتهت األمريكية  البيانات ف  الواليات المتحد  علمالبيانات على تعليم  علمتأثير تخصص الدراسة 

 4أصبح لديه اآلن أكثر من ف  جامعة جونز هوبكنز بيانات  علمتخصص أن    منها : الدراسة بعد  نتائج
الطالب تدريب البيانات يركز على  . وأن برنامج علم على مدار السنوات الخمس الماضية ماليين تسجي 

. كما تشير الدراسة إلى أن تخصص علم البيانات  اإلحصاء والتعلم اآلل  وتحلي  البيانات تف  مجاال
ً األن ف  سو  العم  . و بيانات ال علمأن الغالبية العظمى من برامج يعتبر من أكثر التخصصات طلبا

لديهم خلفية تعليمية ف  تخصصات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر   ن متستهدف طالب الدراسات العليا م
البيانات خارج هذه المجموعات والتواص  ما مختلف  وتعليم علمولكن هناك فرصة كبير  لتطوير 

  .  التخصصات
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 Mbwilo, Betty & Kimaro, Honest & Justo, Godfrey خوستوو  كيماروو  مبويلودراسة 
 Data Science Postgraduate Education at University of Dar es  بعنعوان (18)( 2019)

Salaam in Tanzania: Current Demands and Opportunities  تحليع  . هعدفت الدراسعة إلعى
ة فع  مجعا  متطلبات أصحاب سو  العم  من خال  المعارف والمهارات واالتجاهات التكنولوجيعة المطلوبع

 University of Dar es فع  جامععة دار السعالمعلم البيانات ؛ إلعداد برنامج دراسات عليا لعلم البيانات 

Salaam  تعم تحديعدها اللتمعاس معلومعات ععن احتياجعات  مؤسسة 85استبيان على ف  تنزانيا   وتم توزيا
اسعتجابة معن  61تعم تلقع  معا مجموععه و.  علمعاء البيانعات والفجعوات الموجعود  فع  المهعاراتسو  العمع  ل
فع   األفعرادأنعه ال يوجعد ععدد كعاف  معن    منهعا : وانتهعت الدراسعة بععد  نتعائج%( . 70)بنسبة  االستبيانات
تكنولوجيعا تخصعص البيانعات   وحتعى الخعريجين فع   علعمفع  مجعا   عاليعة يتمتععون بمهعارات سو  العم 

؛ ممعا يشعير إلعى ارتفعاع الطلعب  الت  يتطلبهعا أصعحاب العمع المعلومات واالتصاالت ال يمتلكون المهارات 
ف  تنقيب وتحلي  البيانات لمسعاعد  أصعحاب العمع  علعى اتخعاذ  عالم البياناتمهارات  ف  سو  العم  على

تمععت الموافقععة علععى برنععامج جديععد فعع  كمععا تشععير الدراسععة إلععى أنععه  .القععرارات االسععتراتيجية بشععك  أفضعع  
علعى ف  تنزانيعا   و ف  جامعة دار السالم م2018عام البيانات وتأسيسه منذ أبري   لمعماجستير العلوم ف  

الرغم من موافقته المتأخر  ودون اإلعالن الرسم  على وسائ  اإلعالم العامة   فقد اجتذب البرنعامج ععدًدا 
رى فع  تكنولوجيعا مقارنةً ببعرامج الدراسعات العليعا األخعم 2018/2019كبيًرا من المتقدمين للعام الدراس  

 . المعلومات واالتصاالت المقدمة ف  جامعة دار السالم

  Mikroyannidis, Alexander et al.  (2018 )(19)ويانييييديس وآخيييرونرميكدراسييية 
 Designing and Delivering a Curriculum for Data Science Education Acrossبعنعوان

Europe علععوم البيانععات لاألوروبيععة  كاديميععة. تناولععت الدراسععة تجربععة األthe European Data 

Science Academy (EDSA)   عععام الععذي اسععتمر مععا بععين فبرايععر؛ وهعع  مشععروع االتحععاد األوروبعع 
م   وكان الهدف من المشروع هو تصميم وتقعديم معنهج لتعلعيم علعم البيانعات 2018عام يناير حتى و 2015

وتعدريب جيع  جديعد معن  البيانات ف  االتحعاد األوروبع  علم  سد فجو  المهارات فل ف  جميا أنحاء أوروبا
لمحللعع    باإلضععافة إلععى تقععديم دور  تدريبيععة عععن المهععارات المطلوبععة  علمععاء البيانععات الرائععدين فعع  العععالم

 . البيانات عبر القطاعات الصناعية الرئيسية ف  أوروبا

 Twinning data science with  بعنععوان Wang, Lin (2018) (20)دراسيية وانييج ، لييين 

information science in schools of library and information science  هعدفت الدراسعة إلعى .
التعرف على علم البيانات باعتباره تخصصاً ناشئاً   حيل يمث  علم البيانات اتجاه تعليم  جديد وحيوي فع  

التعرف أيضا على كيفية ارتباط علم البيانعات  وكذلك مدارس علم المكتبات والمعلومات ف  الوقت الراهن .
بعلعم المعلومععات فعع  مععدارس علعم المكتبععات والمعلومععات . وتناولععت الدراسعة تحليعع  البيععان الخععاص برسععالة 
وطبيعععة كعع  مععن : علععم البيانععات وعلععم المعلومععات مععن خععال  مراجعععة العمعع  القععائم فعع  كععال التخصصععين   

 – Data – Informationلومععات   والمعرفععة   والحكمععة ووضععا تسلسعع  هرمعع  للبيانععات   والمع

Knowledge – Wisdom (DIKW)    كما تتناو  الدراسة الطعر  التع  تستحضعر معن خاللهعا العرؤى  
وانتهت الدراسعة واألفكار الجديد    ونظريات علم المعلومات   وإلقاء الضوء على أساسيات علم البيانات . 

تخصصات بمثابة التوأم من حيل الطبيععة والرسعالة  همابيانات وعلم المعلومات أن علم ال بعد  نتائج منها :
  فكالهما يتداخ  ما اآلخر ويشاركه نفس االهتمامات إلى حد بعيد   إلى جانب أن هنعاك نعوع معن التكامع  

   ومعدارس المعلومعات LISما بين علعم البيانعات وعلعم المعلومعات فع  معدارس علعم المكتبعات والمعلومعات 
iSchools . 
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 Semeler, Alexandre Ribas & Pinto, Adilsonدراسية سييميلر وبينتيو وروزادوس 

Luiz & Rozados, Helen Beatriz Frota  (2017 )(21) بعنعوان  Data science in data 

librarianship: Core competencies of a data librarian  المهعارات . هعدفت الدراسعة إلعى تحديعد
ألمنععاء مكتبععات البيانععات مععن خععال  التعععرف علععى مفععاهيم البيانععات وعلععم البيانععات وبيانععات  المطلوبععةالتقنيععة 

الكفععاءات والمهععارات التعع  يتطلبهععا علمععاء البيانععات وأمنععاء البحععل ومكتبععة البيانععات   كمععا ناقشععت الدراسععة 
ألمنعاء أساليب وممارسات جديعد   علم البيانات يوفرأن  وانتهت الدراسة بعد  نتائج منها :.  مكتبات البيانات

ال ينبغع  أن يصعبح أمعين مكتبعة البيانعات مبرمًجعا أو إحصعائيًا أو معدير قاععد  بيانعات   مكتبات البيانعات   و
أن أمنعاء و . وقواعد البيانات وأدوات استرجاع المعلومات لغات البرمجةولكن يجب أن يهتم بالتعرف على 

و  إدار  البيانععات وتحليلهععا مععن خععال  اكتسععاب بعععض مهععارات عععالم المكتبععات يجععب أن يتعلمععوا المزيععد حعع
 والت  تشم  : المهارات التقنية   والمهارات التحليلية   ومهارات عرض النتائج .البيانات 

 The development of  بعنوان Zhang, Jilong et.al  (2017 )(22)دراسة تشانج وآخرون 

data science education in China from the LIS perspective  إدخعا  . هعدفت الدراسعة إلعى
البيانعات فع  خمعس معدارس  علعمتعلعيم معن خعال  تحليع  تطوير علم البيانات ف  التعليم العال  ف  الصين   

 School of Information  وهع  : مدرسعة إدار  المعلومعات فع  الصعين  لعلعوم المكتبعات والمعلومعات

Management  بجامععععة وهعععانWuhan University  ومدرسعععة إدار  المعلومعععات  School of 

Information Management  نعععانجيندبجامععععة Nanjing University  ومدرسعععة إدار  مصعععادر  
 Renmin رنمين الصينيةبجامعة  School of Information Resources Managementالمعلومات 

University of China  وقسعم إدار  المعلومعات  Department of Information Management 
بجامعععة  National Science Library  ومكتبعة العلععوم الوطنيعة  Peking Universityبجامععة بكععين 

. باستثناء المكتبة الوطنية للعلعوم التابععة  Chinese Academy of Sciences األكاديمية الصينية للعلوم
م برامج الدراسات العليا فقط   تقعدم المعدارس األربعا األخعرى بعرامج لألكاديمية الصينية للعلوم   والت  تقد
ة يوتناولعت الدراسعة تحليع  توصعيفات البرنعامج والمقعررات الدراسع . البكالوريوس والماجسعتير والعدكتوراه

 وانتهت الدراسة بععد  نتعائجالمتاحة على المواقا اإللكترونية لمدارس المكتبات والمعلومات عينة الدراسة . 
أن مععدارس المكتبععات والمعلومععات فعع  الصععين تبععدو أكثععر ثقععة فعع  اسععتخدام مصععطلح المعلومععات    منهععا :

Information  تظهر كلمعة "بدال من مصطلح البيانات لوصف برامجها ؛ ونتيجة لذلك نادراً ماdata  فع "
فع  بععض األحيعان  علعى العرغم معن أنعهالت  تتيحها مدارس المكتبات والمعلومات فع  الصعين  اسم البرامج

  فعلعى سعبي   المنعاهج الدراسعية ومحتعوى العدور  التدريبيعةمسعميات "البيانات" فع   كلمة يمكن العثور على
وتحليعع   Statisticsاإلحصععاء المثععا  يتععيح برنععامج المكتبععات والمعلومععات بجامعععة بكععين مقععررات مثعع  : 

 Data اتزميععالبيانععات والخوار كعع وهيا Data Miningالبيانععات  وتنقيععب Data Analysisالبيانععات 

Structures and Algorithms  هنععاك حاجععة إلععى إضععافة المزيععد مععن . كمععا اشععارت الدراسععة إلععى أن
الدورات التدريبية نحعو تطعوير المهعارات اإلحصعائية والحوسعبة لعدى الطعالب فع  المسعتقب    بحيعل يمكعن 

البيانعات فع  تخصصعات  علعممعن بعرامج  خريجينبعالللخريجين أن يكونوا أكثر قدر  علعى المنافسعة مقارنعة 
الصعينية ال يعزا  فع  المكتبات والمعلومعات تعليم علم البيانات ف  برامج كما تشير الدراسة إلى أن  . أخرى

 . مرحلة التطوير األولى

  بعنععوان Marshall, Linda & Eloff, Jan H.P. (2016) (23) دراسيية مارشييال وإلييوف 
Towards an Interdisciplinary Master’s Degree Programme in Big Data and Data 

Science: A South African Perspective  برنعامج أكعاديم  لتصعميم نظريعاً إطاًرا . تناولت الدراسة
  وانتهعت الدراسعة بععد  متعدد التخصصعات علعى مسعتوي الماجسعتير فع  البيانعات الضعخمة وعلعم البيانعات . 

العتعلم    وه  : مجاالت المعرفة التالية ذات صلة بمنهج علوم البيانات والبيانات الضخمةأن  نها :نتائج   م
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وتطبيقعات علعم البيانعات فع  والعتعلم اإلحصعائ   Data modelingونمذجعة البيانعات البيانات وتمثي  اآلل  
 المكتسعبة وبعين المعرفعةبعين  كما اشارت الدراسة إلى أن هناك عالقة تعرابط معا . مجاالت المعرفة المختلفة

  مهارات االتصا  والبرمجة وتحلي  البيانات ف  مجا  علم البيانات . 

 & .Mills, Robert J. & Chudoba, Katherine M أولسينو تشيودوباو ميليزدراسية 

Olsen, David H. (2016) (24) بعنوان  IS Programs Responding to Industry Demands 

for Data Scientists: A Comparison between 2011 – 2016  تناولت الدراسة تحلي  محتوي .
التع  تقعدمها جمعيعة تطعوير كليعات  Information Systems (IS) programsبعرامج نظعم المعلومعات 

فع   Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)إدار  األعمعا  
م   وتعم اختيعار 2016م وحتى ععام 2011المتحد  األمريكية   خال  الفتر  من عام  جامعة بالواليات 129

.  AACSB بععرامج مععن برنامًجععا 485برنععامج مععن إجمععال  مععا يزيععد عععن  118عينععة عشععوائية تكونععت مععن 
واعتمععدت الدراسععة علععى توصععيفات البععرامج المتاحععة علععى المواقععا اإللكترونيععة للجامعععات   إلععى جانععب 

فع  حالعة ععدم تعوافر بععض البيانعات علعى المواقعا اإللكترونيعة  ناألكعاديمييالهاتفية ما المرشدين المقابالت 
 دورات % تقعدم60بنسعبة  أن غالبية برامج نظم المعلومات وانتهت الدراسة بعد  نتائج   منها :للجامعات . 

تحلي  البيانات وذكعاء  وخاصة فيما يتعلق بموضوعات 2016و  2011 عام  بينما  البيانات بعلوم متعلقة
نظعم  بعرامجالعديعد معن  أنوالبيانات الضخمة . كما تشير الدراسة إلى  Business intelligence األعما 

تحليع   مجعا  فع  تدريبيعة دورات إضعافة خعال  منوسو  العم   الصناعة الحتياجات استجابتالمعلومات 
 .البيانات الضخمة 

 Big data  بعنعوان Song, Il-Yeol & Zhu, Yongjun (2016 )(25)دراسية سيونج وتشيو 

and data science: what should we teach? .  خصعائص البيانعات هعدفت الدراسعة إلعى مناقشعة
. كمعا تناولعت اسعتعراض  وجهات النظر المختلفعة حعو  علعم البيانعات   وأدوار علمعاء البيانعاتوالضخمة   
برنعامج أكعاديم  فع   42األمريكية من خال  تحلي   يات المتحد البيانات ف  الوال علمالحال  لتعليم للوضا 

 وانتهت الدراسة بععد  نتعائجم . 2014ك  من تخصص علم البيانات   وتخصص تحلي  البيانات خال  عام 
تعليم علم البيانات على مستوي برامج البكالوريوس ف  الواليعات المتحعد  األمريكيعة غيعر شعائا  أن   منها :

  وهنععاك عععدد قليعع  فقععط مععن الجامعععات التعع  تقععدم هععذه األنععواع مععن البععرامج   مثعع  برنععامج جعداً حتععى اآلن 
كمععا اشععارت  . حععو  تحلععيالت البيانععات Ohio State Universityالبكععالوريوس بجامعععة واليععة أوهععايو 

 كمعا. بالتعاون ما أقسام علعوم الكمبيعوتر يتم تقديم معظم برامج الماجستير ف  علم البيانات الدراسة إلى أنه 
األساسعية شعيوًعا   فع  حعين تععد  المقعرراتالبيانعات أكثعر  وتمثي البيانات والتعلم اآلل  مقررات تنقيب عد ت

 من برامج البكالوريوس والماجستير.  ن ف  ك يأساسي مقررينوقواعد البيانات  اإلحصاء

 Data  بعنعوان Tang, Rong & Sae-Lim, Watinee (2016) (26)دراسية تيانج وسياي لييم 

science programs in U.S. higher education: An exploratory content analysis of 

program description, curriculum structure, and course focus  .تحليع  الدراسعة  تناولعت
محتوى مضعمون البعرامج الدراسعية المرتبطعة بعلعم البيانعات والمعتمعد  فع  الجامععات األمريكيعة فع  ثمانيعة 

الفنون والعلوم   والتجار    وعلعوم الكمبيعوتر   والهندسعة   وعلعوم البيانعات   تخصصات مختلفة   وه  : 
. وتعم اختيعار  Professional Studies مهنيعةوعلوم المعلومات   الرياضيات واالحصاء   والدراسعات ال

. فع   علعوم البيانعات علعى مسعتوى الدراسعات العليعا  برنعامج أكعاديم  30عينة عشوائية طبقية تكونعت معن 
وانتهت الدراسة بعد  نتائج   منها : أن برامج علم البيانات تتطلعب أععداًدا متفاوتعة معن السعاعات المعتمعد    

برنامًجا لعلم البيانعات  30عدد الساعات المعتمد  المطلوبة ف  بما ف  ذلك التدريب العمل  حيل أن متوسط 
سعاعات فع   10رات األساسية وأكثر من ساعة معتمد  ف  المقر 30ساعة   ما ما يقرب من  40أكثر من 
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المقررات االختيارية . كما أن هناك اختالفات من حيل طو  توصيف البرنعامج وععدد الكلمعات والعبعارات 
الفريد  والمصطلحات األكثر شيوًعا المستخدمة . ولم تقدم جميا برامج علم البيانات تعريفا لعلوم البيانات . 

مقدمععة فعع  مجععا  قعوانين اإلحصععاء فعع  الرياضععيات ضععيفة جععًدا فعع  مععدارس كانععت الععدور  التدريبيعة الكمعا 
. فعع  حععين وفععرت المقععررات األساسععية فعع  مععدارس المعلومععات مهععارات االتصععا   iSchoolsالمعلومععات 

البيانات   ولم تتناو  المقررات االختيارية هذه المهارات . هعذه النتعائج لهعا آثعار علعى تحسعين تعلعيم  وتمثي 
 يانات ف  مدارس المعلومات وعبر التخصصات األخرى . علوم الب

 A Study on the Curriculums  بعنوان Yi, Myongho (2016 )(27) يي ، ميونغهودراسة 

of Data Science  لعلعمالبيانات ف  كوريا وعشعر  بعرامج  لعلممقارنة سبعة برامج . هدفت الدراسة إلى 
البيانعات  لعلعمبرنامًجعا  14أن    منها : . وانتهت الدراسة بعد  نتائجية األمريك البيانات ف  الواليات المتحد 

فعع   %26علععم البيانععات فعع  كوريععا و  بععرامجمععن  %10 وأن . الدراسععات العليععا علععى مسععتويموجععود  
فع   محتعوي المقعرراتال يُظهعر تحليع  كمعا . واإلحصعاء  الواليات المتحد  تنعدرج تحعت مجعا  الرياضعيات

الكثيععر مععن االختالفععات مععن حيععل انععات فعع  كعع  مععن كوريععا والواليععات المتحععد  األمريكيععة بععرامج علععم البي
 . توزيا الدرجات للمقررات و للمقررات الموضوع  محتويال

 Data  بعنععوان Aasheim, Cheryl L. et al. (2015( (28)دراسيية عشيياييم وآخييرون 

Analytics vs. Data Science: A Study of Similarities and Differences in 

Undergraduate Programs Based on Course Descriptions  هعدفت الدراسعة إلعى التععرف .
واالخععتالف فعع  البععرامج األكاديميععة لكعع  مععن تخصععص تحليعع  البيانععات وتخصععص علععم  التشععابهعلععى أوجععه 
جامعة من  13. وتكونت عينة الدراسة من  data analytics and data science programsالبيانات 
جامعة ف  الواليات المتحد  األمريكية حيل اقتصرت الدراسعة علعى الجامععات التع  تتعيح علعى  86إجمال  

للبععرامج األكاديميععة لكعع  مععن تخصععص تحليعع  البيانععات  وتفصععيليةمواقعهععا اإللكترونيععة توصععيفات كاملععة 
 مقعرراتعلوم البيانات تفتقعر إلعى  برامجأن    منها : وانتهت الدراسة بعد  نتائجوتخصص علوم البيانات . 

العتبععارات ل تغطيععةأنععه ال يوجععد . كمععا اشععارت الدراسععة إلععى تغطعع  مهععارات صععنا القععرار وإدار  البيانععات 
المتعلقة بتحلي  البيانات أو علم البيانات ف  البعرامج الثالثعة عشعر  المقرراتالقانونية ف  أي من واألخالقية 

أن هذه الموضوعات قد تم ذكرهعا معراًرا وتكعراًرا فع  األدب كمجعا  ذي الت  تم فحصها   على الرغم من 
 . أهمية

 ثانيا : اإلطار النظري للدراسة :

 خصائص البيانات الضخمة : . 1

السععرعة الرهيبععة فعع  تضععاعف حجععم البيانععات فعع  سععنوات قليلععة مععرده إلععى تنععوع وتعععدد مصععادر هععذه 
البيانععات والجهععات المسععاهمة فعع  إنتاجهععا بهععذه األحجععام الخياليععة . فظهععور اإلنترنععت وظهععور الجيعع  الثععان  

السعريا ساهم بشعك  كبيعر فع  مضعاعفة حجعم البيانعات ععالو  علعى التطعور التكنولعوج   WEB2.0للويب 
الحاص  إذ أن أجهز  الكمبيوتر واألجهز  الذكية والهواتف النقالة وأجهز  االستشعار عن بعد تسعاهم بشعك  

 لتنظيمهعالزم استحدال طر  جديد  أكثر كفاء  كبير ف  إنتاج وتراكم كميات ضخمة من البيانات ؛ وبالتال  
. فالبيانعات الضعخمة  رج منهعا معلومعات مفيعد ومعالجتها حاسوبيا ليأت  بعد ذلعك دور ععالم البيانعات ويسعتخ
أو ألنهعا ال تالئعم    أو بسبب حركتها السعريعة   تتعذر معالجتها ف  قواعد البيانات التقليدية إما لكبر حجمها

وتنطعوي البيانعات الضعخمة علعى خمعس خصعائص ويعتم اإلشعار  إليهعا باللغعة    بنية قواعد البيانات التقليدية
 :(29)  وه   5Vsاإلنجليزية بــــ 
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يقصد به كمية البيانات المتوفر  لدى المؤسسة أي حجم البيانات المستخرجة من مصدر معا   وهعو معا 
حجعم البيانعات العاديعة  نشعير إلعىحين يحدد قيمة وإمكانيات البيانات لك  تصنف ضمن البيانات الضخمة ؛ ف

أما البيانات الضعخمة فقعد يصع     Gigabyteالجيجابايت و Megabyteالميجابايت كفالننا نستخدم وحدات 
 . Zettabyteالزيتابايت و Exabyteاإلكسابايت و Terabyteالتيرابايت حجمها إلى 

 : Velocity. سرعة النمو 1/2

يقصد بها سرعة إنتاج واستخراج البيانات لتغطية الطلعب عليهعا حيعل تعتبعر السعرعة عنصعراً أساسعياً 
القرار بناًء على هعذه البيانعات   وهعو الوقعت العذي تسعتغرقه معن لحظعة وصعو  هعذه البيانعات إلعى ف  اتخاذ 

 لحظة الخروج بالقرار بناًء عليها .

 : Variety. التنوع 1/3

المسعتخرجة ؛ وتتضعمن بيانعات مهيكلعة )منظمعة( وبيانعات غيعر مهيكلعة )غيعر بيانعات ال يقصد به تنوع
 GPSورسعائ  البريعد اإللكترونع  وسعجالت المكالمعات وبيانعات الخععرائط منظمعة( مثع  : الصعور والفيعديو 

  وغيرها من البيانات الت  تتطلب وقتاً وجهداً لمعالجتها وتحليلها الستخراج نتائج منها .

 :  Veracity. الموثوقية 1/4

علعى  يقصد بها مدى جود  وصحة البيانات الت  يتم الحصعو  عليهعا ؛ أي تشعير إلعى معدى االعتماديعة
 تلك البيانات للمساعد  ف  اتخاذ القرارات .

 : Value. القيمة 1/5

إن قيمة البيانات تكمن ف  االستفاد  منها واسعتخدامها بععد معالجتهعا   وللبيانعات الضعخمة أهميعة بالغعة 
ذ فه  تساعد على تحقيق الميز  التنافسية للمؤسسات من خال  فهم أعمق الحتياجعات العمعالء وبالتعال  اتخعا

 القرارات المناسبة ف  الوقت المناسب .

 : متطلبات عالم البيانات. 2

إلععى أن الركععائز األساسععية لعلععم البيانععات   هعع  : البيانععات  Song & Zhu (30)يشععير سععونج وزهععو
  ونظععام قواعععد  Hadoop(   والتقنيععات )مثعع    أنظمععة هععادوب المهيكلععة)وتشععم  البيانععات المهيكلععة وشععبه 

  تقنيععات تنقيععب  Non-Relational Database Management Systemلعالئقيععة البيانععات غيععر ا
علمعاء الكمبيعوتر (   واألفعراد )وتشعم  :   ...إلعخ البيانات   ونظم الحوسبة السحابية   وتقنيات التعلم اآللع 

 ( .  ... إلخ واإلحصاء وخبراء المجا  وعلماء البيانات ومحلل  األعما 

  ولكنه أصبح شعائعًا فع   م2005ألو  مر  ف  عام  Data Scientistظهر مصطلح عالم البيانات و
 Data“  ف  مقا  بعنوان "علم البيانات: المهنة األكثر جاذبية ف  القرن الحادي والعشرين"  م 2012عام 

science: The sexiest profession of the 21st century” فعارد   التع  نشعرت فع  مجلعة هار
  ويشعير فيهعا المؤلعف إلعى أن وظيفعة ععالم البيانعات  the Harvard Business Review بيعزنس ريفيعو

 ً  . (31)ف  القرن الواحد والعشرين  وجاذبية ستكون الوظيفة األكثر طلبا

واإلحصعائيين  data analystsاستخدام مصطلح "عالم البيانات" كمرادف لمحلل  البيانات  أحيانا يتم
statisticians  ومترجمعععع  البيانععععاتdata interpreters   ومحللعععع  ذكععععاء األعمععععاbusiness 

intelligence analysts  وبععععاحث  البيانععععاتdata researchers  ومطععععوري البيانععععاتdata 
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developers ومهندس  البيانعات data engineers  . هعوععالم البيانعات   إال أن هنعاك اختالفعات بينهمعا 
يجيد هندسة البرمجيات أفض  معن  وف  نفس الوقتأفض  من أي مهندس برمجيات شخص يجيد اإلحصاء 
  فهعععو يتسعععم بمجموععععة معععن المهعععارات تعتمعععد بشعععك  أساسععع  علعععى الرياضعععيات  أي خبيعععر فععع  االحصعععاء

والخوارزميات   إلى جانب المعرفة العميقة للقطاع أو المجا  الذي يعم  فيه لصياغة النتائج بشك  مناسعب 
(   32) معن أهمهعاوهناك عدد من المهعارات والمتطلبعات المهنيعة التع  يجعب علعى علمعاء البيانعات إتقانهعا   . 

(33): 

. الرياضيات واالحصاء : اإللمام بالجبر والجبعر والخطع  وحسعاب التفاضع  والتكامع    إلعى 2/1 -
 الوصف  واالستدالل  ونظرية االحتماالت . باإلحصاءجانب اإللمام 

   Machine learningرات األساسععية فعع  اسععتخدام أدوات وتقنيععات الععتعلم اآللعع  . المهععا2/2 -
 Supervisedوبصفة خاصة خوارزميات التعلم اآلل  مث  :  الخوارزميات الخاضعة لإلشراف 

Learning  والخوارزميات غير الخاضعة لإلشراف  Unsupervised Learning . 

   distributed computingة الموزععععععة الحوسعععععب: اإللمعععععام ب هندسعععععة البرمجيعععععات. 2/3 -
 . algorithms and data structures الخوارزميات وهياك  البيانات

السعتنتاج واسعتخراج المعرفعة معن  Data mining. مهارات استخراج والتنقيب فع  البيانعات 2/4 -
 مجموعة من البيانات الضخمة .

ويقصعد بهعا اسعتكما   Data cleaning and merging. مهارات تنظيف البيانات ودمجهعا 2/5 -
البيانات المفقود  أو إزالة البيانات المتنافر  أو غير المتناسقة ؛ فه  تهدف إلى تجهيز البيانات قب  

 البدء ف  مرحلة التحلي  اإلحصائ  للبيانات وتنقيب البيانات . 

ج البيانععات : أي القععدر  علععى تقععديم نتععائ Data visualization. مهععارات تمثيعع  البيانععات 2/6 -
بأشكا  مرئية واضحة ومنسقة األلوان ؛ لجذب اهتمام األفعراد المتخصصعين وغيعر المتخصصعين 

 ف  علم البيانات .

وبصعفة خاصعة ولغعات االسعتعالم  العالئقية وغير العالئقيعة بياناتالقواعد . مهارات استخدام 2/7 -
SQL . 

معن أكثعر اللغعات  Rولغعة آر  Python. مهارات استخدام لغات البرمجعة : وتععد لغعة بعايثون 2/8 -
استخداماً   فعلع  سعبي  المثعا  تسعتخدم لغعة بعايثون لقعدرتها علعى التحليع  اإلحصعائ    واحتوائهعا 

 البيانات   وتحلي  البيانات . وتمثي على حزم متعدد  للتعلم اآلل    

مواقعا التواصع  . القعدر  علعى العمع  علعى البيانعات غيعر المهيكلعة معن مصعادر متنوععة مثع  2/9 -
 االجتماع  .

القععدر  علععى ترجمععة نتععائج البيانععات  أي وأن يتمتععا بمهععارات االتصععا  الكتابيععة والشععفوية. 2/10 -
 القرار . التخاذبتنسيق يستطيا اآلخرون من غير المتخصصين ف  علم البيانات من فهمه 

انععات إلععى التعامعع  مععا باإلضععافة إلععى المهععارات اإلحصععائية والتقنيععة   سععيحتاج علمععاء البي. 2/11 -
 القضايا األخالقية والقانونية

طععرح  الرغبععة فعع وشععديد الفضععو  الأخيععًرا   "السععمة السععائد  بععين علمععاء البيانععات هعع  . 2/12 -
 التساؤالت لتحديد المشكلة والوصو  لح  المشكالت .
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ضععمن  يمكععن أن تحصعع  علععى تغطيععة كاملععةال كعع  هععذه المهععارات والتقنيععات وتجععدر اإلشععار  إلععى أن 
يتمث  التحعدي العذي و أو الماجستير أو الدكتوراه   للحصو  على درجة البكالوريوسأكاديم  واحد برنامج 

 . يواجه األكاديميين ف  اختيار أي من هذه المهارات يجب تغطيتها وإلى أي مدى

 : الدراسة الميدانيةثالثا : 

تناولععت الدراسععة تحليعع  توصععيفات مقععررات علععم البيانععات بععالبرامج األكاديميععة فعع  مععدارس المكتبععات 
والمعلومععات بالجامعععات األمريكيععة عينععة الدراسععة كمععا وردت فعع  مواقعهععا علععى اإلنترنععت سععواء كانععت 

مسععتوى المصعطلحات الشعائعة فعع  أسعماء المقعررات   نعوع المقععررات   مختصعر  أو تفصعيلية مععن حيعل : 
المقررات   الفئات الموضوعية للمقررات وأهدافها   طر  التدريس   التكليفات والمهام الدراسية   أساليب 

 ف  األجزاء التالية تناو  نتائج الدراسة بشأن تلك المقررات .. ويتم تقييم الطالب 

 : . مقررات علم البيانات وفقاً لنوع المقرر1

ا لكع  معن المقعررات االجباريعة والمقعررات االختياريعة تمثلعت فيمعا وقد وضعت الباحثة تعريفا اجرائيع
 يلى :
: ه  تلك المقعررات التع  تمثع  المعرفعة األساسعية التع  يجعب علعى الطالعب المقررات اإلجبارية  -

 اجتيازها ف  البرنامج األكاديم  لمدارس علوم المكتبات والمعلومات أو مدارس المعلومات .

هعع  مقععررات متخصصععة ولكنهععا تعطعع  فرصععة التنععوع لتلبيععة رغبععة كعع  :  االختياريييةالمقييررات  -

 . طالب ف  اختيار المقررات المناسبة للمجا  الذي يرغب ف  العم  به بعد التخرج 
 طبقاً لنوع المقرر مدارس المكتبات والمعلومات عينة الدراسةفي  علم البياناتعدد مقررات  د3مجدول 

 تمدارس المكتبات والمعلوما الرتبة

المقررات 
 اإلجبارية

المقررات 
 االختيارية

 العدد
النسبة 
% 

 العدد
النسبة 
% 

1 University of Illinois - School of Information Sciences 4 2 31 14.5 

2 University of Washington - The Information School 2 0.1 18 8 

3 
University of North Carolina - School of Information 
and Library Science 

3 1.4 17 8 

4 Syracuse University - School of Information Studies 13 6 16 7.5 

5 University of Michigan - School of Information 8 4 8 4 

5# University of Texas - School of Information - - 9 4 

7 
Rutgers University - Department of Library and 
Information Science 

5 2.3 6 3 

8 University of Maryland - College of Information Studies 6 3 25 12 

9 
Indiana University - Department of Library and 
Information Science 

9 4.2 11 5 

10 
University of Pittsburgh - School of Information Sci-
ences 

14 7 8 4 

 70 149 30 64 اإلجمال  
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(   أن الغالبية العظمع  معن مقعررات علعم البيانعات كانعت مقعررات إختياريعة 3يتبين من الجدو  رقم )
 9  ولقد الحظعت الباحثعة تعوافر مقعررات علعم البيانعات كمقعررات إجباريعة فع  مقرر(  149)% 70بنسبة 

مدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكية عينة الدراسة حيل لعم % من إجمال  90مدارس بنسبة 
   University of Texasمدرسة المعلومات بجامعة تكساس ف  أي مقررات إجبارية لعلم البيانات  يتوافر
ما تتوافر مقررات علم البيانات كمقررات اختياريعة فع  جميعا معدارس المكتبعات والمعلومعات بالجامععات بين

 % .100األمريكية عينة الدراسة أي بنسبة 

 :مقررات علم البيانات المصطلحات الشائعة في أسماء . 2

  توزيع المصطلحات الشائعة في أسماء مقررات علم البيانات عينة الدراسةد 4جدول م

 النسبة % ك المصطلح م

1 Data 57 27 

2 Data Science 38 18 

3 Information 32 15 

4 Other  90 42 

(   أن هناك اختالف ف  استخدام المصعطلحات الشعائعة فع  أسعماء مقعررات 4يتبين من الجدو  رقم )
مقرر من  95ف   ”Data“مقرر( ؛ ولقد الحظت الباحثة ظهور مصطلح  213علم البيانات عينة الدراسة )

 ”Data“حيعل جعاء فع  المرتبعة األولع  مصعطلح % 45إجمال  مقررات علم البيانات عينة الدراسة بنسعبة 
منهعا ت علعم البيانعات عينعة الدراسعة   مقرر معن إجمعال  مقعررا 57% فهو يظهر ف  أسماء 27فقط بنسبة 

بمدرسعة علعوم   ”Data Mining: Methods & Applications“علعى سعبي  المثعا  ال الحصعر : مقعرر 
  ومقعععرر  University of North Carolinaالمكتبعععات والمعلومعععات بجامععععة كارولينعععا الشعععمالية 

“Foundations of Data Curation”  بمدرسععة علععوم المعلومععات بجامعععة إلينععويزUniversity of 

Illinois  ومقرر  “Data in Society” ععة سعيراكيوز ف  مدرسة دراسعات المعلومعات بجامSyracuse 

University  ومقرر  “Data Structures”    بجامعة إندياناIndiana University  وجاء فع  المرتبعة .
ت علعم مقرر من إجمال  مقعررا 38فهو يظهر ف  أسماء % 18سبة بن ”Data Science“الثانية مصطلح 

 Core Methods in Data“رر منهععا علععى سععبي  المثععا  ال الحصععر : مقعع  البيانععات عينععة الدراسععة 

Science”  فععع  مدرسعععة المعلومعععات بجامععععة واشعععنطنUniversity of Washington  ومقعععرر  
“Introduction to Applied Data   Science”   . ف  مدرسعة دراسعات المعلومعات بجامععة سعيراكيوز

( 4معن الجعدو  رقعم )% . كما تبين 15مقرر بنسبة  32ف  أسماء  ”Information“وتم استخدام مصطلح 
تستخدم مصطلحات أخرى  ةمقررات علم البيانات عينة الدراس% من إجمال  42مقرر بنسبة  90أن هناك 

بمدرسعة  ”Algorithm Design“للتعبير ضمنياً عن محتواها   منها على سعبي  المثعا  ال الحصعر : مقعرر 
 Advanced Topics in“  ومقعرر   University of Pittsburghعلعوم المعلومعات بجامععة بيتسعبرج 

Machine Learning & Social Computing”  . بمدرسة علوم المعلومات بجامعة إلينويز 
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 . مقررات علم البيانات وفقا للمرحلة الجامعية :3

طبقاً  مدارس المكتبات والمعلومات عينة الدراسةفي علم البيانات مقررات عدد  د5مجدول 

 للمرحلة الجامعية
 
 الرتبة

 
 مدارس المكتبات والمعلومات

 الدكتوراه الماجستير البكالوريوس

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

1 University of Illinois - School of Information 
Sciences 

6 3 14 6.5 15 7 

2 University of Washington - The Information 
School 

7 3.2 13 6 - - 

3 University of North Carolina - School of In-
formation and Library Science 

7 3.2 13 6 - - 

4 Syracuse University - School of Information 
Studies 

7 3.2 22 10.3 - - 

5 University of Michigan - School of Infor-
mation 

4 2 11 5 1 0.5 

5# University of Texas - School of Information - - 9 4.2 - - 

7 Rutgers University - Department of Library 
and Information Science 

5 2.3 6 3 - - 

8 University of Maryland - College of Infor-
mation Studies 

14 6.5 16 7.5 1 0.5 

9 Indiana University– Luddy School of Infor-
matics, Computing, and Engineering - De-
partment of Library and Information Science 

5 2.3 15 7 - - 

10 University of Pittsburgh - School of Infor-
mation Sciences 

6 3 12 5.6 4 2 

 10 21 61.5 131 28.6 61 اإلجمال 

  علم البيانعات تتعوافر بمرحلعة الماجسعتير(   أن الغالبية العظم  من مقررات 5يتبين من الجدو  رقم )
مععدارس المكتبععات والمعلومعععات % مععن إجمععال  مقععررات علععم البيانعععات المتاحععة فعع  جميععا 61.5بنسععبة 

مقععررات علععم البيانععات بمرحلععة البكععالوريوس بنسععبة بالجامعععات األمريكيععة عينععة الدراسععة   كمععا تتععوافر 
معدارس المكتبععات والمعلومعات بالجامعععات فع  جميععا  % معن إجمعال  مقععررات علعم البيانععات المتاحعة28.6

 أيال تتعيح  University of Texas مدرسعة المعلومعات بجامععة تكسعاس األمريكية عينعة الدراسعة معا ععدا
  أن مقععررات علععم أيضععا ( 5يتبععين مععن الجععدو  رقععم )و  مقععرر لعلععم البيانععات علععى مسععتوي البكععالوريوس 

فع  أربعا عينعة الدراسعة % معن إجمعال  مقعررات علعم البيانعات 10بنسعبة تتوافر البيانات بمرحلة الدكتوراه 
 مدارس المكتبات والمعلومات بالجامعات األمريكية عينعة الدراسعة   وهع  مدرسعةجامعات فقط من إجمال  

 المعلومععات بجامعععة ميشععيجان  ومدرسععة   University of Illinoisعلععوم المعلومععات بجامعععة إلينععويز 
University of Michigan   ومدرسعععة دراسعععات المعلومعععات بجامععععة ميريالنعععد University of 

Maryland    ومدرسة علوم المعلومات بجامعة بيتسبرج University of Pittsburgh . 
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كما الحظت الباحثة أن مدارس المكتبات والمعلومات بالجامععات األمريكيعة عينعة الدراسعة يتعوافر بهعا 
خععاص بعلععم البيانععات فعع  المسععتوي الدراسعع  الواحععد فبعضععها يتععاح للبكععالوريوس  أكثععر مععن مقععرر دراسعع 

والبعض اآلخر يتاح للماجستير والدكتوراه   فمنها على سبي  المثا  ال الحصر مدرسعة المعلومعات بجامععة 
-Data“مقععررات فعع  مسععتوي البكععالوريوس   وهعع  : مقععرر  4مقععرر حيععل تقععدم  16ميشععيجان يتععاح بهععا 

Oriented Programming”   ومقععرر  “Data Exploration”  ومقععرر  ”Algorithms and 

Society”   ومقرر  “Data Manipulation”  مقعرر  11 مدرسة المعلومات بجامععة ميشعيجان  كما تقدم
   "”Information Visualization“ف  مسعتوي الماجسعتير   منهعا علعى سعبي  المثعا  ال الحصعر : مقعرر 

 Data Mining“مقعرر واحعد للعدكتوراه وهعو :  تقعدمبينمعا     ”Applied Machine Learning“ومقرر 

Methods and Applications”  . 

كما الحظت الباحثة أن هناك أكثر من مقرر خاص بعلم البيانات ف  المستوي الدراس  الواحعد ولكنهعا 
بجامعة ميريالنعد حيعل يتعوافر  ذات مستويات مختلفة منها على سبي  المثا  ف  مدرسة دراسات المعلومات

مقرر لعلم البيانات على مستوي الماجسعتير ولكنهعا ذات مسعتويات مختلفعة   منهعا علعى سعبي  المثعا  ال  16
 .   ”Advanced Data Science“   ومقرر ”Introduction to Data Science“الحصر : مقرر 

 : . مقررات علم البيانات وفقا للفئات الموضوعية4

اعتمدت الباحثة فع  تحديعد الفئعات الموضعوعية لمقعررات علعم البيانعات علعى كع  معن التوصعيفات  
الكاملة والتوصيفات المختصر  للمقررات بالبرامج األكاديمية ف  مدارس المكتبات والمعلومعات بالجامععات 

التعع  تتنععاو   األمريكيععة عينععة الدراسععة كمععا وردت فعع  مواقعهععا علععى اإلنترنععت . وقععد تبععين أن المقععررات
 موضوع علم البيانات يمكن أن تصنف تحت فئتين أساسيتين   وهما : 

 ً  الفئة األول  : المقررات األساسية : وه  المقررات الت  تتخذ من علم البيانات موضوعاً رئيسيا

ه الفئة الثانية : المقعررات ذات العالقعة : وهع  مقعررات ال تتنعاو  علعم البيانعات مباشعر  ولكنهعا تعالجع
 فئات موضوعية   ه  :  6باعتباره جزءاً من منظومة أكبر   ويمكن تصنيف هذه المقررات إلى 

 .( مقررات تحلي  ونمذجة البيانات2  . ( مقررات جما ومعالجة البيانات1

 .( مقررات الحوسبة السحابية والنظم الموزعة4 .            ( مقررات تمثي  البيانات3

 .مجاالت المعرفة المختلفة( مقررات تطبيقات علم البيانات ف  5

 ( مقررات أخالقيات البيانات .6

مدارس في د توزيع مقررات الفئة الموضوعية األولي : المقررات األساسية لعلم البيانات 6جدول م
 المكتبات والمعلومات عينة الدراسة

 مدارس المكتبات والمعلومات الرتبة
عدد 
 المقررات

النسبة 
% 

1 University of Illinois - School of Information Sciences 6 3 

2 University of Washington - The Information School 5 2 

3 University of North Carolina - School of Information and 
Library Science 

- - 

4 Syracuse University - School of Information Studies 2 1 

5 University of Michigan - School of Information - - 
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 مدارس المكتبات والمعلومات الرتبة
عدد 
 المقررات

النسبة 
% 

5# University of Texas - School of Information 1 0.5 

7 Rutgers University - Department of Library and Infor-
mation Science 

1 0.5 

8 University of Maryland - College of Information Studies 5 2 

9 Indiana University - Department of Library and Information 
Science 

- - 

10 University of Pittsburgh - School of Information Sciences - - 

مقرر( 213إجمال  مقررات علم البيانات )  20 9 

علعم األساسعية لمقعررات ال(   أن ععدد مقعررات الفئعة الموضعوعية األولعى : 6يتبين من الجعدو  رقعم )
مقععرراً( بمععدارس المكتبععات  213% مععن إجمععال  مقععررات علععم البيانععات )9مقععرراً بنسععبة  20البيانععات بلععد 

 20فع  مسعميات  ”Data Science“والمعلومعات عينعة الدراسعة . ولقعد الحظعت الباحثعة ظهعور مصعطلح 
% مععن 60مععدارس بنسععبة  6أن تبععين . كمععا % مععن إجمععال  مقععررات الفئععة األولعع  100مقععرر أي بنسععبة 

إجمال  مدارس المكتبات والمعلومات عينة الدراسة تحرص على تقديم مقررات الفئة الموضوعية األولعى : 
فيمعا يتعلعق المرتبة األول  إلينويز علم البيانات   كما احتلت مدرسة المعلومات بجامعة األساسية لمقررات ال

% مععن إجمععال  30مقععررات بنسععبة  6حيععل بلععد عععدد المقععررات  بعععدد مقععررات الفئععة األولععى لعلععم البيانععات
 213% من إجمال  مقررات علعم البيانعات عينعة الدراسعة والبعالد 3مقرر( وبنسبة  20مقررات هذه الفئة )

مدرسععة دراسععات و، مقععرراً   وجععاءت فعع  المرتبععة الثانيععة كعع  مععن مدرسععة المعلومععات بجامعععة واشععنطن 
% معن إجمعال  مقعررات الفئعة األولعى 25مقعررات لكع  منهمعا بنسعبة  5ععدد المعلومات بجامععة ميريالنعد ب

 مقرراً .  213% من إجمال  مقررات علم البيانات عينة الدراسة والبالد 2مقرر( وبنسبة  20)

مقررات الفئة الموضوعية الثانية : المقررات ذات العالقة بعلم البيانات في مدارس توزيع  د7مجدول 
 مات عينة الدراسةالمكتبات والمعلو

 
 الرتبة

 
 مدارس المكتبات
 والمعلومات

 الفئة الموضوعية الثانية : المقررات ذات العالقة

 
 اإلجمالي

جمع 
ومعالجة 
 البيانات

تحليل 
ونمذجة 
 البيانات

الحوسبة 
السحابية 
والنظم 
 الموزعة

تطبيقات 
العالم 
 الحقيقي

أخالقيات 
 البيانات

تمثيل 
وتصوير 
 البيانات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

1 University 
of Illinois 

12 5.6 9 4 1 0.5 4 2 2 1 1 0.5 29 14 

2 University 
of Wash-
ington 

9 4 2 1 - - 2 1 - - 2 1 15 7 

3 University 
of North 
Carolina 

9 4 8 3.7 1 0.5 - - - - 2 1 20 9 

4 Syracuse 
University 

7 3 9 4 2 1 6 3 1 0.5 2 1 27 12.5 
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 الرتبة

 
 مدارس المكتبات
 والمعلومات

 الفئة الموضوعية الثانية : المقررات ذات العالقة

 
 اإلجمالي

جمع 
ومعالجة 
 البيانات

تحليل 
ونمذجة 
 البيانات

الحوسبة 
السحابية 
والنظم 
 الموزعة

تطبيقات 
العالم 
 الحقيقي

أخالقيات 
 البيانات

تمثيل 
وتصوير 
 البيانات

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

5 University 
of Michigan 

7 3 8 3.7 - - - - - - 1 0.5 16 7.5 

6 University 
of Texas 

2 1 5 2.3 - - - - - - 1 0.5 8 4 

7 Rutgers 
University 

4 2 3 1.4 - - 1 0.5 - - 2 1 10 5 

8 University 
of Maryland 

10 4.7 9 4 - - - - 3 1.4 4 2 26 12 

9 Indiana 
University 

9 4 8 3.7 3 1.4 - - - - 1 0.5 21 10 

10 University 
of Pitts-
burgh 

8 3.7 8 3.7 3 1.4 - - - - 2 1 21 10 

 91 193 8 18 3 6 6.5 13 5 10 32 69 36.1 77 اإلجمال 

( أن مقععررات الفئعة الموضععوعية الثانيععة )المقعررات ذات العالقععة بعلععم 7كمعا يتبععين مععن الجعدو  رقععم )
% . 91مقرراً بنسبة  193البيانات( تمث  الغالبية العظم  من إجمال  المقررات عينة الدراسة   حيل تبلد 

 29د مقععررات هععذه الفئععة )فيمععا يتعلععق بعععدالمرتبععة األولعع   إلينععويزكمععا احتلععت مدرسععة المعلومععات بجامعععة 
% معن 15مقرراً وبنسبة  213% من إجمال  مقررات علم البيانات عينة الدراسة والبالد 14مقرر( بنسبة 

مقعرر(   وجعاءت فع  المرتبعة الثانيعة مدرسعة المعلومعات  193إجمال  مقررات الفئعة الموضعوعية الثانيعة )
% معن إجمعال  مقعررات علعم البيانعات 12.5ة مقعرر بنسعب 27بجامعة سيراكيوز حيل بلد ععدد المقعررات 

مقعرر(   ثعم جعاءت فع  المرتبعة الثالثعة  193% من إجمعال  مقعررات هعذه الفئعة )14عينة الدراسة وبنسبة 
% معن إجمعال  12مقعرر بنسعبة  26حيل بلد عدد المقعررات  مدرسة دراسات المعلومات بجامعة ميريالند

 مقرر( .   193% من إجمال  مقررات هذه الفئة )13.4 بنسبةومقررات علم البيانات عينة الدراسة 

 77كما الحظت الباحثة أن مقررات "جما ومعالجعة البيانعات" جعاءت فع  المرتبعة األولعى حيعل تبلعد 
مقععرراً( وبنسععبة  193% مععن إجمععال  مقععررات الفئععة الموضععوعية الثانيععة ذات العالقععة )40مقععرراً بنسععبة 

مقرر( . وجاءت فع  المرتبعة الثانيعة مقعررات "تحليع   213لدراسة )% من إجمال  المقررات عينة ا36.1
% من إجمال  مقعررات الفئعة الموضعوعية الثانيعة ذات 35.7مقرراً بنسبة  69ونمذجة البيانات" حيل تبلد 

مقعرر( ؛ ويشعير ارتفعاع  213% معن إجمعال  المقعررات عينعة الدراسعة )32مقرراً( وبنسبة  193العالقة )
 بتغطيعة الموضعوعات المتعلقعةاهتمام مدارس المكتبات والمعلومعات عينعة الدراسعة رات إلى تلك المقرنسبة 

 . تحلي  ونمذجة البياناتا ومعالجة البيانات   إلى جانب موضوعات جمب

مقعررات  6أن مقررات "أخالقيات البيانات" جاءت ف  المرتبة السادسة واألخير  حيل تبلعد  تبينكما 
% من 3نسبة بنفس المقرراً( و 193ررات الفئة الموضوعية الثانية ذات العالقة )من إجمال  مق %3بنسبة 
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مقععرر( ؛ ويشععير انخفععاض نسععبة تلععك المقععررات إلععى عععدم اهتمععام  213إجمععال  المقععررات عينععة الدراسععة )
 يانات .مدارس المكتبات والمعلومات عينة الدراسة بتغطية القضايا القانونية واألخالقية المتعلقة بالدار   الب

كما تبين من خال  حصر وتحلي  المقررات للبرامج الدراسية ف  مدارس المكتبات والمعلومات عينعة 
من مدارس المكتبات والمعلومات برامج مستقلة لمنح درجعة الماجسعتير فع  تخصعص علعم  5الدراسة تقديم 

إلينعويز   ومدرسعة المعلومعات بجامععة سعيراكيوز   ومدرسعة مدرسة المعلومعات بجامععة البيانات   وه  : 
 Rutgers University روتجعرز قسم علوم المكتبات والمعلومات بجامععةوالمعلومات بجامعة ميتشجان   

 .   وقسم علم المعلومات والمكتبات بجامعة إنديانا

 . أهداف مقررات علم البيانات :5

تم حصر أهداف مقررات علم البيانات المتاحة بالتوصيفات سواء الكاملة أو المختصر    للتعرف  
على األهعداف الرئيسعية التع  تسعع  تلعك المقعررات للتوصع  إليهعا   ولقعد اعتمعدت الباحثعة فع  تجميعا هعذه 

حيعد بععض صعيد تو وقعد تعماألهداف على ك  من العناصر التالية : توصعيف المقعرر الدراسع    وأهدافعه   
أهعداف مقعررات علعم البيانعات فع  الجعدو  وتتمثع  األهداف ذات المغزى الواحد والمتاحة بصعيد مختلفعة   

 التال  :

 مدارس المكتبات والمعلومات عينة الدراسةأهداف مقررات علم البيانات  د8مجدول 

 التكرارات األهداف م
النسبة 
% 

لمعالجة  Rوآر  Pythonاستخدام لغات برمجية مفتوحة المصدر   مث  : بايثون  1
 وتحلي  مجموعات ضخمة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة ف  العالم الحقيق 

71 33.3 

 SQL  46 21.5نمذجة البيانات وتصميم مخططات قواعد البيانات باستخدام لغة استعالم  2

وهياك  البيانات المختلفة والشائعة ف  علوم الحاسب استخدام الخوارزميات  3
للتحلي  والتنقيب ف  البيانات واستخالص المعرفة من البيانات المهيكلة وغير 

المهيكلة   مث  : خوارزميات الترتيب والبحل   المصفوفات   تراكيب البيانات   
 الدوا    أشجار القرار

39 18.3 

  وتشم  : تصنيف وتحوي  البيانات   تنظيف تطبيق أساليب تنقيب البيانات  4
 البيانات   والدمج   واالختزا 

36 17 

البرمجة النصية   تحلي  النص   استخدام أدوات وتقنيات تحلي  البيانات   مث  :  5
لغة االستعالم المنظمة   التعبيرات العادية   الرسوم البيانية   وطر  التجميا 

 الستكشاف البيانات

33 15.5 

تطبيق تقنيات علم البيانات )مث  : الخوارزميات   لغات البرمجة   تقنيات التعلم  6
اآلل ( على مجموعة من البيانات غير المهيكلة تمث  مشكلة ف  العالم الحقيق  ف  

 القطاعات المختلفة 

29 14 

اختيار وتطبيق األساليب اإلحصائية والرياضية المناسبة لنمذجة وتحلي  البيانات  7
وإدارتها   وتشم  : االحصاء الوصف  واالستدالل    القياس   تحلي  العينات   
التحلي  الخط    تحلي  االنحدار والسالس  الزمنية   النماذج اإلحصائية الخطية 

   نماذج االحتماالت وتطبيق الفروض

28 13 

المرئية لدعم واتخاذ  توالتمثيالالبيانات ف  المخططات  تمثي استخدام أدوات  8
 القرار

25 12 
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 التكرارات األهداف م
النسبة 
% 

التعرف على اآلثار األخالقية والقانونية واالجتماعية الت  تنشأ من جما البيانات  9
ومعالجتها وتحليلها   مث  : الخصوصية   تباد  البيانات العلمية ونشرها وحفظها 

   ومراقبة جود  ونشر البيانات

23 11 

وإدار  وتنظيم البيانات( كميات هائلة من البيانات جما وتخزين واسترجاع )جما  10
الناشئة من مصادر متعدد    بما ف  ذلك وسائ  التواص  االجتماع    وشبكة 

 اإلنترنت

21 10 

 10 21 تنظيم وإدار  البيانات ف  القطاعات المختلفة 11

البيانات   التعرف على المفاهيم األساسية ف  علوم البيانات   وتشم  : تحلي   12
تنقيب البيانات   نمذجة البيانات   قواعد البيانات   إدار  البيانات الضخمة   

 تقنيات التعلم اآلل    تصوير البيانات   تحلي  البيانات

14 6.5 

تحديد وتقييم أنواع مختلفة من البيانات وتفسيرها واستخالص النتائج منها لدعم  13
 اتخاذ القرار

10 5 

 5 10 لحوسبة السحابية والنظم الموزعةاساسيات ا 14

التعرف على أنواع البيانات وكيفية تجهيزها وعرضها ف  أشكا  موحد  وهياك   15
 منظمة

6 3 

 2.3 5 المناسبة لتخزين وتنظيم البيانات المتنوعة البياناتاختيار هياك   16

 2 4 البياناتاستخدام أساليب تقييم جود  البيانات وربطها بتقنيات تمثي   17

التعام  ما نظم وطر  تخزين البيانات المختلفة   وإيجاد العالقات ما بين تلك  18
 البيانات

4 2 

 1.4 3 التعرف على المهارات األساسية والجوانب المختلفة لمهنة عالم البيانات 19

تسعع  لتحقيقهعا حيعل ( أنه يوجد تباين ف  أهداف مقررات علم البيانات الت  8يتبين من الجدو  رقم )
اسعتخدام لغعات برمجيعة مفتوحعة المصعدر   مثع  : يعد أكثر األهداف توافراً ف  مقررات علعم البيانعات هعو "

لمعالجة وتحلي  مجموعات ضخمة من البيانات المهيكلة وغيعر المهيكلعة فع  الععالم  Rوآر  Pythonبايثون 
  مقعرر(  213)ل  المقررات عينة الدراسعة % من إجما33.3بنسبة  أيمقرر  71" وهو متاح ف  الحقيق 

" SQLنمذجة البيانات وتصعميم مخططعات قواععد البيانعات باسعتخدام لغعة اسعتعالم  ثم يليه ك  من : هدف "
اسععتخدام الخوارزميععات وهياكعع  البيانععات المختلفععة % وهععدف "21.5مقععرر بنسععبة  46حيععل يتععوافر فعع  

ف  البيانات واسعتخالص المعرفعة معن البيانعات المهيكلعة وغيعر والشائعة ف  علوم الحاسب للتحلي  والتنقيب 
المهيكلة   مث  : خوارزميات الترتيب والبحل   المصفوفات   تراكيب البيانات   العدوا    أشعجار القعرار" 

تطبيق أساليب تنقيب البيانات   وتشعم  : تصعنيف %   وهدف "18.3بنسبة  أيمقرر  39حيل يتوافر ف  
 % ؛17مقععرر بنسععبة  36  تنظيععف البيانععات   والععدمج   واالختععزا " حيععل يتععوافر فعع   وتحويعع  البيانععات

 .والحقيقة أن هذه األهداف األربعة من العناصر األساسية الت  ال غن  عنها إلعداد برنامج لعلم البيانات 

مقعررات  وعلى الجانب األخر يوجد العديد من األهداف الفرعية لعلم البيانات والتع  تتعوافر فع  ثعالل
التععرف علعى المهعارات األساسعية والجوانعب المختلفعة أو أربعة منهعا علعى سعبي  المثعا  ال الحصعر هعدف "

 . %1.4مقررات بنسبة  3حيل يتوافر ف  " لمهنة عالم البيانات
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 . طرق التدريس بمقررات علم البيانات :6

س المكتبعات والمعلومعات حاولت الباحثعة تحديعد طعر  التعدريس فع  مقعررات علعم البيانعات بمعدار 
%( ه  توصيفات مختصر  مما 89.2مقرر بنسبة  190عينة الدراسة إال أن غالبية توصيفات المقررات )

توصععيف  23هنععا علععى تحليعع   الدراسععةحععا  دون إتمععام الدراسععة علععى هععذه التوصععيفات   ولقععد اقتصععرت 
% معن 11  التدريس بالمقرر )بنسعبة لمقررات علم البيانات وه  التوصيفات الكاملة الت  اشارت إلى طر

إجمال  مقررات عينة الدراسة( . وقد تبين من خال  تحلي  مضمون تلك المقررات أن جميا مقعررات علعم 
%( تسععتخدم أكثععر مععن طريقععة لتععدريس المقععرر ؛ وتشععم  هععذه الطععر  : 11مقععرر بنسععبة  23البيانععات )

لمناقشات والعصف الذهن  لتعزيعز التفاعع  معا بعين محاضرات ف  قاعات الدراسة ويتم تعزيزها باألمثلة وا
المحاضر والطالب   إلى جانب محاضرات مسجلة بالفيديو ما إمكانية التواص  ما المحاضعر بععد مشعاهد  

أن غالبية مقررات علم البيانات بمدارس المكتبات والمعلومعات عينعة الدراسعة تعتمعد علعى  ويالحظالفيديو . 
  عرض مشاك  حقيقية ف  المجاالت المختلفة )الصحة   التعلعيم   االقتصعاد أسلوب ح  المشكالت من خال

   ...إلخ( والتوص  إلى حلو  لها من خال  تطبيقات علم البيانات .

 . التكليفات والمهام الدراسية بمقررات علم البيانات :7

توصعيف لمقعررات علعم البيانعات وهع  التوصعيفات الكاملعة  23تحلي  مضمون تبين من خال  دراسة 
% من إجمال  مقررات عينة الدراسة(   أن 11الت  اشارت إلى التكليفات والمهام الدراسية بالمقرر )بنسبة 
 %( تتراوح ما بعين تطبيعق أو11مقرر بنسبة  23التكليفات والمهام الدراسية لجميا مقررات علم البيانات )

تحلي  مجموعة من البيانات الضخمة الحقيقية فع  المجعاالت المختلفعة   أو بناء خوارزميات تعليم اآللة   أو 
إعداد مشروع ألحد المشكالت ف  المجاالت المختلفة )الصحة   التعليم   االقتصاد   ...إلخ( والتوصع  إلعى 

 حلو  لها من خال  تطبيقات علم البيانات .

 الب بمقررات علم البيانات :. أساليب تقييم الط8

توصعيف لمقعررات علعم البيانعات وهع  التوصعيفات الكاملعة  23تحلي  مضمون تبين من خال  دراسة 
% من إجمال  مقررات عينة الدراسة(   أن 11الت  اشارت إلى التكليفات والمهام الدراسية بالمقرر )بنسبة 

م الذات  من خال  االعتماد على األقران المسجلين فع  التقييهناك تنوع ف  أساليب تقييم الطالب ؛ وتشم  : 
وفع  نهايعة كعع  المقعرر فع  تصعحيح التكليفعات ورصعد العدرجات لبعضعهم العبعض معا إشعراف المحاضعر . 

 الب بمشروع عمل  للتأكد من استيعابهم لجميا المهارات المستهدفة من المقرر .مقرر يتم تكليف الط

 : ت علم البياناتبمقررا. المتطلبات التكنولوجية 9

تعععد المتطلبععات التكنولوجيععة مععن الركععائز األساسععية الالزمععة لتعلععيم مقععررات علععم البيانععات   فهعع  مععن 
العوام  األساسية لنجاح أهداف المقرر الدراس    وقد تبين من خعال  دراسعة تحليع  المضعمون لتوصعيفات 

 لبيانات تمثلت فيما يل  :مقررات علم البيانات أن المتطلبات التكنولوجية لتدريس علم ا

 . األجهزة :9/1

ضرور  توافر معم  حاسب آل  أو إمكانية أن يحضر الطالب أجهز  الحاسب المحمولة الخاصة بهعم 
حتع   Linuxأو نظعام ليعنكس  Mac OS Xأو نظعام معاك  Windowsوالت  تعم  بنظعام تشعغي  الوينعدوز 

أيضا اوصت العديد من مقررات علم البيانات   مث  مقرر يستطيا الطالب التطبيق العمل  لما يتم دراسته . 
إلينععويز المعلومععات بجامعععة علععوم مدرسععة ب  ”Data Science Discovery“ اكتشععاف علععوم البيانععات
ويهدف استخدام هذه التقنية ف  القاعات الدراسعية إلعى  iClicker الشخصية االستجابةباستخدام أجهز  نظم 

تحسين العملية التعليمية وزياد  التفاع  بين عضو هيئة التدريس والطلبة عن طريق طرح األسعئلة أو عمع  
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امتحانععات قصععير  خععال  المحاضععر  وإظهععار النتععائج فوريععا وبوقععت قياسعع  ؛ وبالتععال  تسععاعد تلععك التقنيععة 
علععى قيععاس مععدى اسععتيعاب طالبهععم الفعلعع  للمععاد  العلميععة أثنععاء المحاضععر  وكععذلك أعضععاء هيئععة التععدريس 

االحتفاظ بسج  ععن مسعتوي الطالعب خعال  الفصع  الدراسع  كتغذيعة مرتعد  . باإلضعافة إلعى ذلعك ضعرور  
 . Videoوأجهز  الفيديو  Data Showتوافر بعض األجهز  األخرى مث  : أجهز  عرض البيانات 

 . البرامج :9/2

لجمعا البيانعات وتنظيفهعا  Rو  Pythonو  MySQLو  UNIXتعد لغات وأدوات البرمجة مث  أوامر 
 المتطلبعاتومعالجتها وتحليلها من الركائز األساسية الالزمة لتعليم مقررات علم البيانعات . ويعتبعر معن أهعم 

ومععن أشععهرها :  تحميعع  وتنصععيب مكتبععات وأدوات لغععة البرمجععة بععايثون أيضععا فعع  مقععررات علععم البيانععات
Numpy, Pandas, Scipy, Matplotlib, Scikit-learn   وهع  عبعار  ععن تراكيعب وأدوات برمجيعة

لتحلي  ومعالجة البيانعات وتعلعيم اآللعة حيعل تقعدم إمكانيعات هائلعة فع  معالجعة البيانعات والصعور والعمليعات 
كمعا    وارزميات الخاصة بتعليم اآللةالحسابية المعقد    وكذلك تقدم مكتبات بايثون مجموعة واسعة من الخ

 Intensive Python“مثععع  : مقعععرر  تبعععين فععع  العديعععد معععن مقعععررات علعععم البيانعععات عينعععة الدراسعععة  

Programming for Information Students”   هذا باإلضافة  مدرسة المعلومات بجامعة ميتشجانف .
 Jupyterمة   مثعع  برنععامج جبتععر نععوت إلععى ضععرور  تععوافر بععرامج خاصععة بالتعامعع  مععا البيانععات الضععخ

Notebooks (35) وهععو عبععار  عععن برنععامج مفتععوح المصععدر للتعامعع  مععا األكععواد البرمجيععة والرسععومات
االعتماد علعى برنعامج إلى جانب التوضيحية واإلحصائيات وهو يدعم عد  لغات للبرمجة مث  بايثون وآر   

IPython Notebooks  العديعد مععن  أشعارت  وحيعل يسععتخدم لعتعلم لغعة بععايثون وخوارزميعات تعلعم اآللععة
وهع  خدمعة  GitHubمثع  هعذه البعرامج متاحعة علعى موقعا خدمعة أن مقررات علعم البيانعات عينعة الدراسعة 

مدرسععة فعع   ”Intermediate Programming“ إلستضععافة وإدار  المشععاريا البرمجيععة   مثعع  مقععرر
مدرسععة المعلومععات بجامعععة   ”Advanced Data Science“ ميتشععجان   ومقععررالمعلومععات بجامعععة 

 . إلينويز

 . البريد اإللكتروني :9/3

 .يتطلب ف  العديد من المقررات الدراسية توافر بريد إلكترون  لك  طالب حت  يتم التواص  معه 

 . تصور مقترح لمقرر دراسي لعلم البيانات :10

م المكتبات والمعلومات ف  الجامعات المصعرية علعى مسعتوي الليسعانس الحظت الباحثة أن جميا أقسا
والماجسععتير والعععدكتوراه تفتقعععر لمقععرر خعععاص بعلعععم البيانععات يهعععدف إلعععى تهيئععة خريجععع  أقسعععام المكتبعععات 
والمعلومات للعم  ف  مجا  علم البيانات . لذا تقترح توافر مقرر لعلم البيانات ف  مرحلعة الليسعانس يهعدف 

خريج  أقسام المكتبات والمعلومات للعم  ف  مجا  علم البيانات . وتتسم مالمح المقرر المقترح  إلى تأهي 
 بما يل  : 
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 نموذج مقترح لتوصيف مقرر مقدمة في علم البيانات

 جامعة / عين شمس
 كلية /  اآلداب

 قسم : المكتبات والمعلومات
 بيانات المقرر :

 الثامن المستوى: مقدمة في علم البيانات اسم المقرر : ................. الرمز الكودي:

 المكتبات والمعلومات التخصص:
  عدد الوحدات الدراسية :

 (1(            عمل  :  )3نظري )

 
تعريف الطالب بمفهوم علم البيانات   وكذلك أهم لغات  هدف المقرر -2

وتطبيق البرمجة لعلم البيانات مث  : بايثون   وكيفية بناء 
خوارزميات تعليم اآللة الشائعة   باإلضافة إلى استخدام أدوات 

 وبرمجيات التمثي  المرئ  للبيانات .

  المستهدف من تدريس المقرر:  -3
 ف  نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن :     المعلومات والمفاهيم :  -أ

 .  يتعرف على مفهوم علم البيانات وأهميته1أ
 يلم بأنواع البيانات وخصائصها.  2أ
.  يتعرف على التقنيات األساسية ف  علم البيانات   وتشم  : 3أ

تحلي  البيانات   نمذجة البيانات   قواعد البيانات العالئقية   
 . البياناتمعالجة البيانات   تمثي  البيانات   جود  

 .  يتعرف على المهارات الالزمة لعالم البيانات4أ
 ف  نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن :    المهارات الذهنية :  –ب 

. يدرك الفرو  بين علم البيانات وتحلي  البيانات والتعلم 1ب
 اآلل  .

.  يجما البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر بما ف  2ب
 ذلك شبكة اإلنترنت .

. يجد بدائ  الحلو  المختلفة للمشكالت ف  المجاالت 3ب
 المختلفة . 

 . يدرك اآلثار القانونية واألخالقية المترتبة على البيانات . 4ب
 ف  نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن :    المهارات المهنية الخاصة بالمقرر : –ج 

من البيانات . يستخدم لغة البرمجة بايثون لمعالجة مجموعة 1ج
 الضخمة وتمثيلها . 

. يطبق خوارزميات لتحلي  البيانات واستخراج المعرفة 2ج
 منها

  .. يقيس جود  أداء الخوارزميات وتحسين نتائجها 3ج
 ف  نهاية المقرر يكون الطالب قادراً على أن :    المهارات العامة :  -د

االت .  يعد مشروع ألحد المشكالت الواقعية ف  أحد المج1د
 وتقديم حلو  لها باستخدام الخوارزميات . 
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الوحد  األولى: التقنيات األساسية ف  علم البيانات   وتشم  :  محتوي المقرر : -4
تحلي  البيانات   تعليم اآللة   نمذجة البيانات   قواعد البيانات 
العالئقية   معالجة البيانات   تمثي  البيانات   جود  البيانات   

 ... إلخ
 الوحد  الثانية: وظائف ومهارات عالم البيانات
  ولغة  SQLالوحد  الثالثة: اساسيات لغة البحل المهيك  

البرمجة بايثون ما التركيز على أشهر حزم بايثون   مث  : 
Numpy, Pandas 

 الوحد  الرابعة: خوارزميات التعليم اآلل  الشائعة
البيانات  الوحد  الخامسة: مصادر مفتوحة المصدر لتحلي 

 والتوص  إلى نتائج .
 الوحد  السادسة: أدوات وبرمجيات التمثي  المرئ  للبيانات .

الوحد  السابعة : تطبيقات عملية لمشكالت واقعية ف  المجاالت 
 المختلفة .

الوحد  الثامنة : قوانين وأخالقيات التعام  ما البيانات ف  
 المجاالت المختلفة

 المحاضرات النظرية . م :أساليب التعليم والتعل -5
 العصف الذهن  .
 الحوار والنقا  .

 التكليفات ودراسات تطبيقية .

 أساليب التعليم والتعلم للطالب   -6
 ذوي القدرات المحدود :   

 وف  حالة تواجدهم يتم تخصيص ساعات مكتبية لهم  دال يوج

 تقويم الطالب :  -7
 والمشاركةالحضور  األساليب المستخدمة : -أ

 تطبيقات وتدريبات
 امتحان تحريري )األسبوع السابا(

 االمتحان النهائ 

 امتحان نظري نهاية الفص  الدراس  الثان  . التوقيت: –ب 
 التكليفات على مدار الفص  الدراس  الثان  

    %(    5( درجات للحضور والمشاركة )5) توزيا الدرجات : –ج 
 %(10والتدريبات )( درجات للتطبيقات 10)
 %(10( درجات لالمتحان التحريري )األسبوع السابا( )10)
 %(75( درجة لالمتحان النهائ  )75)
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 الدراسة : نتائج. 11

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها : 

معدارس  % من إجمعال  المقعررات المتاحعة فع 13.6مقرر خاص بعلم البيانات بنسبة  213. يتوافر 11/1
 المكتبات والمعلومات عينة الدراسة .

 % من مقررات علم البيانات عينة الدراسة كمقرر اختياري .70مقرر بنسبة  149. يتوافر 11/2

% معن إجمعال  61.5. يتوافر الغالبية العظم  من مقررات علم البيانات ف  مرحلة الماجستير بنسبة 11/3
 مقررات علم البيانات عينة الدراسة .

% معن إجمعال  مقعررات علعم البيانعات 18مقعرراً بنسعبة  38ف   Data Science. يتوافر مصطلح 11/4
 عينة الدراسة .

. تصنف مقررات علم البيانات عينعة الدراسعة إلعى فئتعين أساسعيتين   وهمعا الفئعة األولع  : المقعررات 11/5
مقعرراً           193ت العالقعة وتبلعد %   والفئعة الثانيعة : المقعررات ذا9مقرراً بنسعبة  20األساسية وتبلد 

 % .91بنسبة 

. اتضعح أن هنعاك اختالفععاً فع  أهعداف مقععررات علعم البيانعات   ولكععن يععد أكثعر األهععداف تكعراراً فعع  11/6
وآر  Pythonمقررات عينة الدراسة هو : استخدام لغات برمجية مفتوحة المصعدر   مثع  : بعايثون 

R ن البيانات المهيكلة وغير المهيكلة ف  العالم الحقيق  .لمعالجة وتحلي  مجموعات ضخمة م 

. اتضععح أن هنععاك تنوعععاً فعع  طععر  تععدريس مقععررات علععم البيانععات منهععا المحاضععرات   والتطبيقععات 11/7
 والتكليفات العملية   ... إلخ .

التقيععيم الععذات    . اتضععح أن هنععاك تنوعععاً فعع  أسععاليب تقيععيم الطععالب بمقععررات علععم البيانععات   مثعع  : 11/8
 وامتحانات اسبوعية   وامتحانات نهائية   وإعداد مشروع   ...إلخ .

. اتضح أن هنعاك متطلبعات تكنولوجيعة لتعدريس مقعررات علعم البيانعات   منهعا : معمع  حاسعب آلع    11/9
 تحمي  وتنصيب مكتبات وأدوات لغة البرمجة بايثون   ...إلخ .

 : . توصيات الدراسة12

د  النظر ف  أهداف ومحتوي مقعررات البعرامج الحاليعة ألقسعام المكتبعات والمعلومعات   والعمع  . إعا12/1
 على توافقها ما متطلبات سو  العم  وخاصة ف  مجا  علم البيانات .

. إضافة بعض المقررات الخاصة بعلم البيانعات إلعى بعرامج أقسعام المكتبعات والمعلومعات المصعرية   12/2
ف  علم البيانات   والبرمجة لعلم البيانات   وتمثيع  البيانعات   ومعالجعة البيانعات مث  : مث  : مقدمة 

   والخوارزميات وهياك  البيانات .
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