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 : ستخلصامل
  من حيث وذلك  ،  بمرحلة الدراسات العليا   العربية   املنطقةالبيانات ف    م علمتعلي   موقفالدراسة    رصدت

وتسميات الربامج، وطبيعة    والساعات املعتمدة،  ص، نصيب الدول العربية من الربامج املقدمة ف هذا التخص

ال لتلك  التخصيص  واملجاالت  وم،  ربامجاالنتامء  التكراري  بالتوزيع  يتصل  الداملوضوعا  للمقررات  راسية  ية 

ضمن برامج علم البيانات، كام تسعى الدراسة إىل وضع مقرتح لربنامج املاجستري ف علم البيانات،  املطروحة  

،  املسحي   البحث   جمنه  أقسام  املكتبات واملعلومات باجلامعات العربية، وتستند الدراسة إىل  يمكن أن ُيقدم ف

  برناجمًا أكاديمًيا  21وحتديًدا )البيانات باملنطقة العربية  بغرض إحصاء كافة الربامج األكاديمية املطروحة ف علم 

املعتمدة ف برامج علم البيانات    الساعات متوسط    أن  نتائج الأفادت  ، و( 2020عىل مستوى املاجستري حتى يناير  

للربنامج    47.63بلغ   دراسية  هناك    الواحد،ساعة  أن  )  19واتضح  بنسبة  كلمة  %(  90.5برناجمًا  تستعمل 

فيام يتصل باالنتامء  و.  ‘ التحليالت’  كلمة%( متيل إىل استعامل  42.9) بنسبة  برامج    9وأن  ف عناوينها،    ‘ناتالبيا ’

الربامج لتلك  العلالتخصيص  بقطاع  يبدو مرتبًطا  أكثرها  أن  اتضح  التطبيقية، سيام علوم احلاسب ،  وعلوم    وم 

اإلدارية والعلوم الصحية، ما يشري  خرى بالعلوم  الربامج األ  ترتبط   %(، فيام  57.1، بنسبة  برناجمًا   12)   اهلندسة

  310طروحة بربامج علم البيانات  بلغ عدد املقررات الدراسية املو  ،إىل الطبيعة البينية املتداخلة لعلم البيانات

  119%(، واملقررات االختيارية )61.6بنسبة    ، مقرًرا  191)   ملحورية ، انقسمت إىل فئتني مها: املقررات ااتمقرر

 اتبحوث ودراس
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بنسبة  ا مقررً  موضوعية،    إذ %(،  38.4،  جماالت  عرش  عىل  املقررات  هذه  متعددة  هيتوزعت  املجاالت   :

  38البيانات ) معاجلة%(، و 12.9، بنسبة  مقرًرا 40نات ) بة البيا %(، وحوس 15.2، بنسبة  مقرًرا 47التخصص )

ية لعلم البيانات  ُطر النظر %(، واألُ 11.6بنسبة   ،مقرًرا  36)ومبادئ التفكري اإلحصائي   %(،12.3، بنسبة مقرًرا 

بنسبة  مقرًرا  31) التكميلية و   %(،10،  بنسبة  مقرًرا  31)   املقررات  بعلثمَّ    %(،10،  املتصلة  م  املوضوعات 

( بنسبة  مقرًرا   27املعلومات  للب%(،  8.7،  التصويري  بمقرًرا   24)يانات  والتمثيل  ونمذجة    %(،7.7  ةنسب ، 

انتهت الدراسة بوضع  و%(.  4.5بنسبة    ،مقرًرا   14)اضيات  لم الريوأسس ع  %(،7.1بنسبة    ،مقرًرا  22)البيانات  

املاجستريمقرتح  مبدئي  تصور   أقسام   اتانبيالف علم    لربنامج درايس عىل مستوى  ، يمكن تقديمه من خالل 

 . ف املنطقة العربية  املعلومات املكتبات و

البيانات؛:  املفتاحية  امت لكلا عل تعلي ؛  البيانات  ت حتليال  علم  اخلطط  م  املعلومات؛  علم  البيانات؛  م 

 . الدراسية؛ املنطقة العربية

 املنهجية:  قدمةامل 1
 

 التمهيد:  1/1

التي أضحت تقود العامل نحو    ‘ مةالضخ  البيانات’أو    ‘عرص البيانات’بـ  يعيش املجتمع اليوم عرًصا يوسم  

. وكذا،  Industrial Revolution thThe 4  (ng and Zhu, 2017So)الصناعية الرابعة    مفهوم الثورة

تاجها متثل البيانات مرتكًزا أساسًيا ف حياتنا اليومية، كام يتم التعامل مع كميات ضخمة من البيانات التي جيرى إن

ت اإلدارية والتجارية والصحية  فة القطاعات الكائنة باملجتمع، مثل: القطاعا ومعاجلتها وحتليلها من جانب كا 

ريها، بل من املزمع أن يرتبط مستقبل كل قطاعات املجتمع نسبًيا بمفهوم علم البيانات  لبحثية وغوالتعليمية وا

(Zhang, 2017اال يمكنه  أحًدا ال  إن  الواقع،  البيانات، وإن  (. وف  ومتايزت  ستغناء عن  أشكاهلا  اختلفت 

مهية البيانات عىل هذا النحو،  مية أو نصية أو مرئية أو إحصائية أو غريها، ونظًرا ألأنامطها، سواء  أكانت بيانات رق 

 Theكونوميست الربيطانية ) فإن هناك من وصفها بأهنا نفط القرن احلادي والعرشين، وفًقا ملا ورد بمجلة اإلي

Economist, 2017ذا إيكونوميك تايمزة  (، وصحيف   ( اهلنديةThe economic Times, 2018  إذ ،)  مل

، وذلك عوًضا عن االعتامد كلًيا عىل الوقود األحفوري  البيانات  وإنام،  املورد األكثر قيمة ف العامل   هو  يعد النفط

 أو النفط اخلام. 

علم  ’ما اصطلح عليه حديًثا بـ    ت وطرق معاجلتها إىل تطور قد أدت التحديات املرتبطة بالتعامل مع البيانا ل

أصبح واحًدا من أبرز    لذي خرج ف أصله من عباءة علم اإلحصاء، ومل يربح أن ا   ، ‘Data Scienceالبيانات  



 11 د. حممود رشيف زكريا 

 

ثالثة، كام بات يشغل اهتامم الكثريين ف أروقة املؤسسات العلمية والبحثية عىل  العلوم احلديثة ف هذه األلفية ال

يل، من أجل حتليل الكميات  م هذا العلم عىل استخدام النظم املعتمدة عىل احلاسب اآلاملستوى العاملي، حيث يقو

واستخر البيانات،  من  املناسب  الضخمة  موقعه  ف  القرار  متخذ  تساعد  أن  يمكن  التي  العلمية  املعرفة  اج 

(Loukides, 2012 .) 

ليالت البيانات باتت من آكد  الصلة بعلم البيانات وحت  ن حاجة املجتمعات اليوم إىل شغل الوظائف ذاتإ

تغلني ف جمال البيانات  الدول عام يمكن أن تواجهه من نقٍص حمتمل ف عدد املش  املتطلبات، بل قد أعلنت بعض 

ال األخرى  واآلسيوية  األوربية  الدول  وبعض  والصني  املتحدة  الواليات  مثل:  املستقبل،  نحو  ف  اجتهت  تي 

لقاالستثامر ف  البيانات،  تعليم علم  الب  املرتبطة بعلم  الوظائف  قبل  د أصبح هناك طلب  متزايد عىل  يانات من 

ت، ومن جانب خمتلف القطاعات احلكومية والصحية التي حترص عىل  الرشكات العاملة ف قطاع تقنية املعلوما 

ارات،  ي تساعدها عىل اختاذ القرمة، الستخالص املعرفة الت حتليل ما متلكه من كميات هائلة من البيانات الضخ 

 هتا ومنتجاهتا.وما يمكن أن يرتتب عليه ذلك كله من تطوير ف خدما 

العامل، والذي مل يفتأ يشكل  اصل اليوم ف تعليم علم البيانات حول  ن هذا املوقف هو ما يفرس االجتاه احلإ

لكرتوين عىل  جارية ومنصات التعليم اإل ظاهرًة عاملية ف خمتلف مؤسسات التعليم العايل؛ بل أدلت الرشكات الت

تتب السياق، وأصبحت  بدلوها ف هذا  أو طرح دورات  اإلنرتنت  برامج دراسية  تقديم  ارى هي األخرى نحو 

دريبية طويلة املدى أو قصرية املدى ف علم البيانات، مع تفاوت التسميات املطروحة ف تلك الربامج بطبيعة  ت

 ل. احلا 

 :مشكلة الدراسة 1/2

البيانات عىل املس، ف اآلونة األخرية، أحظلو توى العاملي، وإن كان  ن هناك اهتامًما متزايًدا بتعليم علم 

تتفاوت أنظمة تعليم هذا العلم، بدًء  (1)إىل هذا االهتامم ف املقام األولللواليات املتحدة السبق الواضح   ، كام 

طرح الربامج الدراسية الكاملة    از الربنامج التدريبي، أوبتقديم الدورات التدريبية التي متنح الدارس شهادة اجتي

العايل، التعليم  الدراسات   بمؤسسات  مرحلة  أو  األوىل  اجلامعية  املرحلة  ف  األحوال،    سواء   أغلب  ف  العليا 

مج  اديمية التي حظيت هبا براوتأكيًدا عىل ما سبق اإلشارة إليه، فإن السبب الواقعي، ملن تأمل، وراء الشهرة األك

م البيانات، لدرجة أن وظيفة  ل العامل ربام يكمن ف الطلب املتزايد عىل شغل وظائف عل تعليم علم البيانات حو

قد وسمت بأهنا واحدة  من الوظائف األكثر طلًبا أو إقباالً ف القرن احلادي    Data Scientistعامل البيانات  

،  Glassdoor  (Glassdoor, 2020 )ملوقع  (، بل إنه وفًقا Davenport and Patil, 2012والعرشين )

 . 2019 الواليات املتحدة ف عام  فإن وظيفة عامل البيانات تعد أفضل الوظائف ف 
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ت حول العامل نحو تدشني برامج أكاديمية لتعليم علم البيانات،  جته عدد  من اجلامعا ذا تأسس هذا، فقد اإ

املاجستري أو درجة  البكالوريوس  الدارس درجة  متنح  توجدبحيث  ما  قلياًل  أن  بيد  فعلية متنح درجة    ،  برامج 

 Big Data andانات  مثل: برنامج الدكتوراه ف البيانات الضخمة وعلم البي الدكتوراه ف هذا العلم اجلديد،

Data Science    الذي تطرحه جامعة واشنطنUniversity of Washington  وبرنامج الدكتوراه ف ،

 Fudan University  (Zhang, 2017 .)معة فودان ف الصني علم البيانات الذي تقدمه جا 

باجلامعات    ل بموقف تعليم علم البيانات، لوحظ غموض واضح فيام يتصعىل مستوى املنطقة العربيةو

التخص وانتامءاهتا  املطروحة،  الدراسية  الربامج  طبيعة  من حيث  بتلك  صيالعربية،  املقدمة  املقررات  وماهية  ة، 

مج أو  لمية، كام لوحظت بعًضا من برامن مسائل بحثية حتتاج إىل نظر وحتليل بالطريقة الع  الربامج، وغري ذلك

ريكية واألوربية تتجه إىل تعليم علم البيانات، سواء  عن طريق  ملعلومات باجلامعات األم مدارس علم  املكتبات وا

مستقلة عىل مستوى الدراسات  ملرتبطة هبذا العلم، أو من خالل طرح مسارات دراسية  ختصيص بعض املقررات ا

للمتخصصني ف تقدم  واملعلومات،  العليا  املكتبات  املثال  علم   هنا عىل سبيل  برنامج  -ون حرص د   - واذكر   :

، وبرنامج  Indiana Universityإنديانا    بجامعة  و املكتبات  املعلومات  علم   البيانات، بقسم  ري ف علم املاجست

علم  ف  بقسم   املاجستري  وكالمها  University of Illinoisإلينويز    بجامعة   املعلومات   علوم  البيانات   ،

 (. 2019وانج، بالواليات املتحدة )

ليم علم البيانات ف البيئة  هو ما محل عىل التفكري ف دراسة موقف تععليه، فإن هذا االجتاه العاملي الراهن  و

درايس عىل مستوى املاجستري، يمكن أن  ربية، من جهة، حماوالً اخلروج بتصور مقرتح لربنامج  األكاديمية الع

 عات العربية، من جهة أخرى. املكتبات واملعلومات باجلام  ُيقدم ف أقسام

 :تساؤالت الدراسة 1/3

 راسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: الد تسعى 

  امعات العربية بمرحلة الدراسات العليا؟ وما النظام اذا عن موقف تعليم علم البيانات ف اجلم -

 الدرايس املتبع بتلك اجلامعات؟

 البيانات املقدمة باجلامعات العربية؟  ما التسميات األكثر شيوًعا للتعبري عن برامج علم  -

 يص لربامج علم البيانات حمل الدراسة؟االنتامء التخص ماذا عن طبيعة  -

 راسة؟ ررات الدراسية املقدمة بربامج علم البيانات حمل الدماذا عن التوزيع التكراري للمق -

 هتا املوضوعية؟ماذا عن طبيعة املقررات الدراسية املقدمة بربامج علم البيانات من حيث جماال -

ي - أن  التي يمكن  املقرتحة  اهليكلية  البيانات من وجما  برنامج علم  هة نظر ختصص   كون عليها 

 املكتبات واملعلومات؟ 
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 :أهداف الدراسة 1/4

 اف: ترمي الدراسة احلالية إىل حتقيق هذه األهد

 ى. لتعريف بعلم البيانات ونشأته وطبيعته التخصصية وجوهر عالقاته بالعلوم األخرا -

 ديمية العربية. الكشف عن موقف تعليم علم البيانات ف البيئة األكا  -

 ج علم البيانات. التعرف عىل ماهية املقررات الدراسية األكثر تكراًرا ضمن برام -

 سية املغطاة بربامج علم البيانات. حتديد املجاالت املوضوعية للمقررات الدرا -

 . ‘علم البيانات’ وضع تصور مبدئي لربنامج ماجستري مقرتح ف ختصص -

 :أهمية الدراسة 1/5

 ا: الدراسة من كوهنتكمن أمهية هذه 

ونشأته وطبيعتتُ  - وأمهيته  ماهيته  من حيث  البيانات  بعلم  بالعلوم  عرف  التخصصية وعالقاته  ه 

 األخرى. 

 قدمة ف علم البيانات باملنطقة العربية. الدراسات العليا امل  تكشف عن ماهية برامج -

 ا ضمن برامج علم البيانات.اسية األكثر تكرارً ترصد املقررات الدر -

 املوضوعية للمقررات الدراسية املغطاة ضمن برامج علم البيانات. جاالت حتدد امل -

 . ‘علم البيانات’قرتًحا جديًدا لربنامج ماجستري ف ختصص تقدم م  -

 : مصطلحات الدراسة 1/6

 :Data Science علم البيانات   1/ 6/ 1

البيانات الضخمة، ما  ملعرفة والرؤى التنبوئية من بوجه عام، حول استخراج ا يدور مفهوم علم البيانات، 

يث إن هناك الكثري من االجتهادات التي ُقدمت  يساعد عىل أو يدعم عمليات اختاذ القرار بصورة رشيدة، وح

 National Scienceة للعلوم  ا املصطلح، إال أنه حيسن االستئناس بتعريف املؤسسة الوطني حول تعريف هذ

Foundation (NSF)  أجل مجع البيانات  ُيعنى بالتخطيط من  ’ا العلم بـ:  ف هذا السياق، حيث تشري إىل هذ

باالستنت واخلروج  البياناتوإدارهتا  عىل  املبنية  وقVeaux, et al 2017)   ‘اجات  هذا،  إفراد (.  تم  حمور    د 

ي ُقدمت حول هذا املصطلح وداللته بمزيٍد من  مستقل بالقسم النظري الحًقا، يتناول فيه التعريفات املختلفة الت

 الرتكيز. 
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 : Data Analytics حتليالت البيانات   2/ 6/ 1

اكتشاف  عميق والفهم  ال من    نُ ك  إىل النظريات والتقنيات واألدوات والعمليات التي متُ   هذا املصطلح  يشري

التحليالت   ت إىل ثالثة أنامط، هي:لبيانا حتليالت ا  نقسمتالرؤى والتبرص اعتامًدا عىل البيانات املتاحة، وعادًة ما 

التنبؤية   ،riptive AnalyticsDesc(2 )الوصفية   التوقعية    والتحليالت  ،  redictive AnalyticsPأو 

اإلرشادية  التوجيهية    والتحليالت  الرشيدة(    Prescriptive Analyticsأو  القرارات  اختاذ  عىل  )القائمة 

(Cao, 2018 .) 

 : Data Science Education ات تعليم علم البيان   3/ 6/ 1

مؤسسات التعليم العايل  كاديمية املقدمة من جانب  كل ما يتصل بالربامج األ  يقصد بتعليم علم البيانات

اجلامعية األوىل أو مرحلة الدراسات العليا. وبناًء    ف ختصص علم البيانات أو حتليالت البيانات، سواء  ف املرحلة

سسات التجارية التي  ل ما يتعلق بتعليم علم البيانات من جانب عموم املؤم كعىل ذلك، خيرج من هذا املفهو

ى أو قصرية املدى، تنتهي بتقديم شهادة اجتياز برنامج تدريبي ف علم البيانات،  تطرح دورات تدريبية طويلة املد

 و ذلك. أو نح

 : منهج الدراسة وأدواتها 1/7

 : منهج الدراسة   1/ 7/ 1

العلمي إىل اختيار    ث املسحي الذي يعمد فيه البحث أن تعتمد عىل منهج البح  اقتضت طبيعة هذه الدراسة 

برامج علم  ’اهرة حمل الدراسة؛ واملمثلة هنا ف  مفردات املجتمع بأكمله أو غالبيته، من أجل الوقوف عىل الظ

البيانات املطر. وقد ُوظَِف هذا املنهج من أجل احلرص امليداين ملختلف ب‘البيانات وحة باملؤسسات  رامج علم 

ا انضوت عليه من مقررات دراسية، حمورية أو اختيارية، من حيث توزيعها  ة باملنطقة العربية، وحتليل ماألكاديمي

 وتصنيفها إىل جماالت موضوعية حمددة.  التكراري

 وخصائصه:   ة الدراس   جمتمع   2/ 7/ 1

ولكن، بعد    دولة(.   22نطقة العربية ) لتي ُتقدم للدارسني باملوقع االختيار عىل برامج تعليم علم البيانات ا 

امج متخصصة  %( تطرح بر40.9دول فقط بنسبة )   9اين املتأين ف بيئة اإلنرتنت، اتضح أن هناك  إجراء املسح امليد

العليا،   الدراسات  مستوى  عىل  البيانات  علم  )يناير  ف  التطبيقي  جانبها  ف  الدراسة  هذه  إجراء  وقت  حتى 

نة عامن، وفلسطني،  ن، والبحرين، والسعودية، وسلط  من: اإلمارات، واألرد(، وتشمل هذه الدول كالً 2020

 وقطر، ولبنان، واملغرب. 
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يداين عىل  دولة(، فقد خرجت من هذه الدراسة، إذ مل يقف املسح امل  13ما بالنسبة لبقية الدول العربية ) أ

عض الربامج  ه الدول، وإن كان هناك بتوى الدراسات العليا هبذأي برنامج درايس ف علم البيانات ُيقدم عىل مس 

 تقع ضمن  وى املرحلة اجلامعية األوىل لدى عدٍد قليل جًدا من بني تلك الدول، بيد أهنا ملالتي تقدم عىل مست 

 لرضورة نظًرا إىل قلة عددها. دائرة االهتامم بالدراسة احلالية، فاستبعدت با 

مثلة ملجتمع الدراسة ف  ر برامج علم البيانات امل ري أو رشوط حمددة الختيا ذا، وقد تم وضع أربعة معاي ه

 ة الدراسات العليا، وهي:مرحل

التي    - الدراسية  املقررات  من  من جمموعة  يتكون  الذي  الربنامج  ذلك  هو  األكاديمي  الربنامج 

املنهجي   التكامل  مرحلة حتقق  ف  معينة  جامعية  درجة  عىل  للحصول  الطالب  يؤهل    الذي 

 الدكتوراه(. درجة املاجستري أو درجة الدراسات العليا )مثل:  

مؤسسات التعليم العايل فقط )اجلامعات واملعاهد العليا(    ألكاديمي من جانبُيقدم الربنامج ا  -

اإلن املقدمة عىل  الربامج  ُتستبعد  بينام  العربية،  املنطقة  العاملة ف  ف  الرشكات  من خالل  رتنت 

، ال تتجاوز مدته  Certificateاجتياز برنامج   ما متنح الدارس شهادة  القطاع اخلاص التي عادةً 

 ستة أشهر تقريًبا.  ثالثة إىل 

مصطلح   - عىل  املُختار رصاحًة  األكاديمي  الربنامج  عنوان  ف  ُينص  أو    Data Scienceأن 

هData Analyticsمصطلح   كان  وإن  يمنع  .  مل  تشتمل  ذا  التي  الربامج  اختيار  من  أحياًنا 

تعكعناوين معينة  مفردات  عىل  ال ها  أو  البينية  الطبيعة  مثل:  س  البيانات،  لعلم  برنامج  تطبيقية 

األعامل   الصحية  Business Analyticsحتليالت  اإلدارة  البيانات ف  وبرنامج حتليالت   ،

Data Analytics in Health Managementاحث إىل أن هذه الربامج  مئن الب، إذ اط

التطب البيانات، وبالوغريها تعكس اجلانب  ة اهتامم الدراسة  تايل فإهنا تقع ضمن دائريقي لعلم 

 احلالية. 

وجد املعلومات الكافية حول الربنامج األكاديمي املُختار عرب موقعه الرسمي عىل اإلنرتنت،  ت  أن -

ون بالربنامج  التعريف  املعلومات:  هذه  الدراسية،  وتشمل  واخلطة  وجد(،  )إن  وأهدافه  شأته 

 )إن وجدت(. غريها من معلومات مفيدة  ت، والساعات املعتمدة، ووتوصيف املقررا 

امج األكاديمية املنشودة من خالل استشارة حمرك بحث جوجل،  جرى البحث عن الرب  وتأسيًسا عىل هذا،

 data science education in …, dataهي:  اعتامًدا عىل إسرتاتيجية بحث بسيطة باإلنجليزية والعربية 

analytics education in …  ،data science program inبرنامج املاجستري ف علم البيانات، تعليم ،  

ت باسم كل دولة من دول املنطقة العربية عىل السواء، وبناًء عىل  علم البيانات ف ...، مع ربط هذه املصطلحا 

العميل، بلغ إمج الدراسة  هذا اإلجراء  أو  برناجما للامجستري متخصص ف  21ايل مفردات جمتمع  البيانات   علم 

 (. 1ق رقم  ت البيانات )انظر امللح حتليال
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 : اسة الدر   إجراءات   3/ 7/ 1

 ضبط المختصرات العلمية: 
تم وضع آلية حمددة عند احلديث عن برامج علم البيانات ف سياق عرض نتائج الدراسة ومناقشتها الحًقا،  

تكررة من الدراسة،  يكون مضطًرا إىل تكرار االسم الكامل للربنامج ف معرض احلديث عنه ف مواضعه امل  كي ال 

ُينص فيه عىل    -ئج الدراسة ومناقشتها راجع املحور الثاين بقسم نتا   -  2م ختصيص عمود باجلدول رقم  حيث ت

الربامج باللغة العربية، وف سياق  تسميات الربامج وخمترصاهتا باإلنجليزية، كام ُخصص عمود آخر لتسميات  

التنويه فقط ع الدراسة، يتم  العلمي بمتن  لتسميالعرض  العريب  املقابل  الربامج، مع االقتصار فقط  ىل  عىل  ات 

البيانات ف اإلدارة الصحية  إثبات املخترصات اإلنجليز املاجستري ف حتليالت   Dataية. مثال ذلك: برنامج 

Analytics in Health Management (DAHM)  إىل العريب فقط، باإلضافة  املقابل  ُيكتفى بذكر   ،

 ، تسهياًل عىل كٍل من الكاتب والقارئ.DAHMاملخترص املقابل:  

يع التكا  ت الدراسة:راري للمقررالتوز
هذا اإلجراء حتديًدا باملحور السادس ضمن قسم نتائج الدراسة ومناقشتها الحًقا، حيث اختذت    يتعلق

 هذه اخلطوات: 

امج علم  د املقررات الدراسية بفئتيها املحورية واالختيارية املطروحة باخلطط الدراسية بربصر -

 البيانات.

إ - الدراسية،  املقررات  تكرار  مإحصاء  املتشاهبة  املقررات  ُدجمت  واحد،  ذ  عنوان  وضوًعا حتت 

لك: هذه بحيث حُيسب هلا من النقاط وفًقا لعددها، وذلك عىل سبيل التقريب والتسهيل. مثال ذ 

 Data Exploration، وData Visualization، وVisualizationاملقررات الثالثة:  

and Visualization بحث  عها واحد  تقريًبا، فجعلها ال، إذ تنوعت تسمياهتا رغم أن موضو

  3، وُحسب هلا  Data Visualizationحتت عنوان موحد هو: التمثيل التصويري للبيانات  

 نقاط.

كثر تكراًرا وفًقا للرتب الطبقية، مع مراعاة أن هذه الرتب تتعلق ت الدراسية األ تصنيف املقررا -

مرة  لمقررات التي تكررت مرتني أو  مرات فأكثر، أما بالنسبة ل  3قط باملقررات التي تكررت  ف

 واحدة، فقد استبعدت من هذا اإلجراء، كي ال تبدو قائمة املقررات طويلة بصورة غري مقبولة. 

 ة: الدراس   أدوات   4/ 7/ 1

 اعتمدت هذه الدراسة عىل عدٍد من أدوات مجع البيانات، هي:
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امج علم البيانات بصفة  ىل اإلنرتنت: وذلك من خالل زيارة مواقع برل املبارش علسات االتصا ج -

 من أجل مجع البيانات عند احلاجة.   متكررة

ات املتعلقة باملقررات  حتليل مضمون اخلطط الدراسية لربامج علم البيانات، الستكامل مجع البيان -

 الدراسية وتوصيفاهتا. 

الدراسية - للمقررات  اإلحصائي  توزيعه  التحليل  حيث  من  البيانات  علم  التكراري بربامج  ا 

 جماالهتا املوضوعية.  وحتديد

 : الدراسات السابقة وأدب الموضوع 1/8

اصة، إذ اقتىض األمر  يعرض ف هذا القسم اإلنتاج الفكري املتصل بموضوع تعليم علم البيانات بصفة خ

مثل:   العاملية،  البيانات  قواعد  أبرز  من  عدٍد  ف  وSpringerالبحث   ،Sageو  ،Emerald و  ،LISTA  ،

يب عىل جمموعة قواعد بيانات دار املنظومة، وقاعدة اهلادي  عر حث ف اإلنتاج الفكري الوغريها، كام اعتمد الب

ر عن أية دراسة سابقة، تناولت هذا املوضوع من قريب أو  لإلنتاج الفكري، بيد أن نتائج البحث العريب مل تسف 

عاملي  م البيانات عىل املستوى الالسابقة املتصلة بتعليم علاإلشارة إىل أبرز الدراسات  بعيد. وعىل أية حال، حيسن  

 ف السطور التالية. 

 Teaching  ‘تالبيانا ’مكن القول ابتداًء إن بعض الدراسات السابقة ذهبت إىل مناقشة موقف تعليم ي

Data   بوجه عام من قبل برامج علوم  املكتبات واملعلومات، مثل دراسة ك ( يمKim, 2016  إذ حللت حمتوى ،)

  59املكتبات واملعلومات املعتمدة من قبل مجعية  املكتبات األمريكية ) بربامج علوم     اخلطط الدراسية اخلاصة 

التي  الدراسية  املقررات  من  للتحقق  وذلك  جمال    برناجمًا(،  ف  العمل  حيرتفون  متخصصني  ختريج  ف  تسهم 

ات،  عالقة بالبيان  الربامج مما له اك تنوًعا ف املوضوعات املطروحة بتلك  البيانات، حيث كشفت الدراسة أن هن

البيانات ومعاجلة   البيانات وحتليل  البيانات والتنقيب ف  البيانات وإدارة قواعد  البيانات الضخمة وعلم  مثل: 

نفسها،  البيانات الفكرة  هذه  بتناول  عنيت  سابقة  دراسات  عدة  هناك  الدراسة،  هذه  جانب  وإىل  ف  .  ولكن 

وذلك   متفاوتة،  تطبيقية  كٍل  سياقات  دراسة  بريس  مثل  هاريس  ) من   Harris-Pierceوليو 

and Liu, 2012( وكدراسة ساي ورفاقه ،)Si, et al 2013 .) 

تانجق من  كل   )  - ويس   دم  علم    (m, 2016Li-Tang and Saeليم  برامج  من  عينٍة  دراسًة حول 

 ( األمريكية  اجلامعات  ف  الدراسيبرن  30البيانات  املقررات  توصيفات  حتليل  إىل  استناًدا  ومتطلبات  اجمًا(،  ة، 

دراسة األكاديمية بتلك الربامج، وتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القالئل التي ركزت حديثها عىل  ال

املعرفة  م البيانات املطروحة من جانب األقسام أو املدارس العلمية املهتمة بمختلف جماالت  حتليل بنية برامج عل

امل علم  مدارس  مثل:  والريا اإلنسانية،  اإلحعلومات،  وعلم  اهلندسة،  ضيات  وعلوم  احلاسب،  وعلوم  صاء، 
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لتعليم  ناجمًا بر 48( Song and Zhu, 2016وزاهو ) واآلداب والعلوم االجتامعية، كام رصد كل  من سونج

أن   النتائج  أظهرت  حيث  املتحدة،  الواليات  ف  البيانات  برامعلم  املاجسعدد  فاق  تريج  برامج  د  اعدأ  قد 

من خالل التعاون بني املدارس    ها تطويريتم  معظم هذه الربامج    تضح أناملتاحة، وا   اهالبكالوريوس والدكتور

( نتائج هذه الدراسة حتديًدا، حيث أقام رؤيته حول  Cruz, 2017دة. وقد تابع كروز )املتعد قسام العلميةواأل

 حول موضوع  جود ملقرر درايسقدمة بربامج علم البيانات آنًفا، مشرًيا إىل أنه ال و ماهية املقررات الدراسية امل

بأن   جادل ، ضمن برامج البكالوريوس واملاجستري املتاحة، كام  Software Engineeringهندسة الربجميات  

تغطية    تفتقر إىل ال تزال    الربامج املطروحة برامج علم البيانات، وندد بأن معظم    ضمن  ه جيب تدريسوع  هذا املوض 

حمددة العلمقضايا  هذا  ختدم  أن  يمكن  أن    ، ،  يمكن  الربجمياتجمال  قدم  يحيث  التعيني،  هندسة  وجه  عىل   ،

 تطوير علم البيانات.   متميزة ف مسامهاٍت 

( عن واقع ممارسة علم البيانات ف دولة  Iraj and Sohrabi, 2017وسهرايب )  كشفت دراسة إيراجو

الطبقة العليا، ومطورو  ات من  ناك ثالثة نامذج من علامء البيانات، هم: علامء البيانإيران، حيث أوضحت أن ه

وىل  الربجميات، وعلامء البيانات من الطبقة الدنيا، كام أوضحت النتائج أن املربجميني هم املرشحون بالدرجة األ

البيانات ف إيران، وأن ما    للعمل حتت مظلة علم البيانات، وخلصت الدراسة بأنه ال يوجد برنامج لتعليم علم

 نام يتأتى هلم من خالل اخلربة العملية ف جمال الربجمة احلاسوبية باملقام األول. جال إ ذا امل يكتسبه املشتغلون هب

ج علم البيانات املقدمة من خالل أقسام   حول برام( دراسة  Zhang, et al 2017جرى زهانج ورفاقه ) أ

الدراسة عىل مخسة برامج فقط، وخلصت  املكتبات واملعلومات باجلامعات ا تامل  إىل اشلصينية، حيث ركزت 

البيانات،   البيانات، وحتليل  البيانات، مثل: اإلحصاء، والتنقيب ف  هذه الربامج عىل مقررات ذات صلة بعلم 

ذات  اخلوارزميات، ومستودعات البيانات، وقواعد البيانات، إىل جانب املقررات الدراسية  وهيكلة البيانات، و

هل االختصاص، كام سلطت هذه الدراسة ف قسٍم منها  بني أ عليها  الصلة بعلوم  املكتبات واملعلومات املتعارف 

ال الدراسات  مستوى  فودان عىل  من جامعة  املقدمة  الدراسية  الربامج  أحد  عىل  برنامج  الضوء  وهو  أال  عليا، 

  قررات نامج عىل فئتني من املقررات الدراسية، مها: املاملاجستري ف إدارة البيانات وتطبيقاهتا، إذ انضوى هذا الرب

 يدية األساسية املتعلقة بعلم املعلومات، واملقررات املرتبطة بعلم البيانات. التقل

انات باجلامعات اليابانية، مع  عليم علم البي( عىل جتربة تTakemura, 2018ركزت دراسة تاكيمورا ) و

يانات  التي أخذت عىل عاتقها ف تأسيس كلية علم الب  Shiga Universityتسليط الضوء عىل جامعة شيجا  

؛ إذ يرتكز جمال اهتامم هذه الكلية عىل تعليم علوم احلاسب وعلوم اإلحصاء باإلضافة إىل احلقل  2014منذ عام  

الت  ة التطبيق بالنسبة لعلم البيانات، حيث تدور املقررات املقدمة للدارسني حول املجا املعرف الذي يمثل بيئ 
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لوم األخرى، ومن اجلدير بالذكر أنه يتم عقد اتفاقات  ت والعلبيانا التخصصية التي حتدد جوهر العالقة بني علم ا

مة اليابانية، بغية تزويد الطالب  رشاكة مع عدٍد من الرشكات أو املؤسسات العاملة ف القطاعات املختلفة باحلكو

ج  لربنامعليها ف مرشوعاهتم التطبيقية من أجل اجتياز ا  بمجموعات البيانات الضخمة التي يمكنهم االعتامد 

 ايس واحلصول عىل الدرجة اجلامعية. الدر

بيانات،  رغم أن البحث ف اإلنتاج الفكري مل يسفر عن أية دراسة عربية سابقة ناقشت مسألة تعليم علم الو

البيانات الضخم التي ركزت حديثها فقط حول  الدراسات  وربام أوصت  ة بوجه عام،  إال أن هناك بعًضا من 

البيا  علم  تعليم  برضورة  مضمنًا  )الشوابكة،  نات؛  قدمها  التي  الدراسة  ف 2018ثل  العاملني  وعي  حول   )  

الضخمة وخصائصها   اجلامعة   يية مكتبي البيانات  بمفهوم  يندرج    اإلفادة  وجماالت   اهتا وحتدي  األردنية  فيام  منها، 

وقد  انات.  ، وهو واحد  من املصطلحات احلديثة املرتبطة بعلم البيData Literacyحتت مفهوم الوعي البيانايت  

أشارت هذه الدراسة إمجاالً إىل افتقار  املكتبات ومرافق املعلومات إىل وجود علامء البيانات وحمليل البيانات، ما  

 املؤسسات عىل إدارة البيانات الضخمة بشكل فعال ف املستقبل. يساعد تلك 

ت العربية التي هتدف  لدراسا ربام متثل أوىل ا   - حدود علم الباحث ف    - دراسة احلاليةا سبق، يظهر أن المم

إىل رصد موقف تعليم علم البيانات ف اجلامعات العربية، وذلك من وجهة نظر ختصص  املكتبات واملعلومات  

 ه التحديد. عىل وج

 :اإلطار النظري للدراسة 2
 البيانات: ماهيتها وأنماطها: 2/1

ن ُأفردت له دراسة مستقلة،  درجة أالبيانات ف اإلنتاج الفكري بصورة ملحوظة، ليف مصطلح  تواتر تعر

من   يقرب  ما  )   130حرصت  املصطلح  هلذا  املستوى  Zins, 2007تعريفا  تشكل  البيانات  فإن  وعموًما،   .)

، ثمَّ  Information، ثمَّ املعلومات  Dataالذي عادًة ما يبدأ بالبيانات    ،DIKWمن اهلرم املعرف    القاعدي

(، ولقد  Cao, 2018التي هي أعىل قمة هذا اهلرم )  Wisdom  ، وصوالً إىل احلكمة Knowledgeاملعرفة  

متثياًل بيانًيا    حٍد كبري، إذ قدمىل إمتعدد األوجه  و  اجلوانب املختلفة للبيانات كمفهوم معقدأشار أحد الباحثني إىل  

 (: Shiri, 2014ت، هي )ألنامط البيانات، مقساًم إياها إىل تسع فئا 

مل البيانات التي نشأت ف البيئة الرقمية، والبيانات القائمة  ش تلبيانات من حيث بيئة النشأة:  ا -

 عىل املالحظات، والبيانات القائمة عىل التجارب، والبيانات احلاسوبية. 

 بيانات من حيث الطبيعة: تشمل البيانات الكمية، والبيانات الكيفية. لا -

من   - املُنشئ  البيانات  وبيحيث  املستفيدين،  بيانات  تشمل  املُعد:  وبيانات  نا أو  الباحثني،  ات 

 القطاعات احلكومية، وبيانات قطاع األعامل. 
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اخلاصة، و - والبيانات  العامة،  البيانات  تشمل  السياق:  من حيث  الشخصية،  البيانات  البيانات 

 والبيانات املهنية، والبيانات احلكومية. 

الشك - البالبيانات من حيث  البيانات  املتصلة بإل: تشمل  البيانات  التجارب،  رجحثية ]مثل:  اء 

]مثل:   املعلومات  استخدام  وبيانات  وغريها[،  املبارشة،  واملالحظات  امليدانية،  واملسوحات 

رجعية ونحوها[، وبيانات وسائط التواصل االجتامعي ]مثل:  البيانات املتصلة باالستشهادات امل 

 ها[. ريغ دات تويرت، واملدونات االجتامعية، ومقاطع الفيديو، والبيانات املتعلقة بتغري

البيانات من حيث النرش: تشمل البيانات املنشورة ]تضم كافة أشكال اإلنتاج الفكري املنشور[،   -

 ات اخلام[. والبيانات غري املنشورة ]مثل البيان

حللة، أو التي أعيد جتميعها البيانات من حيث املعاجلة: تشمل البيانات املُعاجلة ]مثل البيانات املُ  -

 لبيانات غري املُعاجلة ]مثل البيانات اخلام[. ا وألي غرض من األغراض[، 

والبيانات  البيانات من حيث البنية اهليكلية: تشمل البيانات املُهيكلة ]مثل البيانات املرتابطة[،   -

 غري املُهيكلة. 

 ا، والبيانات املتاحة بمقابل مادي. البيانات من حيث اإلتاحة: تشمل البيانات املتاحة جمانً  -

 البيانات: ملنشأة مصطلح ع 2/2

العرشين   القرن  منتصف  إىل  بجذورها  البيانات  علم  مصطلح  لظهور  األوىل  اإلرهاصات  ترجع 

(Donoho, 2015  باتفاق علامء اإلحصاء؛ ) (،  1)انظر الشكل رقم   1960نة  فقد استخدم هذا املصطلح س

 ,Wainer)  من البيانات  ، ليشري إىل الدراسة التي تقوم عىل استخراج املعرفة rPeter Nauمن قبل بيرت ناور  

  Data Analysisمصطلح حتليل البيانات    John Tukey(. كام استعمل العامل اإلحصائي جون توكي  2015

 (. Tukey, 1962جتريبًيا قائاًم بذاته ) ا إليه كونه علاًم ، ناظرً 1962ف سنة  

سنة  و ب1968ف  استعمل  مصطلحني ،  نفسه  ناور  البيانا   يرت  علم  عىل  للداللة  ومها:  آخرين  أال  ت 

Datalogy    وScience of Data  ملعاجلة الدويل  االحتاد  نظمها  التي  العلمية  املؤمترات  أحد  ف  وذلك   ،

 ,International Federation for Information Processing (IFIP)   (Naurاملعلومات  

يتواتر ذكرمها ف(، ولكن هذين املصطلحني1968 مل  اس    الفكري الحًقا، حتى  ناور عىل استعامل  اإلنتاج  تقر 

 Concise Survey of Computer’ف مقدمة كتابه بعنوان:    1974ف سنة    Data Scienceمصطلح  

Methods‘  (Naur, 1974لي ،)اضحة بالعلوم  عىل العلم الذي يتعامل مع البيانات وتربطه عالقات و دل به

 (. Akerkar and Sajja, 2016األخرى )
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 ات في اإلنتاج الفكري استعمال مصطلح علم البيان( مخطط زمني لتطور 1شكل )

موثقة    ولكن، بحلول العقد األول من القرن احلادي والعرشين، بدأ يظهر مصطلح علم البيانات بصورة

ف مقاله    William Cleveland، وذلك من ِقبل ويليام كليفالند  2001ف اإلنتاج الفكري، وحتديًدا ف سنة  

  ‘ csn action plan to expand the field of statistiData Science: A’بعنوان:  

(Cleveland, 2001 ،حيث استقر عىل هذه الصورة ف اإلنتاج الفكري املتداول حتى اآلن )    وبات يشكل

يشري إىل هذا العلم الناشئ،  ف عنواهنا ما  مية التي محلت  موضوًعا حمورًيا ف املؤمترات العاملية والدوريات العل 

 Journal of Dataدورية    ، ثمَّ 0022، التي صدرت ف أبريل  Data Science Journal(3 )دورية  مثل  

Science   ات صلة هبذا العلم. لصدور من دوريات ذ، وما تبعهام ف ا(4)2003التي صدرت ف يناير 

بأنو البحث   عليها  التي وقف  الرؤى  بعض  أ  تذهب  املصطلح، ف حني  هذا  من سك  هو  ن  كليفالند 

العرشين، عىل نحو ما تقدم، إذ بدا هذا العلم    فسه جذوًرا تارخيية ف ستينيات وسبعينيات القرنللمصطلح ن

ا أنه  أو  بات مصطلح علم  مشتًقا ف أصله من علم اإلحصاء،  املستقبل، وبذلك،  العلم ف  تطبيقي هلذا  متداد 

البيانات الذي تبناه توكي ف السابق وتداوالً بني املتخصصني مقارنًة بمصطلح حتليل    وضوًحا البيانات هو األكثر  

(Anderson, et al 2014 .) 

علوم احلاسب مًعا، إذ بات  من جانبه، يصف كليفالند علم البيانات بأنه خليط  من العلوم اإلحصائية وو

(. ولذا، تؤكد إحدى  Cleveland, 2001)  اءلم اإلحصًصا ف عمتأثًرا بخلفيته العلمية، كونه أكاديمًيا متخص

املنقضية منذ ستينيات القرن العرشين وما بعدها قد شهدت عملية التحول  الزمنية    ى، أيًضا، أن تلك احلقبةالرؤ

البيانا  البيانات ف املقابل، وإن كان الغالب عىل هذا  من استعامل مصطلح حتليل  ت إىل استعامل مصطلح علم 

 (. Cao, 2018الرائدة ف علوم احلاسب )  لم اإلحصاء، مستفيًدا من التطورات ه كان من وجهة نظر عالتحول أن
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حتى ذهب البعض إىل شمولية هذا    هناك املزيد من املحاوالت التي قدمت من أجل تعريف علم البيانات،

حتليل البيانات، واستخراج البيانات،    : مثل  الصلة،   ات ذ  خرى األصطلحات  بعض امل  العلم وقدرته عىل استيعاب

(. ومل يسلم األمر من حدوث بعض الضجة  Hoyt and Wangia-Anderson, 2018ة، وغريها )تعلم اآللو

استعام إذ جرى  العلمي،  املصطلح  استعامل  بصورة  وسوء  املتخصصني  املتخصصني وغري  فئاٍم من  قبل  له من 

ال اإلنتاج  ف  أحياًنا  ) فمربكة  م Provost and Fawcett, 2013كري  يكون  ربام  ولكن،  يطرح  (.  أن  املفيد  ن 

 عريفات املعربة عن داللة هذا املصطلح ف الفقرات اآلتية. احث أبرز التالب

( من أن هذا العلم يقوم  Dhar, 2013ت ما اقرتحه ُدهار )ن املحاوالت التي بذلت لتعريف علم البيانا م

ال من  املعرفة  استخراج  لكيم  عىل  ووفًقا  عام،  بوجه  م(Kim, 2016)بيانات  فغالًبا  عل،  يستخدم  البيانات  ا  م 

فيها، ويرى  كمصطلح شام والتنقيب  البيانات وحتليالهتا  املتعلقة بمعاجلة  املوضوعات  ل، يضم ف جعبته كل 

سية  ( أن هذا املصطلح يشري إىل جمموعة املبادئ األسا Provost and Fawcett, 2013اوست )بروفوست وف

( إىل أنه  Foreman, 2013البيانات، فيام يذهب فرومان )ة من  التي تعزز عمليات استخراج املعلومات واملعرف

حصائية، بحيث تتحول  ُيقصد هبذا العلم التحول الذي يطرأ عىل البيانات باستخدام األساليب الرياضية واإل 

 البيانات إىل رؤى ذات قيمة أو قرارات رشيدة أو منتجات. 

ك يفيو )د  أن  Waller and Fawcett, 2013ل  من وولر وفاوست  ا(  مناهج  علم  بتطبيق  ُيعنى  لبيانات 

مستقباًل.  هبا  التنبؤ  أو  النتائج  وتوقع  القائمة  املشكالت  حل  هبدف  والكيفية  الكمية  جورج   البحث  وذهب 

(George, et al 2016ورفاقه ينضوي عىل جمم  (  مرتابًطا،  علاًم  البيانات  علم  كون  التخصصات  إىل  من  وعة 

استنباط    ليلوحت  اآللة،  وتعلم  البيانات،  ف  يبوالتنق  علم اإلحصاء،:  املختلفة، سيام  يساعد عىل  بام  البيانات، 

 مة من البيانات الضخمة. من جمموعات منظمة وغري منظ التنبوئية  الرؤى التحليلية والنامذج

فو للصحة  الوطني  املعهد  يرى  الصحية،  العلوم  نظر  وجهة  املتحدة  من   US National  الواليات 

Institutes of Health (NIH)    تطوير األساليب والعمليات  ب  ُيعنى   بيني،   ختصيص  جمال’’أن هذا العلم هو بمثابة

امل الكمية والتحليلية واستخدامها الستخراج  معقدة من    ضخمةعرفة واألفكار من جمموعات  والنظم  أو  و/ 

كار ف الرعاية  لالبت القمة العاملي(. وجاء ف أعامل مؤمتر  National Institutes of Health, 2018)  ‘‘البيانات

  البيانات  جمموعات  لتحليل   املستخدمة  والنظم  والعمليات  األساليب   جمموعة   علم البياناتأنه يقصد ب  الصحية

مجععقدامل  الضخمة  من  ذلك  عليه  ينضوي  بام  فهمها    عىل   العمل   ثم    ومن  وحتليلها،  ومعاجلتها   البيانات  ة، 

 (. 2018كولكلو، وآخ. )
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اإل و العلوم  نظر  وجهة  الرؤمن  إحدى  تفيد  البيانات:  دارية،  علم  أن  حقل’’ى  متعدد    معرف  هو 

  ضخمة ات منظمة أو غري منظمة،  يانالبهذه  قد تكون  و   ، هيدف إىل حتويل البيانات إىل قيم حقيقية ، التخصصات

أو نامذج    مبارشةأو قرارات  بلية  مستق تنبؤات    صورةف    ها يمم تقد قد يت  القيموأن هذه    ،أو صغرية، ثابتة أو متدفقة 

تي تؤدي إىل حتقيق التبرص باملشكالت وتقديم  ال  ف صورهتا املرئية  البيانات  نمن البيانات أو أي نوع م  كتسبة م

،  ها لويوحت  ها،، واستكشافها وإعداد  استخراج البيانات،ب  عىل كل ما يتعلق  ملتم البيانات يشلعوأن  .  حلوٍل هلا 

ض  ما يتصل بعرو  نقيب ف البيانات،ختلفة من الت واألنامط امل ة،  ي بوسا حلاوالبنية التحتية    ها،واسرتجاع  ها وختزين

والتنبؤات  واستاملتوقعة   التفسريات  ضوء النتائج    ثامر،  والقانونيةقية  األخالاملبادئ    ف  واملبادئ    واالجتامعية 

 (.Van der Aalst, 2016) ‘‘ املتصلة بإدارة األعامل

التي قدمت حول  و التعريفات  البيانات من وجهات نظر أصحاهبا، سواء  من أخرًيا، رغم تفاوت    علم 

م اإلدارية، عىل نحو ما  الناحية اإلحصائية أو احلاسوبية أو من الناحية التطبيقية ف جمايل العلوم الصحية والعلو 

بأن   اتفاٍق  أو  إمجاٍع  هناك شبه  فإن  البياناتذكر،  م  االً د جميع  علم  وليًدا،  التخصصاتبحثًيا  يقوم عىل    ،تعدد 

الة  القيماألنامط  راج  تخاس البيانات  وحتويلضخمةمن  ومعرفة  ها ،  معلومات  اعتامًداإىل  أساليب    ،  حتليل  عىل 

 (. 2019ج، ان)و  ت والتنقيب ف البياناتالبيانا 

 جدلية نقدية حول مصطلح علم البيانات: 2/4

البيا  أن  نات والت رغم حداثة مصطلح علم  الكثريين حوله احتفاًء وإعجاًبا، إال  هناك جدلية نقدية  فاف 

لم وجتعله كام لو كان مسمًى جديًدا لعلم قديم، إذ جيادل البعض بأن علم البيانات  تسعى إىل حتجيم دور هذا الع

يستند  ادًة ما  (، وأن العلم احلقيقي عDiggle, 2015; Ratner, 2017من مفهوم جديد لعلم اإلحصاء )  ليس أكثر

  أن مصطلح  (، ويرى البعضFrické, 2015يانات، عىل حد تعبري فريكه )إىل الكثري من النظريات والقليل من الب

ذكاء  وبحوث العمليات،  واألعامل،  حتليالت    : مثل  األخرى،   صطلحات لعدٍد من امل  ا مرادفً يبدو  علم البيانات  

هذا   ت، وبذلك فإناكتشاف املعرفة ف قواعد البيانا وجة،  نمذوال  حتليل البياناتو الذكاء التنافيس،  واألعامل،  

(، أو عىل حد  Foreman, 2013)  طويلة  منذ مدة  املتخصصونيفعله  ملا    اجديدً   ال يعدو أن يكون نسًجا   املصطلح

 (. Agarwal and Dhar, 2014جديدة )  قنينةت ما هو إال نبيذ قديم ف  زعم من قال إن علم البيانا 

الباحث أنو اًها متواتًرا ف اإلنتاج الفكري  نقدية قارصة إىل حٍد ما، إذ ال تشكل اجتهذه الرؤى ال  يرى 

ئدة التي  هناك شبه اتفاق بني الباحثني وعلامء البيانات عىل وجهة النظر السا املتصل بعلم البيانات من جهة، وأن 

بحثًيا بينًيا، يربط بني  بدوره جماالً    لعه، وبات يشكل تؤكد أن علم البيانات قد خرج من عباءة علم اإلحصاء، وابت
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وإن كان لعلم اإلحصاء    ت املعرفية األخرى، بحسبها بيئات تطبيقية حمتملة هلذا العلم الوليد،خمتلف التخصصا 

 أخرى. دور  حاسم  حتت مظلة علم البيانات، من جهة 

لم البيانات  ن ما إذا كان عوالباحثني بشأ  حول السؤال النقدي الذي ربام يعلق ف ذهن الكثري من القراءو

ضوي ف جوهره  بأن هذا العلم ين   - وفًقا آلراء أبرز علامء البيانات  - فقد وقف البحث يعد علاًم مستقاًل أم ال،  

ن علاًم راسًخا، وإن استقى هذا العلم مادته األساسية  عىل علم حقيقي، وأنه آخذ  ف التطور والرقي، حتى يكو

ثالث ختصص علوم حمومن  أو  اات  علم  هي:  )رية،  الرياضيات  وعلم  احلاسب،  وعلم   ,Donohoإلحصاء، 

2017 .) 

 الطبيعة البينية لعلم البيانات وعالقاته بالعلوم األخرى: 2/5

البيانات عالقات واضحة  األوىل، أن لعلم (، يظهر، للوهلة Danyluk, et al 2019) 2وفًقا للشكل رقم 

األخرى،  العلوم  من  عدٍد  الر  مع  علوم  اسيام  وعلم  املعرياضيات،  واملجاالت  احلاسب،  وعلوم  فية  إلحصاء، 

، ما يؤهله ألن يكون علاًم بينًيا مرتابًطا مع العلوم املختلفة، ولكن األمر ال  Domain Knowledgeاملتخصصة  

نية  املعرفة اإلنسا بني تلك العلوم املذكورة آنًفا، بل ينسحب املوقف عىل كافة جماالت  يقترص عند جمرد العالقة  

الناحية التطبيقية، وذل  التي تأثرت  ك مثل ختصصات: إدارة األعامل، وإدارة التسويق، والعلوم  هبذا العلم من 

(؛ إذ  Bennett, et al 2019; Chiu and Li, 2018; Sanchez-Pinto, Luo and Churpek, 2018الصحية )

ة وحتليل لتساعد عىل  حتتاج إىل معاجل لك التخصصات، ويتعامل هذا العلم مع البيانات الضخمة التي تضخها ت

ا القرارات  لعلاختاذ  بالنسبة  للتفكري  أسلوًبا  البيانات  علم  يمثل  أن  يمكن  كام  االجتامعية،  لصائبة.  العلوم  امء 

 (. Das, 2016ل حل املشكالت )يعتمدون عليه باستخدام احلاسب اآليل من أج

ملا له من دور حاسم بالنسبة هلذا    بالدرجة األوىل علم البيانات    رغم أن علم اإلحصاء يمثل حمور اهتاممو

م عامل البيانات الصيني  م، إال أنه ليس املجال املعرف الوحيد الذي حيتاج إليه علم البياناتالعل . ولذا، فقد قسَّ

حموريتني،  التخصصات املعرفية التي متثل أساسيات علم البيانات إىل جمموعتني    Longbing Caoلونجبن تساو  

 (: Cao, 2018)مها 

بالنسبة    جموعة أبرز التخصصات املعرفية املحوريةلتخصصات املعرفية األساسية: تضم هذه املا -

ال البيانات، وتشمل كاًل من:  املعرفلعلم  املعلومات علم  ، و(5) يةعلوم  علم  ، و اإلحصاء، وعلم 

 حلوسبة. اعلم و ،الذكاء

ات املعرفية املرشحة لالختيار عند  التخصصات املعرفية الثانوية: تضم هذه املجموعة التخصص -

 البيانات، وربام تكون مطلوبة ف بعض املراحل التي حتتاج إىل حل مشكلة  احلاجة، لتساعد عامل

و  التخصصات.  هذه  أحد  بمساعدة  التخمعينة  هذه  بوصف  يقصد  ال  بأهنا لكن،  صصات 
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لتخصصات دوًرا غري مهمة!، بل عىل العكس؛ ففي بعض املواقف حتقق هذه اكوهنا    ‘ ثانوية’

وعلوم  ،  (6)ةالعلوم االجتامعيوتشمل هذه املجموعة كاًل من:  مهاًم بالفعل بالنسبة لعامل البيانات،  

 بداع، واملامرسات االبتكارية ذات الصلة. اإلل، وعلم االتصا  وعلوم، ةاإلدار

 

 ( Danyluk et al 2019: P 5( عالقات علم البيانات بالعلوم األخرى )المصدر: 2شكل )

وعلوم الرياضيات  ن يكون عىل دراية بعلوم احلاسب  أعاله، فإن عامل البيانات جيب أ    2ووفًقا للشكل رقم  

ة اإلنسانية بوجه  فوعلم اإلحصاء، كام جيمع إىل ذلك معرفة متخصصة بأحد جماالت االهتامم، ألن جماالت املعر

ت ذاهتا ليست مقترصة عىل قطاع ختصيص دون آخر،  عام متثل بيئات متفاوتة لتطبيقات علم البيانات، إذ إن البيانا 

ل املجاالت عادًة ما تنتج بيانات خمتلفة حتتاج إىل حتليل ومعاجلة؛ ذلك ألن الطبيعة البينية املتداخلة لعلم  بل إن ك

  يمكن أن تنشأ أو ُتنتج من قبل كافة قطاعات املجتمع، كام يمكن أن تستخدم ف مجيع  ت البيانات تعني أن البيانا 

 (. Heinemann, et al 2018املعرفية )مناشط احلياة ومن جانب املتخصصني ف خمتلف املجاالت 

ت أهنا  بن ما يؤكد هذه الفكرة أيًضا أن هناك عدًدا من الدراسات العلمية احلديثة املرتبطة بعلوم متباينة ثإ

راسة ظواهر معينة تتصل بتلك  اعتمدت بشكل ما عىل التطبيقات واألدوات املتعلقة بعلم البيانات من أجل د

بورن   دراسة  مثل:  أنه جيب عىل (  Borne, et al 2010) العلوم،  مؤكًدا  الفلك،  علم  من    حول  القادم  اجليل 

املحيط بنا،    فهم الكون  ت من أجل تعزيزا املتخصصني وغري املتخصصني أن يتعلموا تقنيات وأسس علم البيان

( حول وسائل  Gold, McClarren, and Gaughan, 2013ه )ومن هذه الدراسات أيًضا دراسة جولد ورفاق

( حول التغري املناخي، ودراسة  Faghmous and Kumar, 2014)  وكومار  فغموس، ودراسة  عالم والرتفيهاإل
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البيانات عالقة  Dierick and Gabbiani, 2015 )وجبياين  ديريك  لعلم  ( حول علم األعصاب، كام ثبت أن 

أيًضا   بمجال اإلنسانيات والعلوم بينها علم الصحافة  اُستخدم  ck, 2015Kirkpatri)  االجتامعية، ومن  (، كام 

املرضية ف جمال بالعدوى  للتنبؤ  عليه  اُعتمد  إذ  أسلوب علمي،  أو  كمنهج  نفسه  البيانات  الص  علم  حة  رعاية 

وذلك   ،العقلية الراهنة،  تطبيقاته  جوانب  امل  كأحد  اإللكرتونية  الصحية  السجالت  عىل  بالاعتامًدا    وقائع تعلقة 

 Suchting, etتنبؤ بتعاطي املخدرات من جانب مرىض االكتئاب ) و لل(، أSuchting, et al 2018)  العدوانية

al 2019 .) 

عمل مناسبة لعلم البيانات، مما    ن تكون بيئةالتي يمكن أ ف الواقع، هناك الكثري من املجاالت التطبيقية  و

عالن، والقياسات  ومن أبرز هذه املجاالت عىل سبيل املثال: الدعاية واإلال يستقيم حرصه ف الدراسة احلالية،  

  احليوية، والتجارة اإللكرتونية، والتعليم، واخلدمات احلكومية، وخدمات الرتفيه والرياضة، والسفر والسياحة، 

تعامل مع البيانات  ت، والتنمية املستدامة، وغريها من جماالت عدة، طاملا أن هذا العلم يقل واملواصالووسائل الن

اهتا تنتجها بكميات ضخمة، إذ تتطلب معاجلة وحتلياًل بالطرق اإلحصائية  التي ال تنفك املجتمعات بكافة قطاع

 والرياضية التي يقدمها علم البيانات.

 ت:لم المعلوماالبيانات بععالقة علم  2/6

يت البيانات بالعلوم األخرى حديث  آخر  البيانات  يتفرع احلديث عن عالقات علم  صل هنا بعالقة علم 

لتحديد، حيث وجهة النظر التي يقدمها البحث ف الدراسة احلالية، وقد حيسن البدء  بعلم املعلومات عىل وجه ا

علم املعلومات راسًخا منذ مدة    ظل   لقد’ وهو:  العلمية، أالات  بعرض هذا السؤال الذي طرح ف أحد اللقاء

البيانا  علم  إىل  احلاجة  فام    وعلم   البيانات  علم  بني  العالقة  تعد   الباحثني،   أحد  نظر   وجهة   ومن  ،‘ت؟طويلة، 

املعلومات    أن  مؤكًدا  جًدا،  متطورةً   املعلومات    ، املعرفيةت  التخصصا ا من املجاالت ومزجيً   يشكل بدورهعلم 

  ،عاجلةالتحليل واملوضح أوجه هذه العالقة املتداخلة بني العلمني، وهي:  ىل ثالثة جوانب تحيث ركز حديثه ع

 (. Cao, 2017)  وتقنيات املعلومات قياسات املعلومات،و

املعلومات عىل االنخراط فيام يعرف بتحليالت  ي البيانات اجتاًها حديًثا سوف حيمل أخصائي  مثل علم 

إذ  البيان املستقبل؛  ف  املعلومات  يتمتع  ات  ال   كثريبالأخصائيو  بالعمليات  املتعلقة  اخلربات  وخدمات  فنيمن  ة 

  تكشيف واالستخالص، وال  ، والتصنيف  ،سة الفهرعمليات    : املعلومات، مثل  مرافقوات ف  املكتبات  املعلوم

ومات  مساعدة الباحثني عن املعل  وإدارة املجموعات الرقمية، والتي هتدف بشكل عام إىل   ، واخلدمات املرجعية

.  (Hoel, Chen and Gregersen, 2018وصول إىل بغيتهم املنشودة وحتقيق اإلفادة املمكنة من املعلومات )ف ال

مسؤوالً عن مساعدة    Data Librarian  مكتبييي البيانات  نلبيانات الضخمة، سيكوف عرص علم البيانات واو
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كيفية إدارة  فضاًل عن  ،  وطرق الوصول إليها   لوماتاملع  بتحديد مصادر  ام يتصلهلم، فيلباحثني وتقديم املشورة  ا

 (. Harris-Pierce and Liu, 2012) البيانات

 

 ( Marchionini, 2016: P 3( أسس علم البيانات )المصدر:3شكل )

رقم   الشكل  ويعرب  من  Marchionini, 2016)   3هذا،  بأربعٍة  البيانات  علم  طبيعة عالقة  العلوم  ( عن 

اسب، باإلضافة إىل القطاع املعرف املتخصص الذي  ومات، وعلم اإلحصاء، وعلوم احلاألخرى، هي: علم املعل

ذكر باملحور السابق، إذ تتأكد هنا عالقة علم البيانات بعلم    ا ثل بيئة التطبيق املناسبة ف علم البيانات، وفًقا مليم

 وضوح. ملعرفة اإلنسانية األخرى بكل  تح الباب أمام خمتلف جماالت ااملعلومات، كام يظهر املجال املعرف الذي يف

البيانات، يذكر )مارشيونينى،  فيام يتصل بالعالقة القائمة بني علم املعلومو أن علامء  (  2020ات وعلم 

لبيانات،  بجمع ااملعلومات هيتمون بالدورة الكاملة حلياة البيانات، وبجملة القضايا االجتامعية والثقافية املتعلقة  

الضوابط وجودة  بجمع  املرتبطة  والقانونية  قيةاألخال   مثل:  واختزان  البيانات  البيانات،    وحفظ  وتنقيتها، 

 التدفق قابلةً   وخرائط  البيانات  وجعل  وحتليلها،  البيانات  من  االستفادة  عىل   املبنية  االستنتاجات   البيانات، وتقييم

  البيانات،   علم   مكونات  من   ايس أس مكون    بأنه  املعلومات   علم   إىل   االستخدام. ولذا، جيب النظر   وإعادة   للبحث 

بني لا   وجهات  من  يستفيد  أن  الوليد  العلم  هذا  يستطيع  كيام احلاصل  التعاون  عن  تتمخض  التي  املتباينة    نظر 

 املتعددة.  ات خصصالت

اختصايص  أن دور    تفيد إحدى الدراساتجديد،  ختصيص  كحقل    الضخمة البيانات  علم  ف سياق ظهور  و

 Ahmad JianMing and)  مل بيانات أو مدير خدمات رقمية ا كع  يث أصبح يعمل حبقد تغري بالفعل،    املعلومات

Rafi, 2019  الثورة نحو  باالجتاه  الضخمة  البيانات  تقوم  وبينام  علم  (،  مدارس  يتعني عىل  الرابعة،  الصناعية 

لثورة  ات وإعدادهم بصورة ناجحة من أجل مواجهة تلك اتعمل جاهدًة عىل تأهيل علامء البياناملعلومات أن  
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(Song and Zhu, 2017  وحيثام يتغري الدور املنوط باختصايص املعلومات عىل ،)  هذا النحو، فيام يتصل بالتعامل

البيانات من حيث مج إليها، فإن التحدي الراهن إنام يدور حول  مع  عها وتنظيمها ومعاجلتها وتيسري الوصول 

ا املاآلليات  مهارات هؤالء وإكساهبم  لتطوير  تديدة  اجلات  هارملناسبة  التعامل مع  هم ساعدالتي  البيانات    عىل 

برامج علوم   (. وبالتايل، تقع املسؤولية بشكل أسايس عىل  Zhan and Widén, 2017)  بشكل أفضل  ضخمةال

 ل ف هذه البيئة اجلديدة. هبا ختريج الكوادر البرشية التي يمكنها العم  املكتبات واملعلومات التي ُيناط

الربط بني علم البيانات وعلم املعلومات، ف معرض احلديث عن    (Thelwall, 2016حاول ثيلوول )و

ل ف بيئة علم البيانات، واصًفا إياها هبذا املصطلح:  لقياسات البديلة التي يرى أهنا تعد مناسبًة جًدا للعم بيانات ا

ات  سات أن تسهل اإلجراءإذ من شأن هذه القيا ؛  Data Science Altmetricsالقياسات البديلة ف علم البيانات  

التي يمكن   وانب العملية والنظرية املثرية لالهتامم جل ااملتعلقة بجمع البيانات عىل نطاق واسع، وهناك الكثري من 

م موقع    ها نالتحقق  أن  إىل  مشرًيا  البديلة،  القياسات  بيانات  املواقع  يعد    Mendeley.comباستخدام  أكثر  من 

املحتوى    تاج إىل تصفية بياناته الستخراجحيال ىل خمرجات البحث األكاديمي، واإللكرتونية الواعدة، إذ يركز ع

ال  قدمها هذا املوقع يمكن أن تكون أداًة مفيدة ف جمذي الصلة، مضيًفا أن اإلمكانات التحليلية التي ي  ديمياألكا 

 د حماور اهتامم علم البيانات. التنقيب ف البيانات الذي يمثل أح

 ألكاديمية:يانات في البيئة اتعليم علم الب 2/7

 احلاجة إىل تعليم علم البيانات:   1/ 7/ 2

احلاجة مؤه   أصبحت  قوة  البي  للعمل  لةإىل  بعلم  املتعلقة  املجاالت  عىل ف  كبري  تأثري  هلا    خمتلف   انات 

العلمية التفكري ف  Ortiz-Repiso, Greenberg and Calzada-Prado, 2018)  التخصصات  إىل  ما أدى   ،)

لبيانات وحتليالت  اديمي، إن املقصود األسمى من وراء تعليم علم اليم علم البيانات عىل املستوى األكرضورة تع

إنام ينرصف إىل اإل أوالبيانات  )  عداد  البيانات  املهني للعاملني ف حقل  (، ومن أجل  Walker, 2015التأهيل 

نات تعد أمًرا رضورًيا، بدًء بحضور الدورات  ت املتفاوتة من التعليم أو التدريب ف علم البيا ذلك، فإن املستويا 

التفكري ف    البكالوريوس، إىل حد  صول عىل شهادة جامعية عىل مستوىريبية العامة، وحتى التدرج ف احلالتد

أن برامج علم البيانات سوف   إعداد أطروحة املاجستري أو الدكتوراه ف هذا التخصص، كام تؤكد إحدى الرؤى 

ساته  لعمل، أو من استمر ف متابعة دراينخرطون ف تعلمها، سواء  من التحق منهم بسوق ا   ختدم الدارسني الذين

 (.Veaux, et al 2017)  دالعليا ف هذا التخصص الولي

إىل الدارسني ف   قد أكد نفر  من الباحثني رضورة تطوير أو تعزيز موضوعات املقررات الدراسية املوجهة ل

اجلام  املرحلة  ف  البيانات  با علم  سيام  وال  العليا،  الدراسات  ومرحلة  األوىل  جمال  عية  ف  للمتخصصني  لنسبة 
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ثني والعلامء من أجل تطوير أجندة علم البيانات  دوًرا منوًطا بالباح  ات واحلوسبة، وعىل ذلك، فإن هناكالرياضي

ا  ا ألنن(، ونظرً Anderson, et al 2014; Baumer, 2015; Bussaban and Waraporn, 2015ف املستقبل )

امل السنوات  الفكري، ف  اإلنتاج  فقد لوحظ ف  الضخمة،  البيانات  أن هناك  نعيش عرص  متكرر،  اضية بشكل 

، أًيا كان املسار الدرايس الذي  علمبرامج أكاديمية ف هذا الستحداث  م البيانات أو اتأكيًدا عىل رضورة تعليم عل 

أكا يم بشكل  أكان  وسواء   املنحى،  هذا  ف  انتهاجه  العريب،كن  املستوى  وعىل  تدريبي،  مهني  بشكل  أم    ديمي 

( الدراسات  إحدى  برضورة  2016بركات،  أوصت  اإلحصا (  والبحوث  للتدريب  العريب  املعهد  ف    ئيةقيام 

بل   األكافة  واألردن،  باملؤسسات  العربية  ختصص ا كاديمية  ضمن  ستحداث  البيانات  التدريبية    علم  اخلطط 

 هتا.وإدار تها ومعاجل الضخمة ات والتعليمية ف جمال مجع البيان

حقاًل متعدد التخصصات، يتقاطع مع كٍل من علوم    حيث إن علم البيانات، وفًقا ملا تأسس أعاله، يعدو

، فإن دارس هذا العلم جيب أن يكتسب املعرفة العلمية القوية ف  اإلحصاء علم  الرياضيات التطبيقية وو  سبا احل

التخصصات، وأن يكون ملاًم هب إذا ما قرر االمثل هذه  البداية،  العملية )ا منذ  الدراسة   ,Johnsonنخراط ف 

يضم جمموعًة  البيانات جيب أن  ( أن برنامج علم  Tang and Sae-Lim, 2016رؤى )إحدى ال  (. وتضيف 2018

متنوعًة من املقررات الدراسية التي تعالج موضوعات ذات صلة بتخصصات عدة، سيام الرياضيات التطبيقية  

التي تستضيف  وغريها، بام ينعكس أثره عىل املدارس أو املؤسسات التعليمية  إلحصاء وعلوم احلاسب  وعلم ا

تخصصية، ما بني العلوم اإلدارية، وعلوم احلاسب، وعلم املعلومات،  مثل تلك الربامج، إذ تتنوع اهتامماهتا ال

 واآلداب والعلوم االجتامعية. 

 إرهاصات تعليم علم البيانات:   2/ 7/ 2

مريكية ف  البيانات بات يشكل اجتاًها ملحوًظا عندما رشعت اجلامعات األ  ول: إن تعليم علم الق  يمكن

، إذ ُدشن أول برنامج  2007ملاجستري ف علم البيانات منذ سنة تدشني مسارات أو برامج دراسية عىل مستوى ا

 Northينا الشاملية  كاروال  بجامعة  Master of Science in Analyticsماجستري العلوم ف جمال التحليالت  

Carolina State University  (NCSU, 2007 بينام كان أ ،)درجتي املاجستري والدكتوراه مًعا    ول برنامج يمنح

 University of Technologyمن قبل جامعة سيدين للتكنولوجيا    2011ال التحليالت قد طرح منذ سنة  ف جم

Sydney (UTS, 2011 .) 

ة وغريها ف إطالق برامج متخصصة ف علم البيانات، فقد  كي ذت اجلامعات األمريمنذ ذلك احلني، أخو

، تلتها  2011ف سنة    Louisiana State Universityبرنامج علم البيانات من قبل جامعة والية لويزيانا  ُطرح  

،  2012  التي أسست برنامج حتليالت األعامل ف عام  Michigan State Universityجامعة والية ميتشجان  
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نيويورك  2013وف خريف عام   افتتحت جامعة   ،New York University  ا )مركز علم   NYU’sلبيانات 

Center for Data Science, 2020بدوره برنامج املاجستري ف علم البيانات منذ ذلك الوقت   استضاف  (، الذي  

(Tang and Sae-Lim, 2016  االزدياد املطروحة ف  الربامج  أخذ عدد  لقد  متواترة، حتى و(،  صف  بصورة 

بكوهنا أخذت ف االنتشار،  علم  لمنوحة ف هذا ااألكاديمية املدرجات  ( ظاهرة الGranville, 2014)  جرانفيل 

ر عيش الغراب إثر هطول األمطار، ما يشري ضمنًا إىل كثرة أعداد الدرجات األكاديمية املطروحة  فط  أنشأهنا ش

 الناشئ.  ف هذا احلقل التخصيصمن قبل املؤسسات التعليمية املختلفة 

رابًطا   618نحو    datascience.community  (DataScience.Community, 2020 )ام أحىص موقع  ك

املتاحة ف  ب  للربامج  البيانات  البيانات وحتليالت  يزيد عن  علم  )ما  العامل  مختلف املؤسسات األكاديمية حول 

هذا العدد آخذ  ف االزدياد، وإن    احلالية، وال ريب أن   مؤسسة تقريًبا(، وذلك حتى وقت إجراء الدراسة   200

ورا  الكامنة  الفلسفة  بكانت  ترتبط  إنام  الربامج  هذه  تدشني  املتزايد عىل  الطلب  ذات  ء  الوظيفية  الفرص  كثرة 

سنوًيا ما بني    الرواتب املجزية ملن حيمل درجة جامعية ف علم البيانات؛ حيث ترتاوح متوسطات هذه الرواتب

ربمج بلغة الـ  دوالر ملن يشغل وظيفة م  101.000، وبني  Rيفة مربمج بلغة الـ دوالر ملن يشغل وظ 115.000

Python  (Brunner and Kim, 2016 .) 

املهنية، جيادل ووكر )جهة امن و و البيانات  Walker, 2015لنظر   Data Science(، رئيس مجعية علم 

Association (DSA)ا العلم جيب أن يصبح مهنة  ، من أجل التأكيد عىل فكرة هذProfession  لنفس األسباب ،

  وغريمها،   والقانون،  ب، الط  مهنتي:  مثل  ممارستها،  يمكن  التي   ‘ املهن’م بمثابة  العملية التي جعلت بعض العلو

لسلوكية التي جيب  تدريب وكسب املهارات، وجمموعة من املبادئ ا وال  التعليم،  من  خاًصا   نوًعا   تتطلب  حيث

هارات الواجب  فإن هناك اختالًفا حول ما يتطلبه سوق العمل من امل  جانب أرباب هذه املهن. ولذا،   التزامها من

، يقرتح ووكر أن برامج تعليم علم البيانات جيب أن تراعي هذه املسألة  يهأن يكتسبها املشتغلون هبذا العلم. وعل

بية الالزمة  ارس املهارات العملية والتدريسية، ُيفرتض هبا أن ُتكسب الدفيام يتعلق بام تقدمه من مقررات درا

 لالنخراط ف سوق العمل. 

النظر األخرمتيل بعض وجها و البيانات جيب أن يكون ف ت   مرحلة متقدمة من عمر  ى بأن تعليم علم 

قبل إقدامه عىل االنخراط  حيث حييط علاًم ببعض العلوم الالزمة الدارس، أو ربام ف مراحل التعليم األسايس، ب

يث يتعلم الدارس  نات مبارشًة، بمعنى أنه يدرس أساسيات هذا العلم، بحلتخصص األكاديمي ف علم البيا أو ا

البيانات ونمذجتها  مبادئ مجع  بربنامج علم  ،  أوالً  السنوات األوىل اللتحاقه  البيانات وتفسريها ف  ثمَّ حتليل 
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ابتداًء ف   يؤهل  أو قد  اجلالبيانات،  قبل  التعليم األسايس  البيانا مراحل  التعامل مع  )امعي عىل   ,Johnsonت 

2018 .) 

سية إىل أحد  ( إىل معظم برامج علم البيانات متيل مقرراهتا الدرا Cady, 2017من جانبه، يشري كادي ) و

عىل أساسيات علم    ة واملقررات املتقدمة. أما املقررات التمهيدية، فرتكزهذين القسمني، ومها: املقررات التمهيدي

يًقا ف أساسيات  ات. وأما بالنسبة للمقررات املتقدمة، فإهنا تغوص عمثل: مقرر مقدمة ف علم البيانالبيانات، م

علم البيانات من الناحية الوظيفية، وهذه الربامج ربام ال حترص ف كثرٍي    دمالعلوم الرياضية واإلحصائية بام خي

حي دورة  استكامل  عىل  األحيان  تطرحه من  ما  من خالل  البيانات  ا  اة  هذه  حتقق  دراسية  مقررات  لوظيفة  من 

 وختدمها.

عة ف  ، هناك عدد  من األنامط املتب‘ Data Science for Undergraduates’وفًقا ملا جاء ف كتاب  و

البيانات   ,National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)   تعليم علم 

 (، هي: 2018

 ل الدورات التدريبية القصرية. عليم مبادئ علم البيانات؛ من خالت -

 التخصص األكاديمي ف علم البيانات.  -

درايس  - مسار  البيان  طرح  علم  املف  مظلة  املسار حتت  هذا  يندرج  بحيث  التخصيص  ات؛  جال 

 الرئييس. 

 اجتياز مرحلة دراسية ملدة عامني واحلصول عىل شهادة جامعية.  -

 ايتها. بية معينة واحلصول عىل شهادة ف هناجتياز دورات تدري -

ٍد كبرية  التي تسمح بمشاركة أعدا MOOCsالدراسة عرب شبكة اإلنرتنت، من خالل منصات  -

 ع تفاوت مستوياهتم العلمية. من الدارسني، م

  ( Johnson, 2018غم ندرة برامج علم البيانات التي متنح درجة البكالوريوس، تذهب إحدى الرؤى )رو

م املؤسسات اجلامعية ف املستقبل،  عية األوىل جيب أن يكون حمور اهتاميم علم البيانات ف املرحلة اجلامإىل: تعل

هنا  ألن  عا ذلك  حيتاجها  التي  األساسية  املهارات  من  الكثري  البك  التكرار  مل  بطريق  يتعلمها  أن  وجيب  يانات، 

ت من جانب  الحًقا من خالل تطوير هذه املهاراواخلربة ف مقتبل حياته الدراسية، ما من شأنه أن جُتنى ثامره  

ُتسهل عىل مجيع الدارسني استيعاهبا، برصف  أن املقررات التمهيدية عادًة ما ُتبنى بطريقة    الدارسني، باإلضافة إىل

نات  لفية التخصصية أو املعرفية التي يتمتع هبا كل  منهم، إذ إن كثرًيا من املهارات املهمة ف علم البيا عن اخل  النظر 

تلقي هذه املقررات التمهيدية من شأنه أن يساعد  الناحية الرياضية أو احلاسوبية، وتعد بسيطة أو سهلة التعلم من  

 ت. لبيانا عىل تطوير مهارات اختاذ القرارات القائمة عىل ا
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 تعليم علم البيانات في أقسام  المكتبات والمعلومات: 2/8

ا  عدد الوظائف التي تركز ف  آلونة األخرية أن هناك زيادًة ف  لوحظ ف جمال  املكتبات واملعلومات، ف 

بيانات، ومنسق  ال خمتص لتشمل الوظيفية تسمياتلا تنوعت  حيث عام،  بوجه ‘البيانات’األساسية عىل مهمتها 

، وغريها من تسميات أخرى حمتملة، تنص ضمنًا  بياناتالبيانات، وعامل  ال  يبيانات، وأرشيفالكتبي  ت، ومبيانا ال

 ( Khan and Du, 2018(. كام كشفت إحدى الدراسات )g, 2017Chen and Zhan)  ‘ البيانات’عىل كلمة  

: مكتبي خدمات البيانات  ية ذات الصلة بالبيانات، مثلالتسميات الوظيفة اإلضاف  عن زيادة ملحوظة ف أعداد 

البيانا  إدارة  ومكتبي  ومكتبي معاجلة  البحثية،  البحثية،  البيانات  ومكتبي  البيانايت،  الوعي  ومكتبي  البحثية،  ت 

 بيانات، وغريها من تسميات ذات صلة. ال

علومات  تبات واملاألقسام العلمية املهتمة بتعليم علوم  املك  عليه، بات هذا االجتاه مربًرا قوًيا محل بعض و

الدراسية،   التفكري ملًيا ف حتديث براجمها  البياناتعىل    بل وتدشني أو طرح مسارات جديدة ذات صلة بعلم 

(Tonta, 2016 ،وباجلملة بمدارس  جديدة  نقطة  أصبح  قد   البيانات  علم  فإن  (.    املكتبات    علم   للتعليم 

 (. 2019وانج،  العاملي ) عىل املستوى واملعلومات 

حو ما نوقش من قبل، هو ما   علم البيانات وعلم املعلومات عىل نود عالقة نوعية بنيف الواقع، إن وجو

املعلومات حول العامل نحو تعليم علم البيانات عىل  يمكن أن يفرس بوضوح اجتاه بعض أقسام علوم  املكتبات و

لذي تركه علم البيانات  عاب هذا العلم الناشئ، وهذا ما يؤكد أيًضا التأثري ا يتاملستوى األكاديمي، من أجل اس

عالقته بمختلف العلوم األخرى. ولكن، جيب االنتباه إىل أن تضمني برامج    ف علم املعلومات، باإلضافة إىل

يم املناهج الدراسية،  مصلم البيانات حتت مظلة أقسام  املكتبات واملعلومات إنام يتطلب مراعاة الدقة ف تلتعليم ع

ف املستقبل، وال تزال    العاملني ف جمال املعلومات للتعامل مع ثورة البيانات بحيث تكون مفيدًة من أجل إعداد

وذ  املتخصصني،  بني  العلمي  للنقاش  حماًل  تعد  املسألة  بعلم  تلك  املتصلة  العلمية  املؤمترات  هامش  عىل  لك 

 (. Hagen, et al 2019املعلومات )

البيانات إنام يتعلق بام جيب أن ُيقدم لداريس علم   فإن التحدي املثري لالهتامم هنا ف إطار تعليم علم  ا،كذو

اسية، أي ما يتصل  يانات ف أقسام  املكتبات واملعلومات من حمتوى نوعي متخصص، تعكسه املقررات الدرالب

امل أو  املصادر  وماهية  تعلمها،  بالدارسني  حيسن  التي  إليها،  رباملوضوعات  االستناد  يمكن  التي  العلمية  اجع 

ف تقديم برامج أو مسارات ف علم    ور سوف تكون حماًل للطرح واملناقشة عندما جيرى التفكريونحوها من أم 

أف هنا:  القول  نافلة  ومن  بصفة خاصة.  )البيانات  الدراسات  إحدى  أن    (Lim, 2016-Tang and Saeادت 

ة واإلحصائية  ة بالعلوم الرياضيدراسية ال تغطي املوضوعات ذات الصل مدارس علم املعلومات تقدم مقررات 



 33 د. حممود رشيف زكريا 

 

يمكن أن يزعزع القدرة التنافسية لربامج علم البيانات املطروحة من    بصورة كافية مقارنًة بالربامج األخرى، ما 

 ملكتبات واملعلومات بصفة خاصة. قبل أقسام  ا

  سبيل   عىل   ،‘البيانات  ف   التنقيب’( أن مقرر  Zhang, et al 2017)  رغم ذلك، تفيد إحدى الدراساتو

املتداولة ف برامج  املكتبات واملعلومات، ما يشري ضمنًا إىل  سية  الدرا  املقررات  أكثر  من  واحًدا  يشكل   ت ا ب  املثال،

البيانات أصبح مكوًنا   الطريق مستقباًل نحو تدشني  أن علم  يمهد  أن  ما يمكن  الربامج، وهذا  تلك  حمورًيا ف 

كتبات واملعلومات، وعليه، فمن أجل أن يكون  مستقلة ف علم البيانات حتت مظلة علوم  املأو برامج   مسارات

ب عليها أن تدرك طبيعة  ألقسام  املكتبات واملعلومات ف املنطقة العربية موقًفا حمورًيا ف تعليم علم البيانات، جي

 التغريات والتحديات احلاصلة ف معاجلة البيانات وإدارهتا. 

والتو الدراسة  مزيٍد من  إىل  املحور حيتاج  إن هذا  تعليم علم حيث  الباحث أن االجتاه نحو    حليل، يرى 

 ا:البيانات ف أقسام علوم  املكتبات واملعلومات ف موقفه الراهن يمكن أن يتخذ نمطني اثنني مه

لربامج    صيص مقررات دراسية معينة ذات صلة بعلم البيانات، ُتقدم ضمن اخلطط الدراسية خت -

املستقبل، فضاًل  تح مسارات دراسية مستقلة ف  علوم  املكتبات واملعلومات، كخطوة متهيدية لف

املقررات: مقدمة ف  أمثلة تلك  البيانات. ومن    عن مواكبة االجتاهات احلديثة نحو تعليم علم 

والربجمة   علم التصويري  لعلم   البيانات،  والتمثيل  ومعاجلة   البيانات،  ات،  يانالب  للبيانات، 

 وغريها. 

ُتطرح حتت مظلة    البيانات بصورة مستقلة، بحيثإطالق مسارات أكاديمية متخصصة ف علم   -

من  أقسام علوم  املكتبات واملعلومات، عىل غرار بعض الربامج املطروحة عىل املستوى العاملي. و 

  بجامعة   اتاملعلوم  علم  البيانات، بقسم   : برنامج املاجستري ف علم- من غري حرص  - أمثلة ذلك

ا الدراسية  املسارات  الدول األخرى، مما    لتي خُيطط لطرحها ف عدٍد منإلينويز، باإلضافة إىل 

 يتعذر إحصاؤه هنا، بل من املتوقع أن يزداد عدد هذه املسارات البينية ف املستقبل. 

 ئج الدراسة ومناقشتها تان 3

ييل لربامج علم البيانات حمل النظر، حيث  يعرض الباحث ف هذا القسم نتائج الدراسة ف جانبها التحل

 لثامنية اآلتية: ذه النتائج ف ضوء املحاور ايمكن تناول ه

 نصيب الدول العربية من برامج املاجستري ف علم البيانات. ملحور األول: ا -

 قع تعليم علم البيانات ف الدول العربية. ا و: الثايناملحور  -

 رامج علم البيانات. الساعات املعتمدة ف ب: الثالث املحور -

 البيانات. تسميات برامج علم   :الرابع املحور -

 االنتامء التخصيص لربامج علم البيانات. : اخلامس املحور -
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 بيانات. التوزيع التكراري للمقررات الدراسية ف برامج علم ال: السادس املحور -

 انات. املجاالت املوضوعية للمقررات الدراسية ف برامج علم البي: السابع املحور -

 انات. مقرتح ف علم البي  ية لربنامج ماجسترياخلطة الدراس: الثامن املحور -

 نصيب الدول العربية من برامج الماجستير في علم البيانات : األولالمحور   3/1

رقم   اجلدول  امل  1يلخص  برامج  باملنطقة توزيع  البيانات  علم  تسجيل    اجستري ف  يمكن  العربية، حيث 

 املالحظات اآلتية: 

 قة العربية لم البيانات بالمنط( توزيع برامج الماجستير في ع1ل )و دج

 % عدد الربامج  الدولة 

 19 4 اإلمارات 1

 19 4 السعودية 2

 14.3 3 األردن 3

 14.3 3 لبنان 4

 9.5 2 فلسطني  5

 9.5 2 قطر 6

 4.8 1 البحرين 7

 4.8 1 سلطنة عامن 8

 4.8 1 املغرب 9

 % 100 21 مج

ا العربييبدو نصيب  برامج  لدول  البيانات حمدة من  )املاجستري ف علم  بنسبة    9وًدا  فقط  %(  40.9دول 

اديمية  مقارنًة بعدد الدول الكائنة ف املنطقة، إذ غاب عدد كبري من الدول العربية عن مشاركتها ف طرح برامج أك

 : -ف رأي الباحث  - ف علم البيانات، وهذا يعود لسببني 

احلا أ - الدراسة  أغفلت، عمًدا،  والً:  البكالوالربلية  املقدمة عىل مستوى  والدبلومات  امج  ريوس 

معات العربية، رغم الندرة العددية هلذه الربامج، مثل برنامج البكالوريوس ف علم  املهنية باجلا 

(  American University of Cairo, 2020امعة األمريكية بالقاهرة )البيانات املقدم من اجل

عة البلقاء التطبيقية  البكالوريوس ف علم البيانات الذي تقدمه جاموبرنامج    ، 2019منذ سبتمرب  

الدب وبرنامج  )باألردن،  النيل  بجامعة  البيانات  الضخمة وعلم  البيانات  املهنية ف   Nileلومة 

University, 2020)  ويبدو هذا متامشًيا مع اجتاه اجلامعات  2015دأ تقديمها منذ عام  ي بالت .

من االه   العاملية،  الدرحيث  مرحلة  ف  البيانات  علم  برامج  بطرح  بصورة  تامم  العليا،  اسات 

 ج املوجهة للمرحلة اجلامعية األوىل. ملحوظة، مقارنًة بالربام

لربامج املتاحة بمواقع اجلامعات العربية، فيام  ثانًيا: املسح امليداين هبذه الدراسة اقترص فقط عىل ا -

التي ال يتوافر  اُستبع ها معلومات تتعلق بخطتها الدراسية، وال يوجد عنعنها أية  دت الربامج 

باب القبول لاللتحاق هبا، مثل برناجمي املاجستري ف   أكثر من إعالن بطرحها ف املستقبل أو فتح
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م كٍل  ف  طرحهام  املقرر  البيانات  ) علم  املجمعة  جامعة  (  Majmaah University, 2020ن 

 (.Taif University, 2020وجامعة الطائف بالسعودية ) 

تقديم   - ف  العربية  الدول  املاجستري،  برنا   21تشارك  مستوى  عىل  أكاديمًيا  يناير  جمًا  هناية  حتى 

  4عددها    ، حيث جاءت اإلمارات والسعودية ف املرتبة األوىل بام يطرحانه من برامج بلغ2020

الثانية، جاءت األردن ولبنان بواق19برامج لكٍل منهام )  لكٍل منهام   برامج  3ع  %(. وف املرتبة 

%(.  9.5لكٍل منهام )  ني وقطر ف املرتبة الثالثة، بواقع برناجمني%(، ثمَّ تأيت كل  من فلسط14.3)

بربنامج واحد فقط لكٍل    وف املرتبة الرابعة واألخرية، تأيت دول البحرين وسلطنة عامن واملغرب

 %(. 4.8منها ) 

املقدمة باجلام - البيانات  بالنصيب األكرب من جمموع  عات اخللييتضح أن برامج علم  جية حتظى 

%(، أي ما يعادل أكثر من نصف  57.1ا )برناجمً   12ملطروحة باملنطقة العربية، بواقع  الربامج ا

باحث هبا أية برامج دراسية ذات صلة.  جمتمع الدراسة، باستثناء دولة الكويت التي مل يرصد ال

تخصصة ف علم البيانات يبدو متامشًيا  برامج مإن إقبال دول جملس التعاون اخلليجي عىل تدشني 

اجت االقتصادية  مع  رؤيتها  ف  الدول  هذه  فق2030اه  احلديثة  ،  الدراسات  إحدى  كشفت  د 

جتاه نات الضخمة عىل اال ملتغري جودة البيا   واضح  وجود تأثري( عن  2019)الغبريي وحسن،  

لرؤية  وفًقا  ملستدامة  للتنمية االتخطيط    من أجل نحو تبني استخدام خدمات البيانات الضخمة  

السعو  اململكة أخرى2030  ديةالعربية  دراسة   أفادت  كام  للبيانات  2019)السيد،    ،  أن   )

ملنطقة. وهذا ما يفرس  الضخمة دوًرا واضًحا ف جماالت عدة، بام حيقق هذه الرؤية املستقبلية ف ا

لتعل عليا  دراسات  برامج  طرح  نحو  االجتاه  من  الراهنة  الاحلالة  علم  باجلامعات  يم  بيانات 

 دول العربية األخرى. اخلليجية مقارنًة ببقية ال

اجلامعات   - من  عدٍد  مع  بالرشاكة  تتم  اخلليجية  اجلامعات  تقدمها  التي  الربامج  أكثر  أن  لوحظ 

ىل نحو ما سيأيت بيانه الحًقا باملحور الثاين. وربام كانت هذه نقطة قوة  الربيطانية واألمريكية، ع

ريًبا عىل املجتمع العلمي العريب،  انات، سيام وأنه مل يزل ف مرحلته األوىل وغعلم البي  ف تعليم 

املفيد نقل التجربة األجنبية ف بيئة عربية، مع رضورة أن حيدث تعديل مستقبيل عىل فيكون من  

س علم البيانات ف املنطقة، ف ضوء ما يناسب حاجة املجتمع اخلليجي من دراسة  خطط تدري

 وتطبيقاته املختلفة. البيانات  علم 

%(  52.4برناجمًا )   11علم البيانات، اتضح أن    قررات الدراسية لربامج فيام يتعلق بتوصيفات امل -

الدراسية بإجياز، مثل:    ال تقدم أية توصيفات ملقرراهتا الدراسية، إذ تكتفي فقط بعرض اخلطط

لعربية بفلسطني )انظر  مريكية اباجلامعة األ   DS&BAبرنامج علم البيانات وحتليالت األعامل  

تبني1امللحق   حني  ف  هناك  (.  أن   10  ( مو47.6برامج  توصيفات  تقدم  ملقرراهتا  %(  جزة 

حلد األدنى فقط من  الدراسية، بيد أن هذه التوصيفات ليست كاملة من الناحية البنائية، إذ تقدم ا

تتجاوز بالربنامج، بحيث ال  الدراسة  بطبيعة  املتعلقة  الف  املعلومات  الواحدة، مثل:  حدود  قرة 

بجامعة البحرين. وف حاالت نادرة، تقدم   BDS&A نات الضخمة برنامج علوم وحتليل البيا 
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برنامج علم    بعض الربامج توصيفات مكتملة نسبًيا، أو ربام كانت مفصلًة إىل حٍد كبري، مثل:

الدر  DSالبيانات   املقررات  توصيفات  تقدم  إذ  بالسعودية؛  اجلوف  معلو بجامعة  ماٍت  اسية 

وخم  وأهدافه،  املقرر،  بوصف  تتعلق  موضوعات،  مركزة  من  املقرر  وحمتوى  التعلم،  رجات 

راجع الدراسية الداعمة للمقرر. وهذه النتيجة تكاد تكون منطقية، من جهة أن تعليم علم  وامل

 انات ال يزال يمثل اجتاًها حديًثا نسبًيا ف املنطقة العربية. البي

ة بعلم البيانات  أكاديمية عىل مستوى الدراسات العليا ذات صل  أية برامجمل يقف البحث عىل   -

%(، إذ مل تظهر ضمن جمتمع الدراسة.  59.1دولة بنسبة    13ربية )تقدم من قبل بقية الدول الع

نس، واجلزائر، وجزر القمر، وجيبويت، والسودان، وسورية،  وتشمل هذه الدول كاًل من: )تو

والكو  والعراق،  وليبيوالصومال،  هناكيت،  كان  وإن  واليمن(،  وموريتانيا،  بعض    ا، ومرص، 

ول بعلم البيانات، سواء  عىل املستوى التدريبي أو من  املامرسات التي تؤكد عناية بعض هذه الد

ال العلمية ذات  الفعاليات  تقديم  يد  خالل  إليها  معلنة، مل تصل  قد توجد خطط  غري  أو  صلة، 

 تقبل. رامج لتعليم علم البيانات بجامعاهتا ف املسإىل طرح بالباحث، لبعض تلك الدول، ترمي  

فيها  - تتقلب  التي  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  إن  هنا:  القول  حيسن  ولكن، 

لعرشين هلا أثر كبري ف دول املنطقة، إذ تشهد غالبيتها املنطقة العربية منذ مطلع القرن احلادي وا

عن طرح برامج    كري جدًيا ف حتديث براجمها الدراسية، فضالً هلا بالتفأوضاًعا إنسانية ال تسمح 

ثناء بعض اجلامعات اخلليجية واملرصية التي أخذت عىل عاتقها متخصصة ف علم البيانات، باست

ىل مستوى البكالوريوس واملاجستري، وإن كانت اإلرهاصات  ف تطوير برامج علم البيانات ع

 رة، إال أهنا آخذة  ف الزيادة.بدأت متأخاألوىل لتلك املبادرات قد 

ب - البيانات حتى وقت  الذكر أنه المن اجلدير  الدكتوراه ف علم  يمنح درجة   يوجد أي برنامج 

لبحث العلمي ف هذا التخصص  إجراء هذه الدراسة، إذ مل تزل مرحلة الدراسة األكاديمية وا 

تقدم لوظيفة حملل البيانات أن  ط ف املالدقيق جديدة نسبًيا، أو أن متطلبات سوق العمل ال تشرت 

ذا ليتامشى أيًضا مع االجتاه ىل درجة الدكتوراه ف هذا التخصص، وإن كان هيكون حاصاًل ع

 Veaux, etقة ف هذا املوطن )العاملي ف هذا املنحى، وفًقا ملا أكدته إحدى الدراسات الساب

al 2017 .) 

 ي الدول العربية: نات فالبياواقع تعليم علم : الثانيالمحور   3/2

مج املاجستري ف علم البيانات بالدول  بشأن خصائص برا  2ا اجلدول رقم  بناًء عىل املعطيات التي يقدمه

ت ف تلك الدول، وفًقا ملا يرد باملحاور العربية، حيسن بالباحث أن يعالج بشكل مركز واقع تعليم علم البيانا 

 الفرعية بالفقرات اآلتية. 



 37 د. حممود رشيف زكريا 

 

 الماجستير في علم البيانات بالدول العربية ص برامج  ( خصائ 2)دول ج

 الكلية أو املدرسة  املؤسسة األكاديمية  لة دوال
 اسم الربنامج باإلنجليزية 

 )االسم املخترص( 

 اسم
الربنامج 
 بالعربية

الساعات  
 املعتمدة

1 

 اتماراإل 

 ديب فرع  -جامعة ميدلسكس
كلية العلوم  
 والتكنولوجيا 

Data Science (DS) غري متاح  اتلبيانعلم ا 

 غري متاح  علم البيانات Data Science (DS) عليا  برامج دراسات وات  -جامعة هرييوت 2

3 
روتشسرت للتكنولوجيا    جامعة

 بديب
 Data Analytics (DA) برامج دراسات عليا 

حتليالت 
 لبياناتا

33 

 برامج دراسات عليا  كلية أبو ظبي لإلدارة 4
Business Analytics 

(BA) 
حتليالت 
 األعامل

33 

5 

 السعودية

بنت جامعة األمرية نورة 
 عبدالرمحن

كلية علوم احلاسب 
 واملعلومات 

Data Analytics (DA) 
حتليالت 
 البيانات

54 

6 
جامعة األمري سطام بن  

 ز عبدالعزي 
وعلوم  كلية هندسة 
 ب احلاس

Data Science (DS) 34 علم البيانات 

 جامعة اجلوف  7
سب كلية علوم احلا
 واملعلومات 

Data Science (DS) 33 علم البيانات 

8 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة  

 املنورة
 32 علم البيانات Data Science (DS) كلية احلاسب اآليل

9 

 األردن

لعلوم والتكنولوجيا اجامعة 
 دنيةاألر

كلية علوم احلاسب 
وتكنولوجيا 
 املعلومات

Data Science (DS) 34 علم البيانات 

10 
جامعة األمرية سمية  

 للتكنولوجيا
 كلية امللك حسني
 لعلوم احلوسبة 

Data Science (DS) 34 علم البيانات 

11 
  ةيامع اجل طالل أبو غزالةكلية 

 لالبتكار 
 Data Analytics (DA) برامج دراسات عليا 

حتليالت 
 البيانات

42 

12 

 لبنان

القديس يوسف ف  جامعة 
 بريوت 

 120 علم البيانات Data Science (DS) كلية اهلندسة

13 
ف ف  جامعة القديس يوس
 بريوت 

 120 علم البيانات Data Science (DS) كلية العلوم 

 اجلامعة األمريكية ف بريوت  14
 سليامن مدرسة

 األعامل  إلدارة العليان
Business Analytics 

(BA) 
حتليالت 
 األعامل

30 

15 

 فلسطني 

 عليا  برامج دراسات جامعة بريزيت 
Applied Statistics and 

Data Science 

(AS&DS) 

حصاءات إل ا
التطبيقية  
وعلم  
 البيانات

36 

 برامج دراسات عليا  اجلامعة األمريكية العربية  16
Data Science and 

Business Analytics 

(DS&BA) 

علم البيانات 
وحتليالت 
 األعامل

36 

17 

 قطر

 ندسة كلية العلوم واهل جامعة محد بن خليفة 
Data Analytics in 

Health Management 
(DAHM) 

ت يالحتل
البيانات ف 
اإلدارة  
 الصحية

33 

 كلية العلوم واهلندسة  جامعة محد بن خليفة  18
Data Science and 

Engineering (DS&E) 
 علم البيانات
 وهندستها

33 

 كلية العلوم  جامعة البحرين  البحرين 19
Big Data Science and 

Analytics (BDS&A) 

علوم وحتليل  
البيانات 
 الضخمة 

36 
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 الكلية أو املدرسة  املؤسسة األكاديمية  لة دوال
 اسم الربنامج باإلنجليزية 

 )االسم املخترص( 

 اسم
الربنامج 
 بالعربية

الساعات  
 املعتمدة

20 
 نةسلط
 عامن

 30 علم البيانات Data Science (DS) كلية العلوم واآلداب جامعة نزوى 

 برامج دراسات عليا  جامعة األخوين  املغرب 21
Big Data Analytics 

(BDA) 

حتليالت 
البيانات 
 الضخمة 

 غري متاح 

 مارات: تعليم علم البيانات يف اإل   1/ 2/ 3

من   %(. اثنان19برامج دراسية ) 4قدمة، حيث تطرح  حظيت دولة اإلمارات بنصيب كبري من الربامج امل

اإلمارات  ف  هلا  فروًعا  متلك  التي  الربيطانية  اجلامعات  مظلة  ُيقدمان حتت  الربامج  علم  تلك  برنامج  ومها:   ،

، وكذا برنامج  Middlesex University Dubaiفرع ديب    - جامعة ميدلسكساملقدم من    DSالبيانات  

البيانات   م  DSعلم  ديب    -الربيطانية  وات   - جامعة هرييوتن  املقدم   Heriot-Watt Universityفرع 

iDuba  ،  ولكن ال تتوافر  مدار عامني دراسينيحيث ُيقدم هذان الربناجمان عىل مدار عام درايس واحد، أو عىل ،

 ن الربناجمني. لدى هذي أية معلومات دقيقة حول عدد الساعات املعتمدة

برنامج  و فهو  الثالث،  الحتليالأما  جامعة  DA  بياناتت  من  ديب    -للتكنولوجيا   روتشسرت  املقدم  فرع 

Rochester Institute of Technology Dubai  لربنامج الرابع، فهو  ساعة معتمدة، أما ا  33، بواقع

بوBAليالت األعامل  برنامج حت أبو ظبي لإلدارة،  كلية  تقدمه  بام حي  33اقع  ،  أيًضا،  معتمدة  الرؤية  ساعة  قق 

مل، وإىل  ، من أجل بناء بيئة أعامل متكاملة، وتعزيز الكفايات الوطنية ف سوق الع2030ة لإلمارات االقتصادي

برنامج بكالوريوس ف علم البيانات،  يداين، وقف البحث مؤخًرا عىل ه الربامج التي رصدها املسح امل جانب هذ

(، ُيقدم حتت مظلة  American University of Sharjah, 2020األمريكية ف الشارقة )تطرحه اجلامعة  

 علوم الرياضيات والعلوم اإلحصائية. 

 : السعودية تعليم علم البيانات يف    2/ 2/ 3

شيا مع االهتامم امللموس للحكومة السعودية بوضع أسس تعزيز  ا ومت  ،ودية باململكة العربية السع   صلام يتفي

القائم عىل املعرفة، ثقافة االقت لوحظ أن  ،  2020وبرنامج التحول الوطني    2030وسعًيا إىل حتقيق رؤية    صاد 

 عن الربامج  طرحها اجلامعات السعودية، فضالً هناك زيادًة مطردة ف عدد برامج املاجستري ف علم البيانات التي ت

  املستقبل، مما مل يصل إليه الباحث. املزمع تدشينها ف 

%( متنح درجة املاجستري ف  19برامج دراسية )  4معات السعودية عن وجود  يداين للجا شف املسح املك

  جامعة األمرية نورة بنت   تقدمه  ساعة معتمدة، إذ  54، بواقع  DAالبيانات  حتليالت  علم البيانات، أوهلا: برنامج  
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التعاون مع جامعة  ب  ة،متخصص ف هذا العلم، ُيقدم للمرأة السعودي  برنامج ماجستريبوصفه أول  ،  ن عبدالرمح

من    وىلاأل  لدفعة ، خترجت ا2018ف عام  وف أيرلندا.    Dublin City University (DCU)دبلن سيتي  

 ( الربنامج  امللتحقات هبذا  الربامج هو    ة طالب   57الطالبات  البيانات  فقط(. وثاين هذه  الذي    DSبرنامج علم 

ساعة معتمدة، حيث ُيشرتط    34بن عبدالعزيز، بواقع تقدمه كلية هندسة وعلوم احلاسب بجامعة األمري سطام  

البكالوريوس ف أحد ختصصات علوم احلاسب  لالل املتقدم حاصاًل عىل درجة  أن يكون  الربنامج  تحاق هبذا 

يات، أو تقنية املعلومات، أو أحد  هندسة احلاسب، أو هندسة الربجم  املعلومات، أو علوم احلاسب، أو )مثل: نظم  

ناك اتفاًقا عىل أن  الحظ أن ه(. وهنا ي2019،  جامعة األمري سطام بن عبدالعزيزصلة( )التخصصات ذات ال

احلاسب، نظًرا ملا تقتضيه طبيعة  يكون االلتحاق بربامج علم البيانات ملن حظي بتعليم جامعي ف ختصص علوم  

 بية أو رياضية. راسة علم البيانات من خلفيات حاسود

البأ علم  برنامج  فهو  الثالث،  واملعلومات  DSيانات  ما  احلاسب  علوم  كلية  خالل  من  بجامعة    املقدم 

درجة    شرتط لاللتحاق هبذا الربنامج أن يكون الدارس حاصاًل عىل ساعة معتمدة، بحيث يُ   33اجلوف، بواقع  

الذي تطرحه كلية    DS. وأما الرابع، فهو برنامج علم البيانات  علوم احلاسب  البكالوريوس ف أحد ختصصات

ساعة معتمدة، وفيام يتصل بربامج البكالوريوس ف    32باملدينة املنورة، بواقع   اآليل باجلامعة اإلسالميةاحلاسب 

البيانات باجلامعات السعو البدية، كشف املسح امليداعلم  ُيقدم حتت  ين عن وجود مسار درايس ف علم  يانات 

(،  King Saud University, 2020)  الوريوس ف تقنية املعلومات، بجامعة امللك سعودمظلة برنامج البك

بعض   الطالب  يدرس  هحيث  حتت  املندرجة  اآللة  املقررات  وتعلم  البيانات،  علم  مبادئ  مثل:  املسار،  ذا 

املعلومات،    ات اإلجبارية املتصلة بتخصص تقنية الضخمة، وغريها، إىل جانب املقرر  التطبيقي، وأنظمة البيانات

 نامج واحلصول عىل الدرجة اجلامعية. من أجل استكامل متطلبات اجتياز الرب

 دن: البيانات يف األر تعليم علم    3/ 2/ 3

امعات األردنية تطرح  وفيام يتعلق بتعليم علم البيانات ف األردن عىل مستوى الدراسات العليا، فإن اجل

كنولوجيا  والت  لعلوم اجامعة  ، بDSا، فهو برنامج علم البيانات  ماجستري ف علم البيانات. أما أوهلثالثة برامج  

سارين: مسار الرسالة، أو مسار االختبار  ساعة معتمدة ف أحد هذين امل   34، إذ ُيشرتط أن جيتاز الدارس  األردنية

، وهو حياكي الربنامج  تكنولوجيا ة سمي ة للجامعة األمري، بDSمج علم البيانات  الشامل. وأما الثاين، فهو برنا 

امل الساعات  بعدد  التقيد  حيث  من  )السابق  أ  34عتمدة  الرسالة  مسار  خيار  وتوفري  معتمدة(،  مسار  ساعة  و 

الربن جانب  من  املقدمة  الدراسية  املقررات  ومسميات  الدرايس  املحتوى  تفاوت  مع  الشامل،  اجمني  االختبار 

وأما  احلال.  بطبيعة  البي  كليهام،  حتليالت  برنامج  فهو  كلية  DAانات  الثالث،  تقدمه  الذي  غزالة ،  أبو    طالل 
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ُيلزم الدارس بتقديم رسالة ماجستري، وإن كان هذا  ساعة معتمدة، وال  42لالبتكار، إذ ُيشرتط اجتياز  ةيعاماجل

 اضح. لربنامج ُيقدم حتت مظلة جمال إدارة األعامل بشكل وا

البيا و وىل باجلامعات األردنية، فقد بدأت كلية الذكاء  نات ف املرحلة اجلامعية األفيام يتصل بتعليم علم 

) االصط التطبيقية  البلقاء  بجامعة  برنامج  AL-Balqa Applied University, 2020ناعي  طرح  ف   )

ة  إذ تتوافر اخلطة الدراسية الكامل  ساعة معتمدة،  132، بواقع  2019البكالوريوس ف علم البيانات منذ سبتمرب  

ر جملس التعليم العايل  املذكورة. كام    هلذا الربنامج عرب موقع اجلامعة    آخر،   اعتامد برنامج بكالوريوس   ردن ف األقر 

 Princess)   جامعة األمرية سمي ة للتكنولوجيا   ، ُيطرح من خالل‘اء االصطناعينات والذكعلم البيا ’بعنوان  

Sumaya University for Technology, 2020 )  ،  من أجل  ر العملية  طُ استكامل األُ أن يتم  د  بعوذلك

 يب. هذا الربنامج ف املستقبل القر استحداث

 تعليم علم البيانات يف لبنان:   4/ 2/ 3

يانات ف لبنان، وقف البحث عىل ثالثة برامج ُتقدم عىل مستوى الدراسات العليا.  عليم علم البفيام يتصل بت

يني من خالل جامعة القديس يوسف ف بريوت، وكالمها حيمالن  اثنان من هذه الربامج ُيقدمان كمسارين دراس

، واآلخر تقدمه  كلية العلوم  قدم من خالل ، بيد أن أحدمها يُ DSبرنامج علم البيانات  نفس العنوان، أال وهو:  

ُيقدمان عىل مدى   إذ  اهلندسة،  الثالث، فهو    120مستويات دراسية بواقع    4كلية  برنامج  ساعة معتمدة. وأما 

بريوت، حيث    ف   كيةاألمري   باجلامعة  األعامل  إلدارة العليان  سليامن مدرسة الذي تطرحه    BA  الت األعامل حتلي

ساعة معتمدة، تتوزع عىل ثالثة فصول دراسية، ويتاح    30واقع  رايس واحد، ب مدار عام دُيقدم هذا الربنامج عىل 

للحصول عىل الدرجة اجلامعية، أو تقديم   للدارس االختيار ما بني استكامل الدراسة بالفصل الدرايس الصيفي

بنفس    امني دراسيني يمكن أن ُيقدم هذا الربنامج عىل مدار عساعات معتمدة، كام  6أطروحة ماجستري بواقع  

 ساعات املعتمدة.  عدد ال

برنامج درايس  و البحث عىل  الربامج، وقف  تلك  إىل  مهنيةباإلضافة  دبلوم  البيانات    عبارة عن  ف علم 

الضخمةوالبيانا  والتكنولوجيا ت  للعلوم  األمريكية  اجلامعة  تقدمها   ،  (f American University o

Science and Technology, 2020 ة دة، خالل عساعة معتم  21(، بواقع برنامج    ام درايس واحد. وثمَّ

املعلومات،  البكالوريوس من خالل قسم علوم  ُيقدم عىل مستوى  البيانات،  بكلية    آخر بعنوان إجازة ف علم 

 ( اللبنانية  أLebanese University, 2020اإلعالم باجلامعة  املزمع  تقديمه بالرش(، إذ من  يتم  اكة مع  ن 

ساس   املتا   SASرشكة  الربلعاملية  ف  معلومات  خصصة  توجد  ال  ولكن  واملعلوماتية،  بالبيانات  املتعلقة  امج 

طور التدشني، وإن كان من املتوقع أن يأيت فيام  متوافرة باملوقع حول هذا الربنامج بشكل واضح، إذ ال يزال ف  
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لية  م العلمية بكبقية األقسا   غرار مجلة برامج البكالوريوس التي تطرحها ساعة معتمدة، عىل    130ال يزيد عن  

 اإلعالم باجلامعة املذكورة. 

 تعليم علم البيانات يف فلسطني:   5/ 2/ 3

أما   امليداين برناجمني فقط،  التطبيقية وعلم  وف فلسطني، رصد املسح  أحدمها، فهو برنامج اإلحصاءات 

ران: املسار  ساعة معتمدة، كام ُيطرح أمامه مسا  36يث جيتاز الطالب  ، بجامعة بريزيت، بحAS&DSنات البيا 

A  وهو مسار الرسالة، واملسار :B  وفيه ُيشرتط أن جيتاز الطالب اثنني من السيمنارات العلمية، يدوران حول :

آلخر، فهو  ده وإجازته. وأما االدارس، ثمَّ يقوم بعرضه الحًقا أمام جلنة خمتصة، هبدف اعتام  مرشوع بحثي يقدمه

الذي تقدمه اجلامعة العربية األمريكية، حيث ُيطرح أمام    DS&BA  األعامل   ت علم البيانات وحتليال برنامج  

 ساعة معتمدة.   36از  الدارس االختيار ما بني مسار االمتحان الشامل أو مسار الرسالة، رشيطة أن جيت

 تعليم علم البيانات يف قطر:   6/ 2/ 3

ب ُيقدما النسبة لدولة قطر، فأما  العلوم واهلندسة  ن، عىل مستوى املاجستري، من خالل  ثمة برناجمان  كلية 

بتط الربناجمني هيتم  أحد هذين  أال وهو  بجامعة محد بن خليفة،  الصحية،  العلوم  البيانات ف جمال  بيقات علم 

  الباحثني عىل   ريب دف إىل تدفريًدا، هي، الذي يعد برناجمًا  DAHMليالت البيانات ف اإلدارة الصحية  برنامج حت

يمكنه  ريج متخصص  ، باإلضافة إىل ختة الرعاية الصحية ف قطر وخارجها تصميم أدوات حتليل البيانات ف أنظم

اإلحصاء احليوي    واختصايصالصحية،  لبيانات  احملل  مثل:    ،همةامل  أو الوظائف  دواراالضطالع بعدٍد من األ

 . واملعلوماتية احليوية

في  أما و اآلخر،  ا الربنامج  بمجال  مرتبًطا  ا بدو  علم  برنامج  وهو  اهلندسية،  وهندستها لعلوم    لبيانات 

DS&E  ُيميز هذا يتيح  الربنامج  . إن ما  ، أو  اجلامعيةاستكامل أطروحتهم  ما بني    ريا تخاالإمكانية  لطالبه  أنه 

  واقعيامل الف العالقائمة  كالت  ل املشحل   من شأنه أن يقدم طرًقا أو وسائل متطورة  مرشوع صناعيالعمل عىل  

Real-World Problems. 

 بيانات يف البحرين: تعليم علم ال   7/ 2/ 3

منذ عام   BDS&Aوف البحرين، بدأ تدشني برنامج املاجستري بعنوان: علوم وحتليل البيانات الضخمة  

اكة  ُيقدم عىل مستوى مملكة البحرين ف علم البيانات بالرشمعتمدة، إذ يعد أول برنامج    ساعة  36، بواقع  2018

لبحرين، علام بأن هذا الربنامج تم اعتامده مؤخًرا من جانب  امع كلية العلوم وكلية تقنيات املعلومات بجامعة  

  املتحدة ف باململكة    Liverpool John Moores University (LJMU)  جامعة ليفربول جون مورس 
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ج درجة املاجستري املعرتف هبا من  ، حيث ُيمنح الدارس بعد اجتيازه متطلبات النجاح ف الربنام2019أبريل  

 . جون مورس وليفربول قبل جامعتي البحرين 

 تعليم علم البيانات يف سلطنة عامن:   8/ 2/ 3

،  الشبكات  تقلة هي:ف أربع مسارات مس  م احلاسوبعلو وف سلطنة عامن، تقدم جامعة نزوى برنامج  

 يمنح الدارس هذه الدرجة ف  ساًرا مستقاًل ، إذ ختصص ممعاجلة الوسائط، و علم البياناتو  ، هندسة الربجميات و

،   بنمط التفرغ الكيل ني سنت   و أثالث سنوات بنمط التفرغ اجلزئي  ساعدة معتمدة، ملدة    30ت، بواقع  علم البيانا 

الطالب   إجبارية  يدرس  دراسية  مقررات  احلاسبثالث  بعلوم  مبارشة  صلة  دراسة  ذات  يستكمل  أن  عىل   ،

الدر  باملسار  اخلاصة  دراسية، املقررات  مقررات  مخس  بواقع  فيه،  التخرج  يطلب  الذي  بإعداد   ايس  ُيلزم  كام 

 أطروحة املاجستري ضمن متطلبات احلصول عىل الدرجة اجلامعية. 

 املغرب:   تعليم علم البيانات يف   9/ 2/ 3

تقد  املغرب،  ف  برأما  األخوين  جامعة  الضخمة  م  البيانات  حتليالت  توجد  BDAنامج  ال  أنه  بيد   ،

وًما، فإن الدراسة هبذا الربنامج تستمر  خلاصة هبذا الربنامج. وعم اضحة حول الساعات املعتمدة ا معلومات و

ل املشكالت  ف النهاية مرشوًعا مهنًيا حل ات دراسية، عىل أن يقدم  مقرر  9شهًرا، يدرس الطالب خالهلا   18ملدة  

 جتمع، كأحد متطلبات احلصول عىل الدرجة اجلامعية. الواقعية ف امل

ة العربية ال يزال ف مراحله األوىل، وأن االجتاه  ا، فمام سبق يظهر أن تعليم علم البيانات ف املنطقريً أخو

قدم من قبل اجلامعات  أن أكثر الربامج املطروحة تُ يتمركز حول برامج املاجستري بصفة أخص، كام اتضح    الغالب

االقتصادية  اخلليجي الرؤى  مع  يتامشى  بام  اخلصوص،  وجه  عىل  التعاون    2030ة  جملس  دول  تتبناها  التي 

 وقع أن يزداد معدل برامج تعليم علم البيانات ف املستقبل ليشمل أكثر الدول العربية. ت اخلليجي. ومن امل

 م البيانات: الساعات المعتمدة في برامج عل :الثالثالمحور   3/3

ا حمل  البيانات  علم  برامج  ف  املعتمدة  الساعات  عدد  املحور  هذا  إثبات  يناقش  يمكن  حيث  لدراسة، 

 : 3 معطيات اجلدول رقم املالحظات اآلتية استناًدا إىل

ساعة دراسية،    120إىل    30اتضح أن الساعات املعتمدة ف برامج علم البيانات ترتاوح ما بني   -

عدد الساعات املعتمدة هو  ، حيث كانت أكثر  اسية للربنامج الواحدساعة در  47.63بمتوسط  

لصالح    120) البيانات  ساعة(  علم  ف  املاجستري  القديس  ب  DSبرناجمي  ف  جامعة  يوسف 

  DA  ساعة( لصالح برنامج حتليالت األعامل   30، فيام كان أقل عدد هذه الساعات هو )بريوت

 .عامن  سلطنةب بجامعة نزوى  DSات ج علم البيان، وكذا برناماجلامعة األمريكية ف بريوتب
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 ج علم البيانات ( الساعات المعتمدة في برام3جدول )

 % عدد الربامج  الساعات املعتمدة 

1 120 2 9.5 

2 54 1 4.8 

3 42 1 4.8 

4 36 3 14.3 

5 34 3 14.3 

6 33 5 23.8 

7 32 1 4.8 

8 30 2 9.5 

 14.3 3 غري متاح  9

 % 100 21 إمجايل/ نسبة% 

ح ساعاهتا املعتمدة ما %(، ترتاو66.67برناجمًا )  14يالحظ أن أكثر برامج املاجستري، وحتديًدا   -

، ما يشري ضمنًا إىل أن الدراسة  نمط الغالب عىل هذه الربامجساعة(، حيث متثل ال  36-30بني )

ساعة    18إىل    15األكاديمية العليا ف برامج علم البيانات تقع خالل فصلني دراسيني، بمتوسط  

كاديمية ف املتوسط حدود  دراسية معتمدة ف الفصل الدرايس الواحد. وربام تتجاوز الدراسة األ

ليم املتاحة باجلامعات التي تطرح هذه   دراسيني، وفًقا لنظم التعأربعة فصول دراسية أو عاميني

  34)   ألردنيةكنولوجيا العلوم والتا جامعة  ب  DSالربامج، كام هو احلال ف برنامج علم البيانات  

 ساعة(، عىل سبيل املثال. 

)   3هناك   - فقط  يقف 14.3برامج  مل  عىل    %(  تدل  معلومات  أية  عىل  الساعات  البحث  عدد 

وتشمل هذه  الدراسية البيانات    املعتمدة ضمنها،  علم  برنامج  كاًل من:  جامعة  ب  DSالربامج 

باإلمارات، وبرنامج   وات   -ت جامعة هرييو ب  DSفرع ديب، وبرنامج علم البيانات    - ميدلسكس 

 بجامعة األخوين باملغرب.  BDAحتليالت البيانات الضخمة 

مدة،  ت املعتة من حيث عدد الساعا (، يمثالن حالة فردي % 9.5اتضح أن هناك برناجمني فقط ) -

البيانات   برنامج حتليالت  غزالةبكلية    DAومها:  أبو  )   ةي امعاجل  طالل  ساعة(،    42لالبتكار 

ساعة(، الذي تتوزع    54)   جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنب  DAت البيانات  وبرنامج حتليال

النحو:  ساعاته   الدراسية، و ساعة معتمدة    36عىل هذا  ساعة معتمدة ملرشوع    18للمقررات 

 التخرج أو أطروحة املاجستري. 

ك الربامج،  وعموًما، فإن األمر هنا مقيد  باألنظمة التعليمية املعتمدة باجلامعات التي تطرح تل -

إعداد أطروحة    ساعات معتمدة أو أكثر من أجل  6  كام جيب التنويه إىل بعض الربامج ختصص

كأحد متطلبات   -كُل برنامج بحسبه  - ل درايس كامل رشوع التطبيقي خالل فصاملاجستري أو امل

و بالربنامج.  العليا  الدراسات  البيانات  استكامل  علم  برنامج  املثال: خيصص  سبيل    DSعىل 

األردنيةامعة  ا جب والتكنولوجيا  معتمد  9  لعلوم  بينام خيصساعات  املاجستري،  ص  ة ألطروحة 
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و الضخمة  البيانات  علم  البحبجامع  BDS&Aحتليالهتا  برنامج  معتمدة   12رين  ة  ساعة 

 ألطروحة املاجستري. 

 تسميات برامج علم البيانات: :الرابعالمحور   3/4

الدالة ع التسميات  أبرز  املحور  هذا  بتعليم عيرصد  املعنية  األكاديمية  الربامج  البيانىل  املنطقة  لم  ات ف 

 ، إذ يمكن توثيق هذه املالحظات: 4عطيات اجلدول رقم العربية، وفًقا مل

  ‘ البيانات’ظهر النتائج أن عناوين برامج علم البيانات، حمل الدراسة، متيل إىل استعامل كلمتي  تُ  -

تفصييل   ‘التحليالت ’و ملحوظة. وبشكل  فإن  بصورة   ،19  ( كلمة  90.5برناجمًا  تستعمل   )%

)   9  ف عناوينها، ف حني أن هناك  ‘تالبيانا ’ ف    ‘التحليالت’%( تستعمل كلمة  42.9برامج 

صل  ، وإن ارتبطت ف أغلبها بتحليالت البيانات. وربام اتفقت هذه النتيجة كثرًيا مع ما تو املقابل

ربامج املعنية بتعليم علم البيانات  أن ال( من  Aasheim, et al 2015إليه عشاييم وآخرون ) 

 ، وحتليالت البيانات.ياهتا حول مصطلحي: علم البياناتتلوب تسم

 مج علم البيانات التسميات المتاحة ببرا( 4جدول )

 % تكرار التسميات املتاحة 

 90.5 19 ‘ البيانات ’تسميات تشتمل عىل كلمة  1

 47.6 10 ‘ البيانات علم’تسميات تشتمل عىل  2

 42.9 9 ‘يالت التحل’تسميات تشتمل عىل كلمة  3

 33.3 7 ‘ ناتالبيا علم’تسميات ال تشتمل عىل  4

 28.6 6 يانات تسميات متثل اجلانب التطبيقي لعلم الب  5

 23.8 5 ‘ البيانات حتليالت’تسميات تشتمل عىل  6

7 
 بمفردات مصحوًبا ‘البيانات علم’تسميات تشتمل عىل 

 أخرى 
4 19 

من    Analyticsمن جهة، وبني التحليالت    Dataلعالقة الوطيدة بني البيانات   هذه اإن تفسري -

ل  ت عىل مقررات دراسية تعنى بتحليجيب أن تشتمل برامج علم البيانا  رى يعود إىل أنه هة أخج

البيانات، وأخرى تركز عىل حقل ختصيص معني، إذ إن هذين القسمني من املقررات الدراسية،  

والتخصص املوضوعي الدقيق، ال جيب أن ينفصال عن بعضهام البعض  بيانات  ليل الومها: حت

التفكري   البيانات، سواء  أطرحت كمقررات حمور عند  أو اختيارية وفًقا ف طرح برامج علم  ية 

( املختلفة  بالربامج  املتعلقة  الدراسية  أفاد Waller and Fawcett, 2013للخطط  كام   .)

، وأن  Data Scienceكاديمية تستخدم مصطلح  امج األبعض الرب( أن  Cruz, 2017كروز )

للداللة عىل نفس التخصص العلمي    Business Analyticsبرامج أخرى تستعمل مصطلح  

طلحات العلمية بصورة دقيقة، بحيث تظهر  تقديمه للدارسني؛ إذ مل يتم تسوية املص  الذي يتم

 الفروق الواضحة فيام بينها. 
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بشكل مستقل ف عناوين الربامج حمل الدراسة،    Data Scienceات  ظهر مسمى علم البيان -

ت املقدمة  %(، مثل: برامج علم البيانا 47.6برامج )  10ف عناوين  فقد أتى هذا املسمى مستقاًل 

، وجامعة القديس يوسف ف بريوت، وجامعة  لعلوم والتكنولوجيا األردنيةاجامعة  من خالل  

با  أما  بالسعودية، وغريها.  اللنسبة لاجلوف  برامج    6ربامج األخرى، فقد اتضح أن هناك  بقية 

مفرد28.6) عىل  عناوينها  تشتمل  لعلم  %(  التطبيقي  اجلانب  متثل  حمددة  مصطلحات  أو  ات 

وحتليالت  البيا  البيانات  علم  برنامج  مثل:  حتديًدا،  العلم  هذا  بمسمى  فقط  التقيد  دون  نات، 

العربية،    DS&BAاألعامل   اوبرناجمباجلامعة األمريكية    DS&Eلبيانات وهندستها  ي علم 

 ليفة. محد بن خبجامعة   DAHMوحتليالت البيانات ف اإلدارة الصحية 

هناك   - أن  )  7وجد  عنا 33.3برامج  تشتمل  تنص  %(  وال  أخرى،  نوعية  مفردات  عىل  وينها 

بجامعة    BDAبالرضورة عىل علم البيانات حتديًدا، مثل: برنامج حتليالت البيانات الضخمة  

الصحية   وبرنامجخوين،  األ اإلدارة  ف  البيانات  خليفة،     DAHMحتليالت  بن  محد  بجامعة 

مسمى علم البيانات   لوحظ   . كاماجلامعة األمريكية ف بريوتب  BAحتليالت األعامل  وبرنامج  

  4نفسه ربام ورد ضمن عناوين برامج أخرى تستعمل بعض املفردات النوعية، وقد تم رصد  

( فقط  متث19برامج  ا%(  هذه  البيانات  حلالة،  ل  وعلم  التطبيقية  اإلحصاءات  برنامج  مثل: 

AS&DS  البيانات وحتليال نامج  بجامعة بريزيت، وبر باجلامعة    DS&BA  األعامل   تعلم 

 عربية. ألمريكية الا

البيانات   -   3%(، منها  23.8برامج خمتلفة )  5لدى    Data Analyticsظهر مسمى حتليالت 

هذه   عىل  اشتملت  جمردً برامج  وبرناجمان  التسمية  مقرتنًة  ا،  التسمية  هذه  عىل  اشتمال  آخران 

بن بجامعة محد     DAHMحتليالت البيانات ف اإلدارة الصحيةبمفردات أخرى، ومها: برنامج  

 بجامعة األخوين.  BDAرنامج حتليالت البيانات الضخمة  خليفة، وب

هره عىل الطبيعة البينية  وعموًما، فإن تسميات برامج علم البيانات عىل نحو ما تقدم ليؤكد ف ظا  -

لتي يفيد منها ويتأثر هبا، حتى  من العلوم اطيدة بعدٍد  املتداخلة لعلم البيانات وطبيعة عالقاته الو

دارية والعلوم  تسميات الربامج، سيام: علم اإلحصاء والعلوم اهلندسية والعلوم اإل   ظهر ذلك ف

اديمية وراء جذب الدارسني لاللتحاق الصحية. وربام يفرس ذلك أيًضا، عىل أساس الدعاية األك

البيانات، فقد تبني، س أن  بربامج علم  %( تستعمل مصطلح علم  47.6)   برامج فقط   10الًفا، 

بصورة  أن    البيانات  اتضح  بينام  عناوينها،  ف  )  11مستقلة  تستعمل  52.4برناجمًا  مفردات  %( 

رقم   اجلدول  )راجع  جاذبية  أكثر  أو 2أخرى  بشكل  تدور  أهنا  إال  علم    (،  دائرة  حول  بآخر 

 بشكل واضح. هذا العلم  تقلة تتناولالبيانات، كام أن خططها الدراسية تفرد مقررات مس

 امج علم البيانات:لتخصصي لبراالنتماء ا: الخامسالمحور   3/5

  املكان املناسب لتلقي تعليم علم البيانات مقارنةً د يم العايل تعمؤسسات التعلتؤكد إحدى الدراسات أن 

قد يفرس    ما   هذا (، وZhang, et al 2017)   األخرى العاملة ف هذا القطاع  أو التجارية   املهنية  ؤسساتبامل
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عدد هذه  ، وإن كان  امعات حول العاملخمتلف اجلف    التي تم إطالقها   تلبيانا علم ا  د برامجاعدأف    املطردة الزيادة  

ها املؤسسات التجارية، أو تلك التي ُتقدم عرب شبكة  الربامج ال يتوافق كمًيا ونوعًيا مع أعداد الربامج التي تطرح

 علم البيانات، إذ يمكن  بيعة االنتامء التخصيص لربامج املاجستري فر ملناقشة طص هذا املحواإلنرتنت. وقد ُخص

 : 5جلدول رقم  تسجيل املالحظات اآلتية ف ضوء معطيات ا

 ( االنتماء التخصصي لبرامج علم البيانات 5دول )ج

 % عدد الربامج  العام التخصص 

 28.6 6 علوم احلاسب 1

 19.0 4 العلوم والتكنولوجيا 2

 9.5 2 وم اهلندسيةعلال 3

 9.5 2 العلوم اإلدارية 4

 4.8 1 الصحية  لومالع  5

 28.6 6 غري حمدد 6

 % 100 21 مج

ا  لوجيتكنو و العلوم،    ات:كلي  ، مثلتتبع كليات أو مدارس متنوعة  علم البيانات  برامجلوحظ أن   -

تؤكد هذه ،  ذاوك.  ، والعلوم الصحية ة ياإلدارالعلوم  اهلندسة، وو  اسب،وعلوم احل  ، املعلومات

، كام تتفق، من ناحية أخرى،  متعدد التخصصات  جمالأن علم البيانات هو    ، من ناحية،النتيجة 

( ف معرض حتليلهام بنية  Tang and Sae-Lim, 2016ليم ) -توصل إليه تانج ويس مع ما  

األمر برامج   اجلامعات  ف  البيانات  متعددة علم  مؤسسات  قبل  من  ُتطرح  أهنا  وكيف  يكية، 

والريالتخ املعلومات،  بعلم  املهتمة  املدارس  مثل  وعلوم  اضيا صصات،  اإلحصاء،  وعلم  ت، 

 احلاسب، وعلوم اهلندسة. 

واملدارسومع   - بالكليات  مرتبطة  الربامج  هذه  أن  يبدو  العلوم    ذلك،  قطاع  حتت  املندرجة 

بيعة  بسبب الط  باملقام األول، وذلك  اهلندسةعلوم  و  اسبعلوم احلطبيقية بصفة أخص، سيام:  الت

الناشئالعم العلم  هلذا  الربامج  لية  عدد  بلغ  إذ  التخصصا ،  هلذه  نحو  املنتمية  برناجمًا   12ت 

) وأ.  %( 57.1) آخرين  برناجمني  هناك  بالعلوم  9.5ن  املعنية  الكليات  خالل  من  ُيقدمان   )%

  6%( ُيقدم حتت مظلة قطاع العلوم الصحية، كام وجدت  4.8وبرناجمًا واحًدا فقط )  اإلدارية، 

، لكنها ‘غري حمدد’ضمن فئة  %( مل تندرج حتت قطاع ختصيص معني، حيث صنفت  28.6مج ) ابر

الع التطبيقية  تقدم كربامج للدراسات  تتبعها، مثل: برنامج اإلحصاءات  التي  ليا ف اجلامعات 

البيانات   الضخمة    AS&DSوعلم  البيانات  حتليالت  وبرنامج  بريزيت،    BDAبجامعة 

 بجامعة األخوين. 

ب والعلوم اإلحصائية، ما يشري  بيانات يبدو أكثر ارتباًطا بمجاالت علوم احلاسعلم ال  يتضح أن  -

عات التي تطرح برامج دراسية ذات صلة بتلك العلوم يعدون مؤهلني  ضمنًا إىل خرجيي اجلام

م البيانات ف املستقبل، بل هلم األولوية ف ذلك، حيث إن املكون املعرف  لاللتحاق بربامج عل
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م الذي ُيطرح ضمن برامج علم  ن شأنه أن يؤهلهم للتعاطي مع املحتوى الدرايس املتقدمهلؤالء  

املقررات املتقدمة    البيانات، سيام  البيانات والربجمة  بالرياضيات وقواعد  الدراسية ذات الصلة 

امللتحقني هبا ممن  وعلم اإلحصاء   البيانات ربام اشرتطت ف  ونحوها، حتى بعض برامج علم 

ؤهلهم للميض قدًما ضمن  خلفيات معرفية سابقة أن يدرسوا بعض املقررات التي ت   مليست لدهي 

بجامعة األخوين، إذ ُيلزم الطالب    BDAالت البيانات الضخمة  تلك الربامج، مثل برنامج حتلي 

 سابقة مثل: نظم قواعد البيانات، وحتليل اخلوارزميات.  بأن يكون قد درس مقررات 

 راري للمقررات الدراسية في برامج علم البيانات:ع التكالتوزي: السادسالمحور   3/6

للمقررات الدراسية التي تطرحها برامج علم البيانات ف املنطقة  ُيناقش ف هذا املحور التوزيع التكراري  

اجلم ف  عددها  بلغ  إذ  )اإلجبارية(،    310لة  العربية،  املحورية  املقررات  مها:  فئتني  عىل  وزعت  مقررات، 

وفًقا للساعات املعتمدة لدى الربامج حمل  بطبيعة احلال، تفاوت توزيع هذه املقررات  الختيارية، وواملقررات ا

اخلاص    6ول رقم  الدراسة، وتم ترتيب هذه املقررات طبقًيا وفًقا ألكثرها تكراًرا، إذ أسفر هذا اإلجراء عن اجلد

 اخلاص باملقررات االختيارية.  7باملقررات املحورية، واجلدول رقم 

 توزيع املقررات الدراسية املحورية:   1/ 6/ 3

 ات: ، يمكن إثبات هذه املالحظ6قم  ات اجلدول ر ف ضوء معطي

 مقرًرا(  20( التوزيع التكراري للمقررات الدراسية المحورية )أعلى 6دول )ج

 م
 ت الدراسيةأسامء املقررا

 )بالعربية( 
 أسامء املقررات الدراسية

 )باإلنجليزية( 
 تكرار

% 

 (191)ن=
 رتبةلا

 Statistics for Data science 14 7.33 1 التطبيقات اإلحصائية ف علم البيانات 1

 Data Visualization 13 6.81 2 التمثيل التصويري للبيانات 2

 Big Data Analytics 11 5.76 3 الضخمة  حتليالت البيانات 3

 مكرر  Data Mining 11 5.76 3 التنقيب ف البيانات 4

 Dissertation (Thesis) 10 5.24 4 ري ماجست أطروحة 5

 مكرر  Data Science Research Project 10 5.24 4 علم البياناتحثي ف مرشوع ب 6

 مكرر  Research Methods 10 5.24 4 مناهج البحث 7

 Big Data 9 4.71 5 مة البيانات الضخ 8

 Machine Learning 8 4.19 6 تعلم اآللة 9

 Statistical Data Analysis 7 3.66 7 اإلحصائية  اتحتليل البيان 10

 Big Data Management 4 2.09 8 الضخمة إدارة البيانات  11

 Data Ethics 3 1.57 9 البيانات  اتأخالقي 12

 مكرر  Statistical Programming 3 1.57 9 الربجمة اإلحصائية  13

 مكرر  Programming for Data science 3 1.57 9 الربجمة ف علم البيانات  14

 مكرر  Business Analytics 3 1.57 9 حتليالت األعامل 15

 مكرر  Mathematical Methods 3 1.57 9 الطرق واألساليب الرياضية 16

 مكرر  Business Intelligence 3 1.57 9 ذكاء األعامل  17
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 م
 ت الدراسيةأسامء املقررا

 )بالعربية( 
 أسامء املقررات الدراسية

 )باإلنجليزية( 
 تكرار

% 

 (191)ن=
 رتبةلا

 مكرر  Artificial Intelligence 3 1.57 9 الذكاء االصطناعي 18

 مكرر  Computer Simulation and Modeling 3 1.57 9 اكاة والنمذجة احلاسوبية حامل 19

 مكرر  Data Processing Systems 3 1.57 9 نظم معاجلة البيانات  20

%(، حيث  61.6مقرًرا )   191امج علم البيانات  بلغ إمجايل عدد املقررات املحورية املقدمة برب -

مقرر   علمجاء  ف  اإلحصائية  ذكره    البيانات  التطبيقات  تواتر  فقد  األوىل،  الرتبة  مرة    14ف 

ن دراسة علوم اإلحصاء تعد أساًسا بنائًيا ف برامج  %(. ويبدو هذا منطقًيا إىل حٍد ما، إذ إ7.33)

قة بني علم البيانات وعلوم اإلحصاء، وف الرتبة الثانية،  تعليم علم البيانات، ما يعزز هذه العال

مقرر   التصيأيت  للبيالتمثيل  تكرر    اناتويري  )  13الذي  املالحظ6.81مرة  أن هذا   %(. ومن 

كبري بدرجة  حمورًيا  يعد  التقنيات  املوضوع  عىل  يركز  إنه  حيث  البيانات،  علم  برامج  ف  ة 

عرضها بصورة واضحة، إىل جانب استيعاب دالالت  واألساليب املستخدمة ف متثيل البيانات و

عمليات   عن  النامجة  البيانات  البالرسوم  القرار  متثيل  اختاذ  عند  عليها  ُيعتمد  بحيث  يانات، 

مقرر مت بتوصيف  ملا ورد  وفًقا  البيانات  املناسب، وذلك  برنامج علم  البيانات ضمن    DSثيل 

 بجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز. 

ا  ، إذ ذكرالتنقيب ف البياناتل  من مقرر حتليالت البيانات الضخمة، وثالثة، يأيت كوف الرتبة ال -

البيانات الضخمة املستوى الدرايس  %( لكٍل منهام، حيث يمثل مقرر حتليالت  5.76)   مرة   11

ال البيانات، مثل:  املتقدم  الكميات الضخمة من  لتحليل  يقوم عىل استخدام أدوات معينة  ذي 

، وغريه، إذ أن املرشوعات التطبيقية ف علم البيانات عادًة ما يتم تطبيقها Hadoop (7)برنامج  

ض  عىل  دراية  بيانات  عىل  يكون  أن  الدارس  عىل  جيب  لذا  البيانات  خمة،  تلك  مع  بالتعامل 

 ت التطبيقية ذات الصلة. باستخدام الربجميا 

يوجد   - الرابعة،  الرتبة  ذكرها    3وف  تكرر  )   10مقررات،  أطروحة  %(،  5.24مرات  وهي: 

البياناتاملاجستري، و أو ما    وع التخرج، ومناهج البحث. إن مقرر مرشمرشوع بحثي ف علم 

تطبيق  من أجل  الفرصة  دارسني  لل، يتيح  Capstone Courseيعرف أحياًنا باملقرر التتوجيي  

ث،  ، كل  ف جمال اهتاممه، وفيام يتصل بمقرر مناهج البح واقعية ال   ف حل املشكالتما درسوه  

الكتابة العلمي وأصول  البحث  يقدم للدارس أسس  رشوع  العلمية، كي يؤهله إلعداد م   فإنه 

ار البديل ف بعض الربامج حمل الدراسة يتمثل ف  اجلامعية، علاًم بأن املسبحثه أو كتابة أطروحته 

أ إعداد  الشامل عوًضا عن  برنامج  االختبار  احلال ف  املاجستري، كام هو  البيان طروحة  ات  علم 

جامعة  ب DSباجلامعة األمريكية العربية، وبرنامج علم البيانات  DS&BA  األعامل  ت وحتليال

 ، وغريمها. األمرية سمي ة للتكنولوجيا 

%(، فيام جاء  4.71مرات )   9، إذ تكرر ذكره  البيانات الضخمةامسة، جاء مقرر  تبة اخلوف الر -

%( ف برامج علم البيانات،  4.19مرات )  8مقرر تعلم اآللة ف الرتبة السادسة، حيث تواتر ذكره  

%(، حيث  3.66مرات )   7لسابعة، إذ تكرر  ف الرتبة ااإلحصائية    حتليل البياناتبينام جاء مقرر  
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اإلح  يبدو باألسس  ارتباًطا  أكثر  املقرر  مبدئي  هذا  كمستوى  البيانات  بتحليل  املتعلقة  صائية 

ف الرتبة الثالثة آنًفا. وف الرتبة الثامنة، يوجد  مقارنًة بمقرر حتليالت البيانات الضخمة الذي جاء  

 %(. 2.09مرات فقط )   4، حيث ورد نحو  ت الضخمة إدارة البيانا مقرر واحد، هو 

الرتب - التاسعةوف  يوجد    ة  تك  9واألخرية،  ذكرها  مقررات،  )   3رر  وهي:  1.57مرات   ،)%

والبياناتأخالقيات   اإلحصائية ،  البيانالربجمة  علم  ف  والربجمة  األعاملو  ات،،  ،  حتليالت 

الرياضية، واألساليب  األعاملو   والطرق  االصطو  ، ذكاء  والنمذجة  ناعيالذكاء  واملحاكاة   ،

 . ياناتنظم معاجلة الباحلاسوبية، و

املحورية شيوًعا وتكراًرا ضمن برامج علم البيانات متثلت ف    مما سبق، يتضح أن أكثر املقررات -

من:   علكٍل  ف  اإلحصائية  البياناتالتطبيقات  وحتليالت  م  للبيانات،  التصويري  والتمثيل   ،

ف والتنقيب  الضخمة،  و   البيانات  علالرشوع  وامل  ،اجسترياملأطروحة  البيانات،  ف  م  بحثي 

ومالبيانات البحث،  و ناهج  ا،  اآللةو   ،لضخمة البيانات  البياناتو  ،تعلم  اإلحصائية.    حتليل 

وغريها، املحورية  املقررات  هذه  أن  يتضح  رقم    وبذلك،  باجلدول  ذكر  األساس  6مما  متثل   ،

بيانات، كام أنه ُيالحظ  ج املاجستري ف علم التعلمه الدارس ضمن برامالعلمي الذي جيب أن ي

الطبيعة البينية املتداخلة لعلم البيانات  عات تلك املقررات تعرب بدرجة واضحة عن  أن موضو

  وجه اخلصوص. من جهة عالقته الواضحة بعلوم اإلحصاء وعلوم احلاسب عىل 

 توزيع املقررات الدراسية االختيارية:   2/ 6/ 3

 ذه املالحظات: ، يمكن اخلروج هب7رقم  ف ضوء معطيات اجلدول 

ا ب - الدراسة  ملقررات االختيارلغ إمجايل عدد  البيانات حمل  مقرًرا    119ية املطروحة بربامج علم 

ومه%( 38.4) األوىل،  الرتبة  املقررات  تلك  من  اثنان  تصدر  حيث  املتقدمة،  ،  التحليالت  ا: 

 %(. 6.72ت ) مرا   8، إذ تواتر ذكرمها نحو  التمثيل التصويري للبياناتو

موضوعات  طرق اإلحصائية املتقدمة، و ملقررات، مها: الاثنان آخران من اوف الرتبة الثانية، جاء   -

البيانات علم  ف  نحو  خمتارة  ذكرمها  تواتر  حيث   ،6  ( بمقرر  5.04مرات  يتصل  فيام   .)%

البيانات،    ضايا املختارة ف علم ضوعات خمتارة ف علم البيانات، فإنه يركز عىل تناول بعض الق مو

ملا  اجتاها   وفًقا  من  يرتيطرأ  بحيث  حديثة،  املقررت  يمكن    ك ألستاذ  التي  املوضوعات  حتديد 

جامعة  ب  DSتناوهلا، وذلك بحسب ما ورد ف توصيف هذا املقرر ضمن برنامج علم البيانات  

 ، عىل سبيل املثال. جيا األردنيةم والتكنولوالعلو

نات  وارزميات، والبيا ت هي: الُبنى اهليكلية للبيانات واخلوف الرتبة الثالثة، يوجد ثالث مقررا  -

%(. وفيام يتصل بمقرر الُبنى  4.20مرات )   5وسبة السحابية، إذ تواتر ذكرها نحو  الضخمة، واحل 

ي فإنه  واخلوارزميات،  للبيانات  الرياضيات،  اهليكلية  علوم  إطار  املوضوعي ضمن  اهتاممه  قع 

 ات. وحتليل اخلوارزميخدام الربجمة ونظم التفكري احلاسويب  حيث يركز عىل هيكلة البيانات باست



 ... يةمسحدراسة : ةم البيانات يف املنطقة العربي تعليم عل 50

 

%(، وهي: إدارة املرشوعات،  3.36مرات )   4مقررات، تكرر ذكرها    8وف الرتبة الرابعة، يوجد   -

  علم البيانات و  النصوص،  التنقيب فو  ،ياناتف الب  التنقيب و  والتحليالت النصية، وتعلم اآللة، 

ة، يوجد  ة اخلامسة واألخري. وف الرتبقواعد البياناتعية، ونظم  التطبيقي، ومعاجلة اللغة الطبي 

ذكرت  مقررا   5 )  3ت،  الشبكات  2.52مرات  وحتليل  البيانات،  علم  ف  الربجمة  وهي:   ،)%

 ناعي، وهندسة الربجميات. االجتامعية، وحتليالت التسويق، والذكاء االصط

تعد أقرب ف عالقاهتا   7اجلدول رقم  مجلة املقررات االختيارية التي ذكرت بمما سبق، يتضح أن  -

املعرفيب التخصص، املجاالت  التحليالت    ة متعددة  املقررات متثل ف كٍل من:  أبرز تلك  ولعل 

للبياناتو  املتقدمة،  التصويري  املتقدم التمثيل  اإلحصائية  والطرق  موضوعات خمتارة ف  و  ة، ، 

البيانات واخلوارزميات، علم  للبيانات  اهليكلية  والُبنى  الضخمة و  ،  واحلوسبة  البيانات   ،

ا يعزز  مما  وهذا  االسحابية،  إليها  توصلت  التي  بشأن  لنتيجة  موضع،  غري  ف  احلالية،  لدراسة 

ف مجلة املقررات  العالقة املتداخلة بني علم البيانات والعلوم األخرى، حيث كان ذلك متمثل  

 االختيارية املطروحة ضمن الربامج حمل الدراسة. 

 رًرا(مق 20ية االختيارية )أعلى ررات الدراسع التكراري للمق( التوزي7جدول )

 م
 أسامء املقررات الدراسية

 )بالعربية( 
 أسامء املقررات الدراسية

 )باإلنجليزية( 
 تكرار

% 

 (119)ن=
 الرتبة

 Advanced Analytics 8 6.72 1 التحليالت املتقدمة 1

 مكرر  Data Visualization 8 6.72 1 التمثيل التصويري للبيانات 2

 Advanced Statistical Methods 6 5.04 2 اإلحصائية املتقدمةالطرق  3

 مكرر  Selected Topics in Data Science 6 5.04 2 موضوعات خمتارة ف علم البيانات 4

 Data Structures and Algorithms  5 4.20 3 يانات واخلوارزميات البُنى اهليكلية للب 5

 مكرر  Big Data 5 4.20 3 ة البيانات الضخم 6

 مكرر  Cloud Computing 5 4.20 3 احلوسبة السحابية  7

 Project Management 4 3.36 4 إدارة املرشوعات  8

 مكرر  Text Analytics 4 3.36 4 التحليالت النصية 9

 مكرر  Machine Learning 4 3.36 4 لةاآل  تعلم 10

 مكرر  Data Mining 4 3.36 4 التنقيب ف البيانات 11

 مكرر  Text Mining 4 3.36 4 النصوص  التنقيب ف 12

 مكرر  Practical Data Science 4 3.36 4 التطبيقي  علم البيانات 13

 مكرر  Natural Language Processing 4 3.36 4 معاجلة اللغة الطبيعية 14

 مكرر  Database Systems 4 3.36 4 قواعد البياناتنظم  15

 Programming for Data Science 3 2.52 5 لبيانات ف علم االربجمة  16

 مكرر  Social Network Analysis 3 2.52 5 حتليل الشبكات االجتامعية 17

 مكرر  Marketing Analytics 3 2.52 5 حتليالت التسويق 18

 مكرر  Artificial Intelligence 3 2.52 5 الذكاء االصطناعي 19

 مكرر  Software Engineering 3 2.52 5 الربجميات هندسة  20
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انات ف ضوء عدٍد من املجاالت  هيتم هذا املحور بتصنيف املقررات الدراسية املطروحة بربامج علم البي

و وف  العلم،  هبذا  املتعلقة  هاملوضوعية  األمر،  االجاقع  بعض  تقسيم  ناك  عىل  عملت  التي  العلمية  تهادات 

، إذ قدمت هذه األطروحات من  تاممات املوضوعية لعلم البيانات إىل قطاعات أو فئات موضوعية حمددةااله

 هتم، ما بني علم اإلحصاء والرياضيات وعلوم احلاسب. جانب عدٍد من العلامء الذين تنوعت ختصصا 

 : ية لعلم البيانات املجاالت املوضوع تقسيم    1/ 7/ 3

ضح أن هناك ثالثة رؤى متقاربة  جاالت املوضوعية لعلم البيانات، ات بعد مراجعة اإلنتاج الفكري حول امل

ها ف النقاط اآلتية، من أجل اخلروج  إىل حٍد ما، من جهة نظرها إىل موضوعات هذا العلم الناشئ، إذ حيسن عرض

 الدراسة: ية املقدمة بربامج علم البيانات حمل املقررات الدراس لباحث بغية تصنيفبرؤية مقرتحة يعتمد عليها ا

كليفالند   - ويليام  كليفالند W. Clevelandرؤية  إىل  تعود  األطروحات  هذه  أقدم  لعل   :

(Cleveland, 2001ا جماالت  تقسيم  اقرتح  الذي  ف(  ست  إىل  البيانات  علم  ئات  هتامم 

ليب املنهجية ملعاجلة  والنامذج واألسا  ة متعددة التخصص، موضوعية، هي: املجاالت املوضوعي

سس  بة البيانات، وتدريس علم البيانات، وتقييم أدوات حتليل البيانات، واألالبيانات، وحوس 

 النظرية لعلم البيانات. 

( املجاالت املوضوعية  Donoho, 2015وهو ): يقسم دنD. Donohoرؤية ديفيد دنوهو   -

موضو فئات  إىل ست  البيانات  بعلم  مجع  املتعلقة  هي:  وإعدادها  عية،  ها، استكشافوالبيانات 

  لبيانات ل  ، والتمثيل التصويرينمذجة البيانات، وحوسبة البياناتحتويلها، وو  لبياناتمتثيل او

 . علم البياناتل وعرضها، واألُُطر النظرية

ريتش - و رؤية  فوه  ورفاقه  R. Veaux, et alرفاقه  ارد  فوه  ريتشارد  الرؤية  هذه  يقدم   :

(Veaux, et al. 2017وهم فريق  من الباحثني املنتسبني إىل امل ،)  درسة األمريكية، تذهب

البيانات وصف    ت اهتامم علم البيانات إىل ست فئات موضوعية، هي: رؤيتهم إىل تقسيم جماال 

الريا  التفومعاجلتها، وأسس علم    كري احلاسويب، ومبادئ التفكري اإلحصائي، ضيات، ومبادئ 

 البيانات.  لعلم  واألخالقية واالتصالية النظرية وانبونمذجة البيانات، واجل 

 الرؤية املقرتحة :   2/ 7/ 3

ال يتبنى البحث إحدى الرؤى السابقة ويتقيد هبا عىل وجه اإللزام واملتابعة، وإنام من األنسب أن يستخرج  

عليها تلك الرؤى من  مستقلة جديدة، استناًدا إىل القواسم املشرتكة التي ربام اتفقت  ع هذه الرؤى رؤية  من جممو

ام خيدم وجهة النظر املتبعة بالدراسة احلالية. علاًم بأن هذه الرؤية املقرتحة قد  جهة، إىل جانب ما يقرتحه الباحث ب

التحليل ف هذا املحور، تقوم    علم البيانات حمل   ية املدرجة بربامجوضعت من أجل تصنيف املقررات الدراس
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ا املجاالت  تقسيم  عىل  الرؤية  البهذه  معاجلة  هي:  فئات،  عرش  إىل  البيانات  لعلم  وحوسبة  ملوضوعية  يانات، 

علم   وأسس  اإلحصائي،  التفكري  ومبادئ  البيانات،  ونمذجة  للبيانات،  التصويري  والتمثيل  البيانات، 

النظر الرياضيا  واألُُطر  البيانات،ت،  لعلم  متعددة    ية  واملجاالت  املعلومات،  بعلم  متصلة  وموضوعات 

زيد من التوضيح حول وصف حمتوى  أدناه مل   8قررات التكميلية. ويمكن مراجعة اجلدول رقم  التخصص، وامل

ية حمل  ن املقررات الدراسهذه الفئات املوضوعية، وماهية كل فئٍة منها والتعريف هبا، واألمثلة التي تدل عليها م

 التحليل. 

 يانات محل الدراسة الموضوعية لمقررات برامج علم الب فئات( قائمة مراجعة بال 8) جدول

 الوصف  الفئة املوضوعية
 مثال عىل

 درايس ررمق

 معاجلة البيانات  1
يشمل هذا املوضوع كل ما يتصل بجمع البيانات وإعدادها ووصفها 

جمية معينة ف مثل هذه  واستكشافها، إذ عادًة ما تستخدم تطبيقات برا
 . Google Trends، وتطبيق Google Ngramاألغراض، مثل تطبيق 

Exploratory Data 

Analysis 

 حوسبة البيانات  2

الربجمة املعنية بتحليل البيانات  ضوع بكل ما يتصل بلغاتذا املوُيعنى ه
ما   ، ويدخل ف ذلك أيًضاPythonولغة الـ  Rونقلها أو حتويلها مثل لغة الـ 

قواعد البيانات وتطبيقات احلوسبة السحابية والتخزين  يتصل بنظم إدارة 
 للبيانات ف بيئة اإلنرتنت.  السحايب

High Performance 

Computing 

3 
التمثيل التصويري  

 اناتللبي

خيتص هذا املوضوع بالتعامل مع الكميات املتنوعة من البيانات، وذلك 
ومتثيلها بيانيًا بطرق مبسطة   بإعادة هيكلتها، بحيث يسهل عرضها

 ارية أو اهلستوجرامباستخدام الصور واألشكال البيانية واملدرجات التكر
Histograms والسالسل الزمنية ،Time Seriesوغريها، بحيث تساعد ،  

 عىل استيعاب حمتواها من جانب متخذ القرار. 

Visual Data Analysis; 

Data Visualization 

 نمذجة البيانات  4
يشمل هذا املوضوع كل ما يتصل بنمذجة البيانات، مثل النمذجة التوليدية، 

 التنبؤية، والنمذجة اإلحصائية، وغريها.  والنمذجة
Statistical Modelling 

and Analysis 

5 
مبادئ التفكري  
 اإلحصائي 

يشمل هذا املجال كل ما حيتاجه عامل البيانات من فهم ألسس النظرية 
يم حتليل البيانات، وصوالً إىل عملية االستنتاج أو اإلحصائية، ومفاه

 ا توافر لديه من بيانات حمللة. م االستدالل اإلحصائي بناًء عىل

Statistical Data 

Analysis 

6 
أسس علم 
 الرياضيات

يشمل هذا املوضوع ما يتصل باألسس الرياضية التي تساعد عامل البيانات 
دى لتحليلها، مثل: املعادالت  عىل فهم املشكالت الواقعية التي يتص

الحتامالت،  الرياضية واجلرب، وحساب التفاضل والتكامل، ونظرية ا
 ة.والنظم اخلطي 

Maths and Statistical 

Foundations for 

Analytics 

7 
األُُطر النظرية لعلم  

 البيانات

  لعلم واألخالقية  واالتصالية النظرية يركز هذا املوضوع عىل اجلوانب
اج عامل البيانات إىل تطوير مهاراته االتصالية للتعامل مع ، إذ حيتالبيانات

 ىل فهم القضايا األخالقية املتصلة بعلم البيانات. فرق العمل، وإ

Introduction to Data 

Science 

8 
موضوعات متصلة 
 بعلم املعلومات 

خيتص هذا املوضوع باملقررات الدراسية ذات الصلة بمجال اهتامم علم  
 ات بصفة خاصة. املعلوم

Natural Language 

Processing 

9 
املجاالت متعددة  

 التخصص

  لوماملقررات الدراسية ذات الصلة بمجاالت الع املوضوع بخيتص هذا  
خرى التي يستفيد منها علم البيانات، أو تلك التي تشكل بيئة مناسبة األ

 للتطبيق، انطالًقا من الطبيعة البينية هلذا العلم. 
Financial Accounting 

 املقررات التكميلية  10
ية أو التي ال تعالج موضوًعا تضم هذه الفئة بقية املقررات الدراسية التكميل

وعات التخرج، واملقررات امعية، ومرش األطروحة اجلبعينه، مثل: 
 التتوجيية، ونحوها.

Thesis; Project; 

Comprehensive Exam 
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 ات الدراسية: حتليل املجاالت املوضوعية للمقرر   3/ 7/ 3

التكرا  5، و 4والشكالن رقم    9يكشف اجلدول رقم   التوزيع  ري للمجاالت املوضوعية  عام أسفر عنه 

باملقررات   لرباملغطاة  الالدراسية  علم  متفاوت  امج  بشكل  واالختيارية  املحورية  املقررات  توزعت  إذ  بيانات، 

(، استناًدا إىل الرؤية  2البيانات )انظر امللحق رقم  نسبًيا عىل الفئات املوضوعية العرش ذات الصلة باهتاممات علم  

 يمكن اخلروج باملالحظات اآلتية: املقرتحة للباحث أعاله، حيث  

فئة  ج - م ’اءت  التخصاملجاالت  بواقع    ‘ص تعددة  املوضوعات  هذه  مقدمة  مقرًرا    47ف 

جة حتت هذه %(. كام لوحظت النسبة األكرب إنام تعود لصالح املقررات االختيارية املندر 15.2)

%(، إذ يبدو 6.8ا بنسبة  مقررً   21%(، مقارنًة باملقررات املحورية ) 8.4مقرًرا بنسبة    26الفئة ) 

رات الدراسية، وإن دل ذلك، عموًما، فإنام يدل عىل  توزيع املقرما من حيث    هذا منطقًيا نوًعا 

معها عامل البيانات تتطلب  الطبيعة البينية لعلم البيانات، ذلك ألن البيانات املتنوعة التي يتعامل  

ا، فإن برامج علم البيانات متزج حمتواها إتقان جمموعة من املعارف املرتبطة بالعلوم األخرى. ولذ

 ,Veaux بمقررات دراسية تؤكد الطبيعة البينية املتداخلة هلذا العلم )قدم للدارسني لتعليمي املا

et al 2017 ا هذه  حتت  املندرجة  املقررات  أمثلة  ومن  احليوية لفئة:  (،  وريادة  املعلوماتية   ،

د البرشية،  ألعامل، واملحاسبة املالية، وإدارة املواراألعامل واإلبداع، وإدارة املرشوعات، وذكاء ا

 القتصادية، والطاقة املستدامة، ونظم دعم القرار، وغريها. والقياسات ا

ف املرتبة الثانية، بواقع    ‘ اتحوسبة البيان’تشري النتائج إىل تصدر املجال املوضوعي اخلاص بفئة   -

ا12.9مقرًرا )   40 مقرًرا    22ات املحورية ) ود لصالح املقررلنسبة األكرب تع %(، كام اتضح أن 

إىل    %(، ما يشري ضمنًا 5.8مقرًرا بنسبة    18عىل حساب املقررات االختيارية ) %(،  7.1بنسبة  

عات املتصلة بعلوم احلاسب كأحد  اهتامم برامج علم البيانات حمل الدراسة بالرتكيز عىل املوضو

النا  العلم  ُيلزم  املكونات احليوية هلذا  إنه ُيشرتط لاللتحاق الطالب بدراستها شئ، بحيث  ، بل 

برامج   برنامببعض  )مثل  احلاسب  الدارس شهادة جامعية ف علوم  أن حيمل  البيانات  ج علم 

البيانات   عبدالرمحنب  DAحتليالت  بنت  نورة  األمرية  أجامعة  أو  ُيلزم (،  بعض    ن  بدراسة 

  BDAت البيانات الضخمة  املقررات ف علوم احلاسب، كمتطلبات سابقة، )مثل برنامج حتليال

: أساسيات احلوسبة، واحلوسبة  ملقررات الواقعة ضمن هذه الفئةبجامعة األخوين(. ومن أمثلة ا 

البيانات،    السحابية، قواعد  إدارة  ونظم  التوصيات،  ونظم  احلاسوبية،  والتشفري  والرؤية 

 والرتميز، واهلندسة احلاسوبية، وغريها. 

 علم البيانات االت الموضوعية المغطاة بمقررات( التوزيع التكراري للمج9جدول )

 املوضوعية  املجاالت الفئات
املقررات  
 املحورية 

املقررات  
 االختيارية 

 إمجايل 

 املقررات
 الرتبة %

 1 15.2 47 (8.4) 26 (6.8) 21 املجاالت متعددة التخصص  1

 2 12.9 40 (5.8) 18 (7.1) 22 حوسبة البيانات  2
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 3 12.3 38 (3.9) 12 (8.4) 26 معاجلة البيانات  3

 4 11.6 36 (3.9) 12 (7.7) 24 مبادئ التفكري اإلحصائي  4

 5 10 31 (3.2) 10 (6.8) 21 البياناتاألُُطر النظرية لعلم   5

 5 10 31 (1.3) 4 (8.7) 27 املقررات التكميلية  6

 6 8.7 27 (5.2) 16 (3.5) 11 موضوعات متصلة بعلم املعلومات 7

 7 7.7 24 (2.9) 9 (4.8) 15 ياناتتصويري للب التمثيل ال 8

 8 7.1 22 (1.9) 6 (5.2) 16 ات البياننمذجة  9

 9 4.5 14 (1.9) 6 (2.6) 8 الرياضياتأسس علم  10

 119 191 اإلمجايل
310 100 %  

% 61.61 38.39 

 

 ( االتجاه الموضوعي للمقررات الدراسية في علم البيانات4شكل )

 

 ية لعلم البيانات.حورية واالختيارية وفًقا للفئات الموضوعالمقررات الم ( توزيع 5شكل )
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الفئة   - البيانات’املوضوعية:  جاءت  بواقع  ‘معاجلة  الثالثة  املرتبة  ف   ،38   ( إذ  12.3مقرًرا   ،)%

كثريً  املوضوع  هذا  ) ارتبط  املحورية  باملقررات  بنسبة    26ا  باملقررات  8.4مقرًرا  مقارنًة   )%

ًيا ف علم البيانات، وذلك  ذ متثل هذه الفئة موضوًعا أساس%(، إ3.9مقرًرا بنسبة    12االختيارية ) 

حيث تركيزها عىل كل ما يتصل بجمع البيانات وإعدادها ووصفها واستكشافها، ومن أمثلة  من  

الضخمة، وموضوعات متقدمة ف    البيانات  ، وإدارةالبيانات  الفئة: حتليل  املقررات اخلاصة هبذه

البيان البيعلم  ومعاجلة  البيانات،  ف  والتنقيب  بات،  الضخمة  هادوب  انات  برنامج  استخدام 

Hadoop ، .وغريها 

املوضوعية:   - الفئة  جاءت  الرابعة،  املرتبة  اإلحصائي’وف  التفكري  بواقع  ‘ مبادئ  مقرًرا    36، 

ل عدد املقررات املحورية ضعف عدد املقررات االختيارية املتصلة هبذه ال11.6%) فئة،  (، إذ شكَّ

وتفسري ذلك إنام   %.3.9مقرًرا اختيارًيا بنسبة    12% ف مقابل  7.7مقرًرا حمورًيا بنسبة    24بواقع  

ك يعود إىل علوم اإلحصاء هي األصل الذي اُشتق منه علم البيانات، كام سبق اإلشارة إىل ذل 

التفكري بمبادئ  دراية  إىل  حيتاج  البيانات  مع  التعامل  وأن  آنًفا،  النظري  اإلحصائي    بالقسم 

صائية، والتحليل  ساليب الكمية والتحليالت اإلحمن أمثلة مقررات هذه الفئة: األبالرضورة.  و

والتحليالت   الصحية،  واإلحصاءات  احلاسوبية،  واإلحصاءات  للبيانات،  اإلحصائي 

، وغريها، حتى أن هناك برناجمًا  التطبيقات اإلحصائية ف علم البياناتتطبيقية، واإلحصائية ال

و برنامج  هبذا املجال املوضوعي، أال وه ات الدراسية املتصلة ستقاًل اشتمل عىل كثرٍي من املقررم

 بجامعة بريزيت.  AS&DSاإلحصاءات التطبيقية وعلم البيانات 

املرتبة اخلامسة، بواقع    ف   ‘املقررات التكميلية’و  ‘البيانات  األُُطر النظرية لعلم’جاءت الفئتان:   -

 ل منهام، حيث: %( لك10مقرًرا )  31

ظرية األساسية، مثل: مقدمة  بعض املقررات الن  ‘لم البياناتاألُُطر النظرية لع’تضم الفئة األوىل:   -

البياناتف   البياناتوأساسيات    علم  وغريعلم  وتطبيقاته،  البيانات  علم  وأدوات  وقد  ،  ها، 

مقارنًة باملقررات    %( 6.8مقرًرا بنسبة    21املقررات املحورية )  ضمت هذه الفئة عدًدا أكرب من

ًء، إىل التعرف عىل بعض  (، ذلك أن الدارس حيتاج، ابتدا% 3.2بنسبة  مقررات    10االختيارية )

علم، من حيث نشأته،  األُُطر التنظريية املتعلقة بعلم البيانات، أو إىل مقدمة متهيدية تعرفه هبذا ال

 لتطبيقية.  وأمهيته، وطبيعته، وعالقاته بالعلوم األخرى، وأبرز جماالته ا

موضوعًيا معينًا، وإنام ، فال تكاد تشكل جماالً  ‘ميليةاملقررات التك’أما بالنسبة للفئة األخرى:   -

ه، مثل:  جعلت حتت هذا املسمى، لتضم ف جعبتها كافة املقررات التي ال تعالج موضوًعا بعين

إذ مل جيد التتوجيي، ونحوها،  التخرج، واملقرر  اجلامعية، ومرشوع  الباحث تصنيًفا    األطروحة 

إدرامناسبً  املتطلبات، فاقرتح  لقد اتضح  ا هلذه  فئة مستقلة.  الفئة قد حظيت  جها حتت  أن هذه 

 ( املحورية  املقررات  من  أكرب  بنسبة    27بعدٍد  االخت 8.7مقرًرا  باملقررات  مقارنًة   )%(   4يارية 

ة إلزامية أو إجبارية،  %(، إذ تبدو املقررات املحورية املتعلقة هبذه الفئ1.3مقررات فقط بنسبة  

استكامل  متطلبات  إحدى  تشكل  عل  حيث  بربامج  األكاديمية  أجل  الدراسة  من  البيانات  م 
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جتياز  احلصول عىل الدرجة اجلامعية، وال ينفك الدارس ُمطالًبا بإعداد أطروحة املاجستري أو ا 

بع ف برامج علم  االختبار الشامل أو إعداد املرشوع التطبيقي، وذلك حسب املسار الدرايس املت

 ات.البيان

السادسة، تأيت - املرتبة  املتصلة  ’فئة:    وف  مقرًرا   27، حيث تضم  ‘ املعلومات  بعلم املوضوعات 

(8.7( االختيارية  املقررات  لصالح  تعود  األكرب  النسبة  أن  اتضح  وقد  بنسبة    %16(.  مقرًرا 

  ري إىل العالقة النسبية %(، ما يش 3.5مقرًرا بنسبة    11%(، عىل حساب املقررات املحورية ) 5.2

ت املعربة عن ذلك: معاجلة اللغة  م املعلومات، فمن أبرز املقرراالواضحة بني علم البيانات وعل

امل واسرتجاع  السحابية،  واحلوسبة  والويب  البيانات،  ومستودعات  علومات،  الطبيعية، 

وترشيعات   املعلومات،  ونظرية  املتقدمة،  اإلنرتنت  وخدمات  الصور،  تقنيات  واسرتجاع 

البيانات، وواجهات االستاملعلومات، وأخال البقيات  يانات،  خدام الذكية، وخصوصية وأمن 

 وحتليالت الشبكات االجتامعية، وإتاحة املعلومات، والتنقيب ف البيانات، وغريها. 

املو - الفئة  للبيانات  التمثيل’ضوعية:  جاءت  بواقع    ‘التصويري  السابعة،  املرتبة  مقرًرا    24ف 

مقرًرا    15االختيارية، بواقع  ، حيث بدت املقررات املحورية أكثر عدًدا من املقررات  %(7.7)

%(؛ ذلك ألن التمثيل التصويري للبيانات  2.9مقررات اختيارية )   9%( ف مقابل  4.8ورًيا )حم

ا ف الربامج املعنية بعلم البيانات بصورة ملحوظة، إذ خيتص هذا املوضوع  يعد موضوًعا حيويً 

طة  تها ومتثيلها بيانًيا بطرق مبس من البيانات، وذلك بإعادة هيكلل مع الكميات املتنوعة  بالتعام

حمتواها  استيعاب  عىل  يساعد  بام  التكرارية،  واملدرجات  البيانية  واألشكال  الصور  باستخدام 

من جانب متخذ القرار، ومل تضم هذه الفئة املزيد من املقررات الدراسية املتميزة  بصورة واضحة  

  التمثيل التصويري للبيانات، أو أغلب هذه املقررات حتت مسمى:    ن حيث تسميتها، إذ تأيت م

 الرسوم البيانية احلاسوبية، عىل سبيل املثال. 

املوضوعية:   - الفئة  جاءت  البيانات’ ثمَّ  املرتبة   ‘نمذجة  بواقع    ف  )  22الثامنة،  %(،  7.1مقرًرا 

%(؛ إذ أن موضوع  1.9مقررات اختيارية )  6  %( ف مقابل5.2حمورًيا )مقرًرا    16توزعت عىل  

البيان بمجال  نمذجة  بشكل أخص  يرتبط  االصطناعيالذكا ات  والتطبيقات  (8)ء  اآللة  وتعلم   ،

الذكاء  ف نمذجة البيانات، وذات الصلة، ومن أمثلة املقررات املندرجة حتت هذه الفئة: مقدمة  

 يالت التنبؤية، وغريها. بكات، والتحل، ونمذجة الشوالتعلم العميق  ، وتعلم اآللة، االصطناعي

%(،  4.5مقرًرا )  14، بواقع  ‘أسس علم الرياضيات’املوضوعية:  رية، تأيت الفئة وف املرتبة األخ  -

)   8توزعت عىل   اختيا   6%( ف مقابل  2.6مقررات حمورية  يشري  1.9رية )مقررات  %(، وهذا 

عالقتها الواضحة بعلم البيانات،    ضمنًا إىل قلة عدد املقررات املتصلة بعلوم الرياضيات، رغم 

االنتامء التخصيص لربامج علم البيانات عىل نحو ما أملحُت   يعود إىل طبيعة    ن تفسري ذلك ربامولك

ت العلمية املتصلة بعلوم احلاسب  إليه سابًقا باملحور اخلامس، إذ يكون الرتكيز عىل املوضوعا 

اجلهة    وقًفا برمته عىل السياسة املتبعة لدىوعلوم اإلحصاء بالدرجة األوىل، وإن كان األمر مت

لربنامج الدرايس. ومن أمثلة املقررات املندرجة حتت هذه الفئة: البنى  ة املنوطة بطرح ااألكاديمي



 57 د. حممود رشيف زكريا 

 

اخلوارز وتصميم  واخلوارزميات،  للبيانات  وأسس  اهليكلية  املتقدمة،  واخلوارزميات  ميات، 

 ، وغريها. ةاالت الرياضيحتليالت املجالرياضيات، والتفاضل والتكامل، و

 نامج الماجستير المقترح في علم البيانات:راسية لبرالخطة الد: لثامناالمحور   3/8

 التعريف بالربنامج املقرتح:   1/ 8/ 3

درايس  لربنامج  عاًما  إطاًرا  املحور  هذا  ف  مسمى    ُيعرض  حتت  العليا،  الدراسات  مستوى  عىل  مقرتح 

خالل  مكن أن ُيطرح من  ، بحيث يMaster of Data Science (MDS)امج املاجستري ف علم البيانات  برن

املكت يواكب  أقسام  بام  الدراسية،  خططها  تطوير  إىل  جاهدًة  تسعى  التي  العربية  باجلامعات  واملعلومات  بات 

سوق العمل ف حقل البيانات، بحيث ُيقدم هذا الربنامج بالرشاكة مع الكليات    االجتاهات احلديثة ومتطلبات

زية هذه األقسام من أجل اإلقدام  رمته عىل مدى جاهاألمر متوقًفا ب  ية بتعليم علوم احلاسب. هذا، وإن كاناملعن

إ تبادر  أن  األقسام  لبعض  أيًضا  املمكن  من  كان  وإن  غريه،  أو  الربنامج  هذا  مثل  من  عىل طرح  عدٍد  ىل طرح 

بة، حتى  سباب خمتلفة، إىل خوض غامر هذه التجراملقررات الدراسية املتعلقة بعلم البيانات، ما مل تكن مؤهلًة، أل

حتتاجه من مقررات دراسية تناسب متطلبات سوق العمل وتتامشى مع جاهزيتها عىل  ا الوقوف عىل ما  يتسنى هل

 كافة املستويات. 

ة حقيقية من جانب علوم احلاسب، إذ إن املساحة  نامج املقرتح من غري رشاكال يفرتض تقديم هذا الربو

رد بطرح برامج متخصصة ف  تسمح هلا أن تنف  ات واملعلومات الك فيها الربامج املعنية بعلوم املكتبالتي تتحر

مع  الواضح  االرتباط  من  الناشئ  العلم  هذا  طبيعة  تقتضيه  ما  بسبب  وذلك  وتطبيقاته،  البيانات  بعض    علم 

املعلومات ف جوهره، والسيام ف  املجاالت املوضوعية األكثر ختصًصا، تلك التي ال يتطرق إليها علم املكتبات و

يمنع أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات األمريكية واألوربية واآلسيوية   كان هذا أيًضا مل ئة العربية، وإن البي

املاجستري ف علم البيانات، كام جاء ف دراسة زهانج ورفاقه  من طرح مسارات أو برامج دراسية عىل مستوى  

 املثال.  (، عىل سبيل Zhang, et al. 2017ات باجلامعات الصينية ) حول برامج علم البيان

 الساعات املعتمدة:   2/ 8/ 3

متوسط   أن  الدراسة  حمل  املاجستري  برامج  ف  املعتمدة  بالساعات  اخلاص  املحور  ف  اإلشارة  سبقت 

أن يأيت الربنامج    ساعة دراسية. وبناًء عىل ذلك، اقرتاح  47.63املعتمدة للربنامج الدرايس الواحد هو  الساعات  

ساعة معتمدة    33ية )عامان دراسيان(، بحيث خُتصص  أربعة فصول دراس  عتمدة، ُتوزع عىل ساعة م  42ف حدود  

  3صيب املقرر الدرايس الواحد  ساعات معتمدة للمقررات االختيارية، وأن يكون ن  9للمقررات املحورية، و 

إلعداد   الرابع  املستوى  ُيفرد  أن  عىل  معتمدة،  الجتساعات  إجباري  كمتطلب  املاجستري،  برنامج  رسالة  ياز 
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البياملاج علم  ف  هلا  ستري  بحيث خيصص  بنجاح،  املخصصة    6انات  الساعات  من مجلة  فقط  معتمدة  ساعات 

هذ ويبدو  تقدم.  ملا  وفًقا  املحورية،  علم  للمقررات  تعليم  ف  العاملي  االجتاه  مع  كبري  حٍد  إىل  متامشًيا  املقرتح  ا 

 اسة احلالية من نتائج. ا أسفرت عنه الدرجستري، ووفًقا ملرحلة الدراسات العليا ضمن برامج املا البيانات ف م

 توزيع املقررات الدراسية:   3/ 8/ 3

البيا  املقرتح ف علم  املاجستري  لربنامج  الدراسية  اخلطة  املحورية  تشتمل  املقررات  من  نات عىل جمموعة 

إ  42  واالختيارية املوزعة عىل  وعية  ا للمجاالت املوضهذه املقررات وفقً ذ احلرص عىل توزيع  ساعة معتمدة، 

آنًفا، وقد جاء توزيع املقررات الدراسية لربنامج املاجستري ف علم البيانات    9ات، كام ف اجلدول رقم  لعلم البيان

 الدراسية اآلتية:  وفًقا للمستويات

 ولاً: مقررات المستوى الأول:أ
Course Title 

املستوى 
 الدرايس

الساعات   يعة الوحداتبط
 املعتمدة

 م اسـم املقرر
 نظري عميل 

Introduction to Data 
Science 

 1 مقدمة ف علم البيانات 3 3 - 1

Natural Language 

Processing 
 2 عيةمعاجلة اللغة الطبي 3 2 1 1

Statistical Analysis 1 2 1 3  3 التحليل اإلحصائي 

Elective Course (1) 1 - - 3  4 ( 1اختياري )مقرر 

 ةدات املعتمدإمجايل الوح 12 - - - -

 ثانيًا: مقررات المستوى الثاني: 
Course Title 

املستوى 
 الدرايس

الساعات   طبيعة الوحدات
 املعتمدة

 م اسـم املقرر
 ريظن عميل 

Introduction to Data 

Analytics 
 1 مقدمة ف حتليالت البيانات 3 1 2 2

Artificial Intelligence 2 2 1 3 2 الذكاء االصطناعي 

Data Modeling 2 2 1 3  3 نمذجة البيانات 

Elective Course (2) 2 - - 3 ( 2مقرر اختياري ) 4 

 إمجايل الوحدات املعتمدة 12 - - - -
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 لثًا: مقررات المستوى الثالث:اث
Course Title 

املستوى 
 الدرايس

عات  السا طبيعة الوحدات
 املعتمدة

 م اسـم املقرر
 نظري عميل 

Python Programming 3 2 1 3  الربجمة بلغةPython 1 

Social Network Analysis 3 2 1 3 2 حتليل الشبكات االجتامعية 

Data Visualization & 

Presentation 
3 

 3 التمثيل التصويري للبيانات وعرضها 3 1 2

Elective Course (3) 3 - - 3 ( 3مقرر اختياري ) 4 

 املعتمدةإمجايل الوحدات  12 - - - -

 رابعًا: مقررات المستوى الرابع:
Course Title 

املستوى 
 الدرايس

الساعات   طبيعة الوحدات
 املعتمدة

 م اسـم املقرر
 رينظ عميل 

Thesis 4 6 - 6 1 رسالة املاجستري 

 إمجايل الوحدات املعتمدة 6 - - - -

ية:اخ   مسًا: المقررات الاختيار
Course Title 

املستوى 
 الدرايس

الساعات   طبيعة الوحدات
 املعتمدة

 م اسـم املقرر
 نظري عميل 

Data Literacy 1 0 3 3 1 الوعي البيانايت 

Data Ethics 1 0 3 3  2 أخالقيات البيانات 

Data Mining 2 2 1 3 3 التنقيب ف البيانات 

Data Security 2 2 1 3  4 أمن البيانات 

Research Methods 3 1 2 3 5 مناهج البحث 

Databases- Advanced Level 3 2 1 3 6 مستوى متقدم  -قواعد البيانات 

 القائمون بالتدريس:   4/ 8/ 3

البرشية املؤهلة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام  ن الكوادر  لطرح هنا، وهي: ماذا عتبدو مسألًة جديرًة با 

عل ا مقررات  تدريس  ف  لالنخراط  واملعلومات  املكتبات  هذه  م  وملناقشة  متخصص؟  درايس  كمسار  لبيانات 

ملعلومات بحرية  ن يتحرك فيها أساتذة علم املكتبات وااملسألة، يقرتح خياران: يمثل أوهلام: املساحة التي يمكن أ

ال دائرة علم  التخصضمن  املساحة  يمثل اخليار اآلخر؛  بينام  البيانات، حيث ال  بيانات،  لعلم  الدقيقة جًدا  صية 

أية فرصٍة يمكنه التحكم هبا ف هذه املساحة الضيقة بالرضورة. وهذان  ام  يكون أم علم املكتبات واملعلومات 

 ان مها: اخليار

التخصص:  ا - بأساتذة  التخصمي الستعانة  أساتذة  ببعض  الربنامج  كن االستعانة  ص من داخل 

قررات  امل  مناسبة لتدريس بعض مقررات علم البيانات، وبخاصةً نفسه، ممن لدهيم خربة علمية  

وأخالقيات   البيانات،  وأمن  البيانات،  والتنقيب ف  البيانات،  علم  مقدمة ف  مثل:  التمهيدية، 
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تدريب خاص أو    اًنا أن حيصل هؤالء األساتذة عىل بيانات، ونحوها. وقد يتطلب األمر أحيال

لهم  أهياجتياز برنامج تدريبي ف علم البيانات من أجل ت  ورش عمل ذات صلة بعلم البيانات أو

 لالنخراط ف التدريس ضمن الربنامج املقرتح. 

التخصص:   - خارج  من  بأساتذة  خارج االستعانة  من  األساتذة  ببعض  هنا  االستعانة  يمكن 

ومات أو أساتذة علوم احلاسب بكليات اهلندسة  يام أساتذة كلية احلاسبات واملعلالتخصص، س 

أ أو ك من  وذلك  اإلحصاء،  أساتذة علوم  أو  العلوم،  الصفة  جل  ليات  ذات  املقررات  تدريس 

بلغة   الربجمة  مقررات:  مثل  البيانات،  بعلم  املرتبطة  البيانات،  Pythonالتطبيقية  وحتليالت   ،

 ونمذجة البيانات، ونحوها. والتحليل اإلحصائي، 

 ة: ة الدراسخامت 4
ية حول العامل  يمية والتعليم احلديثة التي تتبارى املؤسسات األكاديشكل علم البيانات واحًدا من العلوم  

  و مرحلة الدراسات العليا، وقد هدفتإىل املبادرة ف طرحه كربنامج درايس ُيقدم ف املرحلة اجلامعية األوىل أ

ح الصورة  ، حيث سعت إىل توضيم البيانات ف املنطقة العربية تعليم عل   إىل التعرف عىل واقعة  الدراسة احلالي

برناجمًا عىل مستوى درجة املاجستري(، ما يمهد    21ف املنطقة )نحو    اقع ممارسات برامج علم البياناتالعامة لو

كتبات  ذه الربامج من وجهة نظر علم املسبيل الحًقا لتدشني املزيد من برامج علم البيانات، إذ تناول البحث هال

ت ضمن أقسام  ا يمكن أن ُيقدم عىل مستوى املاجستري ف علم البيانواملعلومات، حماوالً اخلروج بربنامج مقرتح  

 املكتبات واملعلومات العربية. 

 عىل النحو اآليت:  الدراسة احلالية عليه، نرصد عدًدا من النتائج اجلوهرية التي خرجت هبا و

من  ينيات القرن العرشين، حيث بدأت املبادرات األوىل  مصطلح علم البيانات إىل ستنشأة  عود  ت -

املصطل بدأ  بينام  اإلحصاء،  بعلوم  املهتمني  القرن    ح قبل  مطلع  منذ  الفكري  اإلنتاج  ف  يستقر 

مي ف سياق احلضور اجليل لثورة  احلادي والعرشين، بحيث بات يشكل حمور اهتامم املجتمع العل

 ات وتداعياهتا. البيان

من   - الكثري  بيتفق  علاًم  يعد  الناشئ  البيانات  علم  أن  عىل  عالقات  الباحثني  له  إذ  مرتابًطا؛  ينًيا 

ا من  غريه  مع  وعلوم  لواضحة  اإلحصاء،  وعلوم  الرياضيات،  علوم  سيام  األخرى،  علوم 

فية األخرى  ات، باإلضافة إىل كافة املجاالت املعراحلاسب، كام تربطه صلة واضحة بعلم املعلوم

تها وحتليلها بالطريقة  كميات ضخمة من البيانات، حتتاج إىل من يقوم بمعاجلالتي عادًة ما تنتج  

لعلم   فإن  ولذا،  الصحية،  االعلمية.  العلوم  املثال:  سبيل  عىل  منها  عدة،  تطبيقات  لبيانات 

الرتفيه  ية، والتعليم، واخلدمات احلكومية، وخدوالقياسات احليوية، والتجارة اإللكرتون مات 

 السياحة، ووسائل النقل واملواصالت، وغريها. والرياضة، والسفر و
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إ - للدراسة و  مجايلبلغ  التي خضعت  البيانات  برامج علم  للامجستري،    21التحليل  عدد  برناجما 

. كام اتضح أن برامج علم  2020عربية فقط، وذلك حتى هناية يناير  دول    9تشارك ف تقديمها  

ب املقدمة  حتظى  البيانات  اخلليجية  املطروحة  اجلامعات  الربامج  جمموع  من  األكرب  بالنصيب 

 %(. 57.1برناجمًا ) 12بية، بواقع  باملنطقة العر

%(  90.5)  ‘البيانات’نات، حمل الدراسة، إىل استعامل كلمتي  برامج علم البيا   متيل أكثر عناوين -

مستقاًل ف عناوين    Data Science%(، كام ظهر مسمى علم البيانات 42.9)   ‘التحليالت ’و

برامج    5لدى    Data Analytics%(، بينام ظهر مسمى حتليالت البيانات  47.6رامج ) ب  10

 %(. 23.8فقط )

  120إىل    30ضح أن برامج علم البيانات ترتاوح مدهتا ما بني  عات املعتمدة، اتفيام يتعلق بالسا  -

بمتوسط   دراسية،  أن   47.63ساعة  اتضح  كام  الواحد،  للربنامج  الربامج  ساعة  هذه    -أكثر 

)  14يًدا  وحتد ما    -%( 66.67برناجمًا  املعتمدة  )ترتاوح ساعاهتا  متثل    36-30بني  إذ  ساعة(، 

 لربامج.النمط الغالب عىل هذه ا

متنوعة    تتبع كليات  ربامجتلك ال أن    فيام يتعلق باالنتامء التخصيص لربامج علم البيانات، تبني -

مثل:   اوالعلوم،  التخصصات،  احل  ، ملعلوماتتكنولوجيا  وو  اسب، وعلوم  العلوم  اهلندسة، 

، وإن كان علم البياناترتابطة لؤكد فكرة الطبيعة البينية امل، والعلوم الصحية، وهذا ما يةياإلدار

إىل   تنتمي  أهنا  الربامج  لتلك  الغالب  احلاالجتاه  بنسبة    12)   اهلندسة علوم  و   اسب علوم  برناجمًا 

57.1 .)% 

امج علم البيانات، فقد بلغ عددها إمجاالً ري للمقررات املطروحة بربفيام يتصل بالتوزيع التكرا -

%(، 61.6  ،امقرر    191فئتين هما: المقررات المحورية )  زعت على وت   مقررات،  310

 ( االختيارية  ا  119والمقررات  ل%(38.4،  مقرر  بالنسبة  أما  المحورية.  فقد لمقررات   ،

النتائج   تكراًرا  أوضحت  املقررات  تلك  أكثر  هي:  أن  البيانات  علم  برامج  التطبيقات  ضمن 

البيانات علم  ف  التص اإلحصائية  والتمثيل  للبيانات،  ،  الضخمة،  ويري  البيانات  وحتليالت 

،  ناهج البحث، وم بحثي ف علم البياناتال رشوع  وامل  ،اجسترياملأطروحة  ب ف البيانات، و والتنقي 

الضخمة و اآللةتعو  ،البيانات  البياناتو  ، لم  لحصائاإل   حتليل  بالنسبة  أما  لمقررات  ية. 

كاالختيارية  ف  متثل  تكراًرا  أكثرها  أن  اتضح  فقد  املتقدمة، ،  التحليالت  من:  التمثيل  و  ٍل 

، والُبنى  موضوعات خمتارة ف علم البياناتو  ، والطرق اإلحصائية املتقدمة،ياناتالتصويري للب 

 بية. بة السحا ، واحلوسالبيانات الضخمة و يات، اهليكلية للبيانات واخلوارزم

تيارًيا، يمكن أن يعكس  يمكن القول: إن املقرر الدرايس وتسميته وتوصيفه، حمورًيا كان أم اخ  -

ة برناجمًا هذا اللون من التداخل املحت مل بني علم البيانات وغريه من علوم أخرى، كام أن ليس ثمَّ

  حلال إىل مقررات دراسية داعمة،  بذاته، وإنام حيتاج بطبيعة ا أكاديمًيا ف علم البيانات يبدو قائاًم 

هذه   مثل  منها،  وتفيد  األخرى  العلوم  إطار  ف  وذكاء  تدور  اإلحصائي،  التحليل  املقررات: 

 ة الصور، والقياسات احليوية، وغريها الكثري.األعامل، ومعاجل
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الب - علم  بربامج  املطروحة  الدراسية  املقررات  بتوزيع  يتصل  جماالهتا  فيام  حيث  من  يانات 

املاملوضوع املقررات،  هذه  أن  اتضح  املوضوعية  ية،  بالفئات  ترتبط  واالختيارية،  منها  حورية 

 ( التخصص  متعددة  املجاالت  الرتتيب:  عىل  ) 15.2اآلتية  البيانات  وحوسبة   ،)%12.9  ،)%

 ( البيانات  )12.3ومعاجلة  اإلحصائي  التفكري  ومبادئ  النظر %11.6(،  واألُُطر  لعلم  %(،  ية 

ال واملقررات  ) البيانات  ثمَّ 10تكميلية  منهام،  لكٍل  املعلومات  %(  بعلم  املتصلة  املوضوعات   

والتم 8.7)  ،)% ( للبيانات  التصويري  )7.7ثيل  البيانات  ونمذجة  علم  %7.1(،  وأسس   ،)%

 %(. 4.5الرياضيات ) 

 : توصيات الدراسة 5
 التوصيات اآلتية: ف ختام الدراسة احلالية، حيسن تقديم عدد من 

التسميا ا - البيانات إنام تدور حول ثالثة صور، هي:    ت املتداولة ف برامجتضح أن أفضل  علم 

البيانات،   العلم  كانت  وإن  األعامل،  وحتليالت  البيانات،  لرتتبط  وحتليالت  األخرية  صورة 

طرح برامج لتعليم  باجلانب التطبيقي املتصل بالعلوم اإلدارية تباًعا. لذا، نويص عند التفكري ف  

املن البيانات ف  تسميعلم  ابتداًء عىل  ُيتفق  أن  العربية  يأيت حتت  طقة  بحيث  املقرتح،  الربنامج  ة 

يمسمى:   وأال  البيانات،  أو حتليالت  البيانات  كثريً علم  إذا  بعد  إال  التسميات،  هذه  مثل  ا عن 

الت األعامل، أو حتليالت  اقتضت احلاجة إبراز اجلانب التطبيقي للربنامج املقصود، مثل: حتلي

ألكاديمية املقدمة للربنامج، وفيام يتعلق لعلوم الصحية، أو نحو ذلك بحسب اجلهة االبيانات ف ا 

ف   تفكر  التي  واملعلومات  املكتبات  مثل  بأقسام  التسمية  طرح  فإن  املستقبل،  ف  الربامج  هذه 

 . ‘علم البيانات’املقرتحة التي يميل إليها البحث هنا هي:  

لتعليم علم    ألقسام العلمية عند التفكري ف طرح برامجالتأكيد عىل رضورة التعاون املشرتك بني ا -

هذا كون  منطلق  من  ي  البيانات،  فإنه  وعليه،  بينًيا.  علاًم  يعد  التعاوالعلم  كافة مكن  عىل  ن 

أو برنامج درايس، وحتى االستعا  نة املستويات، بدًء من الرشاكة بني قسمني مًعا لطرح مسار 

ررات  خرى، من أجل املشاركة ف تدريس بعض املق هبيئة التدريس من التخصصات العلمية األ

 التي حتتاج إىل متخصصني أكفاء. 

علم  ال   جيب - بتعليم  يتصل  فيام  البرشي  العنرص  عىل  القدرة رتكيز  الدول  متلك  فربام  البيانات، 

اهتا الالزمة لتحليل البيانات عدها عىل رشاء أجهزة احلاسب وملحقاهتا وأدوالرشائية التي تسا 

ون  و حمليل البيانات من األكفاء الذين يملك ام ال يسعها احلصول عىل علامء البيانات أالضخمة، في

الب للتعامل مع تلك  الالزمة  إذ  املهارات  املرتبطة  يانات،  التحديات  املسألة إحدى  تشكل هذه 

سسات األكاديمية العمل جيًدا عىل بعرص البيانات الضخمة. ومن أجل ذلك، يقع عىل عاتق املؤ

عىل ادر البرشية، بام يؤهلهم للقيام بدورهم  رامج علم البيانات واإلعداد املناسب للكوتطوير ب

 أحسن وجه. 
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رية املقدمة بكليات  ومات ُتطرح ضمن منظومة الربامج النظإذا كانت برامج علم املكتبات واملعل -

العلوم اإلنسانية والعل أو كليات  الق  -وم االجتامعية اآلداب،  الربامج  التي  باستثناء بعض  ليلة 

ى بعضها إىل شق حلاسب ببعض دول اخلليج العريب، وربام سعحتولت مؤخًرا إىل كليات علوم ا

، إذا كان األمر كذلك، فإنه -م البيانات ف املستقبل ات صلة بعلطريقه باستحداث مسارات ذ

ي ال  الذي  الطالب  أو  الدارس  مراعاة حالة  أو جيب  الرياضيات  بعلوم  األساسية  املعرفة    ملك 

اهلندسية العلوم  أو  واملعلومات  ف  احلاسبات  ُيراعى  بأن  ُيوىص  لذا،  احلال.  توصيف  بطبيعة   

أن تكون متوافقة مع طبيعة هذا الدارس، وأن هتدف   م البياناتاملقررات املقرتحة ف برنامج عل

تطلب  احلاجة إىل الرتكيز عىل املعلومات التي ت إىل تأهيله للعمل ف جمال حتليل البيانات، دون  

أو حاسوبية متقدمة، ال برامج علخلفيات رياضية  بالدارسني ف  توافرها  ُيفرتض  املكتبات    م 

 واملعلومات بطبيعة احلال. 

البيانات موجًها نحو معاجلة املشكالت الواقعية ف احلياة اليومية،    ون تعليم علم ُيوىص بأن يك  -

 التعليم القائم عىل الكتب النصية  فقط، وبشكل أسايس، عىل الطرق التقليدية فبحيث ال ُيعتمد  

ت،  ليل البيانات التي تعلمها ف حل املشكال يدرسها الطالب، من غري أن يوظف مهارات حتالتي  

ُينصح ف هذا ويمكن   كام  الطالب،  ينفذها  التي  التطبيقية  املرشوعات  من خالل  ذلك  يتم  أن 

كة مع القطاعات املختلفة ف املجتمع  املؤسسات األكاديمية بإبرام اتفاقات رشا  السياق بأن ُتعنى 

ها  للطالب جاهزًة، من أجل حتليلها ومعاجلت  جل احلصول عىل البيانات الضخمة وتقديمها من أ

 ,Takemuraة العلمية، وذلك عىل غرار التجربة اليابانية التي أشار إليها تاكيمورا ) بالطريق

اليابانية، حيث ُتعد القطاعات    احلديث عن تعليم علم البيانات باجلامعات  ف معرض (  2018

لواقعية واحلصول عىل الكميات الضخمة  احلكومية والصناعية مورًدا جيًدا لرصد املشكالت ا

 من البيانات. 

هناك عدد  من املسائل البحثية التي يمكن العمل عىل دراستها ف املستقبل، فيام يتصل بتعليم علم   -

 لبيانات، منها عىل سبيل املثال:ا

مو - تعليم دراسة  اجلامعات    قف  ف  واملعلومات  املكتبات  علوم  أقسام  ضمن  البيانات  علم 

 اسات العليا. ، سواء  ف املرحلة اجلامعية األوىل أو مرحلة الدراألجنبية 

لربامج  حتليل املقررات الدراسية ذات الصلة بعلم البيانات والتي ُتقدم ضمن اخلطط الدراسية   -

 علوم املكتبات واملعلومات. 

كٍل من هيئة التدريس والدارسني أنفسهم من حيث انطباعاهتم إزاء برامج علم    ع آراءاستطال -

 البيانات.

 البيانات. رصد فرص العمل املتاحة ف جمال حتليالت  -

 ●●● 
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 الدراسة هوامش 
لمزيد من التفاصيل حول  /https://www.best-mastersdegree.com/Master( يمكن مراجعة موقع 1)

 جامعات الأمريكية وغيرها من الجامعات حول العالم. برامج علم البيانات التي تقدمها ال
 ء خصوًصا.ن بعلم الإحصالدى المشتغلي Descriptive Statistics( وتعرف أيًضا بالإحصاءات الوصفية 2)

(3)  Data Science Journal. (2020). Online: https://datascience.codata.org/ 
(4) Journal of Data Science. (2020). Online: http://www.jds-online.com/ 

اهم في تطوير علم  جموعة من العلوم البينية التي تس(، يقصد بالعلوم المعرفية أنها مCao, 2018( وفقًا لتساو )5)
 ً يات ،وعلم النفس ،والأنثروبولوجيا،  الفلسفةو ،بيةم العصوعل من: ال البيانات وتؤثر فيه، وتشمل كلا   ،واللغو

ياضيات ي. كما أفاد أوالذكاء الاصطناعي يشتمل أيًضا على   علم الذكاءلإحصاء، وأن دخل تحت فئة علم ان علم الر
 ء الحاسوبي. الذكا

وعلم الاجتماع، والعلوم السلوكية،   لسياسة،: علم اكلاً من العلوم الاجتماعيةتضم  (،Cao, 2018( وفقًا لتساو )6)
ية، وام المالية، والاتصالات، والوعلالوالأنثروبولوجيا، والاقتصاد، و يق، ودراسات اتنمية البشر لأسرة،  لتسو

 . وغيرها من علوم تتعامل مع المجتمع... والتاريخ، والإدارة العامة، والثقافة، 
عتمد عليها من أجل تخزين وتحليل الكميات الهائلة من فتوحة المصدر، ي  هو عبارة عن برمجية أو منصة بيانات م( 7)

 . البيانات الأدوات التي يتسلح بها عالم، وهو أحد البيانات الضخمة
ن هناك  فإنها تبدو وثيقة بدرجة كافية، إذ أاء الاصطناعي، فيما يتعلق بوجه العلاقة بين علم البيانات والذك( 8)

ويمكن أن تطرح بصورة متكررة ضمن برامج علم البيانات كمقررات  ي تربط بينهما، عددًا من الموضوعات الت
 ومعالجة اللغة الطبيعية، والأنطولوجيا، وغيرها. ،والتنقيب في البيانات الآلة،مثل: تعلم  دراسية،

 ملراجع:ا
ل كبيرة: دراسة حالة، الإحصائية في ظل ثورة البيانات ا التحديات التي تواجه الأجهزة(. 2016روان. )ت، مبركا

،  2016فبراير  10-9ي المدة . المؤتمر الدولي العلمي الخامس لاتحاد الإحصائيين العرب، المنعقد ففلسطين
 لقاهرة، مصر.ا

  1441ي (. دليل برامج الماجستير للعام الجامع2019لعليا. )جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز. عمادة الدراسات ا
 . هـ. الخرج: الجامعة

ية ودورها في تحقلستفادة من البيانات الضخمة والمفتوحة في التنمية الا ا(. 2019. )عصمت ،دسيال ية إدار يق رؤ
بية السعودية حالة دراسة: 2030المملـكة  ، شاملة متعددة التخصصاتالمجلة الإل كترونية ال. في بيئة المملـكة العر

14 (8 ،)1-34 . 
لدى العاملين في  الم كتبات الأكاديمية:    Big dataيانات الضخمةالوعي بمفهوم الب(. 2018الشوابكة، يونس. )

كتبات المتخصصة/ فرع الخليج  ع والعشرين لجمعية  المـ. المؤتمر السنوي الرابردنيةدراسة حالة لم كتبيية الجامعة الأ 

https://www.best-mastersdegree.com/Master/
https://datascience.codata.org/
http://www.jds-online.com/
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يق نحوالعربي: البي ،  2018مارس  8-6التكامل المعرفي، المنعقد في المدة  انات الضخمة وآفاق استثمارها: الطر
 مسقط، سلطنة عمان.

بيةالبيانات الضخمة وأثرها في (. 2019الغبيري، محمد؛ وحسن، عبدالرحمن. ) ية المملـكة العر السعودية  تحقيق رؤ
 .51-32(،  17) 1،  التنميةمجلة الإستراتيجية و. دراسة تطبيقية :2030

: من ناعي في مجال الرعاية الصحية(. الاستفادة من علم البيانات والذكاء الاصط2018كولكلو، جايلز، وآخ. )
 للابتكار في الرعاية الصحية.عملي. الدوحة: مؤتمر القمة العالمي السياسة إلى التطبيق ال

المجلة العلمية ل علم البيانات الناشئ؛ ترجمة هاشم فرحات. (. أدوار علم المعلومات في مجا2020مارشيونيني، ج. )
 . 361-353(، 3) 2، للمكتبييات والوثائق والمعلومات

والمعلومات؛ ترجمة محمد إبراهيم  البيانات مع علم المعلومات بمدارس علم  المـكتبات  (. توأمة علم2019وانج، لين. )
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The aim of the present study is to reveal the current status of Data Science education 
in the Arab region in order to determine the opportunities and challenges of teaching DS in 
this region. The study also seeks to develop a proposal of a master's program in data science 
that may be offered by LIS departments in the Arab region. Nine Arab countries offered 21 
DS programs at the time of this study (January 2020). The average credit hours approved 
in DS programs was 47.63 hours. Regarding the name of the studied programs, the results 
indicate that DS programs significantly tend to use the words ‘Data’ (19 programs, 90.5%), 
and ‘Analytics’ (9 programs, 42.9%) in their titles. With regard to the academic affiliation 
of DS programs, it was observed that these programs follow variety schools, although the 
computer sciences are the dominant trend of these programs, even if most of these programs 
appear to be related to the applied sciences sector, especially computer and engineering 
sciences (12 programs, 57.1%). The number of courses offered in DS programs is 310, 
divided into two main categories: core courses (191, 61.6%), and elective courses (119, 
38.4%). The courses were divided into ten subject areas: multidisciplinary (47, 15.2%), 
computing with data (40, 12.9%), data processing (38, 12.3%), statistical thinking (36, 
11.6%), and theoretical bases for data science (31, 10%) , supplementary courses (31, 10%), 
topics related to information science (27, 8.7%), data visualization (24, 7.7%), data modeling 
(22, 7.1%), and the foundations of mathematics (14, 4.5%). Finally, a master’s program in 
DS was introduced from the perspective of LIS. 

Keywords: Data Science; Data Analytics; Data Science Education; Information 
Science; Curriculum Analysis; Arab countries. 

 

 


