السيرة الذاتية
د .إبراهيم بن محمد المطرودي (بكالوريوس ،ماجستير ،دكتوراه)
1984/8/28
قسم نظم المعلومات اإلدارية
كلية إدارة االعمال
جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية
هاتف العمل :
جوال0555630838 :
بريد الكترونيimim2003@hotmail.com; ialmatrodi@ksu.edu.sa :

المؤهالت الدراسية:
•

 .2017-2012دكتوراه الفلسفه في نظم المعلومات من كلية نوريتش إلدارة األعمال بجامعة إيست انجليا،
نوريتش ،انجلترا ،المملكة المتحدة .وقد كانت رسالتي بعنوان "سلطة/معرفة االستشاريين ومكتب إدارة المشروع
في تنفيذ النظم المؤسسية :دراسة حالة عن إحدي الجامعات السعودية "،تحت إشراف السيد جيمس كورنفورد
والبروفسير هينج كاي شان.

•

 2009-2008درجة الماجستير في الحوسبة واإلدارة من كلية الحوسبة بجامعة ليدز ،ليدز ،انجلترا ،المملكة
المتحدة .وقد كانت رسالتي بعنوان "تقييم امكانية استخدام تقنية دمج المعلومات في التعليم العالي" تحت اشراف
الدكتور براندون بينيت.

•

 2008-2005بكالوريوس نظم معلومات األعمال مع مرتبة الشرف الثانية من كلية الحاسبات ،والتكنولوجيا
االبداعية والهندسة في جامعة ليدز ميتروبوليتان (ليدز بيكيت حالياً) ،ليدز ،انجلترا ،المملكة المتحدة .وقد كان
عنوان رسالتي "دور القيادة في إدارة مشروع نظم المعلومات "،تحت اشراف البروفسير داف ويب.

الوظيفة الحالية:
•

يونيو  2019حتى تاريخه .استاذ مساعد في قسم نظم المعلومات اإلدارية بكلية إدارة االعمال بجامعة الملك سعود،
الرياض ،المملكة العربية السعودية.

االهتمامات البحثية:
•
•
•
•

نظم تخطيط موارد المؤسسة.
موضوعات السلطة والمعرفة فيما يتعلق بتطوير وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العمومية.
اداره مشاريع تقنيه المعلومات.
االثار التنظيمية للتقنية وانظمه المعلومات في المنظمات.
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المقررات التي أقوم بتدريسها:
•

 .2020-2019الحكومة اإللكترونية (مقرر للدراسات العليا لبرنامج ماجستير اإلدارة العامة التنفيذي في جامعه
الملك سعود)  .يهدف ل تطوير المهارات األساسية في مجال إدارة المعلومات لقادة القطاع العام .ويستعرض دور
نظم المعلومات في عملية صنع القرار .كما يركز المقرر على مناقشة دور الحكومة اإللكترونية في رفع وتحسين
أداء الجهات الحكومية .ويتضمن على وجه التحديد مناقشة األسس التنظيمية وأنظمة إدارة المعلومات وأنواع أنظمة
الحاسب وأدوات دعم اتخاذ القرار واألساليب التحليلية لتنفيذ الحكومة اإللكترونية مع دراسة تجارب بعض
الحكومات في تطبيق الحكومة اإللكترونية.

•

 .2020-2019األعمال اإللكترونية (مقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية في جامعه الملك
سعود ) .يقدم هذا المقرر مبادئ ومفاهيم التجارة اإللكترونية :أنواع حلول األعمال اإللكترونية ؛ تخطيط وتصميم
حلول األعمال اإللكترونية ؛ حلول األعمال اإللكترونية في مختلف قطاعات األعمال ؛ نظم المعلومات المتكاملة
واألبعاد القانونية واألخالقية لحل ول األعمال اإللكترونية .إدارة المخاطر في حلول األعمال اإللكترونية ؛ االتجاهات
الجديدة في حلول األعمال اإللكترونية ؛ ودراسات حاالت في حلول األعمال اإللكترونية.

•

 .2019-2020التدريب التعاوني (مقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية في جامعه الملك سعود).
التعليم التعاوني هو تجربة تعليمية مخططة  ،والتي يتم الحصول على االعتمادات لها  ،والتي تدمج نظرية الفصول
الدراسية وخبرات التعلم في مكان العمل .تمكن التجربة الطالب من تطبيق وتنقيح المعرفة والمهارات المكتسبة في
مقرر المناهج ذات الصلة .إن  Co-opهي تجربة عمل خاضعة لإلشراف في موقع في الحكومة أو القطاع الخاص
تهدف إلى مساعدة الطالب في االنتقال من الفصل الدراسي إلى الصناعة .يُطلب من الطالب إنهاء  320ساعة في
العمل لكسب  6ساعات معتمدة للدورة.

•

 .2020-2019نظم دعم القرار واألنظمة الخبيرة (مقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية في
جامعه الملك سعود) .يقدم المساق للطالب مفاهيم الذكاء االصطناعي وكيفية بناء نظام متكامل لدعم القرار .تشمل
الموضوعات التي يتم تناوله ما يلي :طرق تقييم أنظمة دعم القرار  ،ووضع النماذج وتحليلها لتطوير إدارة بيانات
أنظمة دعم القرار  ،والنمذجة وواجهة مستخدم اإلدارة  ،ومفاهيم الذكاء االصطناعي واألنظمة الذكية  ،بما في ذلك
قواعد األدلة للحاالت  ،وأنظمة الخبراء.

•

. 2020-2019تخطيط موارد المؤسسات )( .(ERPمقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية في
جامعه الملك سعود)) .تعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات  ERPهي المعيار في جميع أنواع األعمال .وبالتالي،
يعد اإللمام بهذه األنظمة ضروريًا في حد ذاته وكإعداد ألي مهنة مستقبلية في مجال األعمال .يوفر هذا المقرر
للطالب فه ًما واس ًعا للمفاهيم األساسية ألنظمة تخطيط موارد المؤسسات وتشرح تأثيراتها االستراتيجية والتكتيكية
والتشغيلية على الشركات .يقدم وظائف وقدرات  ERPعلى عكس أنظمة المعلومات غير المتكاملة .إنه يحدد
المجاالت الوظيفية لألعمال والعمليات وتاريخ تطوير  ERPوالتقنيات التمكينية .كما يناقش إيجابيات وسلبيات
تطبيق نظام  ERPوفوائد برامج إدارة عالقات العمل  CRMوأنظمة إدارة سلسلة التوريد  ،SCMوالمحاسبة
وإعداد التقارير اإلدارية باعتبارها امتدادات مفيدة لبرامج  .ERPباإلضافة إلى ذلك  ،يقدم تطوير مخططات سلسلة
األحداث  EPCل لعمليات التجارية األساسية وتطوير اقتراحات تحسين العمليات.

•

 .2019 – 2017نظم المعلومات اإلدارية( .مقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية في جامعه
القصيم) ويناقش هذا المقرر المنظور االستراتيجي لنظم المعلومات ،وآثار العالقات المتبادلة بين المؤسسات ونظم
المعلومات ،ونظم المعلومات وتصميم العمل ،ونظم تخطيط موارد المؤسسات ،ومصادر نظم المعلومات وإدارة
مشروعات نظم المعلومات ،وتحليل بيانات المؤسسات وصنع القرار.

•

 -2019-2018أساسيات السكرتارية واالتصال اإلداري( .مقرر في الدبلوم لبرنامج االداره المكتبية) يهدف هذا
المقرر إلى تدريس طالب الدبلوم العالي على دور السكرتير في المنظمات وكيف يمكن أن ينجزوا أعمالهم بالتسلح
بأهم مبادئ االتصاالت اإلدارية.
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•

 .2019 – 2016مقدمة إلى نظم المعلومات اإلدارية( .مقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية
في جامعه القصيم) يتناول هذا المقرر مبادئ ومفاهيم نظم المعلومات اإلدارية ،واالستخدام االستراتيجي لنظم
المعلومات ،وظائف المشروع وسلسلة االمداد ،وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وقواعد البيانات
ومستودعات البيانات ،والمشروعات القابلة للتوصيل بالشبكة ،وتحديات نظم المعلومات العالمية ،ونظم دعم القرار،
نظم الخبراء ،وإدارة المعرفة ومعلومات العمل.

•

 .2018 – 2016مقدمة في مفاهيم الحاسب والبرمجة( .مقرر في البكالوريوس لبرنامج نظم المعلومات اإلدارية
في جامعه القصيم) يهدف هذا المقرر إلى تقديم أساسيات لغات البرمجة ،ويقدم في البداية للغة اآللة وتحويل الرقم
األساسي (ثنائي ،عشري ،سدادسي ،ثماني) ،ومن ثم يقدم مستويات طرق لغات البرمجة المستخدمة لتحويل
البرنامج المص دري الذي يكتب باستخدام لغة قابلة للفهم قريبة من اللغات البشرية الطبيعية إلى برنامج هدف جاهز
لالستخدام يكتب بلغة اآللة .كما يقدم هذا المقرر لمحة عن الطرق المستخدمة للبرمجة حيث يتناول البرمجة العشوائية
بوصفها أقدم الطرق والبرمجة الشيئية بوصفها أحدثها .وبالمثل ،نركز في هذا المقرر على كتابة الخوارزميات
والمخططات االنسيابية من أجل ايجاد حل حاسوبي لمساءلة معينة .وأخيراً ،يقدم هذا المقرر نظرة عامة على لغات
البرمجة المستخدمة في برمجة مواقع الويب الديناميكية والثابتة ،ولذلك يركز على لغة برمجة المواقع الثابتة؛ لغة
ترميز النص الفائق  HTMLوصفحات األنماط االنسيابية .CSS

•

 2014-2014نظم المعلومات لإلدارة( .جامعه إيست انجليا) يتناول هذا المقرر الدور المتغير لتكنولوجيا
المعلومات ونظم المعلومات اإلدارية في المؤسسات اليوم .ويناقش على وجه الخصوص دور تكنولوجيا المعلومات
ونظم المعلومات اإلدارية كأدوات تنافسية لجميع المؤسسات ودور تكنولوجيا المعلومات كأداة رئيسية لالبتكار.
ويهدف المقرر لتقديم فهما ً الستخدام المؤسسات.

الوظائف السابقة:
•
•
•
•

مايو  2017حتي يونيو  .2019استاذ مساعد في قسم نظم المعلومات اإلدارية بكلية االقتصاد و اإلدارة بجامعة
القصيم ،المليداء ،القصيم ،المملكة العربية السعودية.
 2017-2011محاضر في قسم نظم المعلومات اإلدارية بكلية االقتصاد و اإلدارة  ،جامعة القصيم ،المليداء ،
القصيم ،المملكة العربية السعودية.
يناير  – 2014مايو  .2014مدرس مساعد في كلية نوريتش إلدارة األعمال بجامعة ايست انجليا ،نوريتش،
انجلترا ،المملكة المتحدة.
 .2011-2009معيد في قسم نظم المعلومات اإلدارية بكلية االقتصاد و اإلدارة  ،جامعة القصيم ،المليداء  ،القصيم،
المملكة العربية السعودية.

النشر العلمي:
•

إبراهيم المطرودي" (2019(،إدراك المفقود :كيف يؤثر اإلحساس باالنتماء التنظيمي على نجاح تنفيذ تخطيط
موارد المؤسسة ()ERP؟" .المجله الدوليه لنظم معلومات االعمال( ،مقبول للنشر).

•

إبراهيم المطرودي" (2020(،السياسة التنظيمية وتنفيذ تخطيط موارد المؤسسة :دراسه لتاثير المهارات
السياسيه "  ،المجله الدوليه لنظم معلومات االعمال( ، ،مقبول للنشر).

•

إبراهيم المطرودي" (2021(،الروتين التنظيمي و تنفيذ نظم تخطيط موارد المؤسسات  :دراسه في التاثير"
(جاري إعداد البحث).
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مقاالت المؤتمرات:
•

إبراهيم المطرودي" )2014( ،كيف يعمل استشاريو نظم معلومات القطاع العام الداخليين ،وضع اطار مفاهيمي
للسلطة/المعرفة فيما يتعلق باستخدام االستشاريين الداخليين ".محضر مؤتمر ما بعد تطبيق نظم المعلومات
وإدارة التغيير ،لشبونة ،البرتغال 19-17 ،يوليو.

•

إبراهيم المطرودي ،جيمس كورنفورد (" )2013استخدامات مقاومة المستخدمين الضفاء الطابع المؤسسي على
السلطة فيما يتعلق بتطبيق النظم  ".محضر مؤتمر البحر المتوسط والشرق األوسط حول نظم المعلومات،
ويندسور ،المملكة المتحدة 18-17 ،أكتوبر.

ورش العمل:
•

إبراهيم المطرودي" )2016( ،سلطة/معرفة االستشاريين ومكتب إدارة المشروع فيما يتعلق بتطبيق النظم
المؤسسية :دراسة حالة عن إحدي الجامعات السعودية ".ورشة األكاديمية البريطانية لإلدارة ،جامعة ايست
انجاليا 12 ،يناير.

•

إبراهيم المطرودي" )2014( ،استكشاف سياسات السلطة ومعرفة السلطة في تطبيق واستخدام نظم المعلومات:
التحديات النظرية والمنهجية ".ورشة األكاديمية البريطانية لإلدارة ،جامعة ايست انجاليا 12 ،يونيو.

خدمه الجامعة والمجتمع:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 -2019رئيس لجنة الدراسات العليا والبحوث ،قسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية إدارة األعمال ،جامعة الملك
سعود.
 -2019رئيس لجنة الجودة واالعتماد بقسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود.
 -2019عضو لجنة شئون أعضاء هيئه التدريس ،قسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية إدارة األعمال ،جامعة
الملك سعود.
 -2019عضو لجنة تطوير المناهج بقسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية إدارة األعمال ،جامعة الملك سعود.
سبتمبر  - 2017مايو  ،2019عضو مجلس القسم ،قسم نظم المعلومات اإلدارية ،كلية األعمال واالقتصاد،
جامعة القصيم.
يناير  ،2019-2019ممثل كلية األعمال واالقتصاد بمجلس مركز البحوث اإلنسانية بعمادة البحث العلمي،
جامعة القصيم.
نوفمبر  ،2019-2018منسق البحوث بكلية األعمال واالقتصاد ،جامعة القصيم.
فبراير  ،2019-2018رئيس لجنه تطوير مناهج نظم المعلومات اإلدارية بقسم نظم المعلومات اإلدارية  ،كلية
األعمال واالقتصاد  ،جامعة القصيم.
محكم خاص لالجتماع السنوي ألكاديمية اإلدارة لعام  .2015فانكوفر ،كندا.
محكم خاص للمؤتمر األوروبي لنظم المعلومات لعام .)ECIS( 2014
محكم خاص لالجتماع السنوي ألكاديمية اإلدارة  .2014فيالدلفيا  ،بنسلفانيا  ،الواليات المتحدة األمريكية.
محكم خاص لفعالية السلوك البشري ونظم المعلومات ضمن المؤتمر الدولي لنظم المعلومات لعام )ICIS( 2013
 ،ميالنو  ،إيطاليا.
من  2012إلى  2016عضو الفريق البحثي المعني باالبتكار والتكنولوجيا وإدارة العمليات بكلية نوريتش إلدارة
األعمال في جامعة إيست أنجليا.
مترجم عربي وانجليزي معتمد ومفوض من معهد اإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية منذ .2009
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تنميه المهارات:
•
•
•
•

•
•
•

 -2019حضور دورة في تصميم وبناء المقرر الدراسي مقدمه من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.
 -2019حضور دورة في التدريس الجامعي الفعال مقدمه من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.
 -2019حضور دورة في التدريس المصغر واستشارة النظراء مقدمه من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك
سعود.
 -2019حضور دورة في تقييم مخرجات التعلم مقدمه من عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.
 .2005-2003سنة تأسيسية دولية في العلوم والهندسة بجامعة ليدز ،ليدز ،انجلترا ،المملكة المتحدة.
 2004/7-2003/9لغة انجليزية للدراسة الجامعية بجامعة ليدز ،ليدز ،انجلترا ،المملكة المتحدة.
 .2003/8-2003/2دورة دراسية عامة في اللغة االنجليزية في أكاديمية هاروجيت للغات ،هاروجيت ،انجلترا،
المملكة المتحدة.

المنح الدراسية:
•
•
•

منحة التعليم العالي السعودي للدراسة الجامعية في نظم معلومات األعمال في جامعة ليدز بيكيت بالمملكة المتحدة.
منحة التعليم العالي السعودي للحصول على درجة الماجستير في الحوسبة واإلدارة بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
منحة دراسية من جامعة القصيم لدراسة الدكتوراه في نظم المعلومات بجامعة ايست انجاليا بالمملكة المتحدة.

المراجع:
•

متوفرة لدي الطلب.
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