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 افتتاحية العدد 

TechNU     Nov 2020 



 

 األنشطة العلمية

TechNU     Nov 2020 

بكلية علوم الحاسب ونظم املعلومات مجموعة من الدورات   يقدم نادي اآلمن السيبراني

. وتتنوع هذه ١١-١٦إلى  ١٠-٢١التدريبية في اآلمن السيبراني لطلبة الجامعة في الفترة من 

 الدورات بين املهارية والتوعوية حول أمن املعلومات. 



 

 األنشطة العلمية

TechNU     Nov 2020 



 

   العلميةاألنشطة 

TechNU     Nov 2020 



 

 األنشطة العلمية  

TechNU     Nov 2020 



 

 األنشطة العلمية  

TechNU     Nov 2020 

تقدم وحدة الندوات واألنشطة العلمية بكلية علوم الحاسب ونظم املعلومات سلسلة 

شهرية من الندوات العلمية والتي يقدم من خاللها أعضاء هيئة التدريس األعمال البحثية  

أستاذ الدكتور أسد هللا شيخ أو الجديد في تخصصاتهم العلمية. وكان هذا اللقاء مع 

 ات. مشارك في قسم نظم املعلوم



 

 األنشطة العلمية  

TechNU     Nov 2020 

  قدم الدكتور عادل آل سليمان ورشة عمل في املعرض السعودي الدولي لإلتصاالت 

سبتمبر بعنوان "الواقع اإلفتراض ي   ٢٤-٢١وتكنولوجيا الجواالت والذي أقيم في الفترة 

 والواقع املعزز، ملحة عن املستقبل".   



 

 األنشطة العلمية  

TechNU     Nov 2020 



 

  بحثية األنشطة ال

TechNU     Nov 2020 

Dr. Asadullah was appointed editorial board of the 

International Journal of Intelligent Engineering 

Informatics. It is a web of science and ESCI journal by 

Inderscience. 

 

Congratulations Dr. Asadullah!  
 
https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijiei 

 
 

Paper Acceptance in IEEE 

Access with impact factor 3.75 
 

 
 

https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijiei


 

  بحثية األنشطة ال

TechNU     Nov 2020 

Book chapter is accepted for publication in Studies in Fuzziness and Soft Computing book 

series By Springer.  

 
 
 

Research Challenges and Opportunities Towards a Holistic View of 

Telemedicine Systems: A systematic review 

 
Turki Alelyani , Asadullah Shaikh*, Adel A. Sulaiman,   

Yousef Asiri, Hani Alshahrani, and Sultan Almakdi 

 
College of Computer Science and Information Systems, 

      Najran University, Najran 61441, Saudi Arabia. 
{tnalelyani, asshaikh, aaalsulaiman, yasiri, hmalshahrani, saalmakdi}@nu.edu.sa 

 
Abstract: The latest advances in information technologies have fostered   more innovative 

telemedicine systems that provide high-quality medical screening and diagnostics to patients 

anytime, anywhere. These new developments have drawn significant attention, especially in 

underserved communities as well as during crises and emergencies. However, in order to 

successfully implement these technologies and provide adequate care, various challenges need to 

be tackled. For instance, networking techniques must be improved to optimize bandwidth, 

frequency, and data transmission. In addition, these technologies must implement robust security 

features in order to maintain patients' privacy. Throughout this chapter, the authors present recent 

developments in telemedicine and provide a detailed taxonomy to classify the different 

components forming telemedicine. Additionally, we investigate the challenges in designing 

effective telemedicine systems for all types of users. Finally, we highlight a holistic view that can 

guide the future development and design of telemedicine systems, enhancing the user experience 

of both patients and healthcare providers. 

 

Keywords: Holistic View; Telemedicine Systems; Telemedicine Opportunities; Taxonomy in 

Telemedicine; Security in Telemedicine Systems  
 
 
https://www.springer.com/series/2941 
 

https://www.springer.com/series/2941


 

  بحثية األنشطة ال

TechNU     Nov 2020 

TechNU     Nov 2020 

Mr. Akram was selected as a reviewer of Springer Journal "Cognitive Computation" 

Impact factor 4.287 (2018) and 3.805 (Five years impact factor),  

Congratulations Mr. Akram! 



 

 خدمة املجتمع

TechNU     Nov 2020 

 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم واملستمر بجامعة نجران دورة تدريبية عن  قدم الدكتور هاني الشهراني بالتعاون مع 

ملجتمعية،  ُبعد بعنوان" احتراف برنامج مايكروسوفت تيمز"، والذي نفذته العمادة ضمن مجموعة من البرامج ا

إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات املشاركين في    هدف البرنامج بشكل عاميمتدرب ومتدربة. و  4620وذلك بحضور 

د. في التعليم عن بع برنامج مايكروسوفت تيمز   
 



 

 خدمة املجتمع

TechNU     Nov 2020 

أعضاء هيئة التدريس في الكلية يشاركون في برنامج التهيئة األول 

 نجرانملعيدي ومحاضري ومبتعثي جامعة 
 

 تفاصيل البرنامج :
 

https://www.nu.edu.sa/web/first-initialization-program 

 

https://www.nu.edu.sa/web/first-initialization-program


 

 ورشة عمل  

TechNU     Nov 2020 

قدم الدكتور عادل رجب املشرف على موقع كلية علوم الحاسب ورشة عمل ألعضاء هيئة  

 التدريس حول التعامل مع موقع الكلية وإدارة الصفحات الشخصية.

مع الدكتور عادل رجبعبر اإليميل حول موقع الكلية التواصل  ولإلستفسارات    

adrajab@nu.edu.sa    

 

تابعة أخبار الكلية وأنشطتها البحثية والعلمية على منصة تويتر وقناة اليوتيوب ومل  



 

 دورات تدريبية  

TechNU     Nov 2020 

قدم الدكتور عادل رجب املشرف على موقع كلية علوم الحاسب ونظم املعلومات  ورشة 

  الصفحات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس.وإدارة عمل حول التعامل مع املوقع وإنشاء 

ولالستفسارات حول موقع الكلية وشروط النشر  فيه التواصل مع الدكتور عادل رجب على  

   adrajab@nu.edu.saاإليميل: 

  
 

 
 

 التواصل مع الكية ومتابعة أخبارها وفعالياتها عبر منصة تويتر وقناة اليوتيوب 

 

  
 

 
 

 تويتر 

@csis_nu 

 

 
 

 
 

 قناة اليوتيوب

 
 

 
 

 دورات تدريبية  

TechNU     Nov 2020 



 

 دورات تدريبية  

 التعلم اإللكتروني  

 التقرير األسبوعي للتعليم عن بعد لألسبوع التاسع 

 ه ١٤٤٢  / ٣ / ٨بداية من األحد 

 ه  ١٤٤٢  / ٣  / ١٢إلى الخميس 

 ه   ١٤٤٢للفصل الدراس ي األول 
 
 

TechNU     Nov 2020 



 

 األندية الطالبية  

TechNU     Nov 2020 



 

 مشاركة علمية 

TechNU     Nov 2020 



 

 مقال العدد

TechNU     Nov 2020 



 

 

TechNU 

وحدة البحوث بكلية علوم   نشرة دورية تصدر تحت ٕاشراف هي

الحاسب ونظم املعلومات بجامعة نجران. وتهدف ٕالى املساهمة في نشر 

ه 
ٔ
باإلضافة ٕالى  العلمية الكلية م أنشطة الوعي التقني ومشاركة ا

شكر خاص  ة. مساهمات البحث العلمي واألنشطة الطالبية في الكلي 

النشرة   رحبوت لكل من ساهم في إنجاح هذا العدد من تصميم وإعداد.

ر من داخل الكلية وخارجها وذلك عب واالقتراحات باملشاركات  دائما

.  التواصل مع وحدة البحوث في الكلية  

 

 

 

 رئيس وحدة البحوث 

 كلية علوم الحاسب ونظم املعلومات 

 د. عادل آل سليمان 

aaalsulaiman@nu.edu.sa 

 

mailto:aaalsulaiman@nu.edu.sa

	قدم الدكتور هاني الشهراني بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر بجامعة نجران دورة تدريبية عن بُعد بعنوان" احتراف برنامج مايكروسوفت تيمز"، والذي نفذته العمادة ضمن مجموعة من البرامج المجتمعية، وذلك بحضور 4620 متدرب ومتدربة. ويهدف البرنامج بشك...

