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مدة البرنامج

1444/1443ه
ماجستيراألمن السيبراني املنهي

 14400ريال

سنتان

مقدمة
يهدف تخصص األمن السيبراني إلى تزويد الطالب باملعرفة الالزمة للمهنة في مجاالت االمن
السيبراني ،والتي تنطوي على تطوير وتكامل أنظمة متعددة األغراض .تنبع أهمية هذا البرنامج من
حقيقة أن تطوير األنظمة يعتمد على مزيج من النظريات والتطبيق ،والتي يجب أن تقوم على
خلفية وطرق سليمة في املجاالت التي تتعامل مع تكنولوجيا املعلومات.

رسالة البرنامج:
انتاج خبراء وباحثين في مجال األمن السيبراني لديهم مهارات تواصل و تعاون عالية ،يستطيعون
بحث و حل مشكالت معقده ،و إيجاد حلول مبتكره ،و تقييمها في مجال الحوسبة و األمن
السيبراني.

مدة البرنامج بالسنوات والدرجة املمنوحة:
-1

مدة البرنامج  :املدة الزمنية  :سنتان
1

-2

عدد املستويات الدراسية :أربعة فصول دراسية .

-3

مسمى الدرجة العلمية املمنوحة :ماجستير العلوم املنهي في األمن السيبراني

األهداف
 )1لدية املعرفة في مختلف مواضيع األمن السيبراني املتقدمة.
 )2فهم متطلبات األمن السيبراني و اخذها في االعتبار عند اختيار ،وانشاء و تقييم و إدارة
األنظمة الحاسوبية
 )3القدرة على تحديد املشكالت الحاسوبية ذات العالقة وانشاء خطة بحثية إليجاد الحلول
املناسبة لها.
 )4تحليل ودمج املعلومات من مصادر مختلفة إلنشاء الحجج املنطقية والنقدية في مجال
األمن السيبراني.
 )5اظهار القدرة الالزمة لقيادة و إدارة املوارد و العمليات املرتبطة باألمن السيبراني في
املنظمات.
 )6الفهم العميق ملنهجيات واطر األمن السيبراني املستخدمة لحل مشاكل الحوسبة املعقدة
 )7استخدم أدوات مناسبة ومصادر متنوعة لتقييم وجهات نظر متعددة ملوضوعات في
األمن السيبراني
 )8يكون قاد ًرا على التعلم الذاتي وفهم اتجاهات األمن السيبراني الناشئة من أجل التمكن
من اقتراح تحسينات جديدة.

ً
ً
 )9القدرة على توصيل وتقديم نتائج البحث إلى مجموعة من الجمهور شفهيا وخطيا.
)10

لدية القدرة على اختيار مسار العمل األخالقي في ممارسات البحث.
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الخطة الدراسية للبرنامج
المستوى ( ) ١
رمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات المعتمدة

عدد الساعات
الفعلية
نظري عملي نظري

عملي

المتطلب السابق

المجموع

المقررات اإلجبارية :
501مسير3-

أساسيات األمن السيبراني

٣

٣

 502مسير3-
 503مسير3-

التشفير وأمن البيانات
أمن الشبكات

٣

٣

٣

٣

 504مسير3-

أمن أنظمة التشغيل

٣

٣

المقررات االختيارية:
١٢

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة:

المستوى ( ) ٢
رمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات المعتمدة

عدد الساعات
الفعلية
نظري عملي نظري

عملي

المتطلب السابق

المجموع

المقررات اإلجبارية:
 505مسير3-

الجرائم والتحقيقات الرقمية

٣

٣

 506مسير 3-

التطوير األمن للبرمجيات

٣

٣

 597منال 3-
 507مسير 3-

طرق البحث
إدارة أمن المعلومات

٣

٣

٣

٣

المقررات االختيارية:

١٢

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة:
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المستوى ( ) ٣
رمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات المعتمدة

عدد الساعات
الفعلية
نظري عملي نظري

عملي

المتطلب السابق

المجموع

المقررات اإلجبارية :
 511مسير3-
 512مسير3-

االختراق والقرصنة
األخالقية
األمن الوطني واألمن
السيبراني

 598منال 2-

ندوة بحثية

 513مسير3-

تدقيق أمن تقنية المعلومات

٣

٣

٣

٣

2
3

2
3

المقررات االختيارية :

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة:
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المستوى ( ) ٤
رمز
المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات المعتمدة

عدد الساعات
الفعلية
نظري عملي نظري

عملي

المتطلب السابق

المجموع

المقررات اإلجبارية :
 599منال 4-
 514مسير3-

مشروع بحثي
سلسلة الكتل والمال

4
3

4
3

المقررات االختيارية :

إجمالي عدد الوحدات المعتمدة:

7

4

