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 نظرة على الكلية: 1

 
إلى تحقيق األهداف التنموية للمملكة، ومن هذا المنطلقق تسعى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

رأت الجامعة ضرورة التماشي مع عصر المعلومات بإنشاء بقرام  أكاديميقة تل قي ااتياجقات المجتمقع 

 4/11/1419المتزايدة لتقنية المعلومات، و تحقيقا لتلك الرؤية صدرت موافقة مجلس التعليم العالي رقم 

هق على تأسيس قسم الحاسب ونظم المعلومقات فقي 13/2/1419معقودة بتاريخ بالجلسة الحادية عشر ال

كلية العلوم اإلجتماعية. وقد بدأت الدراسة في القسم في الفصق  الدراسقي األوم مقن العقام الجقامعي 

 هق.1420-1421

و تقاريخ  3/1422واستمر القسم بالق وم والتوسع اتى صقدرت موافققة مجلقس التعلقيم العقالي رققم 

هق على 1/4/1423و تاريخ  10465ب//7هق والتي توجت بموافقة المقام السامي الكريم رقم 22/11/1422

تحوي  القسم إلى كلية علوم الحاسب و المعلومات و تشتم  على قسمين : قسم علوم الحاسب وقسم نظم 

 وانضم إليها الاقًا قسمي إدارة المعلومات وتقنية المعلومات.المعلومات. 

 

 الرؤية 1.1

التعلقيم، وال حقا العلمقي، القتعلم والرائدة إقليميا وعالميًا فقي  الكليةكلية علوم الحاسب والمعلومات 

الم ني على التعاليم والققيم  ، واالبتكار، وتفعي  روح الم ادرة لتأسيس مشاريع األعمام و خدمة المجتمع

 .اإلسالمية األصيلة

  

 الرسالة 1.2

ومات في تدريس العلوم العلميقة والتقنيقة بأسقاليب إبداعيقة فقي تتمث  رسالة كلية علوم الحاسب والمعل

التعليم وال حا العلمي على نحو يخلق جياًل جديدًا من العلماء، والمختصين، ورجام األعمام، والخ راء، 

والمهنيين ممن يتميزون بالتحفيز الذاتي والمهارات والكفاءات العالية، باإلضافة إلى القدرة على االبتكار 

م ادرة للمساهمة في نهضة المملكة العربية السعودية لتكون ضمن الدوم الرائدة في االقتصاد الم نقي وال

  على المعرفة.

 

 األهداف 1.3

 ذات جودة عالية  برام  أكاديمية  تطوير . 

 ذات جودة عالية لضمان فعالية عالية لعملية التعليم  اعتماد أساليب تدريسية . 

   التط يقية في مختلف التخصصات والتي تتميز باالبتكارية والجودة العاليةدعم األبحاث العملية 

على   واإلقليمي  القطاع الحكومي وقطاع األعمام على المستوى المحلي  االستجابة الاتياجات

 . الوطنية للتقنية  للجامعة والخطة  األولويات ال حثية  نحو يتوافق مع
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 مي وقطاع األعمام وباقي المؤسسات ذات العالقة لضمان مع القطاع الحكو  شراكة فاعلة  إنشاء

 . ااتياجات تلك القطاعات  مخرجات تعليمية فعالة وموجهة نحو تحقيق األهداف ومتسقة مع

والمؤسسات   المؤسسات األكاديمية وقطاع األعمام  مع  دعم س   التعاون الدولي الفعام

 . الحكومية وغير الحكومية

 لخدمة المجتمعبرام  متجددة   تقديم.  

 

 تعريف عن البرنامج : 2
 

 عنوان البرنامج: 2.1

  MSc in Information Security –ماجستير العلوم في أمن المعلومات 

 

 إجمالي عدد الساعات المتطلبة إلتمام البرنامج: 2.2

 ساعات دراسية( 9ساعة دراسية باإلضافة إلى رسالة تعادم  27ساعة ) 36
 

 الدرجة الممنوحة: 2.3

  MSc in Information Security –ماجستير العلوم في أمن المعلومات 
 

 مسارات أو تخصصات فرعية في البرنامج: 2.4

 ال يوجد

 

 الوظائف المهنية لخريجي البرنامج: 2.5
 

 أخصائي أمن المعلومات 

 مستشار أمن المعلومات 

 مدير أمن المعلومات 

 مهندس أمن المعلومات 

 محل  أمن المعلومات 

  الخصوصيةمهندس 

 بااا في أمن المعلومات 
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 محاضر في أمن المعلومات 

 مهندس أمن الش كات 

 مخت ر اختراقات 

 محقق جرائم معلوماتية 

 مهندس مخاطر تقنية 

 مسوغات اطالق البرنامج: 3
 

عتمققاد األفققراد والمؤسسققات علققى االتصققاالت وتقنيققة افققي  قق    ت ققرأ أهميققة أمققن المعلومققات

تطور في الهجمات اإللكترونية.  هإلى التعامالت االلكترونية، والذي صاا  المتسارع والتحوم   المعلومات

ايا  الدولية.المحلية و وفق العديد من التقارير وتعد المملكة من أكثر الدوم تعرضًا للهجمات االلكترونية

تعرضقت لهقا المركز الوطني لألمن اإللكتروني بوأارة الداخلية من برصد الهجمات اإللكترونية التي قام 

هقق  1437في المملكة مؤخرًا واذر منها، وتمكن المركز في شهر صفر الماضي لعام  قطاعات اكومية

ايويقة ، تهقدف إلقى تعطيق   من رصد بوادر هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات اكومية ومنشآت

أن مصقدر هقذه خوادم وأجهزة هذه الجهات، بما يؤثر على الخدمات التي تقدمها. ولفت المركقز إلقى 

انتق  " أوضق  تقريقركما  .الهجمات خارجي، وأن الهجمات كانت منظمة وتقف خلفها منظمات إرهابية

الشركة المتخصصة في تقنيات اماية أمن المعلومات، عن تسجي  أيادة في عناوين المواققع  "سكيوريتي

المملكة أيقادة بنسق ة  اإللكترونية المش وهة التي تستضيف محتوى مشت ه به في المنطقة، ايا شهدت

 2014عنوانًا في الربع األخير مقن عقام  40اإللكترونية المش وهة من  بالمائة، بارتفاع عدد العناوين 0.1

وفي تقرير لشركة األمن والحماية سقيمنتك الخقا   .2015عنوانًا خالم الربع األوم من  102لتص  إلى 

ترونية في المملكة العربية السعودية هي األكثر انتشارًا، بالتهديدات األمنية أن الهجمات على المواقع اإللك

لتصنف  2014عام  مرت ات مقارنة مع 9عالميًا بهذا المجام بزيادة  30ايا الت المملكة في المرت ة الق

 .في المرت ة الثانية بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا

المي في وجود الكوادر المتخصصة في وبالرغم من أهمية مجام أمن المعلومات إال أنه يعاني من عجز ع

، فقإن العجقز العقالمي فقي و قائف أمقن سكو العالميةيتقرير صدر عن شركة سهذا المجام. فوفقًا ل

أ هقرت   وبالنظر إلى واقع الكوادر الوطنيقة فقي هقذا المجقام، .المعلومات تقدر بمليون و يفة شاغرة

غير السعوديين العاملين في مجام تقنية المعلومقات  أن نس ة الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات

في القطاع خا ، وت لغ نس ة السقعودة فقي هقذه الو قائف  %83في القطاع الحكومي و  %3يمثلون 

ك ير فقي الكقوادر المتخصصقة. وقد أكدت ذلقك وأارة  ، األمر الذي يظهر أن هناك نقص%22اوالي 

لس الشورى مؤخرًا، عن ندرة الكفاءات السعودية فقي عقدد الخدمة المدنية في تقرير اديا قدمته لمج

الندوة الدوليقة   أوصت بينها تخصص أمن المعلومات. ومن جانب أخر فقد من التخصصات التقنية، من
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رجب  10-8ألنظمة القيادة والسيطرة واألمن السي راني والتي عقدت في جامعة الملك سعود خالم الفترة 

األوم لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقيم تحت رعاية كريمة مقن خقادم هق، والمؤتمر الدولي 1436

ونظمته جامعة اإلمام محمقد بقن سقعود  -افظه اهلل  -الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ع دالعزيز 

هقق، باسقتحداث بقرام  30/1/1437-28اإلسالمية ممّثلة بكلية علوم الحاسب والمعلومات خالم الفترة 

  ي مجام أمن المعلومات لتوفير كفاءات سعودية مؤهلة.أكاديمية ف

لتعزيز ال نية التحتية الرقمية ولكون أمقن  2020وبرنام  التحوم الوطني  2030من رؤية المملكة  وانطالقًا

كليقة علقوم  ارصقت ،المعلومات شأن استراتيجي ويعد أاد أهم عناصر األمن الوطني بمفهومه الواسع

ماجستير العلقوم  الهام، وقامت بتصميم برنام  المجام الحيوي هذا مساهمة فيبال الحاسب والمعلومات

وذلك بعد دراسقة وتحليق  للعديقد مقن  لتأهي  كوادر وطنية مؤهلة في هذا المجام. في أمن المعلومات

وضمان اشقتمام  العالمية، وكذلك مراجعة شاملة للمناه السعودية و برام  أمن المعلومات قي الجامعات

 ل رنام  على المواضيع المختلفة من ايا عمق واتساع نطاق التخصص في أمن المعلومات.خطة ا

 :الكليةرنامج برسالة وأهداف بعالقة ال 4
 

تطوير هذا ال رنام  وفق أادث األساليب التدريسية ذات الجودة العالية، يأتي انطالقًا من رسالة الكليقة 

لتكون ضمن الدوم الرائدة فقي االقتصقاد الم نقي علقى  في نهضة المملكة العربية السعوديةفي اإلسهام 

 القطقققاع الحكقققومي وقطقققاع األعمقققام علقققى المسقققتوى  االسقققتجابة الاتياجقققات، والمعرفقققة

 .الوطنية للتقنية  للجامعة والخطة  األولويات ال حثية  على نحو يتوافق مع  واإلقليمي  المحلي

 رؤية البرنامج: 5

في مجام  في مجام التدريس وال حا العلمي ًاودولي محليًا رائدًا نامجًابر برنام  أمن المعلومات أن يكون

 .أمن المعلومات

 

 رسالة البرنامج: 6

 وعمليًا علميًا أمن المعلوماتتأهي  وإعداد كوادر متخصصة في مجام  خدمة الطالب والمجتمع من خالم

الوطنية تقنيًا وتطوير نظقم  مكتس اتاألكاديمية للمساهمة في الذود عن المعايير العالمية للجودة وفقًا لل

 بناء اقتصاد قائم على المعرفة.اماية المعلومات و

 أهداف البرنامج: 7

 .تط يق وإثراء المعرفة والمهارات الالأمة للتعام  بفعالية مع تحديات أمن المعلومات 
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  الحصوم على المعرفة الالأمة لإللتحاق ب رام  الدكتوراه أو إجراء بحوث في مجام أمن

 المعلومات.

 .االنخراط في التعلم مدى الحياة في مجام أمن المعلومات 

  االمتثام للمعاييروالمسؤوليات القانونية واألخالقية أثناء معالجة المشاك  المرت طة بأمن

 المعلومات.

 مخرجات البرنامج: 8

لمواجهة تط يق معارف علم الحوس ة والرياضيات بشك  مناسب إلجراء ال حوث وتطوير الحلوم  .1

 تهديدات أمن المعلومات.

 التعام  مع الهجمات والتهديدات على أنظمة التشغي  والش كات بطريقة فعالة. .2

 فهم التقنيات المختلفة للتحكم في الوصوم إلى موارد النظام. .3

 تحقيق متطل ات أمن المعلومات باستخدام المعايير وأفض  الممارسات. .4

 في أدوات وتقنيات أمن المعلومات. اكتساب المهارات العملية والتط يقية .5

 االلتزام بالجوانب القانونية واألخالقية ألمن المعلومات. .6
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 الخطة الدراسية: 9
 

 

 

Course 

Code 

 

Course Title 

Credit 

Hours 

Pre-

requisites 

Level 1 

SEC641 Information Security Management 3  

SEC651 Introduction to Cryptography 3  

SEC611 Network Security 1 3  

Total 9  

 

 

 

Course 

Code 

 

Course Title 

Credit 

Hours 

Pre-

requisites 

Level 2 

SEC642 Access Control 3 SEC651 

SEC643 Operating Systems Security 3 SEC641 

SEC612 Network Security 2 3 SEC611 

Total 9  

 

 

 

Course 

Code 

 

Course Title 

Credit 

Hours 

Pre-

requisites 

Level 3 

SEC609 
Information Security Law and 

Regulations 
2 SEC643 

SEC601 Industrial Seminar 1 SEC612 

SECxxx Elective 1 3  

SECxxx Elective 2 3  

Total 9  

 

 

 

 

Course 

Code 

 

Course Title 

Credit 

Hours 

Pre-

requisites 

Level 4 SEC690 Thesis 9  
Total 9  
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Elective Courses 

Course 

Code 

 

Course Title 

Credit 

Hours 

Pre-requisites 

SEC644 Database Security 3 SEC643 

SEC648 Privacy and Identity Management  3 SEC642 
SEC652 Advanced Cryptography 3 SEC651 
SEC616 Cloud Security 3 SEC612 
SEC605 Cyber Crime and Digital Forensics 3 SEC612 
SEC645 Embedded Systems Security 3 SEC643 
SEC646 Software Security 3 SEC643 
SEC618 Penetration Testing 3 SEC612 

 


