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 املنهي تقنية املعلومات املؤسسيةر يستجما

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 البرنامج اسم 

تقنية المعلومات ر ي ستج ما 42 ريال  50400 ريال  14400 سنتان 

 المهني  المؤسسية

   مقدمة  

املؤسسية   تخصص  يهدف املعلومات    مجاالت   في  مهنةلل  الالزمة  باملعرفة  الطالب   تزويد  إلى  تقنية 

. األغراض  متعددة  أنظمة  وتكامل  تطوير  على  تنطوي   والتي  ،   البرمجة  مشاريع  وإدارةتقنية املعلومات  

  والتطبيق،   اتالنظري  من  مزيج  على  يعتمد   األنظمة  تطوير  أن  حقيقة  من  البرنامج  هذا   أهمية  تنبع 

 . املعلومات  تكنولوجيا مع تتعامل  التي املجاالت في سليمة وطرق  خلفية  على تقوم أن يجب والتي

 البرنامج: رسالة 

املعلومات لديهم مهارات تواصل و تعاون عالية، يستطيعون    تقنيةانتاج خبراء و باحثين في مجال  

و   الحوسبة  مجال  في  تقييمها  و  مبتكره،  حلول  إيجاد  و  معقده،  مشكالت  حل  و    تقنية بحث 

 املعلومات. 

 والدرجة املمنوحة:  برنامج بالسنواتمدة ال

علوم الحاسب ونظم  بكلية مدفوعة الرسوم  املاجستير  نامجبر 

 املعلومات 

   ه1444/1443 للعام الجامعي 
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 املدة الزمنية : سنتان   :مدة البرنامج  -1

 عدد املستويات الدراسية:   أربعة فصول دراسية .  -2

 املنهي تقنية املعلومات املؤسسيةر يستجمامسمى الدرجة العلمية املمنوحة:    -3

 األهداف

 لدية املعرفة في مختلف مواضيع نظم املعلومات املتقدمة.  (1

 إدارة املعلومات و اخذها في االعتبار عند اختيار، وانشاء و تقييم و  تقنية  فهم متطلبات   (2

 الحاسوبية  األنظمة

القدرة على تحديد املشكالت الحاسوبية ذات العالقة وانشاء خطة بحثية إليجاد الحلول  (3

 املناسبة لها.  

تحليل ودمج املعلومات من مصادر مختلفة إلنشاء الحجج املنطقية والنقدية في مجال  (4

 املعلومات.   تقنية 

و   (5 لقيادة  الالزمة  القدرة  في    إدارةاظهار  املعلومات  بنظم  املرتبطة  العمليات  و  املوارد 

 املنظمات.  

لحوسبة  الفهم العميق ملنهجيات و اطر تكنولوجيا املعلومات املتسخدمة لحل مشاكل ا  (6

 املعقدة 

في   (7 ملوضوعات  متعددة  نظر  وجهات  لتقييم  متنوعة  ومصادر  مناسبة  أدوات  استخدم 

 املعلومات  تقنية 

الناشئة من  ي (8 العلمية واملعلوماتية  النظم  اتجاهات  الذاتي وفهم  التعلم  قادًرا على  كون 

 جديدة. أجل التمكن من اقتراح تحسينات 

 القدرة على  (9
ً
 وخطيا

ً
 . توصيل وتقديم نتائج البحث إلى مجموعة من الجمهور شفهيا

 .  على اختيار مسار العمل األخالقي في ممارسات البحثلدية القدرة  (10
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 لخطة الدراسية للبرنامج ا

 (    ١المستوى )  

رمز 
 المقرر

عدد الساعات   اسم المقرر
 الفعلية 

 المتطلب السابق  عدد الوحدات المعتمدة 

 المجموع عملي نظري  عملي نظري 

 المقررات اإلجبارية : 

  ٣    ٣ المتقدمة  تنظم المعلوما    3- متقن  501

  ٣    ٣ المشاريع  إدارة 3- متقن  502

 3- متقن  503
معمارية التطبيقات  

 المؤسسية 
٣    ٣  

  ٣    ٣ قواعد البيانات المتقدمة  3- متقن  504

   المقررات االختيارية:

        

  ١٢     الوحدات المعتمدة: إجمالي عدد 

 

 (    ٢المستوى )  

رمز 
 المقرر

الساعات  عدد  اسم المقرر
 الفعلية 

 المتطلب السابق  عدد الوحدات المعتمدة 

 المجموع عملي نظري  عملي نظري 

 اإلجبارية: المقررات 
الذكاء اإلصطناعي في   3- متقن  505

 األعمال
٣    ٣  

  ٣    ٣ علم البيانات وتصورها  3- متقن  506

  ٣    ٣ طرق البحث  3-  منال  597
  ٣    ٣ إدارة النظم  3- متقن  507

   المقررات االختيارية:
        
        
        
        

  ١٢     الوحدات المعتمدة: إجمالي عدد 
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 (   ٣المستوى )    

رمز 
 المقرر

عدد الساعات   اسم المقرر
 الفعلية 

 المتطلب السابق  عدد الوحدات المعتمدة 

 المجموع عملي نظري  عملي نظري 

 اإلجبارية : المقررات 

  ٣    ٣ التقنيات المتقدمة 3- متقن  511

  2    2 ندوة بحثية  2-  منال  598

  ٣    ٣ النماذج المؤسساتية  3- متقن  512

 3- متقن  513
الحوكمة والمخاطر في  

 تقنية المعلومات 
3    3  

   المقررات االختيارية :

 
       

        

  11     المعتمدة: الوحدات إجمالي عدد 

 

 (    ٤المستوى )  

رمز 
 المقرر

عدد الساعات   اسم المقرر
 الفعلية 

 المتطلب السابق  عدد الوحدات المعتمدة 

 المجموع عملي نظري  عملي نظري 

 المقررات اإلجبارية : 
  4   4  مشروع بحثي 4-  منال  599

 3- متقن  514
تصميم أنظمة التخطيط  

 المؤسسية 
٣    ٣ 

 

   المقررات االختيارية :

        

        

        

        

  7     الوحدات المعتمدة: إجمالي عدد 

 

 

 

 


