
 

 

 

 

 

 نموذج استحداث برنامج دراسات عليا 
 

 لتعبئة النموذج.المرفق  يجب االطالع على الدليل اإلرشادي 

 العلمي القسم الكلية

 نظم المعلومات الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ

 نوع البرنامج طبيعة البرنامج الدرجة

     ماجستير    √دبلوم عالي بحثي     √ دكتوراه                   عام          √ مهني مدفوع التكاليف 

 أسلوب الدراسة

 بالرسالة وبعض المقررات     والمشروع البحثي            بالمقررات الدراسية             ات الدراسية والرسالة         بالمقرر √  

 التخصص العام
 نظم المعلومات عربي

Information Systems English 

 التخصص الدقيق
  عربي

 English 

 اسم الدرجة العلمية
 في نظم المعلوماتالعلوم  ماجستير عربي

Master of Science in  Information Systems English 

 هـ 2441 تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج االنجليزية لغة التدريس

 12 ب المتوق  قبولمم في البرنامج سوويا  عدد الطال النجليزيةا لغة الرسالة العلمية

 موسق البرنامج في القسم العلمي

 yalotaibi@kau.edu.sa بريد إلكتروني د. ياسر ضيف الله العتيبي االسم

 5448787550 جوال أستاذ مساعد العلمية المرتبة

 مجلس الكلية قرار مجلس القسم قرار

 التاريخ رقم الجلسة اررقم القر التاريخ رقم الجلسة رقم القرار
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 ال /نعم  لبرنامجساسية العتماد اأمتطلبات  (2)

 نعم ؟البرنامجفي مجال تخصص  أستاذ مشاركأستاذ أو  على درجةأساتذة بالقسم على األقل ثالثة  توفري هل

 نعم بالنموذج؟ إرفاق تقريريهماوهما، بملحوظات األخذ وتمختارهما القسم، اعلى محكمين اثنين عرض البرنامج هل 

 نعم ؟المقررات المختارة منهادريس خر،، على تاأل علميةإرفاق موافقة األقسام الهل تم 

 

 ؟(مدفوعة التكاليف)المهنية  لبرامجبتحديد التكاليف الدراسية ل والتعليم المستمر المتضمن محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق

بدون 

 تكاليف

 إليهحاجة المجتم  و أهمية البرنامج (1)

 : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال 

 حاجة المجتم  للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط توموية إلخ يجب 

 

 تلبية إحتياجات المجتم  المعرفية في مجال نظم المعلومات وإستراجياتما من خالل إتاحة فرصة الدراسات العليا. .2

 .في مجال نظم المعلوماتعلميا وبحثيا من الكوادر الوطوية المؤهلة  اصبقطاعيه العام والخ تلبية إحتياجات سوق العمل .1

حث العلمي في مجال نظم المعلومات بما يتوافق م  رؤى التحول الرقمي أهمية تزويد الكوادر الوطوية بآخر ماتوصل إليه الب .3

 (.s://vision2030.gov.sa/http. )1232الموشودة في رؤية المملكة 

 .في تخصص نظم المعلومات تلبية إحتياجات قطاع الخدمات اإلستشارية في المملكة من خالل الكوادر الوطوية المؤهلة .4

 

 أهداف البرنامج( 3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف موضوعية 

ررات الدراسية، وأن تحقق قابلة للقياس، وتظمر من خالل المق

 اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 

 األهداف 

 

 تأهيل الطالب علمياً عن طريق تزويدهم بالمعرفة األكاديمية الحديثة فيما يتعلق بتصميم ودعم وتأمين نظم المعلومات. .2

زويدهم بالمهارات )االستقالل ؛ التفكير النقدي ؛ حل المشكالت ؛ النزاهةة( الالممةة إلجةرال البحةث تأهيل الطالب في مجال البحث العلمي من خالل ت .4

 العلمي والنشر في المنافذ المناسبة.

 عال.تزويد الطالب بالمهارات العلمية التي تمكنهم من توليد األفكار لتحسين أو تعريف العمليات من أجل تحليل وتصميم نظم المعلومات بشكل ف .0

م تعزيةةز قةةدرات الطةةالب علةةى اتخةةاذ اإلجةةرالات واالسةةتراتيجيات المناسةةبة )تطبيةةق أطةةر اإلدارة ؛ االلتةةزام بالمعةةايير الصةةناعية( لضةةما  أمةةن نظةة .5

 المعلومات.

لرقميةة( التةي تمكةن تطوير وتأهيل الطالب لتخطيط وتنفيذ االستراتيجيات المناسبة )تحديد األهداف ؛ االستفادة من مصدر البيانةات ؛ تكامةل األدوات ا .4

 التحول الرقمي في المنظمات الحديثة.

، أساليب حل المشكالت ، مبادئ مستودع البيانات( لتمكينهم مةن  SQLزويد الطالب بالمعارف والمهارات الالممة في مجال ذكال األعمال )برمجة ت .6

 تطوير إستراتيجيات عمل ذات فعالية أكبر.

Objectives 

https://vision2030.gov.sa/
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1. Qualifying students scientifically by providing them with modern academic knowledge with respect to 

designing, supporting, and securing information systems.  

2. Qualifying students in the field of scientific research by providing them with the skills (independence; critical 

thinking; problem solving; integrity) needed to carry out scientific research and publishing in appropriate 

outlets. 

3. Provide students with the scientific skills that enable them to generate ideas to improve or define business 

processes in order to effectively analyze and design information systems. 

4. Enhancing students' abilities to take appropriate actions and strategies (applying governance frameworks; 

adhering to industrial standards) to ensure the security of Information Systems. 

5. Developing and qualifying students to plan and implement appropriate strategies (define goals; leveraging the 

data resource; integration of digital tools) that enable the digital transformation in modern organizations. 

6. Providing students with the necessary knowledge and skills in the field of business intelligence (SQL 

programming; problem solving methods; data warehouse principles) in order to enable them to develop effective 

and efficient business strategies. 

 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)

  للبرنامج ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  02معة عالمية ال يقل تصويف برنامجما عن الـ )البرنامج المقترح بآخر في جا مقارنةيجب

 المقترح.

   

 :معلومات البرنامج المرجعي 

 (University of Melbourne) جامعة ملبور  الجامعة:

 تقنية المعلومات و علوم الكمبيوتر   الكليـــة:

 جستير نظم المعلوماتما الدرجــة العلميــة:

 نظم المعلومات  التخصص العــام:

 نظم المعلومات )تخصص بحثي( التخصص الدقيق:

 30الوحدات الدراسية اإلجمالية:  عدد

3-infspc-is-https://handbook.unimelb.edu.au/components/mc 

 

 

 (New York Universtyآ) جامعة نيويورك الجامعة:

  (Computer Science Departmentقسم علوم الحاسبات ) الكليـــة:

 نظم المعلومات العلوم فيماجستير  الدرجــة العلميــة:

  ظم المعلوماتن التخصص العــام:

 نظم المعلومات   التخصص الدقيق:

 39الوحدات الدراسية اإلجمالية:  عدد

https://cs.nyu.edu/home/master/prospective_msis.html 

 

https://handbook.unimelb.edu.au/components/mc-is-infspc-3
https://handbook.unimelb.edu.au/components/mc-is-infspc-3
https://cs.nyu.edu/home/master/prospective_msis.html
https://cs.nyu.edu/home/master/prospective_msis.html
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 ( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم0)

  

 

   
 في البرنامج شروط إضافية للقبول (6)

 وون بـ"القبول لباب الخامس المعا، والمذكورة في الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة يها الالئحةالتي لم َتنص علالشروط  تذكر فقط

 على موق  العمادة اإللكتروني. والتسجيل" والمتوفرة

 جيد جدا المطلوب التقدير

 ةـصات المطلوبـالتخص

 للدرجة المتقدم إليما

 لحاسوبية التالية:شمادة البكالوريوس في التخصصات ا

 نظم المعلومات 

 تقوية المعلومات 

 علوم الكمبيوتر 

 األمن السيبراني 

 هودسة البرمجيات 

 برمجيات الحاسب 

 

درجة اللغة المطلوبة 

TOEFL / IBT 

 4.0  =IELTS  اأو مايعادلم 
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 أخــرىروط ــش

 

 

 

 

 

 الدراسية رسومال (7)
 فقط( مدفوعة التكاليف)خاص بالبرامج المموية 

  التكلفة اإلجمالية  إجمالي عدد الوحدات الدراسية  تكلفة الوحدة الدراسية الواحدة

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الميئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصويف8)

 مصوف      √

      غير مصوف 

 اإليضاح:

 

 

 

 

 

( الجمات المستفيدة وظيفيا  9)       

 ت، ألهمية ذلك في تصويف البرنامجدقة دون عمومياتحديد الجمات ب يراعى 

  

 الجامعات الحكومية واألهلية.  .2

 المؤسسات والشركات المتخصصة في مجاالت تصميم وتوفيذ نظم المعلومات وطرق حمايتما أمويا. .1

 الشركات والوزارات والميئات الحكومية المعوية بالتحول الرقمي.  .3

 

 ؟به أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيزهل توجد برامج مشا( 22)

  تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)في حالة اإلجابة 

 نعم √

 ال 

 

 :معلومات البرنامج المشابمة 

 الحاسبات وتقنية المعلومات )الفرع الرئيسي( الكليـــة:    

 نظم المعلومات القسم:    

 وم في نظم المعلومات الحاسوبيةماجستير العل اسم البرنامج:    
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 ؟شابمة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىم هل توجد برامج( 22) 

 

 نعم √

 ال 

 :معلومات البرنامج المشابمة 

 جامعة الملك فيصل الجامعة:    

 علوم الحاسب وتقنية المعلومات الكليـــة:    

 المعلوماتنظم  القسم:    

 ماجستير نظم المعلومات اسم البرنامج:    

01.aspx-https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/Computer_Science/Postgraduate%20Programs/Pages/CIS 

 في جامعات المملكة إن وجد لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابمةالسمات المميزة ل (21)

 

أهام القضاايا األمن السيبراني. تعتبر هذه المحااور مان  ،لرقميالتحول ا ،محاور رئيسية وهي: ذكاء األعمال البرنامج المقترح يرتكز على ثالث

  ،. لاذلك1232وشاود فاي رؤياة المملكاة هذه المحاور تعتبار مان أساسايات التحاول الرقماي الم ،ات. أيضاالحالية في مجال نظم المعلوم البحثية 

فاا ن البرنااامج المقتاارح يختلااف عاان الباارامج المشااابمة فااي حداثااة محتااواه األكاااديمي وكااذلك فااي توااوع هااذا المحتااوى بمااا يتواسااب ماا  التطااور 

 . في مجال نظم المعلومات والبحثي األكاديمي

 

 

 الخبرة العلمية للقسم( 23)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سووات متعدد ال

 األخيرة

 92 03 2419/2432 بكالوريوس

    دبلوم عالي

    ماجستير

    دكتوراه

https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/Computer_Science/Postgraduate%20Programs/Pages/CIS-01.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/Computer_Science/Postgraduate%20Programs/Pages/CIS-01.aspx
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 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(يكون )   هـ 2442/       2442 الدراسي:للعام أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 24)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سوة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجوسية

 نييم 4557 ماليزيا للتقنية/ ماليزيا الشبكات الالسلكية أستاذ مشارك د. عادل علي أحمد عبدالله 1

 سوداني 4520 ماليزيا للتقنية/ ماليزيا استرجاع معلومات أستاذ مشارك د. أحمد حمزة عثما  أحمد 2

 إندونيسي 4522 كيوتو/ اليابا  نظم المعلومات أستاذ مشارك د. عارف برامانتورو سوجيهادي 3

 سعودي 4524 جالسكو/ اسكتلندا أمن معلومات شاركأستاذ م د. هاني معيتق عبدالله الجحدلي 4

 سعودي 4525 ديمونت فورت/ بريطانيا نظم دعم اتخاذ القرار شاركأستاذ م د. فهد مزيد العتيبي 5

 أستاذ مساعد د. الل بيهاري باريك جايادهير 6

الذكال االصطناعي، النظام التعليمي التكيفي 

الذكي المستند إلى ويب في بيئة متعددة 

 يةالوسائط وتطبيقات التجارة اإللكترون

 هندي 4525 فير نارمد جوجارات الجنوبية/ الهند

 أستاذ مساعد د. يعقوب سليما  باجودا 7
نظم معلومات، اتصاالت السلكية واتصاالت 

 الوسائط المتعددة
 نيجيري  ماليزيا للتقنية/ ماليزيا

 أستاذ مساعد د. أردا سوكارجو يونيانتا 8

أونتولوجي، تكامل البيانات، التعلم 

ي، خادم وشبكات ونظام الذكال االلكترون

 االصطناعي

 إندونيسي 4524 ماليزيا للتقنية/ ماليزيا

 سعودي 4528 جريقيث/ أستراليا نظم معلومات أستاذ مساعد د. ياسر ضيف الله هالل العتيبي 9

 سعودي 4522 أستراليا/ ماكواري نظم معلومات أستاذ مساعد . حسن جمال حسين اليمانيد 11

 هندي 4522 /الهندتبريواال  جابرملشري جاغديش براساد  تعلم االله وتنقيب البيانات أستاذ مساعد هاشمي سيدأ. أرشد  22



 

 8 

 

 

 

 

 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) ـهـ 2552/   2555: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 20)

 المانحة للدكتوراه / الدولة لجامعةا التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سوة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجوسية

 ألمانية 4552 / ألمانياديومبورج استرجاع المعلومات أستاذ مساعد سعديه ملكد.  2

 سعودية 4528 / أمريكاولد دومنيو أ تكنولوجيا الوسائط المتعددة في التعليم أستاذ مساعد ارو، عبدالوهاب مشاطد.  4

 سعودية 4527 كالورادو/ أمريكا نظم المعلومات أستاذ مساعد نسرين الحربيد.  0
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    هـ 2552/       2555 :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 26)

 ن كان مبتعثاإيذكر  سوة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

  م 2008 هامدراد/ الهندجاميا  رمحاض أ. تبريج خا  أمين 2

 مبتعث لم يحدد بعد سيدني للتقنية/ أستراليا محاضر أ. عبدالرحمن غالم أنديجاني 4

 مبتعث لم يحدد بعد / أمريكاوالية آيوا محاضر أ. محمد خالد محمد أمين 0

  م 2012 الملك عبد العزيز معيد أ. سامر جمال محمد الحبيشي 5

  م 2015 طيبه معيد براهيم الجهنيأ. عبدالله فهد إ 4

 مبتعث لم يحدد بعد أمريكا/ ديبول معيد أ. أنس وليد حسين أبو الفرج 6

 مبتعث لم يحدد بعد أمريكاونماوث/ م معيد أ. أحمد محمد أحمد المتحمي 8

 مبتعث لم يحدد بعد / أمريكاوالية آيوا معيد أ. إبراهيم حامد سعيد حبيب 7

 

 

 هـ 2552/   2555 :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتضرالمحا( جدول 27)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سوة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

  2010 / األرد البلقال التطبيقية محاضر غدير الدويكأ. 2

  2012 / أسترالياسدني للتكنولوجيا محاضر سمر السليماني أ. 4

  2016 لملك عبد العزيزا محاضر مشاعل السلمي أ. 0

 مبتعثه لم يحدد / بريطانبانيوكاسل محاضر هنادي الخضيرأ.  5

  2017 / أمريكاكالريمونت معيد هديل بارحيمأ.  4

 مبتعثه لم يحدد / والز المملكة المتحدهكاردف معيد رنا الشيخأ.  6

 مبتعثه لم يحدد / كندااوتاوا معيد سوفانا الفهيدأ.  8

 مبتعثه لم يحدد الملك عبدالعزيز معيد ليوبيمنال اأ.  7

 مبتعثه لم يحدد الملك عبدالعزيز معيد جواهر القحطانيأ.  2

 مبتعثه لم يحدد الملك عبدالعزيز معيد خلود المطيريأ.  25

 



 

 2 

 

 

 هـ 2552/   2555     :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفويون ( جدول28) 
 العمل الحالي عدد سووات الخبرة لمؤهلا االسم م

 مدير االدارة سنوات 8 بكالوريوس بندر حمدا  اليوبيأ.  2

 مدير مكتب العميد سنوات 8 بكالوريوس منصور عطية اليوبيأ.  4

 فني دعم سنوات 25 بكالوريوس نايف محمد الصبحيأ.  0

 وحدة الصيانة سنوات 8 دبلوم عابد دخيل الله البالديأ.  5

 سكرتير نظم المعلومات سنوات 8 ثانوي فوام رديفا  اليوبيأ.  4

 

 

 هـ2552/   2555     :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفويات( جدول 29)
 العمل الحالي عدد سووات الخبرة المؤهل االسم م

 سنوات 7 بكالوريوس جغرافية أ. ريم منور اليوبي 2
 سكرتيرة قسم نظم

 المعلومات

 فني دعم سنوات 7 بكالوريوس منى نويعم ناعم اليوبي أ. 4

 فني دعم سنوات 7 بكالوريوس وجدا  طالل راشد المحمدي أ. 0
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  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 12)

 اسم المعمل م

  

 )عدد الطالب( السعة

 

 27 معمل قواعد البيانات  2

 27 معمل الشبكات 1

3   

4   

0   

6   

7   

8   

9   

22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20)  Existing Department Labs that will Serve the Proposed Program  

Capacity 

(No.of Students) 

  

Labs Name 

 

Item 

18 Database Lab 1 

18 Networking Lab  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 



 

 22 

 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ال( 12)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوق 

 لبدء التشغيل

 7/6/2552 معمل البيانات الضخمه 2

 7/6/2552 معمل التحول الرقمي 1

 7/6/2552 معمل األمن السيبراني  3

4   

0   

6   

7   

8   

9   

22   

 

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

2/8/2020 Big Data Lab 1 

2/8/2020 Digital Transformation Lab 2 

2/8/2020 Cyper Secutrity Lab 3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

 

 

 

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( 11)

 ( وقواعدها التوفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التوفيذية 8دراسية في المادة )يجب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات ال

 بجامعة الملك عبدالعزيز.

  من مقررات البرنامج. % 25أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن يجب 

 الختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية.يجب أن يكون هواك مقرر حر من بين المواد ا 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 رـحمقرر  مقررات من خارج القسم مقرات من داخل القسم

21 6 - - 

 ات اإلجماليةعدد الوحد أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

8 35 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 13)
  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز و رقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عات عدد السا

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر

ن
(T

h
.)

 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)

 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)

 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 ICT Infrastructure Management  هتكنولوجيال بنيةال إدارة COIS 600 655نظم 
 إجباري

Compulsory  
3 - - 3   

 Decision Support Systems نظم دعم القرار COIS 601 652 نظم
 إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 Digital Business Strategies ستراتيجيات الرقميةإلا COIS 602 654نظم 
 إجباري

Compulsory 
3 - - 3   

 Enterprise systems النظم المؤسساتية COIS 603 650نظم 
 إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 Information Security أمن المعلومات COIS 604 655نظم 
 إجباري

Compulsory 
3 - - 3   

 Systems Analysis and Design النظمتحليل وتصميم  COIS 605 654نظم 
 إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 Research Methods طرق البحث COIS 694 625نظم 
 إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 Big Data Analytics تحليالت البيانات الكبيرة COIS 620 645نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 601 652نظم  3 - - 3

 II Big Data Analytics II تحليالت البيانات الكبيرة COIS 621 642نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 620 645نظم  3 - - 3

 Enterprise Cyber Security في المنظماتاألمن السيبراني  COIS 630 605نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 604 655نظم  3 - - 3

 II Enterprise Cyber Security II في المنظماتاألمن السيبراني  COIS 631 602نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 630 605نظم  3 - - 3

 Digital Transformation التحول الرقمي COIS 640 655نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 602 654نظم  3 - - 3
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 13)
  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز و رقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عات عدد السا

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر

ن
(T

h
.)

 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)

 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)

 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 II Digital Transformation II التحول الرقمي COIS 641 652نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 640 655نظم  3 - - 3

 Selected Topics (1) (2مختارة ) اضيعمو COIS 692 624نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 603 650نظم  3 - - 3

 Selected Topics (2) (4تارة )مخ اضيعمو COIS 693 620نظم 
 ختياريإ

Elective 
 COIS 692 624نظم  3 - - 3

 Thesis الرسالة COIS 699 622نظم 
 إجباري

Compulsory 
- - - 8 - - 
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 14)

 فضال  ت( وض  عالمة) طة ببعضما البعضواألهداف المرتب أمام المقررات. 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبود )

2 1 3 4 0 6 7 8 9 22 

        √  √ 655نظم 

     √     √ 652نظم 

      √  √  √ 654نظم 

      √  √  √ 650نظم 

       √   √ 655نظم 

        √   654نظم 

         √ √ 625نظم 

     √ √     645نظم 

     √ √   √  642نظم 

       √   √ 605نظم 

       √  √ √ 602نظم 

     √ √    √ 655نظم 

     √ √   √ √ 652نظم 

     √ √ √  √ √ 624نظم 

         √ √ 620نظم 

     √ √ √ √ √ √ 622نظم 
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
                        Program  Objecives 

Course Code 

       √  √ COIS 600 

    √     √ COIS 601 

     √  √  √ COIS 602 

     √  √  √ COIS 603 

      √   √ COIS 604 

       √   COIS 605 

        √ √ COIS 694 

    √ √     COIS 620 

    √ √   √  COIS 621 

      √   √ COIS 630 

      √  √ √ COIS 631 

    √ √    √ COIS 640 

    √ √   √ √ COIS 641 

    √ √ √  √ √ COIS 692 

        √ √ COIS 693 

    √ √ √ √ √ √ COIS 699 
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 الدراسية توصيف المقررات ( 10)

 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - 3 التكنولوجيةبنية الإدارة  655ظم ن

 :. األهداف2

 إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ إدارةوتصميم وحماية  فيفهم االتجاهات الحديثة • 

تنسيق طرق تعظيم أهمية إعادة من خالل  لمؤسسةل العليا هدافاألتوضيح أهمية موالمة أهداف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع • 

 ؛العمل بإستمرار

 ى االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارتها؛ و مناقشة أطر إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وآثارها عل• 

ة في تحقيق إدارة معزمة لتكنولوجيا المعلومات يشرح دور توحيد المقاييس، والبنيات الموجهة نحو الخدمات، والخدمات السحاب• 

 واالتصاالت داخل المنظمات.

 . الموضوعات: 1

 .الت وتوحيدهاتوفير تكنولوجيا المعلومات واالتصا• 

 .البنى الموجهة نحو الخدمة• 

 تنفيذ الخدمات والحلول المستندة إلى مجموعة النظرال.• 

 .أدوار أطر إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت• 

  .فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارتها• 

 . وسائل التقويم:3

 (.%55النهائي ) ختبار(؛ اال%45) 4 نصف الترم ختبار(؛ ا%25) 4 واجب(؛ %45)2 نصف الترم اختبار(؛ %25) 2 واجب

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 ICT Infrastructure Management COIS 600 

 

1. Objectives: 

 Understand recent trends in the design, secutiy, and management of Information and 

Communication Technology (ICT) infrastructure; 

 clarify the importance of the alignment of ICT infrastructure goals with the enterprise higher-

level objectives  by leveraging the continuous business process orchestration; 

 discuss ICT governance frameworks and their implications for effective utilization and 

management of the ICT infrastructure; and  

 explain the role of standardization, service-oriented architectures, and cloud-based services in 

achieving enhanced management of ICT infrastructure within organizations.  

 2. Outline & Topics:  

 ICT provision and standardization 

 Service-oriented architectures 

 Implementation of cloud-based services and solutions. 

 Roles of ICT governance frameworks 

 Effective of ICT utilization and management.    

3. Assessment Methods: 

Assignment 1 (10%); First Midterm Exam (20%); Assignment 2 (10%); Second Midterm Exam (20%); 

Final Exam (40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - وحدات  3 نظم دعم القرار 652نظم 

 

 :. األهداف2

 نظم دعم القرارات وفوائدها بالنسبة للمؤسسات الحديثة؛ هداففهم أ• 

 التعرف على المستفيدين من نظام إدارة خدمات األمن في مختلف طبقات المنظمة؛• 

 تجاهات الناشئة في إدارة األغراض االجتماعية وآثارها على عملية صنع القرار؛ وتوضيح اال• 

 .OLAPالبيانات، واستخراج البيانات، وات مختلفة بما في ذلك مستودعال نظم دعم القرارشرح تقنيات • 

 

 . الموضوعات: 1

 .نظام دعم القرار وذكال األعمال• 

 .صنع القرار والنظم والنمذجة والدعم• 

 .المفاهيم والمنهجيات والتقنيات: نظرة عامة نظم دعم القرار• 

 .النمذجة والتحليل• 

 .تخزين البيانات لذكال األعمال• 

 . وسائل التقويم:3

النهةائي  ختبةارفةي المائةة(؛ اال 45) ي لحالة(؛ تحليل دراس%25) 4 واجب معمل (؛ %45) نصف الترم ختبار(؛ ا%25) 2 واجب معمل

(55%.) 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Units Decision Support Systems  COIS 601 

1. Objectives: 

 Understand the purposes of Decision Support Systems (DSS) and their benefits for modern 

enterprises; 

 Recognize the beneficiaries of DSS at the different layers of the organization 

 Clarify emerging trends in DSS and their implications for the decision making process; and 

 Explain different DSS technologies including Data Warehouse, Data Mining, and OLAP.  

 

2. Outline & Topics: 

 Decision Support System and Business Intelligence 

 Decision Making, Systems, Modeling, and Support  

 DSS Concepts, Methodologies, and Technologies: An Overview  

 Modeling and Analysis  

 Data Warehousing for Business Intelligence  

3. Assessment Methods: 

Lab Assignment 1 (10%); Midterm Exam (20%); Lab Assignment 2 (10%); Case Study Analysis (20%); 

Final Exam (40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - وحدات 0 ستراتيجيات االرقميةإلا   654نظم 

 

 :األهداف. 2

 للعمالل؛ الرقمية فهم الوسائل التي يمكن بها تصميم وتطوير المنتجات والخدمات ونماذج األعمال• 

 وآثارها االستراتيجية؛يه السحابرنت األشيال والخدمات مناقشة العوامل التمكينية للرقمنة بما في ذلك إنت• 

 توضيح مكونات استراتيجية األعمال الرقمية؛ و• 

 االعتراف باآلثار األخالقية والمجتمعية للرقمنة داخل المؤسسات.• 

 

 . الموضوعات: 1

 .األعمال الرقمية ألهداف متعددة ضمن إستراتيجية أعمال و / أو وسائط أكبر• 

 .اإلعال  عبر اإلنترنت: العرض الرقمي والفيديو والجوال ومحرك البحث والوسائط االجتماعية -التسويق الرقمي الرئيسية قنوات • 

 .استراتيجية وخطة األعمال الرقمية الشاملة• 

 .جهود األعمال الرقمية وحساب العائد على االستثمار• 

 .أحدث تقنيات اإلعال  الرقمي• 

 وسائل التقويم:. 3

 

 ختبةار(؛ اال%25)عةرض تقةديمي للمشةروع (؛ %24) مشةروع رئيسةي (% 45) 4 نصف التةرم ختبار(؛ ا%45) 2 نصف الترم تبارخا

 (.%04النهائي )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Units Digital Strategies COIS 602 

1. Objectives: 

 Understand the means to which products, services and business models can be designed and 

developed for the digital customer; 

 Discuss the enablers of digitalization including Internet of Thing and cloud-based services and 

their strategic implications; 

 Clarify the components of a digital business strategy; and 

 Recognize the ethical and societal implications of digitalization within enterprises. 

2. Outline & Topics: 

 Digital Business for multiple goals within a larger Business and/or media strategy  

 Major digital marketing channels - online advertising: Digital display, video, mobile, search 

engine, and social media  

 Comprehensive digital Business strategy and plan  

  Digital Business efforts and Return on Invesment (ROI) calculation 

 Latest digital technologies   

3. Assessment Methods: 

First Midterm Exam (20%); Second Midterm Exam (20%); Major Project (15%); Project Presentation 

(10%); Final Exam (35%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - وحدات 0 النظم المؤسساتية  650نظم 

 

 :. األهداف2

 على نطاق المؤسسة؛  موحد في نظام  دمجهاشرح مختلف تطبيقات األعمال التي يمكن  • 

 ات؛النظم المؤسساتية داخل المنظم ورال تطوير وتنفيذ  رئيسةوصف األسباب ال• 

 النظم المؤسساتية؛ و مناقشة الفوائد االقتصادية والتشغيلية التي يمكن جنيها من تنفيذ • 

 النظم المؤسساتية .       توضيح مفاهيم نمذجة العمليات التجارية وتحسين العمليات التجارية التي يمكن استخدامها في تخطيط وتطوير • 

  

 . الموضوعات: 1

( وإدارة عالقات الموردين CRM( وإدارة عالقات العمالل )ERPن أنظمة المؤسسة مثل تخطيط موارد المؤسسات )أنواع ومكونات مختلفة م• 

(SRM( وإدارة سلسلة التوريد )SCM.) 

 .البنى ومكونات سوق أنظمة المؤسسة• 

 .تكامل النظام واستراتيجيات تنفيذ واستخدام أنظمة المؤسسة• 

 .أنظمة المؤسسةاالتجاهات والفرص والقضايا مع • 

 . وسائل التقويم:3

 ختبةةاراال (؛% 45) 4نصةةف التةةرم  ختبةةار؛ ا(%24) 2واجةةب  ؛(%4) 4تمةةرين معملةةي  (؛%45) 2 نصةةف التةةرم ختبةةارا ؛(%4) 2تمةةرين معملةةي 

 (.%04النهائي )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Units Enterprise systems COIS 603 

 

1. Objectives: 

 Explain the different business applications that can be integrated into an enterprise-wide system;   

 Describe the reasons behind the development and implementation of enterprise systems within 

organizations; 

 Discuss the economic and operational benefits that could be gained from implementing an enterprise-wide 

system; and 

 Clarify concepts of business process modeling and business process improvement that can be used in 

planning and developing an enterprise system.        

 

2. Outline & Topics: 

 Different types and components of enterprise systems such as Enterprise Resource Planning 

(ERP), Customer Relationship Management (CRM), Supplier Relationship Management (SRM), 

and Supply Chain Management (SCM) 

 Architectures and enterprise systems market components 

 System integration and strategies for implementing and using enterprise systems 

 Trends, opportunities and issues with enterprise systems     

3. Assessment Methods: 

Lab Exercise 1 (5%); First Midterm Exam (20%); Lab Exercise 2 (5%); Assignment 1 (15%); Second Midterm 

Exam (20%); Final Exam (35%).  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 أمن المعلومات  604نظم 

 
 - وحدات 0

 :. األهداف2

 فهم القضايا والتقنيات والمناهج الرئيسية المستخدمة في إدارة المعلومات واألمن ؛• 

 تبعة في نمذجة البيانات والحوكمة واالمتثال ؛شرح النهج الم• 

 معرفة الدور الرئيسي لمورد المعلومات في دعم اتخاذ القرارات السليمة داخل المنظمات ؛• 

 فهم استراتيجيات إدارة البيانات على المستو، التنظيمي ؛• 

 اكتساب فهم لإلجرالات والضوابط لتحقيق أمن االمعلومات ؛• 

 تشفير وكيفية تطبيقها في المنظمات الحديثة.توضيح مفهوم ال• 

 . الموضوعات: 1

 مبادئ إدارة أمن المعلومات في النظم والمؤسسات المعقدة.• 

 تنفيذ وتطوير ضوابط األمن السيبراني والسياسات واإلجرالات والبرامج األمنية.• 

 تقييمات التهديد والضعف والمخاطر.• 

 .بامنظمات لنشاط التعليميتخطيط الوعي األمني والتدريب وا• 

 االستجابة في مواجهة األمن السيبراني الجديد ، والحمالت ، وآخر التحديات• 

 وسائل التقويم:. 3

 (.%55النهائي ) ختبار(؛ اال%25) عرض تقديمي(؛ %24)مشروع  ؛(%45اختبار نصف الترم ) (؛%24) دراسة حالة

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Units Information Security COIS 604 

1. Objectives: 

 Understand major issues, technologies and approaches used in information management and 

security; 

 explain approaches toward data modeling, governance and compliance; 

 learn the key role of the information resource in supporting sound decision-making within 

organizations; 

 understand data management strategies at the organizational level; 

 gain an understanding of the procedures and controls for attaining the security of the information 

asset;  

 clarify the concept of cryptography and how it is applied in modern organizations. 

2. Outline & Topics: 

 Principles of information security management in complex systems and organizations. 

 Development of cybersecurity controls, security policies, procedures, and programs. 

 Threat, vulnerability and risk assessments. 

 Plan security awareness, training, and education activities. 

 Respond in face of new cybersecurity exploits, campaigns, and latest challenges. 

3. Assessment Methods: 

Case Study (15%); Midterm Exam (20%); Project (15%); Presentation (10%); Final Exam (40%). 

 

 متطلب سابق عدد الوحدات  رمز ورقم المـقرر
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 عووان المقـــــرر

 - وحدات 0 النظمتحليل وتصميم   605نظم 

 

 . األهداف:2

 ؛هالمعاصرظم توفير فهم راسخ لمنهجيات تطوير الن •

 نطباقها على نظام المعلومات و/أو مشاريع تطوير البرمجيات؛ توضيح مبادئ إدارة المشاريع من حيث ا• 

 ووصفها لتأثيرها في جميع مراحل دورة حياة تطوير النظم؛ و عنها شرح المسؤولية المهنية المتصلة بضما  الجودة واإلبالغ• 

 ( في تطوير أنظمة المعلومات. UMLفهم واستخدام  لغة النمذجة الموحدة )• 

 

 . الموضوعات: 1

 مبادئ إدارة المشاريع• 

 ، والتخطيط ، واستنباط المتطلباتاختيار المشروع ، والبدل • 

 (SDLCمنهجيات دورة تطوير النظم المختلفة )• 

التقنيات المختلفة المستخدمة لتحليل كل من مجموعة المستخدمين المستهدفة ومهام أنظمة معينة من أجل تصميم واجهات المستخدم • 

 ية وكذلك الرسوم البيانية لعالقات الكيا .والنماذج األول

 نمذجة العمليات ، مخططات تدفق البيانات ، ونمذجة المنطق.• 

 

 . وسائل التقويم:3

 عةةرض تقةةديمي(؛ %24) مشةةروع تصةةميم نظةةام (؛% 25) 4تمةةرين معملةةي ؛ (%45اختبةةار نصةةف التةةرم ) (؛%25) 2 تمةةرين معملةةي

 (.%55النهائي ) ختبار(؛ اال4%)

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Units Systems Analysis   & Design COIS 605 

1. Objectives: 

 Provide a firm understanding of contemporary system development methodologies; 

 clarify the project management principles as they applied to an Information System and/or 

Software development projects;  

 Explain professional responsibility related to quality assurance and reporting and describe their 

implication in all phases of the Systems Development Life Cycle (SDLC); and 

 Understand and use the Unified Modeling Language (UML) software in the development of 

Information Systems. 

2. Outline & Topics: 

 IS project management principles 

 Project selection, initiation, planning, and the elicitation of requirements. 

 Different systems development life cycle (SDLC) methodologies 

 Different techniques used to analyze both the targeted user group and the tasks of certain systems 

in order to design user interfaces, prototypes, as well as entity relationship diagrams. 

 Process modeling, data flow diagrams, and logic modelling. 

3. Assessment Methods: 

Lab Exercise 1 (10%); Midterm Exam (20%); Lab Exercise 2 (10%); System Design Project (15%); 

Presentation (5%); Final Exam (40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - وحدات 0 طرق البحث  625نظم 

 

 :افاألهد. 2

 ، تصميم البحث ، ومنهجية البحث؛ بحاث السابقةتحديد واستكشاف المراحل البحثية الرئيسية ، بما في ذلك تعريف المشكلة ، مراجعة األ• 

 فهم أساليب البحث الكمية والنوعية المستخدمة في مجال نظم المعلومات ؛• 

 ( ؛ وNVivoو  Leximancerو  IBM SPSS)مثل اكتساب المعرفة العملية في استخدام برنامج تحليل البيانات • 

 التعرف على القضايا األخالقية والقانونية الهامة وفهم دورها وتأثيرها في إجرال مشروع بحثي.• 

 

 . الموضوعات: 1

 التقليل الشامل لمفاهيم مراجعة األدب.• 

 تصميم البحوث من األساليب الكمية والنوعية.• 

 تجميع البيانات وتحليلها. •

 القضايا األخالقية في إجرال البحوث وعملية مراجعة النظرال.• 

 وسائل التقويم:. 3

"جمةع البيانةات  4الجةزل  واجةب ؛(%45اختبةار نصةف التةرم )(؛ %25"صةياغة مشةكلة بحثيةة واسةتعراض المؤلفةات" ) 2الجزل واجب 

  (.%55النهائي ) ختبار(؛ اال%25عرض التقديمي ) ؛(%25)"كتابة تقرير بحثي"  0الجزل واجب (؛ %25وتحليلها" )

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

- 3 Units Research Methods COIS 694 

 

1. Objectives: 

 Define and explore the key research phases, including problem definition, literature review, 

research design, and research methodology; 

 Understand quantitative and qualitative research methods used in the information systems 

discipline; 

 Gain practical knowledge in using data analysis software (i.e., IBM SPSS, Leximancer, NVivo); 

and  

 Recognize the important ethical and legal issues and understand their role and impact in the 

conduct of a research project. 

 

2. Outline & Topics: 

 Comprehensive understating of the concepts of literature review. 

 Research design of quantitative and qualitative methods. 

 Data collection and analysis.  

 The ethical issues in the conduct of research and the peer review process. 

3. Assessment Methods: 

Assignment Part 1 “Formulating a research problem and reviewing the literature” (10%); Midterm 

Exam (20%); Assignment Part 2 “Data collection and analysis” (10%); Assignment Part 3 “Writing up a 

research report” (10%); Presentation (10%); Final Exam (40%).  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 601نظم  وحدات 0 تحليالت البيانات الكبيرة 620نظم 

 

 . األهداف:2

 ؛في المؤسسات الحديثةالبيانات الكبيرة القائمة وحلول شرح مشاكل • 

 ينة؛فهم تكنولوجيات الحوسبة الضخمة الناشئة ومد، ماللمتها لمهام تنظيمية مع •

 توضيح التقنيات المستخدمة لتحليل البيانات الضخمة بما في ذلك االكتشاف والتكرار والتعدين والتنبؤ؛ و• 

 التعرف على األساليب المستخدمة لتصور والتعلم تلقائيا من كميات كبيرة من البيانات.• 

 

 . الموضوعات: 1

 .Rاإلحصال األساسي ولغة البرمجة • 

 ، قواعد بيانات الرسم البياني.العالقات والتمثيل • 

كإطار رئيسي سائد لمعالجة وحدات تخزين البيانات الكبيرة على مجموعات  Hadoopمحل  Spark 2.0. حل 4.5مقدمة إلى سبارك • 

 حسابية كبيرة.

 ن تطبيقات تحليل األعمال.. تعد معالجة كميات كبيرة من البيانات النصية خطوة مهمة للغاية في العديد مSpark 2.0معالجة اللغة مع • 

. في حين أ  العديد من التطبيقات يمكن أ  تستفيد بشكل كبير من المعالجة المجمعة للكميات الكبيرة 4.5تحليل تدفق البيانات مع سبارك • 

 من البيانات ، يجب أ  يعالج بعض التطبيقات الكثير من البيانات بشكل عملي في الوقت الفعلي

 ML( ، والذي يسمح لنا بتنفيذ العديد من مهام ML) API Learning Machineمع  Spark. يأتي Spark ML Libraryتطبيقات • 

 .Sparkللتوجيه بسرعة 

 

 . وسائل التقويم:3

 عةرض تقةديمي(؛ %25) 4مشةروع جةزل  (؛% 25) 2مشةروع جةزل ؛ (%45) 4 اختبار نصف التةرم ؛ (%45) 2 اختبار نصف الترم

 (.%04ي )النهائ ختبار(؛ اال4%)

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 601 3 Units Big Data Analytics COIS 620 

 

1. Objectives: 

 Explain industry-based big data problems and solutions; 

 understand the emerging big data computing technologies and their suitability for certain 

organizational tasks; 

 clarify techniques used to analyze big data including discovery, iteration, and mining and 

predicting; and 

 recognize methods used to visualize and automatically learn from large volumes of data. 

 

2. Outline & Topics: 

 Basic Statistics and R programming language. 

 Relationships and Representations, Graph Databases. 

 Introduction to Spark 2.0. Spark 2.0 replaced Hadoop as the dominant mainstream framework for 

processing of large data volumes on large computational clusters. 

 Language processing with Spark 2.0. Processing large volumes of textual data is very important 

step in many business analysis applications. 
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 Analysis of Streaming Data with Spark 2.0. While many applications could profit handsomely 

from batch processing of large volumes of data, some application must process a lot of data 

practically in real time 

 Applications of Spark ML Library. Spark comes with a Machine Learning (ML) API, which 

allows us to perform many routing ML task at Spark speed. 

3. Assessment Methods: 

First Midterm Exam (20%); Second Midterm Exam (20%); Project Part 1 (10%); Project Part 2 (10%); 

Project Presentation (5%); Final Exam (35%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 620نظم  وحدات II 0 تحليالت البيانات الكبيرة 621نظم 

 

 . األهداف:2

 فهم االتجاهات األخيرة في مجال تحليالت البيانات الضخمة؛ و •

 في مجال تحليالت البيانات الكبيرة.  مراجعة األبحاث الحديثة• 

 

 . الموضوعات: 1

ت التصنيف الشبكة العصبية األساسية وتدفق تينسور. تبرم الشبكات العصبية والتعلم العميق كأدوات عالية الدقة للعديد من مشكال• 

 والتعرف على األنماط الكبيرة.

في  NNالمسبق تينسور التدفق. سنقوم بتحليل بعض التكوينات األكثر تعقيدًا من الشبكات العصبية ونتعلم أيًضا كيفية دمج محركات • 

 األنظمة العملية لتحليلها على نطاق واسع.

 .MLت "القياسية" للوصول إلى جودة خوارمميات تقييم جودة تحليل البيانات الكبيرة. سوف نتعلم اإلجرالا• 

 تحليل الصور ، تطبيقات التعرف الضوئي على الحروف ، وتحليل إشارة الكالم.• 

 ترتيب الصفحة ، أنظمة البحث ، أنظمة اإلجابة على األسئلة هي االختبار الحقيقي لقدرتنا على بنال آالت ذكية.• 

 ومحركات تدفق البيانات وقواعد بيانات الذاكرة األخر،. VoltDBو  Tensor Flowتحليل تدفق البيانات مع • 

 

 . وسائل التقويم:3

 (.%55النهائي ) ختباراال ؛(%45)بحثية  مراجعة (؛% 25) 4دراسة حالة ؛ (%45) اختبار نصف الترم ؛ (%25) 2 دراسة حالة

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 620 3 Units Big Data Analytics II COIS 621 

 

1. Objectives: 

 Understand the recent trends in the area of big data analytics; and 

 Review the extant literature in the area of big data analytics.   

 

2. Outline & Topics: 

 Basic Neural Network and Tensor Flow. Neural Networks and Deep Learning are emerging as the 

highest precision tools for many large scale classification and pattern recognition problems. 

 Advance Tensor Flow. We will analyze some more complex configurations of Neural Networks 

and also learn how to integrate NN engines into practical systems for large scale analysis. 

 Assessing Quality of Big Data Analysis. We will learn “standard” procedures for accessing 

quality of ML algorithms. 

 Analysis of Images, OCR Applications, and analysis of Speech Signal. 

 Page Ranking, Search systems, Question Answer Systems are the true test of our ability to build 

intelligent machines. 

 Analysis of Streaming Data with Tensor Flow, VoltDB, Data Flow Engines and other memory 

databases. 

3. Assessment Methods: 

Case Study 1 (10%); Midterm Exam (20%) Case Study 2 (10%); Literature Review (20%); Final exam 

(40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 604نظم  وحدات 0 في المنظماتاألمن السيبراني  630نظم 

 

 . األهداف:2

 فراد من التهديدات والهجمات السيبرانية؛فهم اإلجرالات المستخدمة لحماية المنظمات والشبكات واأل •

 ؛المعلوماتيهتوضيح سبل تنفيذ الضوابط المادية وضوابط العمليات من أجل الحد من التهديدات • 

 و وصف القضايا المتعلقة بالتشفير والحوسبة الشرعية؛• 

 .ظماتاألمن السيبراني في المناستكشاف القيادة واألدوات والمهارات المتعلقة بحماية • 

 

 . الموضوعات: 1

 .مقدمة وقياس وسياسة واستراتيجيات األمن التنظيمي• 

 .األمثل االستثمار األمن التنظيمية وتكلفة األمن• 

تأمين تطوير البرامج التنظيمية ، ومشاركة معلومات بطاقة الدفع ، وإدارة التصحيح ، وإدارة الحوادث ، والطب الشرعي ، وربما إدارة • 

 .الهوية

 .عدم تناسق األمن التنظيمي والعوامل الخارجية• 

 .العامل البشري واألمن التنظيمي السلوكي• 

 

 . وسائل التقويم:3

 عةرض تقةديمي(؛ %25) 4مشةروع جةزل  (؛% 25) 2مشةروع جةزل ؛ (%45) 4 اختبار نصف التةرم ؛ (%45) 2 اختبار نصف الترم

 (.%04النهائي ) ختبار(؛ اال4%)

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 604 3 Units Enterprise Cyber Security COIS 630 

 

1. Objectives: 

 Understand procedures used to safeguard organizations, networks, and individuals against Cyber 

threats and attacks; 

 clarify ways to implement physical and process controls in order to reduce information threats. 

 describe issues related to Cryptography and Forensic Computing. 

 explore leadership, tools and skills related to safeguarding the security of the organizational 

Cyber infrastructure. 

 

2. Outline & Topics: 

 Introduction, measuring, policy, and strategies of organizational security. 

 Optimal organizational security investment and Security cost. 

 Secure organizational software development, payment card Information Sharing, patch 

management, incident management, forensics, maybe identity management. 

  Organizational Security asymmetries and Externalities. 

 The Human Factor and behavioral organizational Security. 

3. Assessment Methods: 

Quiz 1 (5%); Midterm Exam (20%); Quiz 2 (5%) Case Study Analysis (20%); Presentation (10%); Final 

Exam (40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 630نظم  وحدات II 0 في المنظماتاألمن السيبراني  631نظم 

 . األهداف:2

 ؛ وفي المنظماتفهم االتجاهات األخيرة في مجال األمن السيبراني • 

 .  في المنظماتألمن السيبراني في مجال ا الحديثة مراجعة األبحاث• 

 . الموضوعات: 1

 .تأمين وتحديد نقاط الضعف واألصول التنظيمية• 

 بنال النظم والبنية التحتية اآلمنة التنظيمية.• 

 .رؤ، وممارسات واسعة حول األمن السيبراني المتقدم في المجال التنظيمي• 

 التشفير. تقدم مبادئ سياسات األمن التنظيمية وتقنيات معايير• 

 التثبيت المسبق وتكوين تطبيق أما  الوصول عن بُعد لتقنيات األما  التنظيمية المستندة إلى الشبكة الالسلكية.• 

 المعايير المتقدمة والمنتجات المستخدمة لفرض األمن التنظيمي على تقنيات الويب واالتصاالت.• 

 

 . وسائل التقويم:3

 (؛%4)عةةرض تقةةديمي ؛ (%45) مراجعةةة بحثيةةة(؛ %25) 4مشةةروع جةةزل  ؛(% 45) لتةةرماختبةةار نصةةف ا (؛% 25) 2مشةةروع جةةزل 

 .(%04ي )النهائ ختباراال

 

 علمية محكمة.في هذه المرحلة من البرنامج، يجب على الطالب نشر ورقة بحثية، أو في عملية نشرها، في مجالت * 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 630 3 Units Enterprise Cyber Security II COIS 631 

1. Objectives: 

 Understand the recent trends in the area of organizational cyber security; and 

 Explore the extant literature in the area of organizational cyber security.   

2. Outline & Topics: 

 Secure and identify vulnerabilities and organizational assets 

  Build organizational secure systems and infrastructures. 

  Extensive insights and practices about advanced Cyber Security in organizational domain 

 Advance principles of organizational security policies and cryptographic standards technologies. 

  Advance installation and configuration of remote access security enforcement of organizational 

wireless network-host-based security technologies.  

 Advanced standards and products used to enforce organizational security on web and 

communication technologies. 

3. Assessment Methods: 

Project Part 1 (10%); Midterm Exam (20%); Project Part 2 (10%); Literature Review (20%); Presentation 

(5%); Final Exam (35%).  

 

*At this stage of the program, students should have published, or in the process to publish, a research 

paper in a respected peer-reviewed journals. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 602نظم  وحدات 0 التحول الرقمي 640نظم 

 . األهداف:2

 التمكين؛  وصف العوامل المحركة للتحول الرقمي داخل المؤسسات، فضال عن عوامل •

 فهم األهداف االستراتيجية والعليا للتحول الرقمي؛ و •

 شرح كيف يمكن تحويل نماذج األعمال التقليدية إلى نماذج رقمية من أجل تعزيز الكفالة والفعالية.• 

 . الموضوعات: 1

 مقدمة ونظرة عامة على التحول الرقمي.• 

 فرص التحول الرقمي.• 

 دور التحول الرقمي.• 

 ية التحول الرقمي.عمل• 

 نماذج أعمال التحول الرقمي.• 

 استخدم الناس والمنظمة التحول الرقمي.• 

 تكنولوجيا التحول الرقمي والسياسة.• 

 

 . وسائل التقويم:3

 النهةائي ختبار؛ ؛ اال(%45) 4دراسة حالة (؛ %25) 4اختبار  (؛% 45) اختبار نصف الترم؛ (%45) 2دراسة حالة  ؛ (%5) 2اختبار 

(55%.) 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 602 3 Units Digital Transformation COIS 640 

1. Objectives: 

 Describe the drivers as well as the enablers of digital transformation within organizations;  

 understand the strategic and upper-level goals of the digital transformation; and 

 explain how traditional business models can be transformed into digital ones in order to leverage 

efficiency and effectiveness. 

2. Outline & Topics: 

 Introduction and Overview of Digital Transformation.  

 Opportunities for Digital Transformation.  

 The Role of Digital Transformation.  

 Digital Transformation Process. 

 Digital Transformation  Business Models. 

 People and the Organization used Digital Transformation.   

 Digital Transformation  Technology and Policy. 

3. Assessment Methods: 

Quiz 1 (5%); Case Study Analysis 1 (15%); Midterm Exam (20%); Quiz 2 (5%); Case Study Analysis 2 

(15%); Final Exam (40%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 640نظم  وحدات II 0 التحول الرقمي 641نظم 

 

 :. األهداف2

 فهم االتجاهات األخيرة في مجال التحول الرقمي؛ و• 

 في مجال التحول الرقمي.   الحديثة مراجعة األبحاث• 

 

 . الموضوعات: 1

 تحليل السوق والمنافسين.• 

 •SWOT .وأدال الشركة 

 المستهدفة. حالةالحالة الحالية وال -نموذج النضج الرقمي • 

 والميزانية. العمل اتيجية والتقنيات وفريقخطة التحول الرقمي واألهداف االستر• 

 لوحات المعلومات لتتبع وإدارة التقدم.• 

  

 . وسائل التقويم:3

النهةائي  ختبار؛ ؛ اال(%45) 4دراسة حالة (؛ %25) 4اختبار  (؛% 45) اختبار نصف الترم؛ (%45) 2دراسة حالة  ؛ (%5) 2اختبار 

(55%.) 

 

 علمية محكمة.ب على الطالب نشر ورقة بحثية، أو في عملية نشرها، في مجالت في هذه المرحلة من البرنامج، يج* 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 640 3 Units Digital Transformation II COIS 641 

 

1. Objectives: 

 Understand the recent trends in the area of digital transformation; and 

 Review the extant literature in the area of digital transformation. 

 

2. Outline & Topics: 

 Market & Competitor Analysis. 

 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) & Company Performance. 

 Digital Maturity Model - Current State & Target State. 

 Digital Transformation Plan, Strategic Objectives, Technologies, Team & Budget. 

 Dashboards to Track & Manage Progress. 

3. Assessment Methods: 

Assignment 1 (15%); Midterm Exam (20%); Assignment 2 (15%); Annotated bibliography (10%); Final 

Exam (40%).  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 603نظم  وحدات 0 (2مواضيع مختارة ) 692نظم 

 

 . األهداف:2

 صف وشرح الفوائد التنظيمية للتكنولوجيا المشار إليها في منطقة الدراسة المختارة ؛و •

يمكن االستفادة منها باستخدام التكنولوجيا المشار إليها في منطقة الدراسة  اكتساب فهم ألنواع األهداف االستراتيجية التنظيمية التي• 

 المختارة ؛ و

 مناقشة اآلثار األمنية والمجتمعية الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المشار إليها في منطقة الدراسة المختارة.• 

  

 . الموضوعات: 1

 م المعلومات. تشمل هذه المواضيع:يقدم هذا المساق بعض الموضوعات الحديثة في مجال نظ

 الذكال االصطناعي للقرارات• 

 5.5الصناعة • 

 اآلثار التجارية لإلنترنت األشيال• 

 يجب على الطالب اختيار واحد من الموضوعات المذكورة أعاله إلجرال هذه الدورة.

  

 . وسائل التقويم:3

 (.%04النهائي ) ختبار؛ ؛ اال(%24)عرض تقديمي (؛ %24) 2واجب  (؛% 45) اختبار نصف الترم؛ (%15) دراسة حالة  

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 603 3 Units Selected Topics (1) COIS 692 

 

1. Objectives: 

 Describe and explain the organizational benefits of the technology indicated in the chosen study 

area;  

 Gain an understanding of the types of organizational strategic goals that can be leveraged by the 

use of the technology indicated in the chosen study area; and 

 Discuss security and societal implications arise from the use of the technology indicated in the 

chosen study area. 

 

2. Outline & Topics: 

This course introduces some of the recent topics in the IS field. These topics include: 

• Artificial Intelligence for Decisions 

• Industry 4.0 

• Business Implications of Internet of Things 

Students should choose one of the above topics to undertake this course. 

 

3. Assessment Methods: 

Case Study (15%); Midterm Exam (20%); Assignment 1 (15%); Presentation (15%); Final Exam (35%). 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 692نظم  وحدات 0 (4ارة )مواضيع مخت 693نظم 

 

 . األهداف:2

 ؛ والدراسي المختار من الطالب/همجال الفهم االتجاهات األخيرة في • 

 .   الدراسي المختار من الطالب/همجال ال في  الحديثة مراجعة األبحاث• 

 

 . الموضوعات: 1

  .COIS 692مختار من الطالب/ه في الدراسي المجال ال في  معارف عميقه ومتقدمةهو تقديم ا المقررلغرض من هذا

 

 . وسائل التقويم:3

النهةةائي  ختبةةار؛ ؛ اال(%4)عةةرض تقةةديمي  (%45مراجعةةة بحثيةةة ) (؛%45) 4اختبةةار نصةةف التةةرم  (؛% 45) 2اختبةةار نصةةف التةةرم 

(04%.) 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

COIS 692 3 Units Selected Topics (4) COIS 693 

 

1. Objectives: 

 Understand the recent trends in the chosen study area; and 

 explore the extant literature in the in the chosen study area in COIS 692. 

 

2. Outline & Topics: 

The aim of this course is to provide an extensive and advanced knowledge about one of the topics chosen 

by the student in COIS 691. 

 

3. Assessment Methods: 

First Midterm Exam (20%); Second Midterm Exam (20%); Literature Review (20%); Presentation (5%); 

Final Exam (35%). 
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 متطلب سابق لوحداتعدد ا عووان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 - وحدات 8 الرسالة 699نظم 

 . األهداف:2

 ؛الحديثة بحاثتحديد الثغرات البحثية من خالل مراجعة األ •

 ؛األخالقيةالقضايا ضايا الملكية الفكرية وقإجرال البحوث مع تقدير •

 نظم المعلومات؛ل المعرفية مجموعةالالمساهمة في  •

 ؛ و تم التحقيق فيهاسيشكلة البحث التي المناسبة لحل متطبيق أساليب وتقنيات البحث  •

  .هالجمع البيانات وتحليل هالمناسبامج االستفادة من البر •

 

 . الموضوعات: 1

هيئة أعضال عداد مقترح بحثي يهدف إلى سد فجوة بحثية في مجال نظم المعلومات. يتواصل الطالب/ه  مع أحد طلب من الطالب إي

 للموافقة عليه. بالقسم بح مشرفه األكاديمي. يتم بعد ذلك تمرير اقتراح البحث المتفق عليه إلى اللجنة األكاديميةالقسم ليصالتدريس ب

 

 . وسائل التقويم:3

 طبقا لما ورد باالئحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات و قواعدها التنفيذية في جامعة الملك عبد العزيز.

 

 .حكمةورقة بحثية في المجالت المفي طور النشر ل مج ، يجب أ  يكو  الطالبفي هذه المرحلة من البرنا * 

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 8 Units Thesis COIS 699 

1. Objectives: 

 Identify research gaps by reviewing the recent literature; 

 conduct research with an appreciation of both ethical and intellectual property issues;   

 contribute to the information systems body of knowledge;  

 apply the appropriate research methods and techniques for solving the investigated research 

problem; and  

make use of the appropriate software for data collection and data analysis. 

 

2. Outline & Topics: 

Students are asked to prepare a research proposal aiming to fill a gap in the extant Information Systems 

literature and contact one of the department members to become his/her academic supervisor. The agreed 

upon research proposal is then passed to the academic committee in the department for approval.  

 

3. Assessment Methods: 

According to the unified list of graduate studies in universities and their executive bases at King Abdul 

Aziz University. 

 

*At this stage of the program, students should have the process to publish, a research paper in a respected 

peer-reviewed journals.  

 


