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 : يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج: أوال 

في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة  أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس .١

 .تكنولوجيا المعلومات يوافق عليه القسمبتخصصات  عالقةذو تخصص في أي الحاسبات، أو 

 تعليمات الجامعة النافذة لاللتحاق بالبرنامج وفق األجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٢

 .أية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة .٣

 

بعد إتمام المتطلبات  – ����ا��ر /��� ا������ت ا������� فيتمنح درجة الماجستير : ثانيا 

 :التالية

  .م٢٠١١لسنة ) ٣(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١

رها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢ ة التي تقردراسة المساقات االستدراكي .  

والنجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل ) ٦٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٣٣(يقل عن  دراسة ما ال .٣

  % ٧٥عن 

    



# إ! ر�َّ�،  - أ ُّ%
-� ��'��ة -�, ) ٢٤( ويخصص لها �'	�َّ ت &�/�  :ا��0� ا�'

  ا�� ا���ق  ور�5 ا���ق ر�3  #
ت -ا��

  ا���'��ة

١  CIS 601 �	
 ٣ ������ ا���� ا��

٢  CIS 641   ا�������ت ����م(ھ�!"�(  ٣  

٣  CIS 661  م(ا�"�!�& %� ا����$�ت�!"�( ٣ 

٤  CIS 662 ا����$�ت (
)  ٣ 

٥  CIS 682   �0 و.-,+��  ا����$�ت���م(!"�( ٣  

  

-� ��'��ة -�, ا��0� ا�'�/) ٩( ويخصص لها، ا>'�ر���'	�َّ ت &
%#  –ب � : 

 : ساعات من مجموعة أخرى) ٣(ساعات من احد المجموعات التالية و ) ٦(الطالب بواقع يختار 

I. المساقات االختيارية في علم المعلومات:  

  

 

  

  

  

  

ت ا���'��ة  ا�� ا���ق  ر�3 ور�5 ا���ق  #-  ا��

١ CIS 660  ا����$�ت ��م($2) 1,ا(!"�( ٣ 

٢ CIS 663  م(�5",د(�ت ا����$�ت�!"�( ٣ 

٣   CIS 664 إدارة �	ا����$�ت ا�:9 ;�
�م( و>�!"�( ٣ 

٤ CIS 665 �!��>"�ا����$�ت ا ;�
�< ٣ 

٥ MIS 682  ء�Aا����$�ت وذ ;�
  ٣  اD(	�ل>�



II.  هندسة البرمجياتالمساقات االختيارية في:  

  

III.  المسار العامالمساقات االختيارية في:  

  

وفق التعليمات النافذة ويحسب له صفر ساعة إلغراض  )CIS 698(النجاح في االمتحان الشامل  .٤

  التسجيل 

  

 

ت ا���'��ة  ا�� ا���ق  ا���ق ر�3 ور�5  #-  ا��

١ CIS 642 ) ا�������ت�	و>- �EF	$ ٣ 

٢ CIS 643 ت��
�� ا�	"<� ٣ ھ�

٣ CIS 644  (��!<ا."��ر ا�������ت و��G٣ أدا 

٤ CIS 645 ��"�� ٣ +��$� ا�������ت وإ(�دة ھ�

٥ CIS 646 ������ا ��E,	�٣ ا  

٦ CIS 647 ام ا�������ت�9"� ٣ إ(�دة ا

#  
  ا�� ا���ق  ر�3 ور�5 ا���ق

ت -ا��

  ا���'��ة

١ CIS 681 &0,�ا ��E,�,�J< ٣  

٢ CIS 683 K$�"$Lا M
 ٣ $2) ا�"��Eع ا�	�
,��ت (

٣ CIS 684 �),ز	ت ا���,
 ٣  $2) ا�	�

٤ CIS 685  K$�"$ءا��PDدة: ا� ٣  >��E,�,�J ا�,��RG ا�	"�

٥ CIS 686 ��)�	"ELت ا�J�S�ا ;�
�< K$�"$Lا M
) ٣  

٦ CIS 691 �+�. ت�),U,� ٣ 


