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 الخطة االسترشادية لتخصص االمن السيبراني

 السنـــة األولـــــــى 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

ي تكنولوجيا المعلومات 401102
 
طلبة ( 2مهارات في الحاسوب) 011124 3 مقدمة ف

 العلوم
3 

 3 أمن التجارة االلكترونية 407105 3 مبادئ األمن السيبراني 407101
 3 )1شبكات الحاسوب ) 401224 3 )1تفاضل وتكامل) 404101
 3 )1اللغة العربية ) مهارات في 205123 3 )1مهارات في اللغة اإلنجليزية ) 205125

 3 متطلب جامعة اختياري  3 متطلب جامعة اختياري 

 15 المجموع 15 المجموع
 

 السنـــة الثانيــــــة 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

 3 )2لغة البرمجة ) 401212 3 )1البرمجة)لغة  401211
 3 مقدمة في الخوارزميات  401115 3 )1جبر خطي) 404241
 3 إدارة وتقييم المخاطر 407201 3 تركيب البيانات 401251
 3 قواعد البيانات 406252 3 أمن وحماية الشبكات وتطبيقاتها 407312

 3 ) 1واالحتماالت)االحصاء  404131 3 متطلب كلية اختياري 
 3 العلوم العسكرية 205107 1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 205127
      2 الريادة واالبتكار 205126

 18 المجموع 18 المجموع
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 السنـــة الثالثــــة 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

 3 أمن البيانات والبرمجيات 407210 3 تشفير البيانات 401334
 3 راقبة الشبكات وتوثيقهام 407316 3 برمجة أمن المعلومات 407203
 3 األختراق األخالقي  407325 3 بروتوكوالت االتصال اآلمنة  407322
 3 برمجة تطبيقات االنترنت 407356 3   الرياضيات المنفصلة 404152

 3 تحليالت البيانات 407302 3 إختياري تطلب تخصصم 

 3 التربية الوطنية 205110 3 المهارات الحياتية 205128

 18 المجموع 18 المجموع
 

 السنـــة الرابعـــــــة 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

رقم 
 المادة

الساعات  اسم المادة
 المعتمدة

 3 الشبكات وتراسل البيانات 407326 3 أمن البنية التحتية بإستخدام لينكس 407401
 3 إختياري تطلب تخصصم   3 مقدمة الى االدلة الجنائية الرقمية 407310
 3 تطلبات حرةم  3 الذكاء االصطناعي 401453

 3 متطلب جامعة اختياري   3 إختياري تطلب تخصصم 

األمن  -التدريب الميداني  407421
 السيبراني

 3 األمن السيبراني -مشروع التخرج  407422 3

 15 المجموع 15 المجموع
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