
نبذة عن البرنامج:
السوق  احتياجات  مواكبة  إلى  حثيث  بشكل  األهلية  عمان  جامعة  تسعى 
المحلي واإلقليمي من التخصصات األكثر طلبا. وفي هذا اإلطار واستجابة 
للزيادة المتسارعة في حوادث األمن السيبراني التي تشهدها المؤسسات 
والشركات على اختالف أحجامها فقد تم استحداث برنامج الماجستير في 
بالمعرفة  إعداد متخصصين ُمسّلحين  إلى  السيبراني والذي يهدف  األمن 
الهجمات  خطر  من  المؤسسات  لحماية  تؤهلهم  التي  والعملية  النظرية 

السيبرانية آخذين بعين االعتبار األبعاد القانونية ذات الصلة.
يشتمل هذا البرنامج على المواد النظرية الالزمة لتزويد الطالب بالمفاهيم 
المشاكل  فهم  على  القدرة  تعطيه  والتي  السيبراني،  لألمن  األساسية 
األمنية السيبرانية التي تواجهها الحكومات والشركات واألفراد. ويشتمل 
البرنامج كذلك على المواد العملية الالزمة لتزويد الطالب بالمهارات التي 
الهجمات  من  والتعافي  والتصدي  والكشف  الوقاية  على  تساعده 

السيبرانية. 

ماجستير
األمن

السيبراني

ملزيد من املعلومات: هاتف: 96253500211 فرعي (2450) أو (2046)
E-mail: Dean_grad@ammanu.edu.jo

www.ammanu.edu.jo

ماجستير
األمن

السيبراني



لغة الدراسة:
 العربية واإلنجليزية  
رسوم الساعات:

200 دينار/ ساعة لحملة الجنسية األردنية و 
غير  الجنسية  لحملة  ساعة  دينار/   275

األردنية
من يحق له التسجيل: 

درجة  على  الحاصلين  الطلبة  جميع 
البكالوريوس من:

1. جميع  تخصصات كلية تقنية المعلومات.
2. كلية الهندسة:

   • تخصص هندسة الحاسوب
   • تخصص هندسة الكهرباء

   • تخصص هندسة االتصاالت
3. كلية االعمال:

   • تخصص نظم المعلومات اإلدارية
   • تخصص التجارة االلكترونية

أعاله  للتخصصات  المناظرة  التخصصات  أو 
أو القريبة من المجال.

آلية التسجيل:
العليا  الدراسات  الطلبات في عمادة  تقدم 
والبحث العلمي بحسب المواعيد التي تعلن 
على موقع الجامعة االلكتروني واالعالنات 
ويتم  المحلية.  الصحف  في  الرسمية 
هاتفيًا  المقبولين  الطلبة  مخاطبة 
والتسجيـــــــــل  القبــــــول  عملية  الستكمال 

في دائـــــــــــــرة القبول والتسجيل.  

الوثائق المطلوبة:
صــــورة مصدقــــة حسب األصول عن شهادة 

الثانوية العامة.
صورة مصدقـــــة عــــــــــــن الشهــــادة الجامعية 

األولى (مصدقة البكالوريوس).
صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم (إن وجد).

كشـــــــف عالمـــــــات السنــــوات الدراسية في 
البكالوريوس والدبلـــــــــوم مصـــــــدق حســــــب 

األصول.
شهــــــادة الميالد األصليـــة أو صورة مصدقة 

عنها (للطلبة األردنيين).
ثالث صور شخصية.

صورة مصدقـــــة عن هويـــــة األحوال المدنية 
مصدقة من دائرة األحوال المدنية (للطلبة 
األردنيين) وصــــورة عــــن جواز السفــر للطلبة 

غير األردنيين.
صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة 
الذكور من مواليــــــد عـــــــام 1989 فما فوق 

(للطلبة األردنيين).
عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون 
في مؤسســــــات رسميـــــــــة أو حكوميــــــة أو 
أخرى تشترط  وأية جهات  المسلحة  القوات 
حصول الطالب على الموافـــــــقة المسبــــــقة 

للدراسة (للطلبة األردنيين).
الحصول على معـــادلــــــة الشهــادة الجامعية 
األولى البكالوريوس لخريجي الجامعات غير 
العالي  التعليم  وزارة  من  معتمدة  األردنية 
والبحث العلمــــــي للطلبــــــــــة األردنيين ومن 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من 

يقوم مقامها في بلد الطالب غير األردني.
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المجاالت المهنية المتاحة لخريجي البرنامج:
يتيح البرنامج فرصة العمل في كثير من المجاالت مثل: قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع 

المالي والمصرفي وقطاع االتصاالت وقطاع التجارة األلكترونية. 

الخطة الدراسية: 
يطرح برنامج الماجستير في االمن السيبراني بمساري الرسالة واالمتحان الشامل وتتكون 

الخطة الدراسية من (33) ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:

مسار الرسالة:
    أ . متطلبات التخصص االجبارية: (18) ساعة معتمدة وتشمل المواد االتية: 

متطلبات اللغة اإلنجليزية (أي من اإلمتحانات اآلتية):

AMIDEAST                               69 / فرع االردن   (iBT) توفل
British Council                              5.5 / فرع االردن  IELTS

االمتحان المكافئ                  65 %                            مراكز اللغات في الجامعات
                                             الرسمية االردنية

الشهادة                    الحد األدنى للعالمة    المصدر

يعفى الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس من الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية من شرط اللغة اإلنجليزية

 

اسم المادة

أساليب البحث العلمي

األمن السيبراني

أمن الشبكات

تحقيقات األدلة الرقمية

التشفير

الجرائم اإللكترونية وقوانينها

3

3

3

3

3

3

الساعات المعتمدة



ب. المتطلبات االختيارية: (6) ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد االتية:

 

اسم المادة
إدارة مخاطر نظم المعلومات 

إدارة مشاريع نظم المعلومات 
حوكمة األمن السيبراني 

فحص وتحليل االختراق
مراقبة أمن نظم المعلومات

تحليل األدلة الرقمية في نظم التشغيل
تطوير البرمجيات االمنة

مواضيع متقدمة في األمن السيبراني
تدقيق نظم المعلومات

أمن التجارة االلكترونية

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات المعتمدة

أ . متطلبات التخصص االجبارية:
(24) ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية:

 ج. متطلبات الرسالة: (9) ساعات معتمدة

 

اسم المادة
أساليب البحث العلمي

األمن السيبراني
أمن الشبكات

تحقيقات األدلة الرقمية
التشفير

الجرائم اإللكترونية وقوانينها
تدقيق نظم المعلومات

أمن التجارة االلكترونية

3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات
المعتمدة

ب . المتطلبات االختيارية: (9) ساعات معتمدة 
يختارها الطالب من المواد االتية:

 

اسم المادة
إدارة مخاطر نظم المعلومات 

إدارة مشاريع نظم المعلومات 
حوكمة األمن السيبراني 

فحص وتحليل االختراق
مراقبة أمن نظم المعلومات

تحليل األدلة الرقمية في نظم التشغيل
تطوير البرمجيات االمنة

مواضيع متقدمة في األمن السيبراني

3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات
المعتمدة

مسار الشامل:


