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 :تكنولوجيا المعلوماتفي تخصص الماجستير  .11

 نبذة عامة 

يسعى برنامج املاجستري يف تكنولوجيا املعلومات اىل ختريج كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع 

التطورات التكنولوجية قادرة على سد الفجوة بني متطلبات سوا العمل واحللول التقنية 

ويهدف الربنامج إىل تنمية وتطوير املهارات العلمية والبح ية والعملية للطلبة يف جماالت 

يا احلدي ة م ل علم البيانات وتعلم االلة و احلوسبة السحابية وإنرتنت األشياء التكنولوج

واألمن السيرباني وغريها من اجملاالت احلدي ة، مبا يضمن تأهيلهم مهنيًا للعمل يف جماالت 

تكنولوجيا املعلومات املختلفة سواء كباح ني أو كمحللي بيانات أو كمصممي ومطوري 

ذلك ضمن ختصص علمي متميز جيمع بني جمالني هما تكنولوجيا أنظمة ذكية ملوسبة، و

 .املعلومات و االتصاالت

كما ويسعى الربنامج لصقل مهارات الدارسني البح ية والعملية لتمكينهم من التنافس يف 

االسواا احمللية والدولية، وبصفة خاصة يف ظل اقتصادات العوملة والتغريات والتطورات 

املتالحقة ال سيما وأن العديد من الشركات العاملة يف جماالت  اإلقتصادية العاملية

التكنولوجيا تتخطى احلدود اجلغرافية، حيث أن كربى شركات التكنولوجيا يف السوا 

 الفلسطينية تعمل يف جمال تزويد جمموعة من الشركات اخلارجية خبدمات التطوير والدعم

(Outsourcing) التطلعات الو نية يف تشجيع البحث العلمي ، هذا وينسجم الربنامج مع

والتوجه حنو دعم االقتصاد احمللي وتوفري املزيد من فرص العمل عن  ريق إمداد الشركات 

 .اخلارجية بالكوادر البشرية املؤهلة

 :مبررات طرح برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات

مات وتعزيز البحث العلمي يف مواكبة التطورات احلالية واملتتالية يف تكنولوجيا املعلو •

 .جمال تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها يف  تلف مناحي احلياة

 .حاجة اجملتمع لربنامج يواكب التطورات العلمية على غرار اجلامعات العاملية •

وجود  لب مللي وعاملي متزايد على املتخصصني يف جمال تكنولوجيا املعلومات و  •

 .ث التقنياتالذين ميتلكون املعرفة بأحد

 .تأهيل خرجيي الربنامج لاللتحاا بربامج الدكتوراش •
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 :األهداف العامة لبرنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات

 :يهدف برنامج ماجستري تكنولوجيا املعلومات اىل

اعداد كفاءات متميزة قادرة على املنافسة عاملًيا واملساهمة بشكل فاعل يف جمال  -

 .تكنولوجيا املعلومات

طوير وتعزيز قدرات اخلرجيني البح ية، وتزويدهم باملهارات التحليلية اليت متكنهم ت  -

 .من لعب دور فعال يف البحث العلمي وحل مشاكل احلياة العملية

اكساب خرجيي الربنامج باملعرفة العلمية واملهارات العملية يف جماالت تكنولوجيا   -

 .املعلومات احلدي ة

 .دث اجملاالت التكنولوجيةتعزيز البحث العلمي يف أح  -

 .اعداد خرجيني يتمتعون مبهارات عالية قادرين على تلبية املطالب احمللية والعاملية  -

تعزيز فرص خرجيي الربنامج يف احلصول على العمل مبا يتماشى مع املطالب العاملية   -

 .لالستعانة مبصادر خارجية والعمل احلر

ية والعاملية لضمان االنسجام بني مهارات ربط الربنامج باحتياجات األسواا احملل  -

 .اخلرجيني املكتسبة ومتطلبات هذش االسواا

 .اعداد خرجيني قادرين على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة  -

 .تأهيل خرجيي الربنامج لاللتحاا بربامج الدكتوراش  -

جمموعة اعداد كفاءات قادرة على األداء بنجال واحلصول على النتائج املرجوة يف   -

 .متنوعة من بيئات تكنولوجيا املعلومات يف القطاعني العام واخلاص

اعداد خرجيني قادرين على تطبيق مبادئ تكنولوجيا املعلومات السليمة لتحقيق  -

 .الفائدة القصوى من استخدام نظم املعلومات

 فرص عمل خريجي برنامج 

خارجية لتوفري خدمات مع ظهور العمل احلر والتعاقد اخلارجي واالستعانة مبصادر 

تكنولوجيا املعلومات، هناك حاجة ماسة على املستويني احمللي والعاملي لكفاءات علمية 

تتمتع مبهارات عالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتلبية هذش احلاجة، يسعى برنامج 

ق تطبيق املاجستري يف تكنولوجيا املعلومات إىل اعداد الطلبة لتولي أدوار قيادية حيث يتعل

تكنولوجيا املعلومات با.دف النهائي املتم ل يف ربط األشخاص واملنظمات واجملتمعات 
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لتعزيز قدرتهم على النجال، وفيما يلي قائمة بفرص العمل احملتملة خلرجيي برنامج 

 :املاجستري

 .مللل نظم املعلومات -

 .مللل/ عال بيانات -

 .مدير نظم املعلومات -

 .مسؤول/مهندس شبكات -

 .س/مطور برجمياتمهند -

 .مدير/ مطور قاعدة البيانات -

 .مللل/ مهندس / متخصص أمن املعلومات -

 .مسؤول/مهندس نظم املعلومات -

 .باحث/ ملاضر / مدرس -

 خطة برنامج ماجستير في تكنولوجيا المعلومات 

للحصول على درجة ماجستري يف ختصص تكنولوجيا املعلومات، على الطالب أن يتم بنجال 

 :تمدة على النحو التالي( ساعة مع36)

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 18 املتطلبات االساسية 1

 12 مقررات اختيارية 2

 6 رسالة أو حلقة نقاش )ندوة( 3

 36 اجملموع

 ساعة معتمدة(   18المقررات األساسية: )

   يف اجلدول اآلتيكما هو مبني   ( ساعة معتمدة18الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم االلة 6402

 - - 3 3 حتليل وتصميم نظم املعلومات 6412

 - - 3 3 مناهج البحث لتكنولوجيا املعلومات 6460
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 تقنيات االتصاالت الالسلكية 6461

 - - 3 3 وشبكات احلاسوباتصاالت  6462

 6461 - 3 3 تقنيات إنرتنت األشياء 6466

    18 اجملممع

 ساعات معتمدة(  6الرسالة أو حلقة نقاش )ندوة(: )

ميكن للطالب االختيار بني خيار الرسالة وحلقة نقاش )ندوة(، ويشمل خيار احللقة حلقة 

 :اآلتي، على النحو 2وحلقة نقاش )ندوة(  1نقاش )ندوة( 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 ساعة 18اجتياة  - 3 3 1حلقة نقاش )ندوة(  6497

 ساعة 18اجتياة  - 3 3 2حلقة نقاش )ندوة(  6498

 ساعة 18اجتياة  - 6 6 الرسالة )مسار الرسالة( 6499

    18 اجملممع

 

 ساعة معتمدة(  12)المساقات االختيارية:  

 من بني املساقات اآلتية    ( ساعة معتمدة12يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 قاعدة بيانات متقدمة 6401

6403 
موضوعات خاصة يف تكنولوجيا 

 املعلومات
3 3 - - 

 - - 3 3 األمن السيرباني 6463

 - - 3 3 ملاكاة و منذجة وحتليل الشبكات 6465

 - - 3 3 احلوسبة السحابية 6467
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

  - 3 3 علم البيانات 6468

 6461 - 3 3 اتصاالت السلكية متقدمة 6469

 - - 3 3 هندسة الربجميات املتقدمة 6476

 الخطة الدراسية: 

 السنة األوىل/ الفصل ال اني األوىل/ الفصل األولالسنة 

 تقنيات االتصاالت الالسلكية مناهج البحث لتكنولوجيا املعلومات

 حتليل وتصميم نظم املعلومات اتصاالت احلاسوب والشبكات

 مقرر اختياري تعلم االلة

 السنة ال انية / الفصل ال اني السنة ال انية / الفصل األول

 اختياري تقنيات إنرتنت األشياء

 اختياري اختياري

 2الرسالة/ حلقة نقاش )ندوة(  1الرسالة/ حلقة نقاش )ندوة( 


