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 (N/482/7/0107) نية املعلوماتقتيف  ماجستري :الربانمج .1
 MC03  :الرمز . 2
  وزارة التعليم العايل: بياانت تصريح .3

i.  :رقم التصريح من قطاع التعليم اخلاصJPT/BPP (U)1000-801/64/Jld.6(9) 
ii. :م2021فرباير  15اتريخ إصدار التصريح 

 االعتماد األكادميي:  .4
 املؤهالت املاليزية اجلهة: وكالة (Malaysian Qualification Agency) 
  :رقم التسجيل(FA7213 ) 

 الكلية والقسم:  .5
 العلوم وتقنية املعلومات كليةالكلية:  

 /http://fstm.kuis.edu.myاملوقع اإللكرتوين: 
 : نوعية الدراسة .6

 أو غري متفرغ متفرغ 
 (اسستريكتابة حبث )رسالة املالدراسة:   طبيعة 

  اللغة املاليويةلجنليز  و اال ابللغة لغة الدراسة: .7
 مدة الدراسة:  . 8

 فصول دراسية )سنة وشهران( 3متفرغ: 
 فصول دراسية )سنتان وشهران( 6غري متفرغ: 

 أسبوًعا من احملاضرات وأسبوعني من امتحاانت الفصل الدراسي النهائي. 14حيتو  كل فصل دراسي على 
 : أوقات الدراسة .9

  مساًء. 10:00صباًحا إىل  8:00من االثنني إىل اجلمعة ، من الساعة 
  مساًء  9:30مساًء إىل  6:00ساعات احملاضرة من  فإن )مواد فقط( ابلنسبة لربانمج املاسستري 
 .ويتم ترتيب سدول احملاضرات وفًقا لقرار قسم اإلدارة األكادميية يف الكلية 

 القبول: متطلبات  .10
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  احلصول على درسة البكالوريوس يف تقنية املعلومات أو التخصصات املتعلقة بتقنية املعلومات أو ما
 أو 2.75هبا مبعدل تراكمي ال يقل يعادهلا من سامعات معرتف 

  احلصول على درسة البكالوريوس يف تقنية املعلومات أو التخصصات املتعلقة بتقنية املعلومات أو ما
 يف نظم التقييم األخرى. يساويهما  2.50 – 2.75يعادهلا من سامعات معرتف هبا مبعدل تراكمي 

 أو 
  ومات أو ما مات أو التخصصات املتعلقة بتقنية املعلاحلصول على درسة البكالوريوس يف تقنية املعلو

سنني  5بشرط أن يكون لديه خربة عملية ملدة  2.00يعادهلا من سامعات معرتف هبا مبعدل تراكمي 
 يف نفس اجملال. أو

  ة بشرط أن يسجل مواد إضافيمن سامعات معرتف  أخراحلصول على درسة البكالوريوس يف جمال
 . مطلوبة

  بكالوريوس يف غري ختصص احلاسوب يلزمهم تسجيل كل املواد  اتالذين محلوا شهاداملرشحون
 اجلامعية املطلوبة قبل االستمرار يف الربانمج. 

 يقدر الطالب بعد إمتام هذا الربانمج علىخمرسات الربانمج:  .11
 املعلومات.حتكم املعرفة املتقدمة بكفاءة عالية يف اجملاالت ذات العالقة بتكنولوسيا . 1
 تطبيق التفكري النقد  يف اختاذ القرارات وحل املشكالت بشكل مهارات املعرفية.. 2
 .يف جمال تقنية املعلوماتواسعة إظهار مهارات فنية  .3
 .مع الشريعة اإلسالمية يتوافقومسؤوليات الشخصية واالستماعية مبا  كبرية   . إظهار مهارات4
 .الشفو  والكتايبالتصال يف ا ذاتية مهارات اكتساب .5
 .املعلومات / التكنولوسيا الرقمية لدعم التعلم وحل املشكالت والتواصل بشكل أخالقيتقنية . استخدام 6
 .. تطبيق مهارات العددية من خالل أساليب الكمية7
 .وطبيعة املسؤولية يف الفريق اتاختاذ القرار يف القيادة اجليدة ومهارات روح . إظهار 8
 .إظهار األخالق الشخصية واملهارات االستماعية اجليدة القائمة على الشريعة اإلسالمية. 9
 .الوظيفي يعزز مهارات تنظيم املشاريع  املشاريع التطوير  إدارةإظهار مهارات . 10
 إثبات من خالل اخلدمة، قيمة اإلنضباط املهنية واإلنسانية واألخالقية.. 11

 ساعة معتمدة 45 :املعتمدة الساعاتعدد إمجايل  .12
 


