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Master in Information Security – 2016 

First Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 
RES500 

Academic Writing and 

Research Skills 
3 None 

2 
IT500 

Business and Information 

Technology 
3 None 

   6  

 

Second Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 
CS507 

Introduction to Cyber Security 

and Digital Crime 
3 IT500 

2 CS512 Cryptography Fundamentals 3 IT500 

   6  

 

Third Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 CS562 Enterprise Cyber Security / Lab3   IT500, CS507 

2 
IT575 

Innovative Solutions in 

Complex Organizations 
3 IT500, CS507 

   6  

 

Fourth Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 
CS564 

Cyber Defense in Web Based 

Attacks 
/ Lab3   

CS562 

2 
CS664 

Cyber Security Defense and 

Countermeasures 
3 CS507, CS562 

   6  
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Fifth Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 

CS566 
Securing the Enterprise 

Infrastructure with Cyber 

Security Techniques 
/ Lab3   

CS562 

2 
CS683 

Ethical Hacking and 

Penetration Testing 
/ Lab3   

CS664 

   6  

 

Sixth Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 
CS663 

Digital Forensics and 

Investigations 
/ Lab3   

CS683 

2 
CS666 

Advanced Principles of  Cyber 

Security 
/ Lab3   

CS664 

   6  

 

 Seventh Semester 

 Course Code Course Title Credit Hours Pre-Requisite 

1 
CS685 

Information Security Legal and 

Ethical Issues 
3 

IT500 

2 
CS699 

Capstone Project - Information 

Security 
3 

Department 

Approval 

   6  
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SEU Master of Science in Information Security – 2016 
Courses Description and Prerequisites 

 
1. RES 500 Academic Writing and Research Skills This course will provide the students with 

the basics of academic writing and a broad introduction to the methodological foundations 
and tools to make research. The course covers the basics of academic writing for graduate 
level students and introduces the language of research, ethical principles and challenges, 
and the elements of the research process within quantitative, qualitative, and mixed 
methods approaches. Participants will use theoretical aspects to begin to critically review 
literature relevant to their field of interests. Students will learn how to identify problems 
to study, develop hypotheses and research questions, specify independent and dependent 
variables, check for the validity and reliability of studies and design research projects. They 
will be exposed to a broad range of designs used in their researches from laboratory and 
field experiments, surveys, content analysis, focus groups and in-depth interviewing 
Prerequisite: None 
 

2. IT500 Business and Information Technology This course is appropriate for students with 
limited experience in IT. It provides an overview of information technologies used to 
maximize organizational efficiency and effectiveness.  
Prerequisite: None 

 
3. CS507 Introduction to Cyber Security and Digital Crime: This course provides an 

introduction to cyber security and digital crime to information technology professionals 
interested in data security. Students will learn about information security threats, 
dangers, and risks that organizations face and will develop the ability to analyze potential 
vulnerabilities that can have an adverse impact on digital assets.  
Pre or co-requisite: IT500 

 
4. CS512 Cryptography Fundamentals: This course provides students with a thorough 

review of cryptography and cryptographic techniques as they apply to the area of 
information and computer security. Students will learn about various cryptography 
techniques along with their advantages and disadvantages. Additionally, discussion will 
be provided on the various systems that are used to provide secure and encrypted end-
to-end communications to include: pre-shared keys, hashing algorithms, certificates, 
public-key/private key infrastructures and shared secret keys.  
Prerequisite: IT500 

 
5. CS562 Enterprise Cyber Security: This course provides students with insight into the cyber 

security issues surrounding an enterprise including securing organizational data, 
responding to cyber based security breaches, emerging technologies, and ensuring a 
secured computing environment for safeguarding company information.  
Prerequisites: IT500 and CS507 
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6. IT575 Innovative Solutions in Complex Organizations: This course presents real world 
business problems that require effective IT solutions in complex organizations including 
collaboration with local and multinational vendors. Students analyze existing technology 
in the workplace and evaluate new trends including cloud computing, virtualization, and 
mobile solutions for remote employees in an effort to gain or maintain technological 
competitive advantages.  
Prerequisites: IT500 and CS507 
 

7. CS564 Cyber Defense in Web Based Attacks: This course includes a focus on external 
cyber security threats including the Internet, information networks and the World-Wide 
Web.  There will be a detailed view into social media, search engines, and current trends 
that integrate social media outlets into the enterprise as a means of achieving strategic 
objectives. 
Prerequisite: CS562 

 
8. CS664 Cyber Security Defense and Countermeasures: This course prepares students to 

defend enterprise networks from web based and internal attacks using techniques such 
as system hardening, encryption, policy enforcement and software/hardware intrusion 
detection systems to protect enterprise data assets.  
Prerequisite: CS507, CS562  

 
9. CS566 Securing the Enterprise Infrastructure with Cyber Security Techniques: The course 

reinforces cyber security methods in critical infrastructures equipping students with the 
knowledge and hands on experience of protecting large Windows Based infrastructure 
services. Students will also gain insight into complex cyber security system design, 
deployment, and ongoing maintenance.  
Prerequisite: CS562 

 

10. CS683 Ethical Hacking and Penetration Testing: This course provides students with the 
experience needed to secure information systems against attacks such as viruses, worms, 
as well as other system weaknesses that pose a significant danger to organizational data. 
Students learn ethical hacking and penetration testing to uncover common techniques 
used by cyber criminals to exploit system vulnerabilities.  
Prerequisite: CS664 

 
 

11. CS663 Digital Forensics and Investigations: This course provides students with insight to 
cyber security professional intrusion detection methods, information security tools, and 
preventative measures to information security risks. Students will learn how to respond 
to cyber breaches including the recovery, preservation, analysis of digital crime scene 
evidence, and proper incident response to cyber criminals.  
Prerequisite: CS683 
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12. CS666 Advanced Principles of Cyber Security: This course provides students with an 
overview of cyber security which includes a comprehensive view of organizational issues 
involved with privacy, information security, and cybercrime focused on information 
networks and systems.  
Prerequisite: CS664 

 

13. CS685 Information Security Legal and Ethical Issues: This course examines how law, 
ethics, and technology intersect in organizations that rely on information technology. 
Students will gain an understanding and insight into issues arising from privacy, secrecy, 
access control, and policy enforcement, as well as other legal and ethical dilemmas 
prevalent in today’s organizations.  
Prerequisite: IT500  
 

14. CS699 Capstone Project  - Information Security. The capstone course allows the students 
to review an organization's needs and address all the challenges involved with 
implementing and/or changing information technology focusing on information security 
in a complex organization. Students will analyze organizational objectives and propose a 
solution and a full implementation plan. The proposed solution must address strategies 
for overcoming the challenges of information security related projects such as assessing 
risks, reduction of funding, and keeping the support of executive management. Students 
will utilize skills gained throughout the program to demonstrate the ability to design an 
information security project from conception to post deployment. Prerequisite: 
Successful completion of all core and specialization coursework 
Prerequisite: Department Approval 
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2016خطة  – ماجستير أمن المعلومات  

  والمتطلبات السابقة توصيف المقررات
  

RES 500 - Academic Writing and Research Skills (3 Credits) 
بحث  عملسس والأدوات اللازمة لالزود الطلاب بأساسيات الكتابة الأكاديمية ومقدمة واسعة ليسوف المقرر هذا 

قدم المصطلحات منهجي. يغطي المساق أساسيات الكتابة الأكاديمية للطلاب على مستوى الدراسات العليا وي

. المدمجةأساليب الفي البحث والمبادئ والتحديات الأخلاقية وعناصر عملية البحث الكمية والنوعية، والمستخدمة 

مجال ضمن ذات الصلة وتحليل ونقد الدراسات السابقة دراسة استخدام الجوانب النظرية للبدء في ب طلبةسيقوم ال

دراسة وتطوير الفرضيات والأسئلة البحثية، تحديد و. سوف يتعلم الطلاب كيفية التعرف على المشاكل تخصصهم

 كونيالمشاريع البحثية. سوف تصميم لتحقق من صحة وموثوقية الدراسات واالمتغيرات المستقلة وغير المستقلة، 

عرضة لمجموعة واسعة من التصاميم المستخدمة في أبحاثهم من التجارب المختبرية والميدانية، والدراسات  الطلبة

 .متعمقةال الاستقصائية، وتحليل المحتوى، ومجموعات التركيز والمقابلات

 المتطلب السابق: لا يوجد

 

IT500 - Business and Information Technology (3 credits) 
ويقدم المقرر لمحة عامة عن  يناسب الطلبة ذوي الخبرة المحدودة في مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا المقرر 

 تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في منظمات الأعمال.

 

 المتطلب السابق: لا يوجد 

CS507 - Introduction to Cyber Security and Digital Crime 

(3 credits) 
يقدم هذا المقرر مقدمة لأمن الفضاء الإلكتروني والجريمة الرقمية لمحترفي تكنولوجيا المعلومات المهتمين بأمن 

البيانات. ويتعلم الطلاب من خلال هذا المقرر التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن المعلومات، والمخاطر التي تواجه 

ة على تحليل نقاط الضعف المحتملة التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المنظمات وتحتاج إلى تطوير القدر 

 الأصول الرقمية.

 IT500المتطلب السابق:  
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CS512 - Cryptography Fundamentals (3 credits) 
 وسلامة امن مجال في العلم هذا تطبيقات و( التشفير) البيانات تشفير علم بأساسيات المقرر الطلاب هذا يزود

 السريع التطور بسبب وذلك المجال هذا في الاساسية والعلوم الموضوعات من الموضوع هذا يعتبر حيث المعلومات

 لدراسة ملحة الحاجة باتت الحالي عصرنا وفي. الإنترنت العالمية الشبكة وبخاصة للشبكات الكبير والنمو للكمبيوتر

 الشبكات هذه استخدام يتم انه وحيث. مفتوحة شبكات عبر ببعضه العالم لارتبط وذلك التشفير علم واستخدام وفهم

  من لابد كان ولذلك والعامة، الخاصة المنظمات بين او العاديين الأشخاص بين سواء   إلكترونيا   المعلومات نقل في

 وسيتعرف. امن بشكل البيانات تبادل امكانية الى بالاضافة المعلومات هذه سرية لحفظ المثلى الطرق وايجاد معرفة

 في المستخدمة والخوارزميات والتقنيات والحديثة القديمة التشفير أنظمة على المقرر هذا دراسة خلال من الطالب

 على المقرر هذا خلال من الطالب سيتعرف كما الانظمة لهذه والعيوب المزايا لمعرفة بالاضافة البيانات تشفير

 .اليومية حياتنا في واستخداماتها المجالات من العديد في وتطبيقاتها التشفير علم في والحديثة المعاصرة الاتجاهات

 IT500ق: المتطلب الساب 

 

CS562 - Enterprise Cyber Security (3 credits) 

يقدم هذا المقرر نظرة ثاقبة في قضايا أمن الفضاء الإلكتروني المحيطة بالمنظمة بما في ذلك تأمين بيانات المنظمة، 

الخروقات الأمنية عبر الانترنت، والتكنولوجيات الناشئة، وضمان بيئة حوسبة آمنة لحماية معلومات استجابة على 

 المنظمة.

 CS507 و IT500 :المتطلب السابق 

  

IT575 - Innovative Solutions in Complex Organizations (3 

credits) 
يقدم هذا المقرر مشاكل فعلية في مجال الأعمال والتي تتطلب حلول تكنولوجيا المعلومات الفعالة في منظمات 

الأعمال المعقدة بما في ذلك التعاون مع البائعين المحليين والدوليين. ويقوم الطالب بتحليل التكنولوجيا الموجودة 

الحوسبة السحابية، والافتراضية، والحلول النقالة للموظفين  في مكان العمل وتقييم الاتجاهات الحديثة بما في ذلك

 عن بعد في محاولة لكسب أو الحفاظ على المزايا التنافسية التكنولوجية. 

   IT500 and CS507 :المتطلب السابق 

 

CS564 - Cyber Defense in Web Based Attacks (3 credits) 
كز على تهديدات أمن الإنترنت الخارجية بما في ذلك الإنترنت، وشبكات المعلومات وشبكة الإنترنت هذا المقرر ير 

وسائل الاعلام الاجتماعية، محركات البحث، والاتجاهات الحالية التي تعمل ل. سوف يكون هناك عرض تفصيلي العالمية

 هداف الاستراتيجية.على دمج وسائل الإعلام الاجتماعية في المؤسسة كوسيلة لتحقيق الأ

   CS562 : المتطلب السابق
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CS664 - Cyber Security Defense and Countermeasures (3 

credits) 
هذا المقرر يعد الطلاب للدفاع عن شبكات الشركات من الهجمات عبر شبكة الإنترنت والهجمات الداخلية باستخدام 

 ت وأنظمة الكشف برمجية/تجهيزية لحماية بيانات المؤسسة. تقنيات مثل تصلب النظام، والتشفير، وفرض السياسا

   CS562و CS507 :  المتطلب السابق 

 

CS566 - Securing the Enterprise Infrastructure with 

Cyber Security Techniques (3 credits) 
اللازمة  والخبرة بالمعرفة الطلاب زودوي الحساسة التحتية البنى في الإلكتروني الفضاء أمن أساليب يعززهذا المقرر 

 الأمن نظمونشر وصيانة  تصميمفي  ثاقبة نظرة أيضا لطلابكتسب اسي. كبيرةال التحتية البنية خدمات حمايةل

 .معقدةال السيبراني

   CS562ق: المتطلب الساب

  

CS683 - Ethical Hacking and Penetration Testing (3 

credits) 
يزود هذا المقرر للطالب الخبرة اللازمة لتأمين نظم المعلومات ضد الهجمات مثل الفيروسات، والديدان الالكترونية، 

وكذلك نقاط الضعف الأخرى التي تشكل خطرا  كبيرا  على بيانات المنظمة. و يتعلم الطلاب القرصنة الأخلاقية واختبار 

 ستخدمها مجرمو الإنترنت لاستغلال نقاط الضعف في النظام. الاختراق للكشف عن التقنيات الشائعة التي ي

 CS664: المتطلب السابق

 

CS663 - Digital Forensics and Investigations (3 credits) 
يزود هذا المقرر الطالب بنظرة داخلية عن التعليمات والتوجيهات ذات العلاقة بأمن الفضاء الالكتروني الاحترافي، 

وأدوات أمن المعلومات، والتدابير الوقائية لمخاطر أمن المعلومات. وسوف يتعلم الطلاب كيفية الرد على الانتهاكات 

تحليل الأدلة في مسرح الجريمة الرقمية، والاستجابة المناسبة للحوادث الالكترونية بما في ذلك الانتعاش، والحفاظ، و

 الصادرة عن مجرمي الإنترنت. 

  CS683: المتطلب السابق 

 

CS666 - Advanced Principles of Cyber Security (3 credits) 
للقضايا التنظيمية المعنية يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن أمن الفضاء الالكتروني الذي يتضمن رؤية شاملة 

 بالخصوصية، وأمن المعلومات، والجرائم الإلكترونية التي تركز على شبكات وأنظمة المعلومات.

 CS664 ق: المتطلب الساب 
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CS685 - Information Security Legal and Ethical Issues (3 

credits) 
بحث هذا المقرر كيفية تقاطع كل من القانون، والأخلاق، والتكنولوجيا في المنظمات التي تعتمد على تكنولوجيا ي

المعلومات. ويكتسب الطلاب على الفهم والتبصر حول القضايا الناشئة عن الخصوصية، والسرية، ومراقبة الدخول، 

 منظمات المعاصرة. الوالأخلاقية السائدة في  وفرض السياسات، فضلا عن غيرها من الإشكاليات القانونية

 IT500 ق: المتطلب الساب

 

CS699-Capstone - Information Security (3 credits) 
يسمح هذا لمقرر للطلاب لمراجعة احتياجات المنظمة ومعالجة كافة التحديات المصاحبة لتنفيذ و / أو تغيير تكنولوجيا 

المعلومات في المنظمات المعقدة. وسيقوم الطلاب تحليل أهداف المنظمة لاقتراح المعلومات مع التركيز على أمن 

الحلول وخطة التنفيذ الشاملة. ويتعين على المقترح معالجة الاستراتيجيات اللازمة للتغلب على التحديات التي قد 

ومحدودية التمويل، والحفاظ  تواجه المشاريع المتعلقة بأمن المعلومات على سبيل المثال لا الحصر تقييم المخاطر،

على دعم الإدارة التنفيذي. وسيقوم الطلاب باستخدام المهارات المكتسبة خلال البرنامج لإثبات القدرة على تصميم 

  .مشروع أمن معلومات من مرحلة التصميم إلى مرحلة ما بعد التنفيذ

وموافقة القسم ةالمتطلب سابق: الانتهاء بنجاح من كل المتطلبات الأساسية والتخصصي  


