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 66 )انكهٙ(ػرذ انساػاخ انرشاسٛح  .7

  ذاشٚخ إػراذ ْسا انٕصف  .8

 -                               أْراف انًمصش-9
انثٛاَاخ انحٕاسٛة ٔأيُٛح أًْٛح يؼصفح ٔ  انثٛاَاخ انرٙ ذصكز ػهٗأليُٛح انحٕاسٛة ٔيمريح نهًٕاضٛغ انصئٛسٛح 

ذؼصٚفاااخ ْايااح )أيُٛااح انحٕاسااٛة ا أيُٛااح اننااثكاخ ا أيُٛااح  ٔذطثٛمٓااا انؼًهااٙ. ٔتطثٛؼااح انحااال ٚحراإ٘ ػهااٗ

ا شفصج انًفراح انؼااو ا ذنافٛص  انثٛاَااخ انمٛاساٛح ا انرنافٛص االَساٛاتٙ ا انفاٚصٔسااخ ا جارشاٌ انُااش االَرصَٛد( 

نغاح ػانٛااح انًماصش ٔٚساردرو ْاسا ا ٕيااخ انااٗ كٛفٛاح يُاغ ْاسِ انٓجًااخ أ افنااانٓأذٓارف ايُٛاح انًؼه ٔغٛصْااا

إلخاصا  ااناة تًٓااشاخ تصيجٛاح يدرهفاح ذؤْهاّ نهؼًام فاٙ انًمصش  انًسرٕٖ فٙ ذطثٛك انًمصش كًا ٔٚٓرف ْسا

 .يثررئ سٕق انؼًم كًثصيج

 هشاخؼخ أداء هؤعغبد الزؼلين الؼبلي ))هشاخؼخ الجشًبهح األكبديوي((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 

 

 

 يدصجاخ انرؼهى ٔاصائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9

  انًؼصفح ٔانفٓى -أ
 اكرساب يا ذى ذٕضٛحّ يٍ انًفصذاخ فٙ حمم "انًٕاضٛغ انًطهٕب تحثٓا ٔ شًٕنٓا " -

 تهغح انثصيجح اكرساب يٓاشاخ انثصيجح  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات ةوكتاب البرمجة علً قادر الطالب ان من التأكد -
 يٍ خالل تحٕز انردص   بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 اخ انداصح تانًٕضٕع انًٓاش  -ب 

 ذماشٚص ػهًٛح – 1ب

 تحٕز ذدص   – 2ب

 اصائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 لصاءاخ ا ذؼهى زاذٙ ا حهماخ َماش.  -

 انررشٚثاخ ٔاألَنطح فٙ لاػح انرشس .  -

 انًٕالغ االنكرصَٔٛح نإلفاذج يُٓا . انًصاذش ٔإششاذ انطالب إنٗ تؼض  -

 اصائك انرمٛٛى      

 فٙ لاػح انرشس. انًناشكح

 ذمرٚى األَنطح 

 ٔأَنطح . ئٛحٕٚيٛح ٔشٓصٚح َٔٓااخرثاشاخ 
 يٓاشاخ انرفكٛص - 

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1 
 انرفكٛص انًُطمٙ ٔانثصيجٙ إلٚجاذ حهٕل نهًناكم انثصيجٛح. -2 

   والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوٌر  -3 

 اصائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف . 

 لألنشطة والواجبات. الدرجة من نسبة تخصٌص 

 اصائك انرمٛٛى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 الواجبات. تقدٌم فً المحدد بالموعد زامااللت 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن الٌومٌة والشهرٌة والنهائٌة االختبارات تعتبر. 

 انًٓاشاخ  انؼايح ٔانًُمٕنح ) انًٓاشاخ األخصٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕش انندصٙ (. -ذ 

 التقنٌة. لوسائ مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1ذ

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2ذ

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3ذ

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4ذ



 ثٌيخ الوقشس. 01
 

 هخشخبد الزؼلن الوطلْثخ الغبػبد األعجْع
اعن الْزذح / الوغبق 

 أّ الوْضْع
 طشيقخ الزقيين طشيقخ الزؼلين

 4 االّل
رؼشيفففف اهٌيفففخ السْاعفففيت ل أهٌيفففخ الةفففج بد ل اهٌيفففخ 

الوجفففبدال االعبعفففيخ  فففي االًزشًيفففذ ل ّالزؼفففش  ػلففف  

 رصوين الٌظبم األهٌي.

 ًظشي + ػولي مقدمة 
اعئلخ ػبهخ 

 ّهٌبقةخ

 4 الثبًي

 GF(2)الزؼففش  ػلفف  هزؼففذداد السففذّد ػلفف  السقفف  

زبص  قغوزِب ّػوليخ زغفبة ّايدبد زبص  ضشثِب ّ

اػففذاد الوزؼففذداد القبثلففخ ّالبيففش قبثلففخ لد زففضال ّػففذد 

 الوزؼذداد االّليخ.

 الخلفية الرياضية
 الساندة لعلم التشفير

 ًظشي + ػولي
اعئلخ ػبهخ 

ّهٌبقةخ اّ 

 اهزسبى اًي

 4 الثبلث
رؼشيففف ًظففبم الزةففنيش االًغففيبثي ّرؼشيففف  ْاسصهيففخ 

 ففشاج هففي  ْاسصهيففخ  طيففخ الونزففبذ ّرْليففذ هززبثؼففخ ا

 ّالخْاسصهيبد الد طيخ هغ االهثلخ

 ًظشي + ػولي التشفير االنسيابي
أعئلخ ػبهخ 

 ّهٌبقةخ

 4 الشاثغ
رطجيق ػوليزفي الزةفنيش ّ فف ةفنشح  في ًظفبم الزةفنيش 

 االًغيبثي الخطي ّ الد طي هغ االهثلخ
 ًظشي + ػولي التشفير االنسيابي

أعئلخ ػبهخ 

ّهٌبقةخ 

 اهزسبى اًيّ

 4 الخبهظ
اال زجفففبساد االعبعفففيخ للؼةفففْاايخ )ا زجفففبس الز فففشاس ل 

ا زجبس الزغلغ  ل ا زجبس ثْكش ل ا زجبس الزٌنيز ل ا زجبس 

 هوبًؼخ االسرجبط(  هغ االهثلخ

 ًظشي + ػولي التشفير االنسيابي
أعئلخ ػبهخ 

ّهٌبقةخ اّ 

 اهزسبى اًي

 4 الغبدط

د الونزفففففبذ هجفففففبال ةفففففنشح الونزفففففبذ الؼفففففبمل ه ًْفففففب

الؼبملرطجيقففففففبد هٌظْهففففففخ رةففففففنيش الونزففففففبذ الؼففففففبمل 

( هفففغ RSA ْاسصهيفففبد الونزفففبذ الؼفففبم)  ْسصهيفففخ 

 االهثلخ

 ًظشي + ػولي المفتاح العام
اعئلخ ػبهخ ّ 

 هٌبقةخ

 4 الغبثغ
هففغ  RSAرطجيففق ػوليزففي الزةففنيش ّ ففف الةففنشح  ففي 

 االهثلخ 
 اعئلخ ػبهخ ًظشي + ػولي المفتاح العام

 4 الثبهي
هفففغ رْضفففير  ْاسصهيزفففَ  Knapsackؼشيفففف ًظفففبم ر

رطجيففق ػوليزففي الزةففنيش ّ ففف الةففنشح  ففي  ضففد ػففي 

Knapsack  هغ االهثلخ 

 ًظشي + ػولي المفتاح العام
 الواجبات
 الجماعية

 4 الزبعغ
 Authenticationاثجففففففبد صفففففففسخ الشعففففففبلخ 

Requirements  هغ رْضير داالد اثجبد االصبلخ. 
 اعئلخ ػبهخ ليًظشي + ػو المفتاح العام

 4 الؼبةش
طريقةةةةةة  ،توضةةةةي   DESمقدمةةةةة عةةةةي خوار ميةةةةةة 

  خطةةوات شنشةال المفةاتي  الفرعيةةة ،  اسةتخدام الجةدو 
 .DES آلية عم  خوار مية ثم بياي

التشفير البيانات 
 القياسية

 اهزسبى ةِشي ًظشي + ػولي

 4 السبدي ػةش
رطجيق  ضد ػي  DESأًوبط  ْاسصهيخ الزؼش  ػل  

 هغ االهثلخ DESزةنيش ّ ف الةنشح  ي ػوليزي ال

التشفير البيانات 
 القياسية

 اعئلخ ػبهخ ًظشي + ػولي

 4 الثبًي ػةش

ل هغ رْضير  الببيخ   Firewallsرؼشيف  خذساى الٌبس

هففي خففذاس الٌففبس ل اعففزخذاهبرَ ل  صففباا خففذاس الٌففبس 

Firewall Characteristics ل   ل قذساد خذاس الٌبس

الٌفففبس ل  اًفففْاع خفففذساى الٌفففبس ًقفففبط الضفففؼف لدفففذاس 

Types of Firewalls.ل رة يدد خذاس الٌبس 

 ًظشي + ػولي جدراي النار
 هٌبقةخ ّ 
 الواجبات
 الجماعية

 4 الثبلث ػةش

ل هغ رْضير طشق  خشاان السبعْةالزؼش  ػل  

 الذّا غ السر بة هخزلف خشاان الوؼلْهبريخ االززيبل ّ

 يشّط ل  ل الزؼش  ػHackerالِبكش ل ّرؼشيف 

لقذسارَ ل رصٌينبرَ ل طشق اًزةبسٍ ل السبعْة 

الزخلا ّالسوبيخ هي  ل اكزةب  إصبثخ األقشاص

أًظوخ أهي ّزوبيخ  لأهي ّزوبيخ الجيبًبد  لالنيشّط

 User ّضغ أدلخ رأكيذيخل  الجيبًبد

Authentications قْاًيي ل زقْق الول يخ الن شيخل

 . زقْق الول يخ الن شيخ

 ًظشي + ػولي ةخشاان السبعْ
 الواجبات
 الجماعية

 اهزسبى اًيّ

 4 الشاثغ ػةش
مقدمة ، تشفير البريد االلكترونةي ،كيةي يعمة  ال ة ، 
عمةة  الفةةايرو  لةةي البريةةد االلكترونةةي، الخ و ةةية 

 الممتا ة، تطبيقات امنية البريد االلكتروني
 ًظشي + ػولي امنية البريد االلكتروني

هٌبقةخ ّ أعئلخ 

 ػبهخ

 4 ػةشالخبهظ 

هقذهخ ل رةنيش الْيت لاُويخ هْقغ الْيت ل الوؼبييش 

القيبعيخ ػٌذ الزصوين ل الوجبدال االعبعيخ  ي رصوين 

هْاقغ الْيت ل اهٌيخ هْقغ الْيتل رِذيذاد اهٌيخ 

 الْيتل اردبُبد اهٌيخ هشّس الْيت

 هٌبقةخ ًظشي + ػولي أمنية مواقع الويب



 

 

 

 انثُٛح انرحرٛح  .11

 :انمصاءاخ انًطهٕتح 

  انُصٕص األساسٛح 
 كرة انًمصش 
      ٖأخص 
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يرطهثاخ خاصح ) ٔذنًم ػهٗ سثٛم انًثال 

 ٔشش انؼًم ٔانرٔشٚاخ ٔانثصيجٛاخ ٔانًٕالغ

 االنكرصَٔٛح (

 انًٕالغ االنكرصَٔٛح انصصُٛح.

   Visual Basic 6انثصايجثاخ:

اندرياخ االجرًاػٛح ) ٔذنًم ػهٗ سثٛم انًثال 

يحاضصاخ انضٕٛف ٔانررشٚة انًُٓٙ 

 ٔانرشاساخ انًٛراَٛح ( 
 .انررشٚة انؼًهٙ ٔيناشٚغ تحٕز انردص 

 انمثٕل  .12

 426/ ح 1َاخايُٛح انحٕاسٛة ٔانثٛا انًرطهثاخ انساتمح

 16 ألم ػرذ يٍ انطهثح 

 46 أكثص ػرذ يٍ انطهثح 


