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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة الصفوةية كل المؤسسة التعليمية .1

   هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

  /CTE  2404هاشبكات و الحاسوب امنية اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/12/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المجامیع ونظریة االرقام ریةنظ مبادئ بعض دراسة . 

 والحدیثة الكالسیكیة التشفیر انظمة بعض دراسة. 

 الشفرة كسر طرق مبادئ بعض دراسة. 

 التخویل بروتوكوالت مبادئ دراسة. 

 الشبكات امنیة مبادئ دراسة. 

 والحواسیب للشبكات االمنیة التھدیدات انواع حول عامة دراسة. 

 األلكترونیة والتجارة األلكتروني لبریدا ةنیام مبادئ دراسة. 
 التشغیل ونظم البیانات قواعد امنیة مبادئ دراسة . 

یوفر وصف المقرر هذا إیجازاً مقتضیاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  هداف المعرييةاأل -أ

 اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح يانه يكون قادرا على:

 .یاتھاومیكانیك االمنیة الخدمات لمبادئ فھم -1 أ

 .الشبكات أمنیة لنموذج فھم -2 أ

 .وبنائھا تصمیمھا طرق الریاضیة ادئھاومب والحدیثة الكالسیكیة التشفیر أنظمة لخوارزمیات فھم -3 أ

 . الشفرات كسر وطرق اسالیب فھم -4 أ

 الحاسوبیة االنظمة في االمنیة الثغرات استغالل وكیفیھ الھجمات تنفیذ وطرق اسالیب فھم -5 أ

 .(منع – تخفیف – صد – اكتشاف)  منھا الحمایة وطرق والشبكات      

 .شفیرالت خوارمیات بعض وتنفیذ برمجة معرفة -6 أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .التشفیر خوارزمیات بناء في المستخدمة الزمر ونظریة االرقام نظریة لمبادئ الریاضي الفھم – 1 ب

 .الشفرة كسر طرق لمبادئ ضيالریا الفھم – 2 ب

 وكیفیة االمنیة الثغرات واستغالل والشبكات الحواسیب انظمة على الھجمات تنفیذ طرق فھم – 3 ب

 .منھا الحمایة         
  .التشفیر خوارزمیات بعض نفیذوت برمجة - 4 ب

 التعليم والتعلم  طرائق     

 

 المحاضرات النظرية 

 مفردات المنهاج.التطبيق العملي يي المختبر ل 

 االستعانة ببعض المباديء الهندسية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة الهندسية. 
 طرائق التقييم      

 

  والفصليةاالمتحانات النظرية الدورية 

 ةاالمتحانات العملية الدورية والفصلي 
  االختبارات القصيرة(Quizzes) 

  الواجبات(Homeworks) 
 

  ة والقيميةالوجدانياألهداف  -ج

 إدراك مطلوبات مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية.   -1ج        

 والبيئية  والسياق المجتمعي.  استيعاب تأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقتصادية  -2ج        

 إدراك بالحاجة إلى التعلم مدى الحياة والقدرة على االنخراط ييه.   -3ج        

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 بنيه الماده الدراسيه -11

طريقه 

 يمالتقي

طريقه 

 التعلم

 االسبوع الساعات مخرجات التعلم السنويه اسم الموضوع 

quiz  + نظري

 عملي

Introduction, symmetric 

Ciphers model: plaintext, 

encryption algorithm, secret 

key, Cipher text, decryption 

algorithm, amodel of 

conventional encryption 

cryptography, cryptanalysis, 

block and stream cipher. 

نظري +   2 يفهم الموضوع الطالب

 عملي 2

 االول

quiz  + نظري

 عملي

Introduction, symmetric 

Ciphers model: plaintext, 

encryption algorithm, secret 

key, Cipher text, decryption 

algorithm, amodel of 

conventional encryption 

cryptography, cryptanalysis, 

block and stream cipher. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الثاني

 

 المحاضرات النظرية 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي يي المختبر 

 المناقشات الجماعية 
  دراسة حالة(Case Study) 
 ج ال م برناماستخداPacket Tracer  شبكات رق المستخدمة يي تصميم اللتعلم الطالب الط

 ات رق لنقل المعلومستخدام احسن الطوالتاكد من سالمة الشبكة و ا
 طرائق التقييم    

 ة بقية الدارسين يي النقاش.عرض النتائج صفيا ليتم مناقشتها ومشارك
 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.هارات األخرى االمنقولة ) المالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 . الطالب لدى القيادية المهارة تطوير -1 د

 . لألسئلة المستمر التوجيه طريق عن المحاضرة خالل للطالب الذهنية اللياقة تطوير -2 د

 . المنطقي والتحليل الرياضية المهارات تطوير -3 د

 . أيكاره عن التعبير قدرة لزيادة للطالب للغويةا المهارات تطوير -4 د

 .البرمجية المهارات تطوير -5 د
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quiz  + نظري

 عملي

Introduction, symmetric 

Ciphers model: plaintext, 

encryption algorithm, secret 

key, Cipher text, decryption 

algorithm, amodel of 

conventional encryption 

cryptography, cryptanalysis, 

block and stream cipher. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الثالث 

quiz  + نظري

 عملي

Caeser Cipher the affine 

Cipher 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الرابع

quiz  + نظري

 عملي

Mono alphabetic substitution 

cipers, shift ciphers 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الخامس

 

quiz 

نظري + 

 عملي

Mono alphabetic substitution 

cipers, shift ciphers 

نظري +   2 لطالب يفهم الموضوعا

 عملي 2

 السادس

quiz  + نظري

 عملي

Hill cipher نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 السابع

quiz  نظري +

 عملي

Playfair cipher نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 الثامن

quiz  + نظري

 عملي

Polyalphabetic cipher 

Vigenere cipher 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 التاسع

quiz  + نظري

 عملي

The transposition cipher نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 العاشر

quiz  + نظري

 عملي

Affine cipher نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الحادي 

 عشر

quiz  + نظري

 عملي

One-time pad نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

اني الث

 عشر

quiz  + نظري

 عملي

Cryptanalysis of a symmetric 

key 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثالث 

 عشر
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quiz + نظري 

 عملي

Cryptanalysis of a symmetric 

key 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الرابع 

 عشر

 

quiz 

نظري + 

 عملي

Cryptanalysis of a symmetric 

key 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الخامس 

 عشر

quiz  + نظري

 عملي

Euclid’s algorithm نظري + 2 الطالب يفهم الموضوع  

 عملي 2

السادس 

 عشر

quiz  + نظري

 عملي

Symmetric key algorithms 

- DES – the data encryption 

standard, hers. 

- 16 round Feistel system. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

السابع 

 عشر

quiz  + نظري

 عملي

Symmetric key algorithms 

- DES – the data encryption 

standard, hers. 

- 16 round Feistel system. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثامن 

 عشر

quiz  + نظري

 عملي

Symmetric key algorithms 

- DES – the data encryption 

standard, hers. 

- 16 round Feistel system. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

التاسع 

 ر عش

quiz  + نظري

 عملي

Public – key algorithm, -

RSA, - other public – key 

algorithms. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

 العشرون

quiz  + نظري

 عملي

Public – key algorithm, -

RSA, - other public – key 

algorithms. 

نظري +   2 ب يفهم الموضوعالطال

 عملي 2

الحادي 

 لعشرونوا

quiz  + نظري

 عملي

Authentication protocols, 

- Authentication based on a 

shared secret key. 

- Establishing a shared key: 

the Diffie – Hellman key 

exchange. 

- Authentication using a key 

distribution center. 

- Authentication using 

Kerberos. 

- Authentication using public 

– key cryptography. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثاني و 

 عشرون

quiz  + نظري

 عملي

Authentication protocols, 

- Authentication based on a 

shared secret key. 

نظري +   2 طالب يفهم الموضوعال

 عملي 2

الثالث 

 والعشرون
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- Establishing a shared key: 

the Diffie – Hellman key 

exchange. 

- Authentication using a key 

distribution center. 

- Authentication using 

Kerberos. 

- Authentication using public 

– key cryptography. 

quiz  + نظري

 عملي

Authentication protocols, 

- Authentication based on a 

shared secret key. 

- Establishing a shared key: 

the Diffie – Hellman key 

exchange. 

- Authentication using a key 

distribution center. 

- Authentication using 

Kerberos. 

- Authentication using public 

– key cryptography. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الرابع 

 شرونوالع

quiz  + نظري

 عملي

Authentication protocols, 

- Authentication based on a 

shared secret key. 

- Establishing a shared key: 

the Diffie – Hellman key 

exchange. 

- Authentication using a key 

distribution center. 

- Authentication using 

Kerberos. 

- Authentication using public 

– key cryptography. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الخامس 

 والعشرون

 

quiz 

نظري + 

 عملي

OSI security architecture, a 

model for network security, 

Email security 

- PGP – Pretty Good Privacy, 

S/MIME. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

لسادس ا

 والعشرون

quiz  + نظري

 عملي

OSI security architecture, a 

model for network security, 

Email security 

- PGP – Pretty Good Privacy, 

S/MIME. 

نظري +   2 الموضوعالطالب يفهم 

 عملي 2

السابع و 

 العشرون
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quiz  + نظري

 عملي

Protocols of computer 

networks 

Protection services: 

- OS protection service: 

protected objects and 

methods of OS protection, 

security of OS, memory and 

addressing protection, fence 

protection. 

- Database protection service 

- Network protection service: 

IP and E-commerce 

protection, VPN and next 

generation networks 

protection. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

الثامن 

 لعشرونوا

quiz  + نظري

 عملي

Protocols of computer 

networks 

Protection services: 

- OS protection service: 

protected objects and 

methods of OS protection, 

security of OS, memory and 

addressing protection, fence 

protection. 

- Database protection service 

- Network protection service: 

IP and E-commerce 

protection, VPN and next 

generation networks 

protection. 

نظري +   2 الطالب يفهم الموضوع

 عملي 2

التاسع 

 والعشرون

quiz ظري + ن

 عملي

Protocols of computer 

networks 

Protection services: 

- OS protection service: 

protected objects and 

methods of OS protection, 

security of OS, memory and 

addressing protection, fence 

protection. 

- Database protection service 

- Network protection service: 

IP and E-commerce 

protection, VPN and next 

generation networks 

نظري +   2 يفهم الموضوع الطالب

 عملي 2

 الثالثون
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protection. 

 
 

 

 البنية التحتية  .10

 William Stalling," cryptography and network -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
security principles and practice " , 6th ed. , 2015, 
Pearson. 
2- Behrouz Forouzan , " cryptography and 
network security ", 2nd ed. , 2013 , Mcgraw-hill.  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اجع التي يوصى بها                اـ الكتب والمر

 ( ت العلمية , التقارير ,.... المجال) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 نترنيت ....اال
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 .ةيميالمختبرات التعل ارةيز 1

 .هيالخاصه االجهزه االلكترون ةيميالورش التعل ارةيز 2-

 
 


