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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  انجصشح يؼخجب انًؤعغخ انزؼهًْْخ .1

    كهْخ ػهٌو انحبعٌة ًركنٌنٌجْب انًؼهٌيبد/لغى ػهٌو انحبعٌة / انًشكض ؼهًِ انمغى ان .2

 (CS405)االينْخ  اعى / سيض انًمشس .3

 حضٌس سعًِ اعجٌػِ أشكبل انحضٌس انًزبحخ .4

 نظبو انًمشساد )انًغزٌٍ انشاثغ( انفصم / انغنخ .5

 عبػخ 45 )انكهِ(ػذد انغبػبد انذساعْخ  .6

 22/11/2112 ّخ إػذاد ىزا انٌصف ربس .7

 أىذاف انًمشس .2
  

  يمذيخ ػن اينْخ انجْبنبد.دساعخ 

 .دساعخ رمنْبد انزشفْش انكالعْكْخ 

 ( دساعخ نًٌرج انزشفْش انًزنبظش .)انطشق انزؼٌّضْخ ًانطشق االثذانْخ 

 .دساعخ انظًخ انزشفْش انكزهْخ ًيؼْبس رشفْش انجْبنبد 

 انزشفْش انكزهِ. يجبدا 

 .ِرحهْم انشفشح انخطِ ًانزفبضه 

 .ِاطٌاس ػًهْخ انزشفْش انكزه 

 .دساعخ يؼْبس انزشفْش انًزمذو 

  .ِدساعخ انزشفْش االنغْبث 

 .دساعخ يمذيخ انَ نظشّخ االػذاد 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ًطشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمشسبد انيخشج .11

 ىذاف انًؼشيْخ األ - أ

 ريب.ييى نًجبدا انخذيبد االينْخ ًيْكبنْكْب -1أ

 ييى  ننًٌرج أينْخ انشجكبد. -2أ

 ييى نخٌاسصيْبد أنظًخ انزشفْش انكالعْكْخ ًانحذّثخ ًيجبدئيب انشّبضْخ طشق رصًًْيب ًثنبئيب. -3أ

 ييى اعبنْت ًطشق كغش انشفشاد . -4أ

ييى اعبنْت ًطشق رنفْز انيجًبد ًكْفْو اعزغالل انثغشاد االينْخ يِ االنظًخ انحبعٌثْخ  -5أ

 ينغ(. –رخفْف  –صذ  –ًطشق انحًبّخ ينيب ) اكزشبف  ًانشجكبد

  انزشفْش.  خٌاسصيْبديؼشيخ ثشيجخ  ًرنفْز ثؼض  -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ْخانًيبساراألىذاف   -ة 

 انفيى انشّبضِ نًجبدا نظشّخ االسلبو انًغزخذيخ يِ ثنبء خٌاسصيْبد انزشفْش. – 1ة 

 فشح.انفيى انشّبضِ نًجبدا طشق كغش انش – 2ة 

ييى طشق رنفْز انيجًبد ػهَ انظًخ انحٌاعْت ًانشجكبد ًاعزغالل انثغشاد االينْخ ًكْفْخ  – 3ة 

 انحًبّخ ينيب.

 ثشيجخ ًرنفْز ثؼض خٌاسصيْبد انزشفْش.  - 4ة 
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 انًحبضشاد. -1

 .ثؼذ إػطبئيى أعبعْبريب ( طشّمخ انزؼهى انزارِ ) ركهْف انطهجخ ثئكًبل رؼهى ثؼض انًيبساد -2

 
 طشائك انزمْْى      

1- Quiz. 
 ًاننيبئْخ.انشيشّخ االيزحبنبد  -2

 )غْش اإلنضايْخ( . انٌاججبدانزمبسّش ً -3

 
 األىذاف انٌجذانْخ ًانمًْْخ  -ج

 انًالحظخ ًاإلدسان .-1ج

 انزحهْم ًانزفغْش . -2ج

 االعزنزبج ًانزمْْى . -3ج

 األػذاد ًانزمٌّى . -4ج

 
 طشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 انًحبضشاد اننظشّو ًانؼهًْخ. -1

 رذسّت انطهجو يِ انٌسػ ًانًخزجشاد انزؼهًْْخ. -2

 

 
 طشائك انزمْْى    

 

 .انشيشّخ ًاننيبئْخااليزحبنبد  -1

 (.quizااليزحبنبد انٌْيْخ ) -2



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 نمٌنخ ) انًيبساد األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ (.انًيبساد انؼبيخ ًانزأىْهْخ انً -د   

 رطٌّش انًيبسح انمْبدّخ نذٍ انطبنت . -1د

 رطٌّش انهْبلخ انزىنْخ نهطبنت خالل انًحبضشح ػن طشّك انزٌجْو انًغزًش نألعئهخ . -2د

 رطٌّش انًيبساد انشّبضْخ ًانزحهْم انًنطمِ . -3د

 هغٌّخ نهطبنت نضّبدح لذسح انزؼجْش ػن أيكبسه .رطٌّش انًيبساد ان -4د
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 انجنْخ انزحزْخ  .12

 William Stallings, "Cryptography and ـ انكزت انًمشسح انًطهٌثخ 1

 ثنْخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٌع
يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٌثخ

اعى انٌحذح / أً 

 انًٌضٌع
 طشّمخ انزمْْى طشّمخ انزؼهْى

 3 االًل
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
Introduction ُنظش quiz 

 3 انثبنِ
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Substitution 

Cipher 

Techniques 

 quiz نظشُ

 3 انثبنث
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
Vigener Cipher ُنظش quiz 

 3 انشاثغ
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Transposition 

Techniques 
 quiz نظشُ

 3 انخبيظ
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Block Ciphers 

and the Data 

Encryption 

Standard 

 quiz نظشُ

 3 انغبدط
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
DES Encryption ُنظش quiz 

 3 انغبثغ
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
Feistel Structure ُنظش quiz 

 3 انثبين
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Key Generation 

of DES 
 quiz نظشُ

 3 انزبعغ
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Block Cipher 

Modes of 

Operation 

 quiz نظشُ

 3 انؼبشش
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Differential and 

Linear 

Cryptanalysis 

 quiz نظشُ

انحبدُ 

 ػشش
3 

انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Advanced 

Encryption 

Standard 

 quiz نظشُ

 3 انثبنِ ػشش
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
Stream Cipher ُنظش quiz 

 3 انثبنث ػشش
انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
RC4 ُنظش quiz 

انشاثغ  

 انؼشش
3 

انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع

Introduction to 

Number Theory 
 quiz نظشُ

انخبيظ 

 ػشش
3 

انطبنت ّفيى 

 انًٌضٌع
Extended Euclid ُنظش quiz 
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Network Security. Principle and Practice", 
Third Edition, Principle Hall, USA, 2003. 

  )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئْغْخ 2

               ـ انكزت ًانًشاجغ انزِ ٌّصَ ثيب  ا

 ( انًجالد انؼهًْخ , انزمبسّش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاجغ االنكزشًنْخ, يٌالغ االنزشنْذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٌّش انًمشس انذساعِ  .13

   

 

 

 

 
 


