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 كهْح انرشتْح –خايؼح انكٌفح  انًؤسسح انرؼهًْْح .1

 ػهٌو انحاسٌب  / انًشكض ؼهًِ انمسى ان .2

 اينْح انًؼهٌياخ ًانرشفْش اسى / سيض انًمشس .3

 
  Moodleػهَ ينصح اننظشُ  – حعٌسُ انؼًهِ أشكال انحعٌس انًراحح .4

 2221-2222 انفصم / انسنح .5

 ساػح ػًهِ 62ساػح نظشُ + 62 )انكهِ(ػذد انساػاخ انذساسْح  .6

 2222-12-15 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًمشس .8
 

 يهدف املقرر اىل 
 

 . تشفري احلديثالالطالب على دراية باملفاهيم األساسية للتشفري التطبيقي، مبا يف ذلك التشفري الكالسيكي و  جعل .1

 ا وعمليايواسيب والشبكات نظر حلامنية ا تعليم الطالب مهارات مادة .2

 واإلعدادية املتوسطة ارسملداتأهيل الطلبة لتدريس هذه املادة لطلبة  .3

 واحلكومية األهلية املختلفةقطاعات الدولة  يفتأهيل الطلبة للعمل  .4

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.

 ًغشائك انرؼهْى ًانرؼهى ًانرمْْى ًمشسيخشخاخ ان .12



  دهاا  المررية  األ -أ
 فيى ًيؼشفح اينْح انًؼهٌياخ  -1أ

 فيى ًيؼشفح غشق انرشفْش انمذًّح ًانحذّثح -2أ

 انرشفْش أسانْةًيؼشفح  -3أ
 انرشفْش  أنٌاعًيؼشفح  -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاص  بال ة المهاراتاألدهاا    -ب 

  أكساب انطانة يياساخ انرؼايم يغ اينْو انحاسٌب - 1ب

   ذطثْك انطانة ػًهْا تؼط انخٌاسصيْاخ انثسْطح ً – 2ب

 طرائق الترلةم والترلم      

 غشّمح انًحاظشج -1
 االيثهح انؼًهْح ًذطثْميا ػهَ انؼناًّن انًيًح -2
 انؼصف انزىنِ -3
 انٌاخثاخ انًنضنْح -4
 Matlabانرطثْك انؼًهِ تهغح  -5
 طرائق التقةةم      

 االخرثاساخ انرحشّشّح -1
 انًشاسكح تانًحاظشج -2
 كراتح انثشايح انًطهٌتح -3
 تانثحٌز راخ انصهحانًشاسكح تانًؼاسض  -4
 األدهاا  الىجاانة  والقةمة   -ج

 االسرمثال نهًؼهٌياخ انخاصح تأينْو انحاسٌب -1ج

 االسرداتح نكًْح انًؼهٌياخ اندذّذج انخاصح تأينْو انحاسٌب -2ج

 انحكى انمًِْ  -3ج

    انرمْْى انطهثو خالل انًحاظشه انٌْيْو -4ج

  
 طرائق الترلةم والترلم     

 انرٌخْو انًسرًش           

 انًنالشاخ انًفرٌحح ًانًسرًشج
 طرائق التقةةم    

 انًالحظح انًسرًشج نهطانة ين لثم ذذسّسْو 

 انًماتالخ انًسرًشج نهطانة

 انًنالشاخ انًسرًشج انًفرٌحح يغ انطالب

 



 

 انثنْح انرحرْح  .12

 William Stallings. Cryptography and Network ـ انكرة انًمشسج انًطهٌتح 1

Security Principles and Practice Sixth 

 تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌس انشخصِ (.انًنمٌنح ) انًياساخ األخشٍ انًرؼهمح انرأىْهْح انًياساخ انؼايح ً -د 

 انماتهْح ػهَ ذؼهى انًٌاظْغ انًؼمذج -1د

 انماتهْح ػهَ ذٌظْف انًياسج انًكرسثح نفيى انًياساخ انًرؼهمح -2د

 يياساخ انرؼهى انزاذِ -3د

 يياساخ انؼًم فِ فشّك -4د

 يياساخ االذصال -5د

    يياساخ كراتح ذمشّش  -6د

 تنْح انًمشس .11

يخشخاخ  انساػاخ األسثٌع

انرؼهى 

 انًطهٌتح

 غشّمح انرمْْى غشّمح انرؼهْى اسى انٌحذج / أً انًٌظٌع

1-2 4+4 

لادس غانة 

فيى  َػه

ًذطثْك 

خٌاسصيْاخ 

انرشفْش 

ًتناء نظاو 

 ذشفْش تسْػ 

Introduction ,Information 
Security & Cryptography 
Overview 

 ًانشيشُاالخرثاس انٌْيِ  انًحاظشج ًانؼًهِ

3 2+2 Cryptography  االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

4-5 4+4 Substitution Techniques االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

6-7 2+2 Transposition Techniques االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

8 2+2 First exam   

9-12 4+4 Block Cipher       االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

11-12 4+4 
Data Encryption Standard 
(DES) 

 االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي

13 2+2 
Security of  DES & Multiple 
DES 

 االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي

14 2+2 
Advanced Encryption 
Standard (AES) 

 االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي

15 2+2 Second exam   

16 2+2 Stream Ciphers االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

17 2+2 Mathematical Background االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

18-19 4+4 Asymmetric Ciphers االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

22-21 4+4 RSA  االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

22-23 4+4 Diffie-Hellman االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

24 2+2 Third exam االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

25-26 2+2 Digital Signatures االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

27-28 2+2 Elgamal Digital Signature االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

29 2+2 Hash Function  االختبار اليومي والشهري احملاضرة والعملي 

32  Last exam   
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 اـ انكرة ًانًشاخغ انرِ ٌّصَ تيا                

 ( انًدالخ انؼهًْح , انرماسّش ,.... ) 
 اجملالت العلمية يف االختصاص

ب ـ انًشاخغ االنكرشًنْح, يٌالغ 

 االنرشنْد ....

Journals  

1. IET Information Security 

http://digital-library.theiet.org/content/journals/iet-ifs 
2.  
https://www.youtube.com/channel/UC1usFRN4LCMcfIV7UjHNuQg 
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