
 



  
 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص الم

 

 / كهُخ عهىو انؾبعىة وانشَبضُبد عبيعخ واعظ انًؤعغخ انزعهًُُخ .1

 انؾبعىة / انًشكض  انمغى انعهًٍ .2

او اعى انجشَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 ايُُخ انجُبَبد

 ثكهىسَىط فٍ عهىو انؾبعىة اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساعٍ  .5

 /يمشساد /أخشي  عُىٌ

 انفصهٍ

  انًعزًذ   ثشَبيظ االعزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعُخ األخشي  .7

  ربسَخ إعذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيظ األكبدًٍَ .9

 تُانؾىاع خُأيُ خًُهانزٍ رشكض عهً يعشفخ و أ بَبدُو انج تُانؾىاع خُأليُ خُغُانشئ عُيمذيخ نهًىاض           

 خُاالعبعة وانًصةطهؾبد بَةبدُانج خُةعهً دساعخ يمذيةخ أليُ ؾزىٌَانؾبل  عخٍُ. وثطجانعًه بهمُورطج بَبدُوانج

وفة  فةةفشح نمَظًةةخ  شُانزشةةف زةٍُعًه كُةةورطج شُواَةةىاا اَظًةةخ انزشةف شُانغةبَذح نعهةةى انزشةف خُبضةةَانش خُةوانخهف

 زاهة غزخذوَو ب،هشُوغ خُبئغهويزعذدح ان خَاؽبد شُيزًضهخ فٍ اَظًخ انزشف خُضَوانزعى خُاالثذان خَذُانزمه شُانزشف

يخزهفةخ  خُةثشيغ بسادهةثً طبنةت إلخةشاط انًمةشس زاه ذفهَو انًمشس كًب كُانًغزىي فٍ رطج خُعبن نغخ انًمشس

 . يجزذئ كًجشيظ انعًم عىق فٍ نهعًم هههرؤ

 

 

 

 

 

 انًطهىثخ وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى يخشعبد انجشَبيظ  .11



  
 2الصفحت 

 
  

  االهذاف انًعشفُخ  - أ

 ."انًطهىة ثؾضهب و فًىنهب عُيٍ انًفشداد فٍ ؽمم "انًىاض ؼُغبة يب رى رىضاكز -1أ

 .خىاسصيُبد انزشفُش وف  انشفشح انزعشف عهً  -2أ

 .ًخُثصىسح عه خُخ انشفشاد انجشيغٌ انطبنت لبدسعهٍ انجشيغخ وكزبثانزأكذ يٍ ا -3أ

 .ثبنىالع يٍ خمل ثؾىس انزخشط خُسثظ انًغبئم انجشيغ -4أ

 

 نخبصخ ثبنجشَبيظ ا ُخانًهبسار هذافاأل –ة 

 .انزذسَت انصُفٍ - 1ة 

 .ثؾىس رخشط  - 2ة 

 .رمبسَش عهًُخ - 3ة 

 طشائك انزعهُى وانزعهى      

 يؾبضشاد َظشَخ -1

 انًُبلبفبد انعهًُخ -2

 يخزجشاد عًهُخ -3

 ثؾىس عًهُخ -4

 طشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ فٍ لبعخ انذسط. -

 رمذَى األَشطخ  -

 خزجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ .ا -

 انىعذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ط

 . انًبدح انًىعذ فٍ ورغهًُهب انىاعجبد أداء عهً نهعًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 .ثشيغخ انزشفُش وف  انشفشحانًُطمٍ فٍ كُفُخ انزفكُش -2ط

 وانًُبلشخ. انؾىاس عهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 وانزعهى  طشائك انزعهُى    

 انىلذ ثأهًُخ َشعش َؾى عهً انًؾبضشح إداسح. 

 انغًبعُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجعض انطبنت ركهُف. 

 انغًبعُخ. نألَشطخ انذسعخ يٍ َغجخ رخصُص 

 

 طشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورؾًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبعخ فٍ انفبعهخ انًشبسكخ. 

 وانجؾىس. انىاعجبد ذَىرم فٍ انًؾذد ثبنًىعذ االنزضاو 

 وانًهبسٌ انًعشفٍ وانزؾصُم االنزضاو عٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبساد رعجش. 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 انًُمىنخ )انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(.انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و-د 

 .انؾذَضخ انزمُُخ وعبئم يع انزعبيم عهً انطبنت لذسح رًُُخ  -1د

 اإلَزشَذ. يع انزعبيم عهً انطبنت لذسح رًُُخ  -2د

 انًزعذدح. انىعبئم يع انزعبيم عهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انؾىاس عهً انطبنت لذسح رطىَش  -4د

 

 طشائك انزعهُى وانزعهى          

 إسفبد انطمة إنً ثعض انًىالع االنكزشوَُخ نإلفبدح يُهب .   -

 بد واألَشطخ فٍ لبعخ انذسط . انزذسَج  -

 انزمُُبد انؾذَضخ واعزخذايبرهب.عمذ ؽهمبد ثؾضُخ َزى يٍ خمنهب   -     

 

 طشائك انزمُُى          

 وانزمبسَش.رمذَى األَشطخ  -

 انًشبسكخ فٍ انؾهمبد انجؾضُخ. -

 

 

 

 ثُُخ انجشَبيظ  .11

انًشؽهخ 

 انذساعُخ 

 انغبعبد انًعزًذح           بقاعى انًمشس أو انًغ سيض انًمشس أو انًغبق

 عًهٍ     َظشٌ      

 31 31 ايُُخ انجُبَبد 463ػ  انشاثعخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 
 
 
 انًعهذ(األَظًخ انًزعهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  ع)وضيعُبس انمجىل  .13

 
 قبول مركزي

 
 
 
 
 
 
 
 ًعهىيبد عٍ انجشَبيظأهى يصبدس ان .14

[1]John Wiley APPLl ED CRYPTANALYSIS :Breaking Ciphers in the Real World” , 

Canada.,2007. 

[2] R.L. Rivest , “ Handbook of Applied Cryptography” , 1996. 

[3] Richard A. Mollin , “ Codes The Guide to Secrecy from Ancient to Modern Times” 2005. 

[4]Friedrich L. “ Bauer,Decrypted Secrets: Methodsand Maxims of Cryptology”, Fourth, 

Revised and Extended Edition ,2006. 
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 وطلىبت هن البرناهحهخرخاث التعلن ال 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/  الرابعتالسنت 

 الثانٍالفصل 

                 اساسٍ اهنُت البُاناث  463ح / 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبيعخ واعظ كهُخ عهىو انؾبعىة وانشَبضُبد ًؤعغخ انزعهًُُخان .1

 انؾبعىة    / انًشكض عهًٍ انمغى ان .2

 463ػ /   ايُُخ انجُبَبد اعى / سيض انًمشس .3

 انمبعبد انذساعُخ + يخزجشاد انؾبعىة أفكبل انؾضىس انًزبؽخ .4

 انشاثعخ/ انغُخ انذساعُخ  انضبٍَانفصم انذساعٍ  انفصم / انغُخ .5

 61 )انكهٍ(عذد انغبعبد انذساعُخ  .6

  ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 تُانؾىاع خُأيُ خًُهانزٍ رشكض عهً يعشفخ و أ بَبدُو انج تُانؾىاع خُأليُ خُغُانشئ عُيمذيخ نهًىاض           

 خُاالعبع وانًصطهؾبد بَبدُانج خُعهً دساعخ يمذيخ أليُ ؾزىٌَانؾبل  عخُانعًهٍ. وثطج بهمُورطج بَبدُوانج

وف  ففشح نمَظًخ  شُانزشف زٍُعًه كُورطج شُواَىاا اَظًخ انزشف شُانغبَذح نعهى انزشف خُبضَانش خُوانخهف

 زاه غزخذوَو ب،هشُوغ خُغبئهويزعذدح ان خَاؽبد شُيزًضهخ فٍ اَظًخ انزشف خُضَوانزعى خُاالثذان خَذُانزمه شُانزشف

يخزهفخ  خُثشيغ بسادهثً طبنت إلخشاط انًمشس زاه ذفهَو انًمشس كًب كُجانًغزىي فٍ رط خُعبن نغخ انًمشس

 . يجزذئ كًجشيظ انعًم عىق فٍ نهعًم هههرؤ

 
 
 

 

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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 وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11

 االهذاف انًعشفُخ   - ة

 ".انًطهىة ثؾضهب و فًىنهب عُيٍ انًفشداد فٍ ؽمم "انًىاض ؼُاكزغبة يب رى رىض -1أ

 انزعشف عهً خىاسصيُبد انزشفُش وف  انشفشح . -2أ

 .ًخُثصىسح عه خُخ انشفشاد انجشيغٌ انطبنت لبدسعهٍ انجشيغخ وكزبثانزأكذ يٍ ا -3أ

 .ثبنىالع يٍ خمل ثؾىس انزخشط خُسثظ انًغبئم انجشيغ -4أ

 

 األهذاف انًهبسارُخ انخبصخ ثبنجشَبيظ  –ة 

 انزذسَت انصُفٍ. - 1ة 

 رخشط .ثؾىس  - 2ة 

 رمبسَش عهًُخ. - 3ة 

 طشائك انزعهُى وانزعهى      

 يؾبضشاد َظشَخ -1

 انًُبلبفبد انعهًُخ -2

 يخزجشاد عًهُخ -3

 ثؾىس عًهُخ -4

 طشائك انزمُُى      

 انًشبسكخ فٍ لبعخ انذسط. -

 رمذَى األَشطخ  -

 اخزجبساد فصهُخ وَهبئُخ وأَشطخ . -

 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ . -ط

 . انًبدح انًىعذ فٍ ورغهًُهب انىاعجبد أداء عهً نهعًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 انًُطمٍ فٍ كُفُخ ثشيغخ انزشفُش وف  انشفشح.انزفكُش -2ط

 وانًُبلشخ. انؾىاس عهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 طشائك انزعهُى وانزعهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشعش َؾى عهً انًؾبضشح إداسح. 

 انغًبعُخ وانىاعجبد األَشطخ جعضث انطبنت ركهُف. 

 انغًبعُخ. نألَشطخ انذسعخ يٍ َغجخ رخصُص 

 

 طشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورؾًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبعخ فٍ انفبعهخ انًشبسكخ. 

 وانجؾىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًؾذد ثبنًىعذ االنزضاو 

 وانًهبسٌ انًعشفٍ وانزؾصُم االنزضاو عٍ وانُهبئُخ انفصهُخ االخزجبساد رعجش. 
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 John Wiley APPLl ED CRYPTANALYSIS[1] ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

:Breaking Ciphers in the Real World” , 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبساد -د 

 .انؾذَضخ انزمُُخ وعبئم يع انزعبيم عهً انطبنت لذسح رًُُخ  -1د

 اإلَزشَذ. يع انزعبيم عهً انطبنت لذسح رًُُخ  -2د

 انًزعذدح. انىعبئم يع انزعبيم عهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انؾىاس عهً انطبنت لذسح رطىَش  -4د

 ثُُخ انًمشس .11

 يخشعبد انزعهى انًطهىثخ انغبعبد األعجىا
اعى انىؽذح / أو 

 انًىضىا
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزعهُى

 4 األول
 فٍ انًغزخذيخ اِنُبد و انجُبَبد ايُُخ انً يمذيخ

 وانًعهىيبد  جُبَبدان ؽًبَخ

 يمذيخ
 َظشٌ + عًهٍ

أعئهخ عبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبٍَ
 أَظًخ رصًُى عُذ رؾمُمهب انىاعت انًزطهجبد

 انزشفُش أهذاف انزشفُش،

 يمذيخ
 َظشٌ + عًهٍ

اعئهخ عبيخ 

 ويُبلشخ او 

 4 انضبنش
 ، َغجُب االونُخ واالعذاد االونُخ ) االعذاد  رعشَف

يع  االعظى مبعىان ؽغبة) الهُذط  خىاسصيُخ

 االيضهخ

 انخهفُخ انشَبضُخ انغبَذح

 َظشٌ + عًهٍ نعهى انزشفُش
أعئهخ عبيخ 

 ويُبلشخ 

 4 انشاثع
 انمغًخ، ثبلٍ عهً انعًهُبد ، انمغًخ ثبلٍ

 يع آوَهش دانخ وؽغبة انًعكىط خىاسصيُخ

 االيضهخ

 انخهفُخ انشَبضُخ انغبَذح

 َظشٌ + عًهٍ نعهى انزشفُش
أعئهخ عبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انخبيظ

 يؾبعُه وثُبٌ انًزًبصم او انًزُبظش انُظبو رعشَف

 وثُبٌ انًزُبظش غُش انُظبو رعشَف ويغبوئه

 انزشفُش أَظًخ ورعشَف ويغبوئه يؾبعُه 

 اإلثذانُخ انزشفُش أَظًخ ، انزمهُذَخ

 انزشفُش انزمهُذَخ أَظًخ

 ايزؾبٌ اٍَ َظشٌ + عًهٍ

 4 انغبدط
 انزشفُش االثذانُخ أَظًخ انزعشط طشَمخ شحفف وف  انزشفُش عًهُزٍ ورطجُك

 َظشٌ + عًهٍ
ايزؾبٌ 

 فهشٌ

 4 انغبثع
 االثذال ففشح )طشَمخ وف  انزشفُش عًهُزٍ رطجُك

 االيضهخ يع انضبثزخ ( انفزشح طشَمخ ، انعًىدٌ

 انزشفُش االثذانُخ أَظًخ
 َظشٌ + عًهٍ

أعئهخ عبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انضبيٍ
 ورطجُك واَىاعهب خانزعىَضُ انزشفُش أَظًخ رعشَف

 انزشفُش انُظبو أَظًخ ففشح وف  انزشفُش عًهزٍ

 لُصش( انغًعٍ )ففشح

 انزشفُش انزعىَضُخ أَظًخ

 َظشٌ + عًهٍ
أعئهخ عبيخ 

 ويُبلشخ

 4 انزبعع
 انزشفُش أَظًخ ففشح وف  انزشفُش عًهزٍ رطجُك

انُظبو انضشثٍ  Mono alphabeticانزعىَضُخ 

 وانُظبو انهغٍُ يع االيضهخ

 انزشفُش انزعىَضُخ َظًخأ

 َظشٌ + عًهٍ
 انىاعجبد

 انغًبعُخ

 4 انعبفش
 انهغبئُخ يزعذدح انزعىَضُخ انزشفُش اَظًخ رعشَف

  واَىاعهب

 انزشفُش انزعىَضُخ أَظًخ
 ايزؾبرٍ اٍَ َظشٌ + عًهٍ

 4 انؾبدٌ عشش
 انزشفُش اَظًخ فٍ ففشح وف  انزشفُش عًهُزٍ رطجُك

 ثُم ففشح) طشَمخ Homophonic انزعىَضُخ

Beal)   االيضم يع 

 انزشفُش انزعىَضُخ أَظًخ

 َظشٌ + عًهٍ
ايزؾبٌ 

 فهشٌ

 4 انضبٍَ عشش

رطجُك عًهُزٍ انزشفُش وف  ففشح فٍ اَظًخ 

طشَمخ )ففشح  Polygram انزشفُش انزعىَضُخ

 ثهُفُش

 ، ففشح هُم ( يع االيضهخ

 انزشفُش انزعىَضُخ أَظًخ

 َظشٌ + عًهٍ
يُبلشخ و 

 ايزؾبٌ اٍَ

 4 نضبنش عششا
رؾهُم ففشح اَظًخ انزشفُش انزعىَضُخ يزعذدح 

 انهغبئُخ ثبعزخذاو طشَمخ كبعُغكٍ نهًُبرط انًكشسح.

 انشفشح رؾهُم
 اعئهخ عبيخ َظشٌ + عًهٍ

 4 انشاثع عشش
رؾهُم ففشح اَظًخ انزشفُش انزعىَضُخ يزعذدح 

 انهغبئُخ ثبعزخذاو طشَمخ انصذفخ

 انشفشح رؾهُم
 َظشٌ + عًهٍ

 جبدانىاع

 انغًبعُخ

 4 انخبيظ عشش
رعشَف انهغىو يع رىضُؼ طشائك انهغىو عهً 

 اَظًخ انزشفُش انًزًضهخ

أَظًخ  انهغىو عهً طشائك

 انزشفُش
 يُبلشخ  َظشٌ + عًهٍ
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               ـ انكزت وانًشاعع انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( .... انًغمد انعهًُخ ، انزمبسَش ،) 
 

ة ـ انًشاعع االنكزشوَُخ، يىالع االَزشَُذ 

.... 
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