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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم الحاسوب/ كلية العلوم  المركز/ القسم الجامعي  .2

 COM24احتساب االمنية  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور داخل الجامعة  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي السنة/ الفصل  .5

 لكل اسبوع عملي + 2نظري   2  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر.8
 

 تهدف الى اعداد الطالب علمي يتعرف على الخصائص التي تتميز بها البرامج الكفوءة

 .واستخدام ميزات حماية البيانت فضال عن ما هو مستخدم في لغات البرمجة
 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10
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 االهداف المعرفية  -1

 البيانات استخدام  ميزات حماية -

 استخدام لغة  فيجوال او بايثون -

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 التذكر-مهارات المعرفة  – 1ب
 مهارات التذكير والتحليل   - 2ب
 مهارات االستخدام والتطوير        - 3ب 
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلية  -المختلفةالشرح باستخدام ادوات العرض الحديثة  -
 .تزويد الطلبة  باالساسيات والمواضيع االضافية المتعلقة بحماية البيانات    -
 تكوين مجموعات نقاشية خالل المحاضرات لمناقشة االنظمة الحديثة  والتي  تتطلب التفكير والتحليل  -
ة التفكيرية خالل المحاضرات مثل ماذا وكيف ومتى ولماذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئل -

 لمواضيع محددة 
 اعطاء الطلبة واجبات بيتية تتطلب تفسيرات ذاتية بطرق سببية -

  
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -1
 االختبارات النظرية -2
 التقارير والدراسات -3
 امتحانات يومية باسئلة حلها ذاتيا   -4
 درجات محددة بواجبات بيتية - 5

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .تمكين الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري -1ج
 .تمكين الطلبة من حل المشاكل  باستخدام البرمجة  لتطبيقات مختلفة -2ج
 

بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة ) المهارات  العامة والتاهيلية المنقولة  -د 

.) 
 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت   -1د
 المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج القطر  -2د
 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر -3د
 .ع الصناعية و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزيارات الميدانية في المشاري -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 فهم التشفير 2 1
Introduction  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

   ECC  فهم ال 2 2
Elliptic Curve 

Cryptosystems 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

 التعرف على االنواع االساسية 2 3
Elliptic Curve Models  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

4 2 
ادراك مفهوم ال التوقيع 

  الرقمي

Digital Signatures  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

5 2 
التعرف على االنواع 

 الرئيسية

Digital Signatures 

Models 
محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

  فهم دوال التجزئة 2 6
Hash Functions  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

 معرفة انواعها 2 7
Hash Functions Family  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

8 2  Exam 1 اختبار تحريري اختبار تحريري 

   MACs  فهم ال 2 9

Message 

Authentication Codes 

(MACs) 

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

10 2 

Key 

Establishment التعرف

  على

Key Establishment  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

  فهم مفهوم سياسة الوصول 2 11
Access controls  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

 التعرف على انواعها 2 12
Models of Access 

controls  

محاضرة الكترونية 

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

 فهم البروتوكوالت 2 13
Protocols  محاضرة الكترونية

محرر باستخدام 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

 انواع البروتوكوالت 2 14
Protocols types  محاضرة الكترونية

باستخدام محرر 

 مايكروسوفت
 اختبار شفهي او تحريري

15 2  Exam 2 اختبار تحريري اختبار تحريري 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 البنية التحتية .12

  الكتب المقررة المطلوبة      -1
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 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

Understanding Cryptography,  Christof Paar · 
Jan Pelzl.  
Cryptography and Network Security: 
Principles and Practice, William Stallings.  
Information security, Mark Stamp 

الكتب والمراجع التي يوصي بها  -1

  ,...( التقارير,المجالت العلمية)

مواقع ,المراجع االلكترونية -2

  ...االنترنت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي.13

 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم ●

 .االستفادة من مستجدات نتائج  البحوث العلمية الحديثة ●

 .تطبيق بعض استراتيجيات التدريس الحديثة ●

 .توسيع مفردات المنهج ●

 .ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة ●

 .اعداد ورش عمل مستقبلية ●

 

 


