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القائمة رقم  :1وصف املواد/برنامج علم احلاسوب
فيما يلي قائمة المساقات التابعة لبرنامج علم الحاسوب .كل مساق يحتوي على :رقم المساق ،اسم المساق ،الساعات

المعتمدة ،المتطلب السابق والمتزامن ،وصف المساق.
الرقـم

11100

اسـم املقرر

 1.1مهارات الحاسوب

السـاعات

0

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف جماالت احلياة املتعددة .يقدم هذا املساق املفاهيم األساسية يف احلاسوب ،وأساسيات
استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية املعتمدة على الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات الربامج املكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول
اإللكرتونية والعروض التقدميية .ابإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين وتصفح الشبكة العنكبوتية .يف هناية هذا املقرر ،من املتوقع أن يكون
الطلبة قادرون على استخدام احلواسيب الشخصية إلجناز املهام اليومية..
الرقـم

11102

اسـم املقرر

1.2

السـاعات

3

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

----------

مقدمة في علم الحاسوب

يهدف هذا املساق إىل تقدمي املفاهيم األساسية للربجمة وعلم احلاسوب .يشمل املقرر تقدميا للموضوعات التالية :أنظمة العد ختزين البياانت العمليات
على البياانت حل املسائل ابستخدام املنطق التسلسلي وحل املسائل ابستخدام القرارات والتكرارات ،حل املسائل بطريق تراكبية ،اساسيات تراكيب
البياانت مثل املصفوفات .ابإلضافة ملقدمة يف الربجمة إبحدى لغات الربجمة عالية املستوى..
الرقـم

11103

اسـم املقرر

1.3

السـاعات

3

املتطلب السابق

11102

املتطلب املرافق

----------

البرمجة البنائية

يهدف هذا املساق إىل تقدمي املفاهيم األساسية للربجمة البنائية ابستخدام احدى لغات برجمة احلاسوب عالية املستوى .تشمل املوضوعات :املفاهيم
األساسية للربجمة البنائية ،تصميم الربامج ،تطوير وتنقيذ وفحص وتصويب أخطاء الربامج .قواعد اللغة واملعىن للغة الربجمة املستخدمة ليتمكن الطلبة من
تطوير الربامج ابستخدامها .اساسيات اللغة :املتغريات ،الثوابت أنواع ،البياانت .أساسيات االدخال واإلخراج .عبارات التكرار والعبارات الشرطية .
الدوال) أو املناهجات ،مترير املعامالت .اخلوارزميات الذاتية .املراجع واملتغريات الديناميكية .أساسيات تراكيب البياانت :املصفوفات ،السالسل احلرفية،
السجالت .قراءة امللفات وكتابتها ،التصانيف ومبادئ الربجمة الكينونية .يف هناية املقرر ،من املتوقع أن يكون الطلبة قادرين على حتليل املشاكل احلاسوبية
و تصميم و تنفيذ حلول ابستخدام أحدى لغات الربجمة عالية املستوى..
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القائمة رقم  :1وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج علم احلاسوب
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الرقـم

11151

اسـم املقرر

1.4

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

1103

مختبر البرمجة البنائية

يهدف هذا املساق إىل بناء مهارات عملية يف الربجمة البنائية ابستخدام احدى لغات برجمة احلاسوب عالية املستوى .يف هناية املقرر ،من املتوقع أن
يكون الطلبة قادرين على حتليل املشاكل احلاسوبية و تصميم و تنفيذ حلول ابستخدام أحدى لغات الربجمة عالية املستوى.
الرقـم

11213

اسـم املقرر

1.5

السـاعات

3

املتطلب السابق

15230

املتطلب املرافق

----------

تركيب البيانات والخوارزميات لألمن السيبراني

الغرض من هذا املساق هو وصف أنواع البياانت اجملردة وشرحها وتنفيذها ،مبا يف ذلك القوائم واملكدسات وقوائم االنتظار واألشجار واألكوام واجملموعات
واخلرائط وجداول التجزئة والرسوم البيانية .تنفيذ جمموعة متنوعة من اخلوارزميات للبحث والفرز ،مبا يف ذلك البحث اخلطي والبحث الثنائي وفرز اإلدراج
وفرز التحديد وفرز الدمج والفرز السريع وفرز كومة الذاكرة املؤقتة .كتابة خوارزميات متكررة .فهم مىت يكون التكرار ،وليس مناسبًا .حتليل كفاءة الوقت
قادرا
واملساحة هلياكل البياانت واخلوارزميات وتطبيق هذا التحليل لتحديد أفضل األدوات حلل مشاكل معينة .يتوقع يف هناية املساق أن يكون الطالب ً
على اختيار بنيات البياانت املناسبة وفهم ADT /املكتبات واستخدامها لتصميم اخلوارزميات ملشكلة معينة
الرقـم

11323

اسـم املقرر

1.6

السـاعات

3

املتطلب السابق

15230

املتطلب املرافق

----------

نظم قواعد البيانات

يهدف هذا املساق إىل تقدمي املفاهيم األساسية لتصميم وتنفيذ نظم قواعد البياانت .تشمل املوضوعات :مفاهيم أساسية يف قواعد البياانت ،أجزاء
نظم قواعد البياانت ،منذجة احلركات .منذجة البياانت ،املخطط العالئقي ،قواعد البياانت العالئقية ،شروط الدقة وحمدودايهتا ،اجلرب العالئقي ،لغات
االستفسار ،عالقات االعتماد والتبسيط ،حذف التكرار يف قواعد البياانت .يف هناية هذا املقرر ،من املتوقع أن يكون الطالب على دراية ابلعديد من
املبادئ املتعلقة بقواعد البياانت وكيف يتم تطبيقها يف أنظمة قواعد البياانت.
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الرقـم

11354

اسـم املقرر

1.7

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

11323

مختبر قواعد البيانات

يهدف هذه املساق لتدريب الطلبة واكساهبم مهارات عملية يف تصميم قاعدة بياانت متكاملة وبنائها ابستخدام أنظمة قواعد البياانت العالئقية احلديثة.
ويغطي هذا املخترب اجلداول ،وأوامر اسرتجاع البياانت ،والنماذج ،والتقارير ،والكينوانت وخصائصها ،وكذلك استخدام أدوات تطوير التطبيقات اخلاصة
ببناء واجهات املستخدم.
الرقـم

11335

اسـم املقرر

1.8

السـاعات

3

املتطلب السابق

15230

املتطلب املرافق

----------

أنظمة التشغيل

يهدف هذا املساق إىل تقدمي املفاهيم األساسية لتصميم وتنفيذ نظم التشغيل ،كما ويغطي العديد من املفاهيم املتعلقة مبعظم أنظمة التشغيل الفعلية .يف
هذا املقرر ،سوف يستكشف الطالب أمهية نظام التشغيل ووظيفته .تشمل املوضوعات :نظرة عامة على أنظمة التشغيل احلديثة وأنواع أنظمة التشغيل
وهياكل أنظمة التشغيل وإدارة العمليات واخليوط (مفاهيم االتصال والتزامن والتوقف التام) وجدولة وحدة املعاجلة املركزية وإدارة الذاكرة والذاكرة االفرتاضية
وأنظمة امللفات؛ أنظمة اإلدخال  /اإلخراج؛ األمن واحلماية .يتم تنفيذ بعض املواضيع يف هذا املقرر عن طريق كتابة الربامج ملعرفة كيف تعمل بشكل
عملي .يف هناية هذا املقرر ،من املتوقع أن يكون الطالب على دراية ابلعديد من املبادئ واملفاهيم املتعلقة مبعظم أنظمة التشغيل الفعلية وكيف يتم تطبيقها
يف أنظمة تشغيل حقيقية.
الرقـم

11355

اسـم املقرر

 1.9مختبر أنظمة التشغيل

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

11335

يهدف هذا املساق اىل مساعدة الطالب على استيعاب مفاهيم نظم التشغيل وتعليمهم بعض املهارات التطبيقية للتعامل معها من خالل االوامر والربجمة.
يستخدم هذا املساق نظام تشغيل لينكس حيث يوفر بيئة تعليمية جيدة لتنفيذ اهداف املساق يف التعرف على خدمات وعمليات نظام التشغيل .يغطي
املساق مواضيع منها :واجهة املستخدم من خالل االوامر و الواجهة الرسومية ،برجمة ادارة الربامج التنفيذية مبا فيها العمليات املتزامنة ،التعامل مع امللفات
و برجمة الشبكات.
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قسم علم الحاسوب
الرقـم

12241

اسـم املقرر

 1.10تصميم المواقع االلكترونية ورسوم الويب

السـاعات

3

املتطلب السابق

11323

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تزويد الطلبة ابملعرفة واملهارات الالزمة لتصميم وتنقيذ تطبيقات االنرتنت .تشمل املوضوعات التقنيات املختصة هبذه التطبيقات
(مثل لغات الرتميز ،األمناط ،برجمة العمالء واخلوادم) ،كيفية استخدامها لبناء تطبيقات تفاعلية كفؤة وفعالة ،ابإلضافة اىل اهلياكل املختلفة لتطوير تطبيقات
االنرتنت (مثل النموذج متعدد الطبقات) .يف هناية هذه املقرر  ،يتوقع ان يكون الطالب قد تزود أبفضل ممارسات تصميم وتطوير املواقع.
الرقـم

11449

اسـم املقرر

 1.11الحاسوب والمجتمع

السـاعات

1

املتطلب السابق
املتطلب املرافق

اهناء  90ساعة معتمدة
----------

يهدف هذا املساق اىل مناقشة القضااي القانونية واألخالقية واالجتماعية املرتبطة ابستخدامات احلاسوب والربجميات .تشمل املوضوعات أتثري احلوسبة
على املؤسسات وتنظيمها الداخلي وعالقاهتا اخلارجية .وامللكية الفكرية وحقوق النشر وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية والقوانني ذات العالقة .جرائم
احلاسوب .محاية اخلصوصية واحلقوق املدنية .املسؤولية األخالقية واملهنية.
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القائمة رقم  :1وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج علم احلاسوب

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب

القائمة رقم  :2وصف املواد/برنامج األمن السيرباني
فيما يلي قائمة المساقات التابعة لبرنامج األمن السيبراني .كل مساق يحتوي على :رقم المساق ،اسم المساق ،الساعات
المعتمدة ،المتطلب السابق والمتزامن ،وصف المساق.
املتطلبات اإلجبارية

الرقـم

15230

اسـم املقرر

 2.1البرمجة لألمن السيبراني

السـاعات

3

املتطلب السابق

11103

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تقدمي لغة برجمة حديثة مناسبة حملرتيف األمن .تتضمن املوضوعات التالية :التحكم يف التدفق والسالسل والقوائم واجملموعات
وامللفات والوظائف والوحدات النمطية واحلزم .اإلخراج واإلدخال :معاجلة امللفات ،ميزات الربجمة املوجهة للكائنات :الفئات والكائنات واملرياث والتحميل
الزائد للمشغل واألخطاء واالستثناءات والتعبريات العادية واخليوط املتعددة والوحدات النمطية للتعامل مع البياانت متعددة األبعاد .الشبكات :وحدة
مأخذ التوصيل ،مسح املنفذ ،استكشاف احلزم ،حتليل حركة املرور ،حقن حزمة  ، TCPحتليل السجل .عمليات االتصال ( )HTTPمع املكتبات
األساسية ،االتصاالت على شبكة اإلنرتنت مع وحدة الطلبات ،والتحقيقات اجلنائية :حتديد املواقع اجلغرافية ،واستعادة العناصر احملذوفة ،وفحص البياانت
الوصفية وتسجيل النوافذ .يف هناية هذا املساق ،من املتوقع يكون الطالب قادرين على التعامل مع املشاكل األمنية ابستخدام لغة االستياء.
الرقـم

15231

اسـم املقرر

2.2

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

15230

مختبر البرمجة لألمن السيبراني

يهدف هذا املساق إىل ممارسة املفاهيم والنماذج الرئيسية للربجمة الكيتونية ،مع الرتكيز على تعريف واستخدام االصناف جنبًا إىل جنب مع أساسيات
التصميم للربجمة الكيتونية .وتشمل املوضوعات ممارسة االصناف والكائنات ،التغليف ،التكوين ،ختصيص الذاكرة الديناميكية ،املرياث ،تعدد األشكال
واضافة تعريفات للعمليات .يف هناية هذا املساق ،من املتوقع أن يكون الطالب على دراية ابملبادئ واملفاهيم الرئيسية املتعلقة ابلربجمة الكيتونية .حيث
ميكنهم الكتابة والبناء تتبع وتصحيح واختبار براجمهم .ابإلضافة إىل استخدام االصناف املبنية يف مشاريع خمتلفة.

صفحة 25/ 8

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15320

اسـم املقرر

2.3

السـاعات

3

املتطلب السابق

11335

املتطلب املرافق

----------

معمارية شبكات الحاسوب والمحاكاة االفتراضية

هندسة الشبكات احلاسوبية واحملاكاة االفرتاضية هي تقنية تنتشر بسرعة لتشمل البنية التحتية للشبكة وأجهزهتا ،واليت أصبحت حامسة لعمليات اإلنرتنت.
جيب أن تشمل املوضوعات احملددة اليت جيب تغطيتها يف وحدة املعرفة هذه ،على األقل ،تقنيات احملاكاة االفرتاضية ،وهياكل املاكينة االفرتاضية،
واستخدامات احملاكاة االفرتاضية للبساطة ،والتنفيذ ،واألمن ،والكفاءة ،وتوفري يف التكاليف .يف هناية هذا املقرر ،من املتوقع أن يكون الطالب على دراية
بطبولوجيا شبكات الكمبيوتر وبنيتها وكذلك تقنيات احملاكاة االفرتاضية ابإلضافة إىل العديد من املبادئ واملفاهيم املتعلقة مبحاكاة الشبكات .يف حالة
احملاكاة  ،ميكن للطالب تنفيذ بعض السيناريوهات عن طريق كتابة برانمج او جزء من برانمج واستدعاء بعض املكتبات إلجناز بعض املهام االمنية
اخلاصة هبم
الرقـم

15110

اسـم املقرر

2.4

السـاعات

3

املتطلب السابق

11103

املتطلب املرافق

----------

اساسيات األمن السيبراني

يهدف هذا املساق إىل تقدمي دراسة عميقة وشاملة ملبادئ وممارسات أمن نظم املعلومات .يغطي هذا املساق التهديدات األمنية ،ونقاط الضعف والتدابري
املضادة ،واهلجمات ،وخدمات األمن (السرية والنزاهة والتوافر وعدم التنصل واملساءلة) ،والتشفري :تشفري املفتاح املتماثل وغري املتماثل ،طرق التحقق
واملصادقة للمستخدم ،التحكم يف الوصول ،اهلندسة االجتماعية ،األمن يف أنظمة التشغيل ،أمان الويب SSL :و  ،TLSأمان الربيد اإللكرتوين PGP.
) ،)MOMEالربامج الضارة  ،واجلدران النارية .يف هناية هذه املساق ،سيتمكن الطالب من تطبيق هذه املفاهيم حلماية البنية التحتية للحوسبة من
هتديدات وهجمات األمان اإللكرتوين.
الرقـم

15232

اسـم املقرر

2.5

السـاعات

2

املتطلب السابق

11103

املتطلب املرافق

----------

البرمجة االمنة بلغة التجميع

استخداما
يهدف هذا املساق إىل تقدمي نظرة عامة على أساسيات لغة التجميع فيما يتعلق ابختبار االخرتاق .تعد لغة التجميع من أكثر لغات الربجمة
ً
يف اهلندسة العكسية واليت تساعد على فهم الربامج اخلبيثة من خالل استخدام هذه العملية يف حتليل وإظهار عيوب الربانمج اخلبيث .جيب أن تتضمن
املواضيع احملددة اليت سيتم تغطيتها يف وحدة املعرفة هذه على األقل :أنظمة الكمبيوتر ،متثيل البياانت ،أنظمة الرتقيم ،تنفيذ التعليمات ،التشفري الرمزي،
تعريف كلمة البياانت ،عداد املواقع ،الفهرسة ،العنونة غري املباشرة ،العنونة النسبية ،أنظمة التجميع ،اهلندسة العكسية ،الربامج اخلبيثة وحتليل عيوب أي
برانمج ضار .يف هناية هذا املساق سيكون الطالب على دراية بلغة التجميع وأساسيات الشبكة ونظام التشغيل.

صفحة 25/ 9

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15233

اسـم املقرر

 2.6تحليل البرمجيات الخبيثة

السـاعات

3

املتطلب السابق

15232

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق لتعريف الطالب بتقنيات حتليل الربامج اخلبيثة من خالل القراءات والتحليالت التفاعلية .بعد أخذ هذه املساق
 ،سيتم تزويد الطالب ابملهارات الالزمة لتحليل الربامج اخلبيثة املعاصرة املتقدمة ابستخدام كل من التحليل الثابت والديناميكي .سوف يتعلم الطالب
كيفية حتليل الربامج الضارة أبمان ودقة ابستخدام مفاهيم اهلندسة العكسية .يهدف هذا التحليل إىل فهم السلوك واآلاثر األمنية احملتملة ملثل هذه الربامج
اخلبيثة.
الرقـم

15321

اسـم املقرر

 2.7أمن الشبكات وبروتوكوالتها

السـاعات

3

املتطلب السابق

15320

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تقدمي فهم مفصل لربوتوكوالت اإلنرتنت األساسية واليت تشمل،TCP ،UDP ،IGMP ،ICMP ،IP ،ARP :
بروتوكوالت التوجيه :مثل  ،BGP ،OSPF ،RIPوبروتوكوالت اإلرسال املتعدد والبث املتعدد التوجيه مثلPIM ،MOSPF ،DVMRP :
والربوتوكوالت اخلاصة ابلتطبيقات :مثلHTTP. ،FTP ،DHCP ،DNSويهدف هذا املساق أيضا لتقدمي فهم مفصل لربتوكوالت امن الشبكات
واليت تتضمنhttps, SFTP, IPSec, VPNs, TLS, SSL, SSH, Kerberos, OSPF authentication and :
SNMPv3.
الرقـم

15322

اسـم املقرر

 2.8مختبر أمن الشبكات وبروتوكوالتها

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

15321

اهلدف من هذا املخترب العملي هو دراسة بروتوكوالت اإلنرتنت الشائعة يف املعمل ARP :و  IPو  ICMPو  IGMPو  UDPو  TCPوبروتوكوالت
التوجيه مثل  RIPو  OSPFو  .BGPسيقوم الطالب إبعداد سيناريوهات يف بيئة حقيقة ومجع النتائج مث حتليلها ليتمكنوا من كتابة التقرير النهائي
عن جتارهبم لكل جزء ابملادة النظرية.

صفحة 25/ 10

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15421

اسـم املقرر

 2.9مراقبة الشبكات والحوسبة السحابية وتوثيقها

السـاعات

3

املتطلب السابق

15321

املتطلب املرافق

----------

يركز هذا املسار على مراقبة مجيع أنظمة الشبكات واألجهزة الرئيسية مثل اخلوادم وأجهزة التوجيه والبواابت وكذلك حركة املرور والتطبيقات يف الشبكة.
سيتعلم الطالب املعرفة األساسية ألدوات فحص الشبكة الشائعة اليت يديرها املهامجون حىت يتمكنوا من اكتشاف هذا النشاط املهم .ميكنهم استكشاف
ودراسة تواقيع اهلجوم والسلوكيات وبصمات نظام التشغيل .عالوة على ذلك ،سيتعرفون على أنواع مسح  TCPو  UDPالشائعة وكيف يسمح التسمم
 ARPللمهامجني بنقل حركة املرور عرب اجهزهتم .أيضا ،سوف يتعلمون كيفية استخدام بعض األدوات اجملانية املفتوحة املصدر مثل؛  Wiresharkحملل
أخريا ،عندما ينهي الطالب هذا املسار ،سيكون لديهم مهارات ومعرفة مراقبة الشبكة الالزمة للكشف عن املهامجني
اللتقاط وحتليل حركة مرور الشبكةً .
ومحايتهم.
الرقـم

15330

اسـم املقرر

 2.10البرمجة األمنه

السـاعات

3

املتطلب السابق

15233

املتطلب املرافق

----------

الغرض من هذا املساق هو التعرف على الربامج اآلمنة ،مبا يف ذلك تصميمها وتنفيذها وصيانتها .خالل هذا املساق سوف يتعرض الطالب إىل جمموعة
خمتارة من املواضيع التالية :تنفيذ ومنذجة التهديد ،والقضااي يف التوثيق والتفويض ،ومراجعة احلساابت لألمن ،ومعاجلة املدخالت ،ونقاط الضعف
 ،TOCTOUوقضااي إدارة الذاكرة ،وحتديد نقاط الضعف وتوزيع التصحيح .يتطلب هذا املساق خربة سابقة يف الربجمة وبعض الفهم ألنظمة احلاسوب.
الرقـم

15331

اسـم املقرر

 2.11مختبر البرمجة األمنه

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

15330

يهدف هذا املساق اىل تدريب الطلبة واكساهبم مهارات عملية يف تصميم وتنفيذ الربامج األمنة.

صفحة 25/ 11

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب

الرقـم

15370

اسـم املقرر

 2.12مبادئ علم التشفير وتطبيقاتها

السـاعات

3

املتطلب السابق

15233

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل التعريف ابملبادئ األساسية والرايضية للتشفري وتطبيقه على خدمات وآليات أمن الشبكات احلاسوبية .دراسة مفصلة ألنظمة

التشفري الكالسيكية واحلديثة ،مبا يف ذلك نظرية األعداد :العمليات على ابقي القسمة ،العدد األويل ،نظرايت فريما وأويلر ،اختبار ألولية العدد،

خوارزميات التشفري :التشفري الكالسيكي .تشفري املفتاح السري؛ سرية مثالية.حتليل وفك التشفري ،التشفري بنظام احلزم والتشفري املستمر؛ اخلوارزمية
املعيارية لتشفري البياانت ( )DESوخوارزمية التشفري املتقدم ()AES؛ اسلوب التشفري ابستخدام املفتاح العام؛ خوارزمية ديفي هيلمان لتبادل
املفاتيح؛ خوارزمية  ،RSAخوارزمية اجلمل و رابني؛ املصادقة والتوقيعات الرقمية؛ التوقيعات وقت واحد؛ التشفري العشوائي ؛ خوارزميات التواقيع
الرقمية لرابني واجلمل؛ التوقيع الرقمي قياسي ( .)DSSالتعريف واملصادقة .خوارزميات اهلاش ،رموز مصادقة الرسالة ،بروتوكوالت إنشاء املفتاح.
تقنيات ادارة املفاتيح.
الرقـم

15360

اسـم املقرر

 2.13أمن قواعد البيانات

السـاعات

3

املتطلب السابق

11323

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تقدمي مفاهيم وتقنيات أمان قواعد البياانت واالجتاهات اجلديدة ألمن قواعد البياانت .يف هذا املقرر ،سوف يستكشف الطالب
أمهية مناذج أمان تطبيق قاعدة البياانت واالمتيازات وكلمات املرور واألدوار ومراجعة قواعد البياانت والبياانت والتحكم يف الوصول إىل  XMLوإدارة
الثقة ومحاية اخلصوصية ومنوذج العالقات اآلمنة متعدد املستوايت والتطبيق متعدد اجلوانب والتدقيق يف قواعد البياانت العالئقية ،كما تغطي املقرر
املوضوعات املتقدمة مثل حقن  ، SQLومشاكل أمان إدارة قاعدة البياانت مثل أتمني قواعد البياانت  ،وفرض ضوابط الوصول  ،واملشاكل ذات الصلة.
ج

الرقـم

15380

اسـم املقرر

 2.14إدارة مخاطر أنظمة المعلومات

السـاعات

3

املتطلب السابق

15110

املتطلب املرافق

----------

مقدمة يف إدارة املخاطر .دورة حياة إدارة املخاطر .تقنيات تقييم وحتليل املخاطر .عوامل التعرض للمخاطر .ضوابط األمن واخلدمات .تقييم املخاطر
واسرتاتيجيات التخفيف .التقارير واالستشارات .التهديد وإدارة الضعف

صفحة 25/ 12

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب

الرقـم

15420

اسـم املقرر

 2.15أمن الشبكات الالسلكية والمتنقلة

السـاعات

3

املتطلب السابق

15320

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل الرتكيز على موضوعات متقدمة حول األمان واخلصوصية ألنظمة االتصاالت الالسلكية ،مبا يف ذلك الشبكات اخللوية والالسلكية مثل
شبكات منطقة اجلسم الالسلكية والشبكات الشخصية والشبكات احمللية .ويناقش هذا املساق هتديدات األمان احلالية يف الشبكات الالسلكية وشبكات
اهلاتف احملمول .ويغطي املساق التقنيات احلديثة املستخدمة حلماية أمن الشبكة ومناقشة تصميم وتشغيل بروتوكوالت األمان املخصصة للشبكات الالسلكية.
الرقـم

15450

اسـم املقرر

 2.16التحليل الرقمي واالستجابة للحوادث

السـاعات

3

املتطلب السابق

11335

املتطلب املرافق

----------

عددا من املوضوعات األساسية يف هذا اجملال .تتضمن هذه املوضوعات نظرة عامة
يقدم هذا املساق مقدمة عامة يف جمال التحقيقات الرقمية .ويغطي ً
على أجهزة الكمبيوتر والوسائط الرقمية ووسائل التخزين ،وتقنيات احلصول على البياانت والتحقق من صحتها ،ومنهجيات التحقيقات ،وحتليل البياانت
املنقولة من خالل الشبكة ،واملسائل القانونية احمليطة ابلتحقيق اجلنائي ،والكفاءة املهنية واألخالق ،والتطوير املستقبلي يف هذا اجملال .ابإلضافة إىل ذلك،
يقدم املساق للطالب أفضل املمارسات واملعايري املتعلقة ابالستجابة للحوادث.
الرقـم

15451

اسـم املقرر

 2.17مختبر التحليل الرقمي واالستجابة للحوادث

السـاعات

1

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

15450

تخداما واملعتمدة عاملياً يف هذا اجملال .سوف
يف هذا املخترب يبدأ الطالب ممارسة التحقيقات الرقمية يف بيئة خمترب متخصص ابستخدام األدوات األكثر اس ً
يتعلم الطالب ممارسة أساسيات التحقيقات ،والتعامل مع وسائل التخزين واألجهزة اليت حتتوي على األدلة ،وكيفية مجع األدلة واحملافظة عليها ،ووسائل
التخزين ،وتطبيق أساليب التحقق من صحة األدلة ،وتقييم منهجيات التحقيقات ،وإجراء حتليل األدلة ،وعمل تقارير وتقدمي نتائج التحقيق اجلنائي
للجهات املختصة.
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15460

اسـم املقرر

 2.18طرق القرصنة وكشف التسلل

السـاعات

3

املتطلب السابق

15450

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تقدمي املفاهيم األساسية املستخدمة يف اخرتاق شبكات الكمبيوتر بغرض تعلم كيفية محاية األنظمة بشكل أفضل من هذه
االخرتاقات .تتضمن هذه األساليب تقنيات االستطالع ومسح النظام وأنظمة الوصول عن طريق هجمات مستوى الشبكة والتطبيق وانتهاكات رفض
اخلدمة .يتعلم الطالب العديد من األساليب املتبعة من قبل املتسللني ويقوم إبجراء عمليات اخرتاق ممنهجه ويتعلم طرق اكتشافها ومتابعتها واحلماية منها.
أخريا  ،ستتم دراسة أساليب وأدوات حتليل الربامج الضارة األساسية
ً
الرقـم

15361

اسـم املقرر

 2.19تحليل وتصميم النظم األمنه

السـاعات

3

املتطلب السابق

11323

املتطلب املرافق

----------

الرتكيز على تطوير نظم الربجميات عالية الضمان يشكل حتداي متزايدا يف النظم املعقدة الناشئة .تظهر تقنية  Secure by Designكمبدأ أساسي للحوسبة
املوثوقة وكطريقة مفضلة لضمان أمن أنظمة املعلومات والبنية التحتية املتصلة ابلشبكة .سريكز هذه املساق على هذه املشكلة وتعزز تصميم وتنفيذ والتحقق
من صحة النظم وأنظمة الربجميات اآلمنة .يشمل هذا املساق على مبادئ وممارسات عملية تطوير برامج آمنة وعالية الضمان ،مبا يف ذلك مناذج دورة
حياة تطوير الربجميات ،والتصميم والتحقق ابستخدام لغات وأدوات مثل  .UMLيغطي هذا املساق حتليل األمن والسالمة يف تصميم الربجميات وتطويرها
والكشف عن الثغرات وجتنبها .تشمل املوضوعات منذجة التهديد الدفاعية والتفاعل بني مصادقة األمان وسهولة االستخدام ،وإدارة الثقة ،والتحكم يف
الوصول ،والقضااي األمنية األخرى ذات الصلة.
الرقـم

15490

اسـم املقرر

 2.20التدريب العملي

السـاعات

3

املتطلب السابق

اهناء  90ساعة معتمدة

املتطلب املرافق

----------

على الطالب أن يتدرب يف مؤسسة ذات صلة ابلتخصص ملدة شهرين متواصلني بدوام كامل بواقع ست ساعات يومياً .أو ملدة  3شهور بواقع  4ساعات
يوميا .ابإلضافة اىل ساعات التدريب ،ال يسمح للطالب الذي يتدرب بدوام غري كامل أن يسجل أكثر من  9ساعات خالل الفصل االول أو الفصل
الثاين وال يسمح له ابلتسجيل أكثر من  4ساعات يف الفصل الصيفي .يتوقع من الطالب أن يقوم بتصميم أو إجراء تطبيق حاسويب من ضمن ختصصه
وذلك بتحليل أو تصميم أو تنفيذ برجميات معينة تطلب منه ،أو تعلم برجميات جديدة.

صفحة 25/ 14

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15491

اسـم املقرر

 2.21مشروع التخرج ()1

السـاعات

1

املتطلب السابق

اهناء  90ساعة معتمدة

املتطلب املرافق

----------

يهدف مشروع التخرج إىل تطوير مهارات الطالب وقدرته على حل املسائل الواقعية ودراستها وحتليلها وتطوير الربجميات الالزمة حللها .ويتحقق ذلك من
خالل مشروع متكامل يربجمه الطالب ضمن فريق من الطالب وإبشراف عضو هيئة تدريس .يطلب من الطالب إمتام أهداف املشروع وتسليم تقرير هنائي
عنه .تتم مناقشة املشروع من قبل جلنة تتكون من أعضاء هيئة التدريس يف الربانمج.
الرقـم

15492

اسـم املقرر

 2.22مشروع التخرج ()2

السـاعات

1

املتطلب السابق

15491

املتطلب املرافق

----------

هتدف مادة مشروع التخرج ) (2اىل متثيل مجيع املتطلبات اليت مت التخطيط هلا يف مشروع التخرج ( .(1على الطلبة العمل ضمن جمموعات لتحقيق مجيع
األهداف ويف هناية املشروع سوف يتم اجناز نظام فعال .جيب على الطلبة اختيار جودة النظام وتوثيق ذلك.
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
املتطلبات االختيارية
الرقـم

15260

اسـم املقرر

 2.23أمن التجارة االلكترونية

السـاعات

3

املتطلب السابق

12241

املتطلب املرافق

----------

يقدم هذا املساق املفاهيم األساسية يف التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية املختلفة ،مثل األعمال التجارية بني الشركات ) ،(B2Bواألعمال
التجارية بني العمالء ) ، (B2Cبني العمالء فيما بينهم ) ،(C2Cبني احلكومات ) ، (G2Gإخل .تشمل املواضيع إنشاء بوابة التجارة اإللكرتونية ،نظرة
عامة على البنية التحتية التكنولوجية ،تقنيات الربجميات لألعمال اإللكرتونية ،حلول قواعد البياانت لألعمال اإللكرتونية ،طرق الدفع اإللكرتوين ،القضااي
األخالقية ،إخل .يركز املساق على قضااي األمن اليت ختص مجيع اجلوانب املتعلقة ابألعمال التجارية اإللكرتونية ويعلم الطالب كيف ميكن لألعمال التجارية
اإللكرتونية البقاء على قيد احلياة يف بيئة مليئة ابلفرص ،ولكن يف الوقت نفسه مليئة ابلتهديدات.
الرقـم

15422

اسـم املقرر

 2.24أمن الوسائط المتعددة

السـاعات

3

املتطلب السابق

11213

املتطلب املرافق

----------

سيغطي هذا املساق مواضيع خمتارة يف أمن الوسائط املتعددة واخلصوصية ،مبا يف ذلك تقنيات االختزال ،والتحليل ،والعالمات املائية الرقمية ،وتشفري
الوسائط املتعددة والتوثيق ،وإدارة احلقوق الرقمية ،والعبث مبحتوى الوسائط املتعددة ،والطب الشرعي الوسائط املتعددة.
الرقـم

15440

اسـم املقرر

 2.25لغة االلة والبيانات الضخمة

السـاعات

3

املتطلب السابق

15333

املتطلب املرافق

----------

سيقدم هذا املساق أسس التعلم اآليل ،وتطبيق اخلوارزميات وتطبيقاهتا .وتشمل املواضيع :التعلم اخلاضع لإلشراف والتعلم الغري خاضع لإلشراف ،التعلم
العميق ،والتعلم ابلتعزيز .يركز هذا املساق على التطبيقات العملية للتعلم اآليل والذكاء االصطناعي وتعدين البياانت ،مثل الرؤية احلاسوبية ،استخراج
البياانت ،التعرف على الكالم ،معاجلة النصوص ،املعلوماتية احليوية .وسيتم التطرق اىل هياكل الكمبيوتر املتنوعة واملصممة للتنفيذ الفعال للتعلم اآليل
)(CPU, GPU,Tensorflow Basics
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب

الرقـم

15441

اسـم املقرر

 2.26تحليل البرامج مفتوحة المصدر

السـاعات

3

املتطلب السابق

15330

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تقدمي نظرة عامة حول الربامج مفتوحة املصدر واملعلومات املتعلقة هبا .سيزود هذا املساق للطالب القدرة على مجع وحتليل
املعلومات حول الربامج املفتوحة املصدر ،استخدام هذه الربامج يف عملية تقييم نقاط الضعف والثغرات األمنية ( ،)Pent / Red / Blueاستخدام
تقنيات حتليل الربامج املفتوحة املصدر يف حتليل الربامج الضارة.
الرقـم

15442

اسـم املقرر

 2.27كشف التهديدات الذكي

السـاعات

3

املتطلب السابق

15330

املتطلب املرافق

----------

يهدا املساق إىل إدخال مفاهيم وتقنيات احلوسبة الناعمة وتعزيز قدراهتم يف تصميم التقنية املناسبة لسيناريو أمين معني .يشمل هذا التكنولوجيا غري
التقليدية وأساسيات الشبكات العصبية االصطناعية  ،وجمموعات الغموض ،املنطق الغامض  ،واخلوارزميات الوراثية.
الرقـم

15430

اسـم املقرر

 2.28البرمجة االمنة لألجهزة المتنقلة

السـاعات

3

املتطلب السابق

15330

املتطلب املرافق

----------

يف هذا املساق ،يتعلم الطالب كيفية تطوير تطبيقات األجهزة احملمولة بشكل آمن حلماية البياانت واملوارد على األجهزة احملمولة من هتديد اهلجمات
سواء املتصلة ابإلنرتنت أو العاملة من غري اتصال .لقد أدى االستخدام اهلائل لتطبيقات األجهزة احملمولة يف العامل اليوم إىل زايدة كبرية يف نقاط الضعف
يف تطبيقات األجهزة احملمولة ،مما أدى إىل أتثر ماليني األجهزة ابلربامج الضارة .سيتمكن الطالب من كتابة الربامج لتطبيقات األجهزة احملمولة اليت
يصعب على املتسللني اخرتاقها أو اسرتجاع تصميمها بطريقة سيئة .كذلك ستقدم كيفية استخدام تقنيات مثل التحديث املستمر وتقوية الربامج حلماية
التطبيقات واألجهزة ومواردها على حد سواء .تغطي املادة موضوعات تشمل إدارة االتصال والتوثيق وختزين البياانت ومحايتها وأمن االتصاالت وأتمني
العمل مع اخلوادم عرب اإلنرتنت واملعامالت املالية عرب اإلنرتنت وإخفاء التشفري والربانمج واهلندسة العكسية واستخدام مكتبات املصادر اخلارجية واملفتوحة
املصدر.
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15431

اسـم املقرر

 2.29البرمجة االمنة لصفحات الويب

السـاعات

3

املتطلب السابق

12241

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق لتدريب الطلبة واكساهبم مهارات عملية يف تصميم قاعدة بياانت متكاملة وبنائها ابستخدام أنظمة قواعد البياانت العالئقية احلديثة.
ويغطي هذا املخترب اجلداول ،وأوامر اسرتجاع البياانت ،والنماذج ،والتقارير ،والكينوانت وخصائصها ،وكذلك استخدام أدوات تطوير التطبيقات اخلاصة
ببناء واجهات املستخدم.
الرقـم

15423

اسـم املقرر

 2.30امن الحوسبة السحابية

السـاعات

3

املتطلب السابق

15321

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق لدراسة خماوف األمن واخلصوصية يف أنظمة احلوسبة السحابية ،ابإلضافة إىل نظرة عامة على أفضل املمارسات والتقنيات املتاحة يف
هذا اجملال .يف هذا املساق ،سوف يتعلم الطالب مفهوم احلوسبة السحابية ومنوذج التهديد وقضااي األمن املتعلقة ابلبياانت وكيفية االستعانة مبصادر
خارجية والتخزين ،وسوف تتناول التطبيقات العملية للحوسبة السحابية اآلمنة .تشمل املواضيع :نظرة عامة على مفاهيم احلوسبة السحابية واألمان،
هندسة احلوسبة السحابية ،االسرتاتيجيات الرئيسية وأفضل املمارسات لتأمني احلوسبة السحابية ،وتقييم أمن احلوسبة السحابية.
عند االنتهاء من هذا املساق ،سيكون الطالب على دراية ابلتكنولوجيا اليت متكن وتسهل االستخدام الناجح للبنية التحتية للحوسبة السحابية؛ والتعرف
على جمموعة متنوعة من اهتمامات األمان واخلصوصية يف أنظمة احلوسبة السحابية ،وسيكونون الطالب على دراية ابلقضااي القانونية والتنظيمية للحوسبة
السحابية؛ ولديهم خربة يف النقاش والكتابة حول احلوسبة السحابية والقضااي املتعلقة حبمايتها.
الرقـم

15480

اسـم املقرر

 2.31نظرية وممارسة فحص االمن والحماية

السـاعات

3

املتطلب السابق

15321

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق اىل دراسة أسس اختبار األمان كشكل من أشكال اختبار الربامج اليت تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات واملخاطر يف التطبيقات
والربامج ،ومتنع املتسللني من اهلجمات الضارة .يف هذه املادة ،جيب على الطالب التعرف على مجيع نقاط الضعف احملتملة يف نظام الربجميات واليت قد
تؤدي إىل فقدان املعرفة والدخل واملصداقية على أيدي موظفي املنظمة أو خارجها .ستتضمن موضوعات هذه املادة ما يلي :نظرة عامة على اختبار
األمان وأنواعه ،وكيفية إجراء اختبار األمان مع توفري بعض سيناريوهات اختبار األمان ،وآليات اختبار األمان ،وأدوات اختبار األمان .يف هناية هذا
املساق ،سيكون الطالب قادرين على التعرف على املخاطر يف النظام وحساب نقاط الضعف احملتملة ،حبيث ال يتوقف النظام عن العمل أو يساء
أيضا الطالب على اكتشاف مجيع خماطر األمان احملتملة يف األنظمة وكيف ميكن للربجمة إصالح هذه املشكالت.
معاملته .وستساعد هذه املادة ً

صفحة 25/ 18

اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15452

اسـم املقرر

 2.32التحقيقات الرقمية المتقدم

السـاعات

3

املتطلب السابق

15450

املتطلب املرافق

----------

يقدم هذا املساق املنهجية واإلجراءات املرتبطة بتحليل التحقيقات الرقمية للحوادث اليت تشمل أجهزة متصلة ابإلنرتنت ،أو متعلقة أبجهزة احلاسوب،
أو املتعلقة ابلشيكات واألجهزة اخللوية .يشمل املساق املواضيع التالية :تكوين نظام تشغيل آمن ابستخدام األوامر املكتوبية وأدوات الواجهات الرسومية.
يتم الرتكيز على هيكلية أنظمة امللفات يف أنظمة التشغيل ،ونقاط الضعف األمنية فيها ،وأمن املستخدم ،وطرق حتصني أنظمة التشغيل واخرتاقها ،وطرق
استعادة البياانت وامللفات املطلوبة للتحقيقات الرقمية .املوضوعات احلصول على بياانت الشبكة ،وحتليل األدلة اجلنائية للشبكات ،وسجالت األحداث
و حركة مرور البياانت يف الشبكة ،واحلصول على البياانت وحتليلها ،وإدارة أنظمة كشف  /منع التسلل ) ، (IDS / IPSوإدارة احلوادث األمنية ونظم
إدارة احلوادث ) ، (SIEMإخل .على تكنولوجيا األجهزة احملمولة واألجهزة احملمولة والشبكات اخللوية مث على عمليات وأساليب وتقنيات التحقيقات
الرقمية للهواتف و األجهزة املتنقلة
الرقـم

15481

اسـم املقرر

 2.33الجريمة اإللكترونية لتطبيق القانون

السـاعات

3

املتطلب السابق

15233

املتطلب املرافق

----------

وقد ساهم االنتشار العاملي لإلنرتنت ،واخنفاض التكلفة اهلامشية للنشاط عرب اإلنرتنت ،وعدم الكشف عن اهلوية النسبية للمستخدمني ،يف تصاعد واسع
النطاق يف اجلرائم السيربانية .ونتيجة لذلك ،يتزايد استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت للتحريض على هتديد اجملتمع املدين العاملي .يقدم هذا
املساق حملة عامة عن اجلرمية السيربانية وممارسات إنفاذ القانون الرقمي اليت مت تطبيقها لالستجابة هلا .وسريكز املساق على أنواع اجلرائم السيربانية احلالية
ومداها ،وكيفية استجابة نظام العدالة هلذه اجلرائم ،وخمتلف أشكال احلماية الدستورية املمنوحة ملستخدمي احلاسوب ،والقانون والسياسات اليت حتكم
الكشف عن اجلرائم السيربانية ومقاضاهتا ،والتكنولوجيا ذات الصلة.
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15482

اسـم املقرر

 2.34نظام التدقيق والسياسات األمنية

السـاعات

3

املتطلب السابق

15233

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تعريف الطالب أبسس التدقيق على نظم املعلومات ألغراض األمن والتأكد من تطبيقها للمعايري والسياسيات اليت تضمن هذا
األمن وكذلك ألغراض التحقيقات الرقمية عند احلاجة .ويغطي مفاهيم السياسات وعملية التدقيق واحلوكمة ولوائح االمتثال .سوف يتعلم الطالب القيام
بدور املدقق وأنواع عمليات التدقيق اليت يتم إجراؤها ،وأطر أمان املعلومات والتدقيق املختلفة ،ابإلضافة إىل األدوات والتقنيات اخلاصة بتدقيق الضوابط
التقنية .ابإلضافة إىل ذلك سيتم تغطية :عملية تدقيق نظم املعلومات  ،ومنهجيات مجع البياانت  ،واللوائح واالمتثال  ،والتدقيق  ،واختبار قابلية االخرتاق
و الضعف  ،ومراجعة الضوابط الفنية  ،وتدقيق نظم التشغيل و أنظمة تطبيقات األعمال.
الرقـم

15432

اسـم املقرر

 2.35إدارة النظم المتقدمة -نظام ويندوز ولينكس/يونكس

السـاعات

3

املتطلب السابق

11335

املتطلب املرافق

----------

يعرف هذا املساق الطالب أبمهية الدور الذي تؤديه إدارة األنظمة من أجل التشغيل املوثوق به ألنظمة املعلومات .ستتكون لدى الطالب معرفة ببيئات
مادا عليها ،مثل الشبكات
أنظمة التشغيل األساسية مثل  Linuxو  Windowsوكيف تساهم يف جناح العديد من التطبيقات األخرى املبنية اعت َ
ومراكز قواعد البياانت .ستغطي هذه املادة جماالت خمتلفة مثل الشبكات والنسخ االحتياطي واستعادة البياانت وأمن البياانت والعمليات املتعلقة بقواعد
البياانت وموازنة التحميل وغري ذلك .يتعلم الطالب كذلك إدارة مستندات موارد األجهزة والربامج  ،وإجراء فحوصات حول صحة وفاعلية عمل اخلوادم
 ،وختطيط النسخ االحتياطي واسرتداد البياانت بعد األعطال  ،وتطبيق التحديثات املطلوبة  ،والتحقق من توافق الربامج املنشورة وإمكانية تشغيلها ،
وتطبيق تدابري األمان  ،وأمتتة ومراقبة العمليات ابستخدام أدوات املراقبة واإلدارة املتقدمة.
الرقـم

15461

اسـم املقرر

 2.36البطاقات الذكية  /الرموز األمنية والتطبيقات

السـاعات

3

املتطلب السابق

152260

املتطلب املرافق

----------

سيقدم هذا املساق العديد من التطبيقات اليت تستغل البطاقات الذكية  /الرموز املميزة .فحص الفوائد والتهديدات واهلجمات .النظر يف أنظمة لتطوير
وتصنيع وإدارة البطاقات الذكية  /الرموز .مراجعة معايري البطاقات الذكية ومنهجيات التقييم األمين .املواضيع الذي يشملها هذا املساق :مقدمة للبطاقات
الذكية  ،والبطاقات الذكية بيئة اإلنتاج املوثوق هبا  ،مقدمة إلنرتنت األشياء ( ، )IoTنظرة عامة على أنظمة ومنصات تشغيل البطاقات الذكية متعددة
التطبيقات  ،البطاقات الذكية ألمن اخلدمات املصرفية والتمويل ،التطبيقات واألمن لالتصاالت املتنقلة  USIM / SIM ،واخلدمات  ،بطاقات اهلوية
وجوازات السفر ، RFID / NFCs ،التقدم يف تكنولوجيا رقاقات البطاقات ،احلماية واالمن لبث الفيديو  ،تقييم أمن البطاقة الذكية مع املعايري
املشرتكة  ،اهلجمات األمنية  ،التدابري املضادة واختبار للبطاقات الذكية ،وبيئات تطوير التطبيقات لل  ،Multosونظرة عامة على منصة موثوق هبا ،
مقدمة ل TEEواملعاجلات ذات الصلة.
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15362

اسـم املقرر

 2.37األمن الحيوي

السـاعات

3

املتطلب السابق

15110

املتطلب املرافق

----------

إدخال أساليب التوثيق احليوية والتقليدية .وصف نظرية اخللفية ملعاجلة الصور املطلوبة يف األمن احليوي .تصنيف اخلوارزميات املتعلقة ابلقياسات احليوية
املختلفة تقييم أداء األنظمة احليوية املختلفة.
الرقـم

15470

اسـم املقرر

 2.38التشفير المتقدم التطبيقي

السـاعات

3

املتطلب السابق

15370

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل تقدمي املبادئ الرايضية املتقدمة للتشفري .موضوعات مبا يف ذلك :نظرية األعداد :العمليات على ابقي القسمة ،خوارزمية إقليدية،
األعداد األولية ،فريمات ونظرايت أويلر ، ،اختبار ألولية العدد  ،نظرية الباقي الصينية ، ،التحليل اىل العوامل ،اللوغاريتمات املتقطعة  ،جمموعة اجلرب
واجملاالت احملدودة .احلساابت يف اجملاالت احملدودة ابستخدام القواعد القياسية وغري القياسية .احلقول احملدودة من منوذج () ،)GF(pواحلساب متعدد
احلدود ،واحلقول احملدودة من منوذج () ،)GF (2^nحتليل وفك التشفري ،التشفري بنظام احلزم والتشفري املستمر؛ اخلوارزمية املعيارية لتشفري البياانت
)(DESومعيار التشفري املتقدم )(AES؛ حتليل طريقة التشفري ابستخدام ( . )differential and linear cryptanalysisأسلوب التشفري ابستخدام
املفتاح العام ،; RSA ،)Diffie-Hellman Key Exchange( :إ  Rabin ، ElGamal؛ املصادقة والتوقيعات الرقمية؛ التوقيعات ملرة واحدة؛
التشفري العشوائي؛ خمططات التوقيع الرقمي  Rabin ،ElGamal؛ معيار التوقيع الرقمي ) . (DSSالتعريف ومصادقة للكيان ،خوارزميات التجزئة
( ،)Hash algorithmsبروتوكوالت إنشاء مصادقة الرسائل ( . .)Message Authentication Codes- MACتقنيات ادارة املفاتيح الرئيسية
ومفاهيم تطبيقها على التشفري .املصادقة املتبادلة وبروتوكوالت التوزيع الرئيسية (على سبيل املثال .بروتوكول نيدهام شرودر) ورموز مصادقة الرسائل
)(MACsومشكالت أمان الويب .خوارزميات عالية األداء والبنيات لتطبيقات التشفري.
الرقـم

15493

اسـم املقرر

 2.39مواضيع مختارة في االمن السيبراني ()1

السـاعات

3

املتطلب السابق

موافقة القسم

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع األمن السيرباين .يتم بعناية اختيار مواضيع يف جمال األمن السيرباين أكثر حداثة
واملرتبطة ابملسار املهين للطالب وجيب أن يكون الطالب قد درس املتطلبات اليت متكنه من فهم هذه املواضيع .ميكن أن حيتوي هذا املقرر على
تقنيات حديثة أو مواضيع متقدمة سبق للطالب دراستها بصورة مبسطة .يقرر القسم املوضوع ومتطلباته.
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب
الرقـم

15494

اسـم املقرر

 2.40مواضيع مختارة في االمن السيبراني ()2

السـاعات

3

املتطلب السابق

موافقة القسم

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل إدخال موضوعات جديدة يف أحد فروع األمن السيرباين .يتم بعناية اختيار مواضيع يف جمال األمن السيرباين أكثر حداثة
واملرتبطة ابملسار املهين للطالب وجيب أن يكون الطالب قد درس املتطلبات اليت متكنه من فهم هذه املواضيع .ميكن أن حيتوي هذا املقرر على
تقنيات حديثة أو مواضيع متقدمة سبق للطالب دراستها بصورة مبسطة .يقرر القسم املوضوع ومتطلباته.
الرقـم

15495

اسـم املقرر

 2.41ابداعات في مجال األمن السيبراني

السـاعات

3

املتطلب السابق

موافقة القسم

املتطلب املرافق

----------

يهدف هذا املساق إىل بناء مهارات عملية حول كيفية تطبيق املهارات السيربانية يف متارين مثل مسابقة ( )Capture the Flagلدمج
التعلم ابلكامل مع املمارسة العملية لتقييم املهارات السيربانية وتطويرها .كما يهدف اىل أتهيل الطالب اىل سوق العمل من خالل ربط التعليم
اجلامعي ابحتياجات سوق العمل .مت تصميم هذا املقرر ليساعد الطالب على حتسني مهاراهتم املهنية يف جماالت األمن السرباين املختلفة مثل :أمن
أنظمة التشغيل ،أمن الشبكات ،وغريها.
اهلدف النهائي من هذا املقرر هو إعداد الطالب بشكل كامل للحصول على شهادة متعمدة من إحدى الشركات العاملية لتلبية متطلبات الكفاءة
واملهارة ملهنة حمددة يف األمن السيرباين والتكنولوجيا املرتبطة هبا يف هناية املقرر
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اخلطة الدراسية لربانمج األمن السيرباين

القائمة رقم  :2وصف للمتطلبات الدراسية التابعة لربانمج األمن السيرباين

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
قسم علم الحاسوب

القائمة رقم  :3وصف املواد/الرياضيات والعلوم االساسية
فيما يلي قائمة المساقات التابعة لقسم الرياضيات والعلوم االساسية .كل مساق يحتوي على :رقم المساق ،اسم المساق ،الساعات المعتمدة،
المتطلب السابق والمتزامن ،وصف المساق.
الرقـم

20132

اسـم املقرر

 3.1رياضيات ()1

السـاعات

3

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

----------

االقرتاانت ومنحنياهتا ،تركيب االقرتاانت ،اإلزاحة والتدريج ،االقرتاانت املثلثية ،االقرتاانت األسية ،االقرتاانت العكسية و االقرتاانت اللوغاريتمية ،االقرتاانت
املثلثية العكسية ،مماسات املنحنيات ،هناية اقرتان وقوانني النهاايت ،االتصال ،نظرية القيمة الوسطية ،هناايت عند الالهناية ،املقارابت ،املماسات واالشتقاق
عند نقطة ،االشتقاق كاقرتان ،قواعد االشتقاق ،اشتقاق االقرتاانت املثلثية ،قاعدة السلسلة ،االشتقاق الضمين ،اشتقاق االقرتاانت العكسية ،اشتقاق
االقرتان اللوغاريتمي ،اشتقاق االقرتاانت املثلثية العكسية ،القيم القصوى لالقرتاانت ،نظرية رول ،نظرية القيمة املتوسطة ،تزايد وتناقص االقرتان وعالقته
ابملشتقة األوىل ،التقعر ونقاط االنعطاف ،رسم االقرتاانت ،حاالت عدم التعيني وقاعدة أوبيتال ،االقرتان األصلي (عكس االشتقاق) ،التكامالت
احملدودة ،النظرية األساسية يف علم التفاضل والتكامل ،التكامالت غري احملدودة ،التكامل بطريقة التعويض ،تطبيقات التكامل :حساب املساحة بني
منحنيني ،حساب حجوم اجملسمات بطريقة الشرائح وطريقة القرص وطريقة احللقة وطريقة القشرة األسطوانية.
الرقـم

20133

اسـم املقرر

 3.2رياضيات ()2

السـاعات

3

املتطلب السابق

20132

املتطلب املرافق

----------

االقرتاانت الزائدية ،تكامل االقرتاانت املتسامية ،تقنيات التكامالت :التكامل ابلتعويض(مراجعة) ،التكامل ابألجزاء ،تكامل قوى االقرتاانت املثلثية،
التكامل ابلتعويض ابالقرتاانت املثلثية ،الكسور اجلزئية ،تقنيات أُخرى ،التكامالت املعتلة ،املتتاليات وهناية متتالية ،املتسلسالت ،تقارب وتباعد متسلسة،
اختبارات التقارب ملتسلسلة :اجملاميع اجلزئية ،املتسلسلة التلسكوبية ،املتسلسلة اهلندسية ،اختبار تباعد احلد العام ،اختبار التكامل ،اختبار متسلسلة-
 ،Pاختبار النسبة ،اختبار اجلذر ،اختبار التقارب املطلق ،اختبار املتسلسلة املتناوبة ،التقارب الشرطي ،متسلسلة القوى ومتسلسة اتيلور ،فرتة ونصف
قطر التقارب ،املعادالت الوسيطية للمنحنيات يف املستوي ،اإلحداثيات القطبية ،الرسم البياين يف اإلحداثيات القطبية.
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الرقـم

20134

اسـم املقرر

 3.3رياضيـات منفصلـة ()1

السـاعات

3

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

----------

االعبارات املنطقية ،تكافؤ العبارات املنطقية واجلمل اخلربية واملكممات ،قواعد االستدالل ،طرق اإلثبات ،االستقراء الرايضي ،اجملموعات وعملياهتا،
االقرتاانت ،عدد العناصر يف اجملموعات ،السالسل واجملاميع املنتهية ،املصفوفات ،،حل العالقات التكرارية اخلطية ،العالقات وخصائصها ،الرسوم البيانية
ومناذج الرسم البياين ،ومصطلحات الرسم البياين وأنواع خاصة من الرسوم البيانية.
الرقـم

20233

اسـم املقرر

 3.4طـرق اإلحصـاء

السـاعات

3

املتطلب السابق

----------

املتطلب املرافق

----------

مقدمة يف اإلحصاء :أنواع البياانت ،اجملتمع اإلحصائي والعينات ،املتغريات ،تنظيم البياانت ،اجلداول االحتمالية ،متثيل البياانت :الرسوم البيانية ،الرسم
االنتشاري ،اإلحصاء الوصفي ،مقاييس النزعة املركزية ،مقاييس التشتت ،اإلرابعيات ،التماثل وااللتواء؛ مبادئ االحتماالت :االحتمال املشروط ،احلوادث
املستقلة؛ التوزيعات االحتمالية املنفصلة :توزيع ثنائي احلد ،التوزيع اهلندسي ،توزيع بواسون ،التوزيع فوق اهلندسي .التوزيعات االحتمالية املتصلة :التوزيع
الطبيعي ،توزيع العينة للمتوسط احلسايب؛ فرتات الثقة :تقدير الوسط احلسايب (االحنراف املعياري  σمعلومة) ،تقدير الوسط احلسايب ( االحنراف
املعياري σغري معلومة) .اختبار الفرضيات :اختبار فرضية الوسط احلسايب (االحنراف املعياري σمعلومة) ،اختبار فرضية الوسط احلسايب (االحنراف
املعياري σغري معلومة) ،اختبار  ، tاالحندار اخلطي البسيط ،الرتابط.
الرقـم

20234

اسـم املقرر

 3.5جبر خطي

السـاعات

3

املتطلب السابق

20133

املتطلب املرافق

----------

نظام املعادالت اخلطية :شكل النسق السطري ملصفوفة ،احلذف الغاوسي ،طريقة غاوس-جوردان؛ املصفوفات :العمليات على مصفوفة ،خصائص
احلساابت املصفوفية ،منقول مصفوفة ،مصفوفات خاصة؛ احملددات :خصائص احملددات ،طريقة العوامل املساعدة ،املصفوفة املساعدة ومقلوب مصفوفة،
قاعدة كرامر؛ الفضاء اإلقليدي :املتجهات ،الضرب النقطي ،الضرب املتصالب ،الفضاء اإلقليدي ،املؤثرات (التحويالت) اخلطية؛ الفضاءات املتجهية:
الفضاءات املتجهية والفضاءات اجلزئية ،اجملموعات املولدة لفضاء متجهي ،القواعد واألبعاد ،الفضاءات اجلزئية األساسية ،فضاءات الضرب النقطي،
القواعد املتعامدة واملعرية ،املربعات األصغرية ،حتليل –  ،QRاملصفوفات املتعامدة ،القيم املميزة والذاتية واملتجهات املميزة والذاتية ،التقطري؛ االقرتاانت
اخلطية :االقرتاانت اخلطية العامة ،النواة واملدى.
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القائمة رقم  :4وصف املواد التابعة لربامج اخرى
فيما يلي قائمة المساقات التابعة لبرامج أكاديمية اخرى .كل مساق يحتوي على :رقم المساق ،اسم المساق ،الساعات المعتمدة ،المتطلب
السابق والمتزامن ،وصف المساق.
الرقـم

14468

اسـم املقرر

 4.1امن وخصوصية البيانات الضخمة

السـاعات

3

املتطلب السابق

15330

املتطلب املرافق

----------

يشرح هذا املساق بروتوكوالت األمان وبروتوكوالت املصادقة وسالمة البياانت والتوقيعات الرقمية وكشف التسلل وإدارة املفاتيح والتوزيع يف جمال البياانت
الضخمة.
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