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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

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

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

 

 جبيعت انًىصم انًؤسسح انتعهيًيح .1

 انقسى اندايعي / انًزكش .2
كهيت اإلدارة واإلقتصبد / قسى َظى 

 انًعهىيبث اإلداريت

 اسى / ريش انًقزر .3
 أيٍ انحبسىة وانًعهىيبث

AEMI18_M206 

 بكبنىريىس َظى انًعهىيبث االداريت انثزايح انتي يذخم فيها .4

 اسبىع( 33حضىر انزايي نًدة ) أشكال انحضىر انًتاحح .5

 (2018-2017) سُىيَظبو  انفصم / انسنح .6

 سبعت 63انكهي  سبىعيًب(إ تسبع 2) )انكهي(عذد انساعاخ انذراسيح  .7

 2018 - 2017 تاريخ إعذاد هذا انىصف .8

 انًقزر:أهذاف  .9
 

ويقدم . المعمومات اإلدارية والفنية الخاصة بأمن الجوانب عن مختمف عامو يعتبر ىذا الكورس مقدمة
الكورس: المصطمحات  األساس لفيم كيفية إدارة أمن المعمومات في المؤسسات المختمقة. ويتناول ىذا

 التشفير وفك التشفير؛ المعمومات؛ تقنياتالخاصة بأمن المعمومات؛ المعايير األساسية الخاصة بأمن 



 

الحوادث؛ باإلضافة الى  النماذج المستخدمة في إدارة المعمومات؛ أصول بحماية المرتبطة الرئيسية القضايا
 الكورس ىذه من الغرض. المعمومات المطبقة لحماية أمن وأخيرا القوانين األمنية؛ المخاطر إدارة نماذج

 الطالب في ىذا الكورس يتعرض وسوف. المعمومات أمن إدارة مجال عمى عامة بنظرة تزويد الطالب ىو
 أصول واإلجراءات الخاصة بحماية المعمومات والتي تشمل حماية واألساليب األمنية األنشطة لمعديد من

 .المعمومات عن االختراقات والتعامل مع الحوادث والتيديدات ألصول والكشف المعمومات،
 
 
 

 انتعهى وطزائق انتعهيى وانتعهى وانتقييىيخزخاخ  .13

 طزائق انتعهيى وانتعهى أ. 

 . طزيقت انًُبقشت1

 . طزيقت انًشزوع2

 . طزيقت انعزوض انعًهيت3
 . طزيقت انتعهى انتعبوَي4

 

 

 

 

 ائق انتقييى ب. طز

 . انحضىر وانًشبركت1

 األسئهت. انتقييى انفزدي: يٍ خالل جىدة انًُبقشت وطزح 2

 وعزض انحهىل

انًطزوحت في انىاجببث  األفكبر. انتقييى انجًبعي: 3

 انًطهىبت وجىدة يُبقشتهب

 . ايتحبَبث يىييت4

 . االيتحبٌ انُهبئي )فصهي + َصف انسُت + اخز انسُت(5

 

 انتفكيز يهاراخج. 

 .يهبراث انتفكيز انحزج وحم انًشكالث -1

 .يهبراث انىصف وانتذكز -2

 .انًقبرَت وعزض انًعهىيبثيهبراث  -3

 .في اطبر انعًم انبحثي اإلجزاءاثيهبراث تطبيق  -4

 

 انًهاراخ األخزي انًتعهقح تقاتهيح انتىظيف وانتطىر انشخصي(انًهاراخ انعايح وانًنقىنح ). د
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم التعليمطريقت 

 مفاىيم امن المعمومات  2 1

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 عناصر امن المعمومات  2 2

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 مركز المعموماتدعم امن   2 3

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

4 2  
منع التزوير والتالعب 

 بالبرامج التطبيقية

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

5 2  
األجيزة البيئية المكممة، 
 وحماية الطاقة الكيربائية

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

إختبار شفيي 
 او تحريري



 

 عزض انثياناخ

 قاعة الحاسوب  2 6

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

7 2  
الوسائل المستخدمة في 

 سرقة المعمومات

 يحاضزج

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

8 2  
العناصر األمنية في 

 برمجيات النظام

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

9 2  
تعريف المستفيد واثبات 

 الشخصية

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

13 2  
أساليب استخدام كممات 

 المرور

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

11 2  
إجراءات حماية المعمومات 

 ومكونات الحاسوب

يحاضزج 

انكتزونيح 

انسثىرج تئستخذاو 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 امن التوثيق  2 12

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 إنقاذ البرمجيات  2 13

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 تحريرياو 
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 عناصر حماية البرمجيات  2 14

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

15 2  

امن الحواسيب الشخصية 
واالجراءات االمنية 

 لحمايتيا

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 جرائم الحاسوب  2 16

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

17 2  
مواصفات مرتكب جريمة 

 الحاسوب

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

18 2  
أسباب انتشار جرائم 

 الحاسوب

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

19 2  
نماذج من جرائم الحاسوب 

 وطرق االحتيال

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 فيروس الحاسوب  2 23

يحاضزج 

انكتزونيح 

انسثىرج تئستخذاو 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

يحاضزج وسائل انتقال العدوى،   2 21

انكتزونيح 
إختبار شفيي 



 

تئستخذاو انسثىرج  واجراءات الوقاية

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

 او تحريري

22 2  
تصنيف الفيروسات من 

 ناحية الضرر

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 نماذج من الفيروسات  2 23

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

24 2  
المخاطر التي تيدد 

 الشبكات

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

شفيي إختبار 
 او تحريري

 األمن في شبكة االنترنت  2 25

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 جدار النار  2 26

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

27 2  
مكونات جدار النار 
 وامكانياتو ومحدداتو

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 البريد االلكتروني وحمايتو  2 28

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري

 ماىو عمم التشفير  2 29

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

إختبار شفيي 
 او تحريري
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 عزض انثياناخ

33 2  
المكونات األساسية لكل 

 نظام تشفير

يحاضزج 

انكتزونيح 

تئستخذاو انسثىرج 

انذكيح وخهاس 

 عزض انثياناخ

إختبار شفيي 
 او تحريري



 

 

 
 
 
 
 
 

 انثنيح انتحتيح  .12

 انًطهىتح:انقزاءاخ 
 كتة انًقزر 
 اخزي  

امن الحاسوب والمعلومات، سرحان داود سليمان  -

 السرحان ومحمود عبدالمنعم المشهداني

تقنيات المعلومات االدارية، عالء عبدالرزاق السالمي  -

 ورياض حامد الدباغ

 مصادر متنوعة إنكليزية من االنترنت. -

 

  حيتطهثاخ خاص
التطبيقات الخاصة  وتشفير البيانات برمجيات مساعدة في 

 .بالحماية

وتشًم عهً سثيم انخذياخ االختًاعيح )

انًثال يحاضزاخ انضيىف وانتذرية 

 انًهني وانذراساخ انًيذانيح( 
 االعمال.منظمات  فيالدراسات الميدانية لوسائل الحماية 

 انقثىل  .13

  انًتطهثاخ انساتقح

 طالب 5 أقم عذد ين انطهثح 

 طالب 8 أكثز عذد ين انطهثح 


