نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بغداد

 .2القسم الجامعي  /المركز

كلية العلوم  /قسم علوم الحاسوب

 .3اسم  /رمز المقرر

تشفير

 .4أشكال الحضور المتاحة
 .5الفصل  /السنة
 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)
 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

فصلي
45ساعة
2016

 .8أهداف المقرر
تزويد الطالب ابملفاهيم االساسية لتقنيات التشفري وكيفية تطبيقها لغرض حتقيق االهداف االمنية املختلفة املتضمنة احلفاظ على
سالمة البياانت
حتليل تقنيات التشفري املختلفة

الصفحة 1

.10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ-1الحصول على المعرفة والفهم لطرق التشفير
أ-2فهم وتقييم اداء خوارزميات التشفير
أ -3اختيار الطرق المناسبة لحماية مصادر الحاسوب
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر
ب– 1مهارات عملية
ب – 2مهارات تحليل
ب – 3مهارات تطويرية
ب- 4
طرائق التعليم والتعلم
تكوين حلقات مناقشة داخل المحاضرة
اعطاء واجبات يومية
طرح اسئلة خالل المحاضرة
طرائق التقييم
امتحانات يومية قصيرة
امتحانات شهرية
درجات مشاركة في االجابة على االسئلة المطروحة خالل المحاضرة
ج -االهداف الوجدانية والقيمية
ج -1
ج -2
ج -3
ج- 4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم

الصفحة 2

د  -المهارات العامة والتاهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي
).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4

.11بنية المقرر
األسبو
ع

الساعا
ت

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

6

التعرف على المفاهيم االساسية

6

طرق التشفير التقليدية

6

طرق تحليل الشفرة

6

طرق التشفير

مناقشة

6

DES

مناقشة

6

AES

طرح اسئلة

6

RES

امتحانات قصيرة

.12البنية التحتية
 -1الكتب المقررة المطلوبة
 -2المراجع الرئيسية (المصادر)
أ -الكتب والمراجع التي يوصي بها
(المجالت العلمية,التقارير)...,
ب -المراجع االلكترونية,مواقع
االنترنت...
.13خطة تطوير المقرر الدراسي

الصفحة 3

طرح اسئلة
طرح اسئلة
امتحانات قصيرة

