
 

 

 التشفير 

 

الموهوبين، ومن هذا   الطلبة  إثراء معرفة  العالمية المستخدمة في  اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب  برنامج موهبة  ُيعد 

المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من المجاالت العلمية، 

بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات متدرجة من المعرفة؛ بهدف  وذلك  

كمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاًما بعد عام  .مواصلة بناء خبرات نوعية ترا

ائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية والمهمة وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة مجموعة من الحق

كبة لمهارات القرن الحادي  لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية الموا

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 وصف الوحدة 

التشفير" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "علوم الحاسب والرياضيات التطبيقية"، وتهتم بدراسة تصميم تعد وحدة "

بداية،   تصريح(.  دون  من  الرسالة  رموز  )فك  السرية  الشيفرات  وتحليل  شيفرتها،  وفك  الرسائل  بتشفير  الخاصة  األنظمة 

اليدوية األولى لع التقنيات  الكثير من   cipherمل الشيفرات وفك رموزها، مثل: عجالت الشيفرات  سيتعرف الطالب على 

wheels  القيصر وعجلة   ،Caesar shift  األحادي األبجدية  الحروف  واستبدال   ،monoalphabetic substitution  وشيفرة  ،

كثر أنظمة التشفير اليدوية تعقيدا، مثل: شبكة المفاتيح في شيفرة بالي فير  vigenereفيجينية   . بعد ذلك، سيتعلم الطالب أ

play fair( وشيفرة ،ADFGVX( وشيفرة هيل ،)Hill cipher القائمة على المصفوفة النموذجية. ثم يدرسون آلة التشفير )

( التاري Enigmaإنجما  واستخداماتها  داللتها  ويتعرفون  أيضا (،  الطالب  سيدرس  منها.  الورقية  تحاكي  آالت  عمل  قبل  خية 

(. وبالتعمق  EL Gamal( ونظام الجمل المشفر )RSAتقنيات التشفير الرقمي الحديثة، بما في ذلك: علم تشفي المفتاح العام )

ن طريق الحاسوب في التقنيات الحديثة، فإنهم سيستكشفون كيف يمكن الحفاظ على سرية البيانات المخزنة والمرسلة ع

بالتشفير الرقمي. وال شك في أن مناقشة مناحي القوة والضعف لكل نظام تشفير ستمكن الطالب من التعرف على محتوى  

الرسائل المشفر، وفك شيفرتها بتقنيات عديدة، مثل: تحليل التردد، والحذف. وفي هذه األثناء سيطبق الطالب ما تعلموه عن  

 السرية، وفك شيفراتها  الموضوع في تشفير كتاباتهم

سيرة   التعرف  ويسهم  الرياضيات،  من  الفرع  هذا  فهم  على  وأجهزته  التشفير  لعلم  التاريخي  واالستعراض  السرد  يساعد 

فمثال، سيدرس  جديدة.  تشفير  أنظمة  ظهور  أوجبت  التي  المحيطة  والظروف  األسباب  فهم  في  الشيفرات  أجهزة  مخترعي 

الت أجهزة  أهم  أحد  تصميم  الدارة الطالب  وتساعد   . عيوبها  أبرز  على  ويتعرفون   ، األلمانية  إنجما  آلة  وهو  التاريخ؛  في  شفير 

التشفير   ألنظمة  الطالب–التاريخية  يكتشفها  الحالية   -التي  التشفير  أنظمة  أداء  تحسين  يخص  فيما  معرفتهم  إثراء  على 

 موضوع الدراسة 

 

 

 



 

 

 المهارات التي سيكتسبها الطلبة

الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل " العمل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية سيتمكن  

وتحليلها، إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم بشكل 

 :  لتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدربمباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع المرحلة العمرية، وا

 . االجتماعي  والتأثير القيادة .1

 . واالبتكار اإلبداعي التفكير .2

 

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة .1

 .أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية .2

 .أنشطة مهارية  .3

 

 لغة تنفيذ البرنامج 

 اللغة العربية 
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