
 

 

 

Course No. CS 4871  الرقـم والرمز 4871عال 

Course Name A.1.1 Mobile Network Security اسـم املقرر أمن ومحاية الشبكات املتنقلة 

C.H  Dist. 3 (3+ 0 + 0) 3 (3  +0  +0) السـاعات 

Pre-requisite  CS3801  تطلب السابقامل 3801عال  

Co-requisite -------------- -------------- قرافاملتطلب امل  
Mobile devices continue to evolve and penetrate our everyday lives, leading to increased importance of mobile security 
- a topic living in the intersection of wireless communication, mobile computing, and computer security. This course 

focuses on aspects of information and network security that arise in this challenging and ever-evolving space of mobile 
communication systems, including mobile/cellular telephony, wireless Internet, and mobile ad hoc and sensor 
networks. Possible topics of study include (but are not limited to) telecom vulnerabilities; smart phone security; mobile 
Internet security; mobile location privacy; and ad hoc, sensor network security, authentication protocols/algorithms, 
vulnerabilities, attacks and security services;  confidentiality, Privacy, Integrity, Spoofing signal Intercept, Key 
management and distribution and control of fraudulent usage of networks. 

 

واالجهزة  املتنقلة ، وكلما زادت امهيتها يف حياتنا اليومية زادت االخطار  استخدام الشبكاتيف الوقت احلايل ومع التقدم التكنولوجي وزايدة الطلب على 
 اىل أمن ومحاية الشبكات املتنقلة. هناك حاجةولتوفري احلماية املطلوبة كانت   والتحدايت اليت تواجه هذه التقنية وزادت أمهية محايتها.

لكية، احلوسبة النقالة واحلاسوب. يركز هذا املقرر على جوانب  أمن املعلومات و الشبكات اليت تنشُى يف هذا املوضوع يكمن يف تقاطع أمن االتصاالت الالس
اإلنرتنت الالسلكية، وشبكات اجملال حتداي واليت هي بطبيعتها متطورة ابستمرار يف أنظمة االتصاالت املتنقلة، واليت تشمل اجلوال / اخلليوي االتصاالت اهلاتفية، و 

Ad hoc   ذكية، وشبكات االستشعار. املواضيع املمكن تغطيتها يف املقرر تشمل )ولكن ال تقتصر على( نقاط الضعف يف االتصاالت، أمن االجهزة  النقالة ال
التحقق،   ميات، وأمن شبكات االستشعار، بروتوكوالت / اخلوارز     Ad hoc أمن اإلنرتنت عرب اهلاتف النقال؛ خصوصية موقع مستخدم اجلهاز ، أمن 

 ونقاط الضعف، واهلجمات
Recommended Text Book and References: 

 Text Book: 

‒ Mobile and Wireless Network Security and Privacy,  Makki, S.K.; Reiher, P.; Makki, K.; Pissinou, 
N.; Makki, S,  Springer; 2007 edition 

 References: 

-  
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