
0405733 Cyber Engineering and Risk Management 
The purpose of this course is to introduce selected topics, issues, problems, and 

techniques in System Cyber Security Engineering (SCSE), early in the development 

of a large system. Students will explore various techniques for eliminating security 

vulnerabilities, defining security specifications / plans, and incorporating 

countermeasures to achieve overall system assurance. SCSE is an element of system 

engineering that applies scientific and engineering principles to identify, evaluate, and 

contain or eliminate system vulnerabilities to known or postulated security threats in 

the operational environment. SCSE manages and balances system security risk across 

all protection domains spanning the entire system engineering life-cycle. The 

fundamental elements of cyber security will be explored including: human cyber 

engineering techniques, penetration testing, mobile and wireless vulnerabilities, 

network mapping and security tools, embedded system security, reverse engineering, 

software assurance and secure coding, cryptography, and vulnerability analysis. All 

previous aspects will be tackled from point of view of Cyber risk management as a 

process of identifying, analyzing, evaluating and addressing your organization's cyber 

risks. 

 0405733 الهندسة السيبرانية وإدارة المخاطر
 هو تقديم موضوعات وقضايا ومشاكل وتقنيات مختارة في هندسة األمن السيبراني ا المساقلغرض من هذا

. سوف يستكشف الطالب تقنيات مختلفة للتخلص من الثغرات هكبيراالنظمة الفي وقت مبكر من تطوير وذلك 

هندسة وتحديد مواصفات / خطط األمان ، ودمج التدابير المضادة لتحقيق ضمان النظام بشكل عام.  األمنية ،

هي عنصر من عناصر هندسة النظم التي تطبق المبادئ العلمية والهندسية لتحديد وتقييم االمن السيبراني 

الهندسة يئة التشغيل. تقوم واحتواء أو إزالة ثغرات النظام للتهديدات األمنية المعروفة أو المفترضة في ب

بإدارة وموازنة مخاطر أمان النظام عبر جميع مجاالت الحماية التي تمتد طوال دورة حياة هندسة السيبرانيه 

النظام بالكامل. سيتم استكشاف العناصر األساسية لألمن السيبراني بما في ذلك: تقنيات هندسة اإلنترنت 

ضعف في األجهزة المحمولة والالسلكية، ورسم الخرائط وأدوات البشرية، واختبار االختراق، ونقاط ال

سيتم ، والهندسة العكسية، وضمان البرامج ، والتشفير وتحليل الثغرات األمنية.هالمضمننظمة األمن، وأمن اال

عالجة كعملية لتحديد وتحليل وتقييم وم السيبرانيهمخاطر المعالجة جميع الجوانب السابقة من وجهة نظر إدارة 

 .المخاطر السيبرانية للمؤسسه


