دليل تعريف األقسام األساسية للمقررات اإللكرتونية
لدورة أساسيات األمن السيبراني
الفئة املستهدفة من الدليل:
 -املدرب.

 املتدرب. -الدعم الفين.

تفاصيل الدليل:
يتضمن دليل األقسام األساسية ملقرر دورة أساسيات األمن السيرباني ما يلي:
 التعريف بالربنامج اهلدف العام من الربنامج األهداف التفصيلية للربنامج -حماور الربنامج

 -التقييم الذاتي للربنامج

فيما يلي توضيح األقسام األساسية
التعريف بالربنامج
تعتمد اجملتمعات احلديثة على تكنولوجيا املعلومات يف كافة مناحي احلياه العملية واخلاصة ،األمر الذي جيعل أمن املعلومات مهددة لخاترتا
واهلجوم يف أي حلظة ولعدة أغراض خمتلفة ،سواء بهدف التخريب أو سرقة بيانات مهمة .يلزم هذا التطوراملتزايد تهديد سيرباني البد من
السيطرة عليه والتعامل معه يف كافة املنشآت ،فهذا االعتماد مطرود باالستغخال املتنامي للشبكات واليت تؤثر سلباً على البنى التحتية ،غري
أن هذا االعتماد املطرود ترافقه جمموعة من املخاطر الناشئة واحملتملة اليت تهدد وبشكل أساسي الشبكة وأمن املعلومات.كما أنه سوء االستغخال
املتنامي للشبكات االلكرتونية ألهداف إجرامية يؤثر سلباً على سخامة البنى التحتية للمعلومات الشخصية والعامة وال سيما الوطنية وأمن
األطفال .ولقد بات األمن السيرباني يشكل جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية وطنية،أصبح صناع القرار يصنفون مسائل الدفاع السيرباني/األمن
السيرباني كأولوية يف سياساتهم الدفاعية الوطنية.

اهلدف العام من الربنامج
يهدف هذا الربنامج التدرييب املقدم من مركز اخلبري الرتبوي إىل مساعدة املشرتكني من املوظفني وأصحاب املنشآت ومديري املشاريع باتتخافها
يف حفظ أمنهم املعلوماتي من تخال تعريفهم على أساسيات األمن السيرباني ،وماهيته ،وأهمية اعتماده ،باإلضافة الكساب املتدربني املهارات
واملعارف األساسية الخازمة يف جمال أمن املعلومات وتقليص خماطر وآثار التهديدات السيربانية لضمان بيئة آمنة للمؤسسة.

األهداف التفصيلية للربنامج
سيتمكن املتدرب يف نهاية الدورة من أن:
 .1يشرح ماهية األمن السيرباني
 .2يذكر املبادئ األساسية ألمن املعلومات واجلرائم االلكرتونية
 .3يكشف حماوالت وأساليب اهلجوم واالترتا
 .4يستخرج نقاط الضعف يف الشبكات واخلدمات االلكرتونية
 .5حيدد أفضل األدوات حلماية نظام املعلومات لديه
 .6حيمى أي جهاز ذكي بطريقة عملية واحرتافية
 .7يتعرف على مهارات ادارة مشاريع أمن املعلومات

حماور الربنامج
 .1مقدمة عن أمن املعلومات والوعي األمين
 .2اهلندسة االجتماعية
 .3تصنيف البيانات واالستخدام املشرتك (احلراسة اآلمنة)
 .4املمارسات األمنية للمستخدم
 .5إنشاء ثقافة األمن السيرباني
 .6هجمات اهلندسة االجتماعية
 .7كيفية التأهب لصد اهلجمات
 .8القوانني واملعايري العاملية ألمن املعلومات

التقييم الذاتي للربنامج
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4RlDIO505Ycm4Cll95Y8xmXQ9lh7EVomxrTm
1xNrzFagksA/viewform

