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 المخرجات

  المعلومات الخاصة.مناقشة الممارسات الخاطئة في التعامل مع 

 .تحفيز اإلحساس بالمسئولية تجاه المعلومات الخاصة والسرية 

 .التوعية بالمخاطر المحتملة نتيجة اإلهمال في تأمين المعلومات الخاصة 

 .تعلم عادات أمنية أفضل لإلرتقاء بمستوى أمن المعلومات 
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 1تقييم حالة في أمن وحماية المعلومات 

 دقيقة 02 –دراسة حالة 

 

دارة مبجموعة من الأوراق وطلب منه اإ  ليه مدير الإ دخال يعمل الس يد مروان يف قسم الش ئون املالية الإدارية ابلوزارة. ويف هناية العام جاء اإ

قبل الإدارة  بياانهتا عىل النظام الإلكرتوين حيث أأهنا تتعلق ابحلوافز ادلورية والس نوية ملوظفي الوزارة واليت لزالت يف طور املناقشة من

 التنفيذية ابلوزارة.

دخالها كثرية وعليه قرر أأخذ اسرتاحة قصرية واذلهاب للكفترياي.  بدأأ مروان يف هذا العمل الهام ولكن اكنت مجموعة البياانت املطلوب اإ

احلديث اتصلت زوجة مروان اكنت الكفترياي مكتظة ابملوظفني بسبب وقت الإفطار الصبايح. التقى مروان بزميهل ابلقسم س يف، وخالل 

ل أأن مروان أأخربها بكرثة املهام  وطلبت منه رضورة اذلهاب للبنك وحتويل مبلغ مس تحق لدلفع علهيا لإصدارها ش يك مس تحق اليوم اإ

جراء املعامالت البنكية من خالل اخلدمة الإل نرتنت حيث ميكن اإ نه س يقوم بذكل من خالل ش بكة الإ كرتونية، املطلوبة منه اليوم وعليه فاإ

 وطلب مهنا رمق احلساب ولكمة الرس ودوهنام بورقة.

نرتنت لدلخول عىل موقع البنك  دخال البياانت املطلوبة يف النظام الإلكرتوين وحاول ادلخول عىل ش بكة الإ عاد مروان ملكتبه واتبع اإ

جراء التحويل املايل املطلوب ولكن ش بكة الإنرتنت ابلوزارة معطةل لسبب ما وبسبب ضيق الوقت فقد اتصل بزميهل س يف  الإلكرتوين واإ

وطلب منه مساعدته يف اجناز املهمة عوضا عنه حيث س يغيب لفرتة لذلهاب للبنك وس يعود مرسعا فوافق س يف عىل مساعدة زميهل 

 النظام. ابلعمل. أأتصل س يف مبروان وطلب منه لكمة الرس لدلخول عىل النظام الإلكرتوين حيث انه لميكل صالحيات ادلخول عىل

 عندما عاد مروان للعمل أأخربته سكرترية املدير بأأن املدير يطلبه حال فذهب مرسورًا معتقدًا أأن س يف قد أأجنز املهمة عوضا عنه. وعندما

جناز املطلوب اي  دخل عىل املدير وجده يف حاةل غضب وسأأهل: أأين كنت؟؟ هل أأدخلت البياانت املطلوبة؟؟ فأأجاب بلغة واثقة: نعم!! مت اإ

 س يدي املدير.. فبادره املدير سائال: أأخربين .. كيف عرف س يف وعرفت فاطمة وعرف أأمحد بأأهنم غري مشمولني ابحلوافز هذا العام؟؟

 وبقية القصة.. معروفة دليمك!!

 من خالل القصة السابقة:

 مايه أأبرز الأخطاء يف أأمن املعلومات ابلقصة؟ .1

 كيف يكن تاليف تكل الأخطاء؟ .2

 ر بطلب املساعدة من أأنور ورد أأنور عىل الطلب؟كيف ترى ترصف بد .3

 برأأيك..ماهو الترصف الأمثل لبدر ملساعدة زوجته؟ .4

 مايه ادلروس املس تفادة من القصة؟  .5

 


