
 



Outline 

• Introduction to Access Control (مدخل إلى التحكم فً الوصول)  

• Authentication & Authorization (التفوٌض والمصادقة)  

• Access Control in Software (التحكم فً الوصول فً البرمجٌات)  

• Principle of Least Privilege (POLP) (مبدأ االمتٌاز األقل)  

• Role-Based Access Control (RBAC) (التحكم فً الوصول المستند إلى األدوار)  

• Identity & Access Management (IAM) System (نظام إدارة الهوٌة والوصول)  

• Privileged Access Management (PAM) System (نظام إدارة الوصول الممٌز)  

• Account Policies (سٌاسات الحساب)  

• User Access Review (Life Cycle) (مراجعة وصول المستخدم)  



Let's understand what CIA is? 

 

 

Why is Access Control so important? 
 

 

Insider Threats in Cybersecurity! 

 

 

 Let’s Check in Google .. 



Authentication 
vs 

Authorization 



Access Control in Software 



Principle of 
Least Privilege 

(POLP)  

من االمتٌازات الحد األدنى فكرته أنه ٌجب أن ٌكون لدى أي مستخدم  :مبدأ االمتياز األقل

.السٌبرانًالالزمة ألداء وظٌفته، وٌعتبر مبدأ االمتٌاز األقل من أفضل الممارسات فً األمن   

فً قاعدة إدخال المعلومات وفقًا لمبدأ االمتٌاز األقل، فإن الموظف الذي تتمثل وظٌفته فً : مثال

البٌانات ٌحتاج فقط إلى القدرة على إضافة السجالت إلى قاعدة البٌانات، إذا أصابت البرامج 

الضارة جهاز الكمبٌوتر الخاص بهذا الموظف أو إذا نقر الموظف على رابط فً برٌد إلكترونً 

، أما إذا كان فإن الهجوم الضار ٌقتصر اثره على اإلدخاالت إلى قاعدة البٌاناتللتصٌد االحتٌالً 

.النظام كاملهذا الموظف لدٌه امتٌازات عالٌة الوصول، ٌمكن أن ٌنتشر الفاٌروس على مستوى   

 تمكن إدوارد سنودن من تسرٌب مالٌٌن الملفات من وكالة األمن القومً األمرٌكٌة ألنه كان ٌمتلك
لقاعدة  مهمته األعلى كانت إنشاء نسخ احتٌاطٌة، على الرغم من أن عالً الصالحٌةحساب 

البٌانات، ومنذ تسرٌبات سنودن، استخدمت وكالة األمن القومً األمرٌكٌة مبدأ االمتٌاز األقل 
 .٪ من موظفٌها90إللغاء الصالحٌات ذات المستوى األعلى من 



Role-Based 
Access Control 

(RBAC) 

هو تعٌٌن المستخدمٌن إلى األدوار وٌتم تعٌٌن األدوار إلى حقوق الوصول :التحكم في الوصول المستند إلى األدوار  



Identity & Access Management (IAM) 



Privileged Access 
Management (PAM) 

أنشطة الحسابات العالٌة بالتحكم وإدارة ومراقبة ٌقوم نظام إدارة الوصول الممٌز 

.الصالحٌة الذٌن لدٌهم إذن مرتفع للوصول إلى المعلومات الهامة والسرٌة  



What’s problems 
without IAM and 
PAM systems? 

Failure to control 
privileges based 

on roles 

User 
dissatisfaction 
and waste of 

time in security 
solutions 

No monitoring 
of unauthorized 

access 



Account Policies 



User Access Review (Life Cycle) 



Another Responsibilities 
for Access Control Team 

Managing VPN (Remote Access) 

 

Restricting sending and receiving emails. 

 

Review the systems access. 

 

Ensure that only authorized granted and 
sync with (IAM) system. 
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