
أمن المعلومات وأنظمتها 
في العرص الرقمي





تمهيد



األمن المعلوماتي
:لغة

اءبنأوالشخصحمايةيعينالمعلوماتياألمن
منوالجرائمالتهديداتضددولةأومنظمة

.اآلخرينقبل
:اصطالحا

نعالناشئالنفيسالرضامنشعوريةحالةهو
يفالفردحقوقوضمانوالقانونالحقسيادة

لكرامةاحفظووالتعبريالتفكريوحريةالمجتمع
يعينكماالفرصفيالتساويواالنسانية

بإشباعالجماعةأوالفرديسودالذيالشعور
امبزوالالجميعواطمئنانالنفسيةالدوافع

.مخاطرمنيهدده



حفظ الكليات الخمس

حفظ النسلحفظ المالحفظ العقلحفظ النفسحفظ الدين



أقسام االمن
هناك العديد من التقسيمات والتصنيفات لألمن

:  منها

13 2
فردي 
جمعي

داخلي
خارجي

زراعي
اقتصادي
عسكري



أقسام االمن
بعض التقسيمات حسب ما يراها مجموعه من المهتمني

1
أمن الدولة

234
األمن االجتماعياألمن الغذائياألمن االقتصادي

5678

9101112
األمن الهجومياألمن الوقائياألمن المعنوياألمن المادي

األمن االستخباريأمن المعلوماتاألمن الشخصيأمن العمليات

تابع



ما هو أمن المعلومات؟



أمن 
المعلومات

نظاممواردحمايةعنالمسؤولةواألدواتواألساليبالطرقمجموعه
نيحتاجوعندمالهمالمرصحاألشخاصمتناولفيوجعلهاالمعلومات

،ملفاتفيتتمثلاليتوالمعلوماتالنظامسالمةحمايةوإليها
األشخاصقبلمنإالاإللغاءأوالتغيريمنسالمتهاوضمانرسائل،

.عنهاالمسؤولني(اإلداريني)المخولني

سواءتستخدماليتالوقائيةوالتدابرياإلجراءاتمنمجموعة
المعلوماتعلىللحفاظالوقائيأوالتقينالمجالفي

.واألجهزة
هو 
أيًضا



لومات ألمن المعلومات أهمية كبرية تتجلى في كون هذا المجال يقوم بتأمني المع
اسيب وحمايتها من األخطار اليت تحيط بها كما يقوم بتوفري الحماية واألمان للحو

لوبةوالشبكات، كما يعترب امن المعلومات من المجاالت الحيوية والمتجددة والمط

أهمية 
أمن المعلومات



نموذج ماكمرب 
لألمن المعلوماتي



نموذج 
ماكمرب

النموذج هو نتاج جهود العالم جوون مواكمرب 
وهووو عبووارة عوون نموووذج يقوودم نهوو  موونظم 

ة لتقييم واداره المخواطر األمنيوة فوي أنظمو
. تكنولوجيا المعلومات



أهداف نظام أمن المعلومات 
حسب نموذج ماكمرب

موثوقية المعلومات و تكاملية المحتوى

التدابري األمنية المضادة

عنارص األمن

افية لهاضمان توفر العنارص التالية بأي معلومات يراد توفري الحماية الك



معايري األمن المعلوماتي



معايري األمن المعلوماتي
عالقةذاتطرقأومقرتحةنماذجعنعبارة
نظاموتصنيفوأنظمتهاالمعلوماتبأمن

أفضلإلىللوصولالمعلوماتياألمن
المعلوماتياألمنمجالفيالممارسات

أوالوطينأوالشخصيالصعيدعلى
.العالمي



دواعي استخدام 
معايري األمن المعلوماتي

مشاركة المعرفة

توفري الوقت

رقابة أفضل

هيكلة واضحة



أهمية معايري األمن المعلوماتي

2

4

ه زيادة الوعي بالمخاطر الويت تواجو
نظم المعلوموات و بطورق التوأمني
واالنقوواذ المتوووافرة للتغلووب علووى

.هذه المخاطر

دعووووم التعوووواون بووووني القطاعووووات 
يووذ والمنظمووات المختلفووة فووي تنف

.هذه القياسات واالجراءات

خلووق اطووار عووام لمسوواعدة أولئوو  
المسوووووؤولني فوووووي المنظموووووات 

. والهيئات العامة

م رعايووة الثقووة فووي مووا يتصوول بوونظ
م المعلومات والطريقوة الويت تقود

.بها للمستخدمني

6

3

1

دعم التعواون الودولي فوي تحقيوق5
.أمن نظم المعلومات

تسوووهيل تطووووير واسوووتخدام نظوووم 
.المعلومات على كافه المستويات



أهم معايري األمن المعلوماتي 

معيار 
ايتيل

معيار 
الكوبيت

معيار 
ايزو

هو أحد عائلة معايري 
ISO27000 

هو يصف الحاجة إلى 
نظام إدارة أمن 

المعلومات

ني يتيح سد الفجوة ب
متطلبات الرقابة 
والقضايا التقنية
والمخاطر التجارية

عبارة عن مجموعة من 
أفضل الممارسات في
مجال إدارة خدمات 
تقنية المعلومات



إعداد وتقديم المدربة
الخايرندى 

Nada_Khayer
0596777757



شكرًا لكم


