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مقدمة :
تقدم هــذه احللقة للمشــاركني تنمية
معرفية في التوجهــات احلديثة في أمن
املعلومات اإللكترونية واالســتراتيجيات
في تطبيق أمن املعلومات.
الهدف العام :
9 9تســليط الضــوء علــى التحديات
االمنيــة التــي تواجههــا االنظمة
اإللكترونيــة من خالل اســتعراض
التقنيــات ،والتعرف على التهديدات
واخملاطر التي تتعرض لها.
9 9استعراض بعض التجارب واملمارسات
في أمــن املعلومــات ،باإلضافة الى
املعاييــر الدولية املعتمــدة في أمن
املعلومات.
األهداف التفصيلية :

7 7التعــرف علــى اســتراتيجيات
وتطبيقات أمن املعلومات.
 7 7التعرف على أهمية أمن املعلومات
في احلكومة اإللكترونية.
 7 7التعرف علــى أمن املعلومات في
التعامالت اإللكترونية.
 7 7التعرف على املعايير الدولية ألمن
املعلومات.

 7 7التعرف علــى أشــكال اجلرائم
االلكترونية.
 7 7عــرض بعــض مــن التجــارب
واملمارسات حول أمن املعلومات.
موضوعات الحلقة :
 遏 遏مدخل الى أمن املعلومات.
遏 遏احلكومة اإللكترونية وأمن املعلومات.
遏 遏اجلرائم اإللكترونية.
 遏 遏املعايير الدولية في أمن املعلومات.
遏 遏جتارب وممارسات في أمن املعلومات.
مدة الحلقة التطبيقية :
( )20ســاعة تدريبية موزعة على ( )5أيام،
بواقع ( )4ساعات يوميا.
التكلفة المالية :
« « 200ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د  .خليفة بن علي الفارسي
7 7محاضر مبعهد اإلدارة العامة في مجال نظم
وتقنيــة املعلومات وعضو الهيئة العلميــة باملعهد منذ عام 2005م
وإلى اآلن.
 7 7حاصل على شــهادة الدكتوراه في إدارة نظــم وتقنية املعلومات من
اململكة املتحدة في عام 2017م من جامعة برونيل بلندن.
 7 7حاصل على شهادة املاجستير في إدارة تقنية املعلومات من اململكة
املتحدة في عام 2010م من جامعة برادفورد.
 7 7قدم العديد من احملاضرات في مجال تخصصه.
 7 7تدرج في وظائف إدارية وفنية وإشرافيه من بينها رئيس قسم احلاسب
اآللي ملدة ()7سنوات.

