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 نــشـرة تـعــ��ـــفـيــة عـــن بــرنــامــج
 الــتــوعــيــة باألمن الســـيـــبـــ�انـي
المـقـــدم مــن الــد�ع الــمــنــيــع

 لـمـاذا قـد تـحتاج مــؤســســتك
 لـبــرنــامج الــتــوعــيـــة بـاألمـن

الس�ب�اني ؟
حتى وإن تمتعت المؤسسات بأكثر تقنيات األمن 
تظل  فهي  إمكانياٍت  وأعالها  تقدًما  الس�ب�اني 
عرضة لالخت�اقات األمنية وذلك ُيعزى إلى افتقار 
المستخدمين فيها للوعي الكافي بأهمية األمن 
وقتنا  في  المخترقين  أكثر  ويعمد  الس�ب�اني. 
لتمكين  البشري  العنصر  استغالل  إلى  الحالي 
الهندسة  أساليب  خالل  من  وذلك  هجما�هم 
االجتماعية، وقد أظهرت الد�اسات أن %95 من 
"العنصر  سببها  كان  الس�ب�انية  االخت�اقات 
البشري"، وبهذا فإن المحور األضعف في الدفاع 
الس�ب�اني ألي مؤسسة هو موظفيها مما يع�ز 
لتوعية  بعناية  وُمصمم  مخصص  لبرنامج  الحاجة 

الموظفين باألمن الس�ب�اني.

تدرك شركة الد�ع المنيع أن على برنامج التوعية 
�يئة  احتياجات  على  �ركز  أن  الس�ب�اني  باألمن 
ويحرص  بالمؤسسة  الخاصة  الس�ب�اني  األمن 
على تجسيدها حتى يكون مفيًدا وناجًحا. وعالوة 
متنوًعا  البرنامج  يكون  أن  يتوجب  ذلك،  على 
ومبتكً�ا وأن �وظف مختلف قنوات التواصل مع 
فعاليا�ه  في  انخ�اطهم  ليضمن  الموظفين 
واستفادتهم منها، ولذا نسعى في الد�ع المنيع 
من  ليجعل  الجودة  عالي  توعية  برنامج  لتقديم 
في  األقوى  المحور  مؤسستك  موظفي 

است�ا�يجية الدفاع الس�ب�اني الخاصة بها.

لماذا الد�ع المنيع ؟

باألمن  الوعي  مستوى  إد�اك   
محوري  أمر  لمؤسستك  الس�ب�اني 
لتصميم وتط�يق برنامج توعية فّعال، 

لتق�يم  د�اسة مخصصة  المنيع  الد�ع  تجري  ولذا 
الموظفين في مؤسستك، ومن  مستوى وعي 
المنهجية  الستحداث  الد�اسة  �تائج  تستخدم  ثم 

األمثل لتصميم البرنامج.

 تقــيــيم مــستــوى الــوعي
باألمــن الــســيـبــ�انــي

التصّيد  هجمات  من  هائل  عدد  يستهدف 
والمؤسسات،  الشركات  موظفي  اإللكت�وني 
من  المحتمل  الخطر  المنيع  الد�ع  في  وندرك 
نقدم  ولذا  عمالئنا،  لدى  هذه  الضعف  نقطة 
بالتصيد  موظفيهم  لتوعية  مخصًصا  برنامًجا 
قدرة  تحسين  إلى  البرنامج  �هدف  اإللكت�وني. 
الصيد  رسائل  على  التعرف  على  الموظفين 
اإللكت�وني، كما ُيصمم البرنامج ليلبي احتياجات 

مؤسستك ويالئم مستوى الوعي لد�ها.

التوعــية بمــخــاطر التــصــيــد
) اإللكت�ونيات (اختبا�ات التصيد 
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تدرك الد�ع المنيع الحاجة لالستفادة من قنوات 
التواصل المختلفة ل��ادة مستوى الوعي باألمن 
أنَّ  إذ  بفعالية،  موظفيك  لدى  الس�ب�اني 
أساسي  أمر  مختلفة  تواصل  قنوات  استخدام 
البرنامج،  المتواصل مع  تفاعل موظفيك  لضمان 
ولهذا ستنتج الد�ع المنيع مقاطع فيد�و مبتكرة، 
وخلفيات  مكتب،  سطح  وخلفيات  وملصقات، 
رسائل  إليصال  الة  وفعَّ جذابة  توقف  شاشات 
تلك  وستلقي  المطلوبة،  الس�ب�اني  األمن 
الرسائل الضوء على موضوعات مختلفة متعلقة 

باألمن الس�ب�اني.

 وسائط التوعية باألمن
 الس�ب�اني

 دو�ات األمن الس�ب�اني
اإللكت�ونية

مكون  إلكت�ونية  س�ب�اني  أمن  دورة  توفير 
باألمن  التوعية  است�ا�يجيات  من  أساسي 
الدو�ات  �تيح  بمؤسستك.  الخاصة  الس�ب�اني 
اإللكت�ونية لكل موظف أن ينهي التد��ب حسب 
المنيع  الد�ع  له شخصًيا، ولتضمن  المتاح  الوقت 
حصول موظفيك على أقصى فائدة ممكنة من 
م  الدو�ات اإللكت�ونية فإنها ستقدم لك حلول َتَعلُّ
الحتياجات  وفًقا  مصممة  إلكت�ونية  تفاعلية 

مؤسستك األمنية.

 مكونــات بــرنـامج التــوعــيــة
 باألمن الســـ�ب�اني المــقـــدم

من الد�ع المنيع


