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 :أصدقائي الطالب

 : يار ألشهر  مقرر نظم المعلومات المالية والمصرفيةمحاضرات بخصوص 

 وذلك كما يلي: ، موجودة في النوطةتتعلق بالفصول السأطرح عليكم مجموعة من األسئلة  

 90حتى ص  76 ص  من  ،األمن المعلوماتي ألنظمة المعلومات المصرفية: التاسعالفصل 

 ؟ باألمن المعلوماتي مالمقصود  .1

 اشرح أهمية األمن للمعلومات. .2

 . عد أمن المعلومات اشرح قوا  .3

 تتعرض لها أنظمة المعلومات المعتمدة على الحاسب. التي يمكن ان  اشرح األخطار  .4

الكثير من الوقت والجهد  المعلومات    أنظمةر التي تهدد  عملية الحماية من األخطا  تتطلب علل:   .5

 ية. والموارد المال

 نقاط، وضح هذه النقاط. موعة من المجتحقيق ة لفي المنظمية االحم طة تسعى خ .6

 أسطر لكل عنصر(.  4ا )عدد العناصر األساسية لنظام األمن المعلوماتي واشرح كل منه .7

 ه أمن نظم المعلومات.كل المعاصرة التي تواجعدد المشا .8

، والمطلوب: عرف  ه أمن نظم المعلومات كل المعاصرة التي تواجالمشاسات من  تُعتبر الفيرو .9

 ها. نظم المعلومات، وما هي إجراءات الوقاية للحماية من ، وكيف يؤثر على  الفيروس

،  ه أمن نظم المعلومات كل المعاصرة التي تواجالمشامن  قرصنة المعلومات تُعتبر  .10

 . مالهدف منها : عرف قرصنة المعلومات، والمطلوب 

 . العصر الرقمياشرح المخاطر التي تهدد خصوصية المعلومات في  .11

 96 حتى ص 91من ص   ،أنظمة المعلومات المصرفية الدولية: العاشرالفصل 

 دولية، وما هي أهميته. اشرح مفهوم أنظمة المعلومات ال .1

 ؟ ما هي مبررات استخدام أنظمة المعلومات المصرفية الدولية  .2

ة السرية وأنظمة  عاليلومات لمعة على العالقة بين أنظمة اللدل VISAة شركة اشرح حال .3

 ولية. المعلومات االستراتيجية الد 
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 تمارين: 

 النظام. تشرح من خالله مكونات   مثاالا  أعط   .1

 المعلومات.  نظامثال مكونات اشرح من خالل م .2

 المطلوب:  و

وذلك من خالل االطالع علة الفصول المبيّنة أعاله، وبحيث  المبينة أعاله  اإلجابة عن األسئلة   .1

 طالة. تحوي اإلجابة على األفكار المطلوبة دون إ

أو اإليميل     shadizahrah@gmail.comإرسال اإلجابات على اإليميل  .2

s.z.foas@aspu.edu.sy . 

   في حال عدم توفر المقرر مع الطالب يمكن مراسلتي على اإليميل  مالحظة: 

shadizahrah@gmail.com    أو اإليميلs.z.foas@aspu.edu.sy    وسأقوم بإرسال نسخة

 . من المقرر 

ا.  كم سار يمكنوفي حال وجود أي استف  مراسلتي أيضا

 

 والسالمة   بالتوفيق      

 الدكتور شادي زهره 
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