
كيف تحمي نفسك  وأطفالك 
من مخاطر الفضاء السيبراني 

أشواق العاوور  
بكالوريوس هندسة حاسب آلي 

سفيرة لبرنامج رائدات التقنية المعتمد من قوقل 
قائدة فريق WTM  في مدينة الطائف 

عضوة ومدربة في جمعية األمن السيبراني لألطفال 
   GCP TRAINER

مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 



جمعية األمن السيبراني لألطفال 
 رؤیتنا  :

 نحو مجتمع أمن ألطفالنا
 رسالتنا  :

 المساھمة في بناء جیل مثقف سیبرانیاً وتقدیم النصح واإلرشادات الالزمة التي تساھم في توفیر بیئة أمنھ
   مطمئنة لألطفال

 ھدفنا :
 .رفع مستوى الوعي لدى األطفال والوالدین وكل من لھ شأن في تربیتھم وتعلیمھم



محاور الدورة 

 ما لمقصود باألمن السیبراني؟
  ما لمقصود بالفضاء السیبراني  ؟

 ماذا نعني بالحمایة واألمان؟  كن مطلعا
ماھو الوقت المناسب  وكیف أتحدث مع أطفالي  عن األمن السیبراني  

التنمر والتحرش  اإللكتروني  
أفضل برامج التحكم األبوي 



  ما لمقصود بالفضاء السیبراني  ؟

 

 التعامل مع العالم من خالل شبكة إلكترونیة لھا استقاللیتھا من الداخل وتقوم بنیتھا
 . األساسیة على التقنیات الحدیثة وھو أیضا أنظمة التعامل مع الحاسوب



  ما لمقصود باألمن السیبراني؟

 ھو عبارة عن مجموع الوسائل التقنیة والتنظیمیة واإلداریة التي یتم استخدامھا لمنع االستخدام
 الغیر مصرح بھ و سوء االستغالل واستعادة المعلومات اإللكترونیة ونظم االتصاالت والمعلومات
 التي تحتویھا وذلك بھدف ضمان توافر واستمراریة عمل نظم المعلومات وتعزیز حمایة وسریة
 وخصوصیة البیانات الشخصیة واتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة المواطنین والمستھلكین من

 .المخاطر في الفضاء السیبراني
  

 



ماذا نعني بالحماية واألمان؟  كن مطلعا



 هي حماية البيانات المتواجدة في شبكة االنترنت وحماية األصول كأجهزة الحواسيب 
 . و الخوادم

وهو عبارة عن ثالث محاور :
  

 - توفير البيانات بشكل دائم    
  - حمايتها من التعديل في حال النقل

 - والحفاظ على سريتها



ماهو الوقت المناسب  وكيف أتحدث مع 
أطفالي  عن األمن السيبراني 



١- زيادة الوعي:   
   

ساعد في ضمان أن األطفال الصغار يعرفون أساسيات البقاء آمنًا على 
اإلنترنت باستخدام تقنيات مثل األلعاب ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت التي 
ستحدد مصطلحات الكمبيوتر (على سبيل المثال ، التسلط عبر اإلنترنت ، 

واإلنترنت ، والحماية من الفيروسات) لتأسيس فهم أساسي. 

٧ طرق للحفاظ على أمان األطفال عبر اإلنترنت 



أطفال يعملون على أجهزة الكمبيوتر 



٢- حماية هوية طفلك: 

 ذّكر أطفالك بعدم إعطاء معلومات شخصية 
أبًدا ، مثل االسم أو عنوان المنزل أو رقم الهاتف 

، ألي شخص ال يعرفونه من خالل البريد 
اإللكتروني أو Twitter أو Facebook أو في 

غرف الدردشة على اإلنترنت أو لوحات 
اإلعالنات. تحدث مع أطفالك حول مخاطر 
التفاعل مع الغرباء عبر اإلنترنت من خالل 

الكمبيوتر وإرسال المالحظات والصور إلى 
الفضاء اإللكتروني. قد تساعد األلعاب عبر 

اإلنترنت األطفال على فهم كيفية حماية 
معلوماتهم الشخصية وتداعيات الهوية 

المسروقة.



٣- حماية الكمبيوتر: 

 -تحديث برامج األمان بانتظام- .  
-يؤدي استخدام أمان البرامج 
الذي يتم تحديثه تلقائيًا إلى 

إبقاء التكنولوجيا الخاصة بك 
محدثة ويقلل من احتمال التقاط 

البرامج السيئة أو البرامج 
الضارة. 



٤- إنشاء كلمات مرور فريدة: 

 من أجل األمان عبر اإلنترنت ، أخبر أطفالك باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل 
حساب على اإلنترنت لديهم للمساعدة في منع اآلخرين من الوصول إلى 

معلوماتهم الشخصية. تأكد من مراقبة كل حساب وتأكد من أن أطفالك يعرفون 
أن كلمات المرور القوية يجب أن تتضمن عناصر مثل الرموز واألرقام واألحرف 

الكبيرة والصغيرة ، وال توجد أسماء أو كلمات يمكن لآلخرين تخمينها بسهولة.



 لنختبر سويا مدى قوة كلمات املرور التي نستخدمها

https://howsecureismypassword.net


the top 10 most common passwords of 2019: 

123456 

123456789  

qwerty

password  1234567

12345678 

12345

iloveyou
111111 

123123



٥- مراقبة النشاط عبر اإلنترنت: 

 يمكن أن يساعد مراقبة نشاط أطفالك عبر اإلنترنت في الحفاظ على 
سالمتهم.  

استكشف مختلف أدوات الرقابة األبوية وفكر في الخيارات التي قد تناسبك 
أنت وعائلتك. 



٦- منع التسلط عبر اإلنترنت:  

يمكن أن يحدث التسلط عبر اإلنترنت - البلطجة باستخدام التكنولوجيا اإللكترونية - 
في أي وقت وفي أي مكان.  

عّلم أطفالك أن يفكروا من خالل ما ينشرونه على اإلنترنت عن أشخاص آخرين 
والعواقب التي يمكن أن تحدثها تلك المنشورات إذا كانوا غير لطيفين أو لطفاء.  

أيًضا ، ابق على اتصال بطفلك مفتوًحا وتحدث إذا كنت تشك في أن أحدهم يضايقه. 



٧- تعزيز التفاعالت المناسبة عبر اإلنترنت:  
استخدم بعض األلعاب عبر اإلنترنت للمساعدة في تعريف األطفال 
بكيفية اتخاذ قرارات مسؤولة حول االتصال عبر اإلنترنت والتعرف 
على القضايا الرئيسية المتعلقة بالمواطنة الرقمية. يمكن أن تشمل 
األنشطة عبر اإلنترنت استكشاف طرق االتصال في غرف الدردشة 

ورسائل البريد اإللكتروني ، على سبيل المثال. 



أكثر التهديدات شيوعا التي يواجهها األطفال 

٢-التنمر اإللكتروني 

١- غرفة الدردشة "األصدقاء" 



٣-روابط ملواقع ضارة ، 

٤-البرامج الضارة ، 

٥-محرك أقراص التنزيالت والفيروسات.



علمهم المبادئ التالية لسالمة اإلنترنت: 

عدم استخدام االسم في كلمة المرور. 
عدم تثبيت التطبيقات بدون إذن. 

عدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص غير العائلة. 
فقط إضافة أشخاص يعرفونهم على وسائل التواصل االجتماعي. 

عدم تحميل صور ألشخاص دون علمهم.



 ما هو التنمر
 شكل من أشكال العنف واإلیذاء واإلساءة التي تكون موجھة من فرد أو مجموعة من األفراد إلى فرد أو مجموعة من

 .األفراد حیث یكون الفرد المھاجم أقوى من األفراد الباقین

 .یتبع األشخاص المتنمرون سیاسة الترھیب والتخویف والتھدید، إضافة إلى االستھزاء والتقلیل من شأن الشخص

 :التنمر االلكتروني
 .استغالل اإلنترنت والتقنیات المتعلقة بھ بھدف إیذاء أشخاص آخرین بطریقة متعمدة ومتكررة وعدائیة



 استعمال ھویة الضحیة عبر مواقع التواصل االجتماعي والعمل على تشویھ الصورة
 .العامة لھ

 .ارسال صور وفیدیوھات غیر اخالقیة إلى الطرف المراد التنمر علیھ
 قیام المتنمر بسرقة حسابات شخصیة للضحیة واستعمالھا ألھداف غیر مقبولة أو استعمال

 .ھذه الحسابات بغرض التطفل على خصوصیاتھ الشخصیة
  اساءة المتنمر للضحیة إلكترونیا وتھدیده باإلیذاء وانتھاك

 .حرمة حیاتھ الشخصیة على أرض الواقع، كمكان عملھ ومنزلھ وحیاتھ الشخصیة

 أساليب التنمر اإللكتروني



 آثار التنمر
 .مشاكل نفسیة وعاطفیة وسلوكیة على المدى الطویل كاالكتئاب والشعور بالوحدة واالنطوائیة والقلق

 .انسحاب الفرد من األنشطة االجتماعیة الحاصلة في العائلة أو المدرسة، حتى یصبح إنساناً صامتاً ومنعزالً
 .اللجوء الى للسلوك العدواني نتیجة للتنمر، فقد یتحول ھو نفسھ مع الوقت إلى متنمر أو إلى إنسان عنیف

 .قلة النوم أو النوم بكثرة
 .الصداع وآالم المعدة وحاالت من الخوف والذعر

 قد یوصل التنمر الضحیة إلى االنتحار، حیث أثبتت الدراسات أن ضحایا االنتحار بسبب التنمر في ازدیاد
 مستمر وخاصة بعد دخول

.التنمر اإللكتروني إلى الصورة 



 كیفیة التعامل مع التنمر
 االبتعاد عن المحادثة

 حظر الشخص واإلبالغ عن طریق الموقع
 حمایة الحساب عن طریق اإلعدادات

 إذا استمر التنمر التحدث مع شخص بالغ للبالغ الرسمي عن
الحادثة



 في حال تعرضت للمطاردة
  اإللكترونیة (االبتزاز)
ماذا على أن افعل؟



 محركات البحث لألطفال
 (Kiddle, KidRex, and Safe Search Kids).

https://www.kiddle.co/
http://www.kidrex.org/
https://www.safesearchkids.com/kids-search-engines/#.WfkczxNSxE4


دليل تطبيقات األطفال 

إضغط هنا  

https://rqeem.net/files/Kids_Apps.pdf




برامج التحكم األبوي



 Norton Family

 ESET Parental Control

FamilyTime







شكرا لكم و لحضوركم  

@shookah_94@cyberkidsorg


