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السلامة 
الرقمية

إلىتهدفسلوكياتمجموعة
الشخصيةالبياناتحماية
علىنفاذهمعندللأفراد
الانترنتشبكة

ما هو مصدرك لأخبار السلامة الرقمية؟

ما هو اخر تحذير سمعته يتعلق بالسلامة 

الرقمية؟

يصاجلانب الشخيناجلانب التق



السلامة اولا



بعض الحقائق

ثانية١٨يقع شخص بالغ ضحية جريمة إلكترونية كل •

ثانية١٤يقع هجوم الكتروني ببرمجيات الفدية كل •

تساوي ٢٠٢١الخسائر املتوقعة للجرائم االلكترونية في العام •

دوالرتيرليون ٦

وسطةنصف الهجمات على االنترنت تستهدف الشركات املت•

تم عن مليار دوالر هي حجم قيمة العمليات املشبوهة التي ت٦٧•

طريق العمالت الرقمية

ل عام في ٪ من الجرائم االلكترونية يتم التبليغ عنها ك ١٠فقط •

الواليات املتحدة 

مليار دوالر٣٠٠حجم سوق األمان الرقمي •



خسائر



تحقق من سلامة حساباتك الرقمية من الاختراقات

https://haveibeenpwned.com/

https://https://monitor.firefox.com/

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/


الكشف الرقمي

https://www.esafety.

gov.au/key-

issues/domestic-

family-

violence/safety-

quiz-interactive-

tour/technology-

checkup-quiz#/



لا تثق بأحد على الانترنت

ماليةأوشخصيةمعلوماتإرسال•

تتوقعيهالمالتياإللكترونيالبريدمرفقاتتنزيل•

اليانصيبحول اإللكترونيالبريدرسائلقبول •

بكلخاصةاالسركلمةتطلبالتياإللكترونيالبريدرسائلعلىالرد•

"الحصرية"أواملغريةامللفاتتنزيل•

رسميةغيرمواقعمنالبرامجتنزيل•



البرمجيات الخبيثة

Keylogger RAT
الكيبوردعليضغطةكليسجيل Wormُبعدعنالجهازفييتحكم

للفيروسمماثلة
الشبكاتخاللمنينتشر

Trojan

Rootkit

التكرارلذاتي
وينتشرالجهازيصيب

النظامويتلفيبطئقد

ضارغيريبدو
لتشغيلهاملستخدمينعلىيتحايل

يخفي البرامج الخبيثة  من الكشف

Virus



وقعمن الجيد إجراء املسح الي ملف قبل تحميله على الجهاز بواسطة مقبل فتح اي ملف
للتعرف على البرامج الضارة و الروابط الخبيثة



كيف نواجه الفيروسات من أجهزة التخزين املتنقلة

نقلةمعظم الفيروسات تنتشر في األجهزة خالل مرحلة التشغيل الذاتي عند ادخال وسائل التخزين  املت

واظب على تحديث نظام التشغيل-1

استخدم برمجيات حماية ضد الفيروسات-2

عطل خاصية التشغيل الذاتي-3
(instructions: support.microsoft.com)

ها اعمل على تفحص وسائط التخزين قبل تحميل محتويات-4



برامج حماية ضد الفيروسات مجانية

www.Avira.com www.Avast.com

Free.AVG.com

Antivirus.Comodo.com

Bitdefender.com/solutions/free.html



أدوات إزالة البرامج الضارة
يمكن إزالة البرامج الضارة المعروفة  من نظام مصاب بالفعل

منع العدوى في املقام األول ال تحل محل برامج مكافحة الفيروسات التي تحاول 



معظم برامج تحرى الفيروسات توفر مجانا خدمات إزالة البرمجيات الخبيثة

support.Kaspersky.com/viruses/utility

Sophos.com/products/free-tools/virus-removal-tool

Bitdefender.com/free-virus-removal

free.AVG.com/us-en/virus-removal



الهندسة االجتماعية

العاديةاألمنيةاإلجراءاتلكسرالناسخداعهي

الجوائز الوهمية

دالتصيصفحات
صفحات تسجيل 

الدخول املزيفة

االيميالت 
الخادعة



صفحات تسجيل الدخول المزيفة





ملاحظات مهمة فيما يخص روابط الصفحات و المواقع 

، "www.ebay.com"أو اسم مجال مثل URLيشبه عنوان" الجزء الذي تراه"إذا كان 
 ."الجزء الذي ال تراه"فمن املحتمل أن تتطابق الوجهة ، 

. فال تثق به،( (http://67.227.211.203: له أرقام مثل هذا فقط IPإذا كانت الوجهة عبارة عن عنوان 
.تحتوي املواقع الشرعية دائًما على أسماء في النص

االبتعاد عن اذا كانت الروابط تحمل في نهاياتها مواقع لبلدان يكثر في االحتيال يرجى

ru”, “.cn” Russia and China.“تفعيلها 



ك كلمة املرور هي الباب ملعلومات

الشخصية في العالم الرقمي

تصميم كلمة مرور قوية



نس ى 
ُ
إنشاء كلمة مرور يمكنك تذكرها-ال ت

ها شخص أو كتابتآيال تشارك كلمة السر مع -سر 

على ورق 

ت ال تستخدم نفس كلمة املرور  لحسابا-فريدة 

متعددة

******

ا20-14ما ال يقل عن -طويلة 
ً
حرف

مات األرقام واألحرف الكبيرة والصغيرة وعال -معقدة 

الترقيم واألحرف الخاصة

روفةتجنب األنماط الشائعة وكلمات املع-عشوائية 

صيةتجنب استخدام املعلومات الشخ-غير شخصية 

باع بعض املبادئ األساسي. إن إنشاء كلمات مرور قوية أمر سهل
ّ
.ةكل ما عليك فعله هو ات



تطبيقات تساعدك على تكوين 
كلمات مرور

https://passwordsgenerator.net/ https://www.passwordcard.org/en

https://www.passwordcard.org/en


للتعرف على مدى قوة كلمة المرور 



اين تحفظ كلمة السر ؟

استخدام احد برامج حفظ كلمات السر

Remember one Master Password to access them all

www.KeePass.info



:لكي تحم كلمة السر الخاصة بك انتبه على ما يلي

.ور تجنب استخدام الحواسيب العامة عند استخدام كلمة املر 

استرجاع تعرف على سياسة املواقع التي تتعاملين معها في
.كلمة املرور  في حالة فقدانها او نسيانها 

HTTPSتأكد عند الدخول على اي موقع البد ان يكون بداية العنوان 



HTTP vs HTTPS

HTTPS

HTTP

username=user123

password=mypass123

4AC33E9D7778012CB

4BC4C9A84D7B9900C

2110F0FA007C16...



مثال

Good advice!



حجب الإعلانات و المواقع المشبوهة

www.AdblockPlus.org



اكثر من مجرد حجب االعالنات



اأضف مفتاًحا ثانيً 

يعني أنه حتى إذا حصل أحد على MFAأو تحقق متعدد العوامل  2FAإن إنشاء تحقق ثنائي العامل 
.للدخول كلمة املرور الخاصة بك، فلن يتوافر لديه على األرجح العامل اإلضافي الذي يحتاج إليه

رتب عندما تنش ئ مرحلة تالية من التحقق، فسيت
، . كعليك اختيار طريقة ثانية للتحقق من هويت

ة إلى حاول تجنب استخدام الرسائل النصية املرسل
د رقم جوالك هاتفك كعامل ثاِن، ألنك قد تفق

خيار جوالك ،لذلك  استخدام البريد اإللكتروني هو
.أكثر موثوقية



مواقع تساعدك على حذف معلوماتك 
من الانترنت



GalleryوKeepSafeتطبيقهياملتاحةالخياراتبعض .مروربكلمةومحميمنفصلملففيصوركعلىيحافظتطبيق Lock. إحدى

إلىإضافة .هاتفكعلىموجودأنهاآلخرونيدركلنلذلك .األيقونةإخفاءاختياريمكنكأنههي Gallery Lockتطبيقحول الرائعةاألمور 

.صورتهبالتقاطالتطبيقسيقوم،ذلكفيوفشلالدخول ماشخصحاول إذا،ذلك

Gallery Lock

KeepSafe

صورك محمية



مض ىحسابأيبحظرآليبشكلسيقومالتطبيقهذا

أو،تكمتابعمحاولةمنأيامسبعةمناقلتفعيلهعلى

 .هحظرو أنملتابعيكسبقأو،متابع 15منأقللديه

رضتتععندماهيالتطبيقهذامنالقصوى الفائدة

.املهاجمينمنكبيرةمجموعاتمنلهجمات

تطبيق للحظر الجماعي



تشفير الايميل

www.GnuPG.org

ةتشفير وتوقيع رسائل البريد اإللكتروني املرسل
ني املستلمةفك التشفير والتحقق من رسائل البريد اإللكترو 

www.GPG4win.org

www.GPGTools.org
www.GPG4usb.org

www.Mailvelope.com



تشفير وسائط التخزين

DropboxمثلالسحابةعلىوUSBتخزينووحداتالثابتةاألقراصمحركاتعلىاملخزنةبياناتكتشفير

www.AESCrypt.com

www.veracrypt

https://www.baixaki.com



ض يالفاي االفتراالوايتغيير اسم 



تعطيل خاصية البث 



مع الجيران ؟فايالوايهل تشارك كلمة املرور لشبكة 

!انتبه 

بإسمكيتم التعرف عليها في شركة االتصاالت .. أي جريمة الكترونية تتم عبر شبكتك 
..و تظهر للهدف بعنوان شبكتك 



اغلق الشبكة عند خروجك من املنزل 



في منتصف املنزل فايالوايمكان جهاز 

عدم خروج اإلشارة خارج املنزل يغطي اكثر مساحة معينة



في مكان آمنفايالوايوضع جهاز 

 userثم يتم معرفة ال resetلكي ال يتم العبث به من خالل 
name  وpassword كة االصلية و بالتالي يتم اختراق الشب



موقع يعرف كلمات املرور االصلية لكل راوتر

https://www.routerpasswords.com/

و ذلك في سطر البحثdefault passwordاكتب اسم املوديل و بعدة 

اذا لم تجد نوع الجهاز في هذا ملوقع 
عليك باالتي 



DHCPإيقاف خاصية 

؟ DHCPفي البداية لنعرف ما معنى ال 
بروتوكول التهيئة اآللية)وبالعربي ُيعرف ب،(Dynamic Host Configuration Protocol)املقصود به بروتوكول التكوين املضيف الحيوي، وهو اختصار لكلمة 

.لكل جهاز يتم توصيله على الشبكة بشكل تلقائي دون أّيِ تدخل منك (IP Address)هذا البروتوكول هو املسؤول عن تعيين عنوان ( للمضيفين



MACتصفية 





Plug ‘n Playتعطيل 



التحديث التلقائي



ن حساباتك، وتقّوِي ك لمات عندما تؤّمِ

ف بياناتك، فإنك لس
ّ
ت املرور، وتنظ

املستفيد األوحد من ذلك، فكل شخص

بر أنت على اتصال به يصبح في أمان أك

.بفضل جهودك



للتواصل

shorookjahra@gmail.com

shorookalsayegh



شكرًا لكم


