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حقائق

    85 %
من انتهاكات األمن

 السيبراني بسبب األخطاء 
 البشرية



التهديدات السيبرانية





التهديدات السيبرانية

اي خطر يمكن ان يلحق الضرر باألنظمة او المعلومات و يهدد اي من عناصر أمن 
المعلومات الثالثة



تأثير االختراق األمني 

انتحال الشخصية●

●(Dark Web) بيع البيانات في اإلنترنت المظلم

سرقه الحسابات البنكيه (بيانات بطاقة االئتمان)●

سرقة البيانات الحساسة●

 معلومات تسجيل الدخول●

تثبيت برامج ضارة على جهاز الضحية●

االبتزاز ●

على الفرد 



            على المنظمة
سرقة البيانات الحساسة● 

            "خطة منتج, منافس"

 معلومات تسجيل الدخول●

تثبيت برامج ضارة على جهاز ●
الضحية

السمعة●

تأثير االختراق األمني 



            على المنظمة
 

سرقة البيانات الحساسة●
            بيانات بطاقة االئتمان

 معلومات تسجيل الدخول●

تثبيت برامج ضارة على جهاز ●
الضحية

السمعة●



مصادر التهديدات السيبرانية



التهديد الداخلي 
 Insider Threat

 
موظف داخل المنظمة●
 
موظف سابق●

طرف ثاني موثوق به●
 



التهديد الخارجي 
 outsider Threat

 
استغالل الثغرات األمنية في الشبكة أو أجهزة ●

الحوسبة

استخدام أساليب الهندسة االجتماعية للحصول ●
على إمكانية الوصول للبيانات 



أنواع التهديدات

التصيد 
االلكتروني
Phishing

فايروس
 طلب الفدية

Ransomware

البرامج الضارة
Malware

الهندسة 
االجتماعية

 Social
Engineering

تعدين العمالت 

المشفرة

 Crypto mining
malware



Crypto mining malware







التصيد االلكتروني
Phishing

تصيد المعلومات: هو عملية إرسال رسائل بريد 
إلكتروني احتيالية تشبه رسائل البريد اإللكتروني 

من المصادر الموثوقة.

الهدف:
هو سرقة المعلومات الحساسة مثل أرقام 
بطاقة االئتمان ومعلومات تسجيل الدخول، وهو 
من أكثر أنواع الهجمات اإللكترونية شيوًعا.



أساليبه



أساليبه





الحماية
عدم التجاوب مع الرسائل المشبوهة سواء رسائل البريد اإللكتروني أو 

رسائل الجوال.

استخدام الحلول التقنية التي تعمل على تصفية رسائل البريد 
اإللكتروني الضارة.

استخدام آلية المصادقة الثنائية للدخول على األنظمة والتطبيقات



فايروس
 طلب الفدية

Ransomware
هي نوع من البرامج الضارة. وهي مصممة 
بهدف ابتزاز المال عن طريق منع الوصول إلى 
الملفات المهمة أو نظام الحاسوب حتى يتم 
دفع الفدية وال يضمن دفع الفدية استرداد 

الملفات أو استعادة النظام.

EX.
WannaCry
 Ragnar Locker 
Egregor



طريقة عمله



الحماية

النسخ االحتياطي.

تطبيقات عالية الجودة مثل برامج مكافحة الفيروسات.



البرامج الضارة

برامج التجسس - تتعقب المستخدم وتتجسس 
عليه

برامج اإلعالنات المتسللة - إرسال اإلعالنات 
المزعجة، وتأتي عادة مع برامج التجسس

برامج الخداع - إقناع المستخدم باتخاذ إجراء محدد 
بناًء على الخوف



أعراض اإلصابة بالبرامج الضارة
●.CPU الزيادة في استخدام
البطء في سرعة الكمبيوتر.●
تجمد الكمبيوتر أو تعطله في أغلب األحيان.●
البطء في سرعة تصفح مواقع اإلنترنت داخل الشبكة.●
المشاكل الغامضة المتعلقة باالتصال بالشبكة.●
تعديل الملفات.●
حذف الملفات.●
تواجد الملفات أو البرامج أو األيقونات على سطح المكتب غير المعروفة.●
هناك تشغيل يحدث لعمليات غير معروفة.●
إيقاف البرامج أو إعادة تشغيل نفسها.●
إرسال رسائل البريد اإللكتروني دون علم المستخدم أو موافقته.●



كيفية انتشار البرامج الضارة

تنزيل برامج مجانية من مواقع اإلنترنت تحتوي على برامج ضارة بشكٍل خفي 

تنزيل برامج مشروعة تحتوي على برامج ضارة بشكٍل خفي

زيارة أحد مواقع الويب المصابة بالبرامج الضارة

النقر على نافذة منبثقة أو رسالة خطأ زائفة تعمل على بدء تنزيل أحد البرامج الضارة

فتح مرفق بريد إلكتروني يحتوي على برنامج ضار



الحماية
الحفاظ على تحديث كٍل من النظام والبرامج

استخدام حساب آخر غير حساب المسؤول وقتما توفر ذلك

التفكير ملًيا قبل النقر على الروابط أو تنزيل أي شيء

التفكير ملًيا قبل فتح مرفقات أو صور البريد اإللكتروني

ال تثق بأية نوافذ منبثقة تطلب منك تنزيل برنامج

توخ الحذر عند مشاركة الملفات

استخدام برامج مكافحة الفيروسات



الهندسة االجتماعية
Social Engineering

فن التالعب بالبشر.

تحتاج حنكه و ذكاء من المهاجم لخداع الضحية.

قد ال تستخدم التقنية .

الهدف : كشف معلومات سرية بشكل طوعي .



أمثله على الهندسة االجتماعية



الحماية
.االستثمار في رفع مستوى الوعي باألمن السيبراني لموظفيك ولنفسك

الوعي باألساليب التي يقوم بها المحتالون

القدرة على التمييز بين استراتيجياتهم

 



شكرًا لكم



للتواصل
@eng_alshamani

https://www.youtube.com/engalsha
mani


