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؟اإلجتماعيةالهندسة 



:اهم المحـاور

 اإلجتماعيةمفهوم الهندسة.

 اإلجتماعيةاقسام الهندسة.

 اإلجتماعيةاساليب الهندسة.

 طرق وبرامج الحماية من الهندسة
.اإلجتماعية
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مفهوم الهندسة االجتماعية:

عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة
ن لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون ع

.معلومات رسية وشخصية
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مباسوكانادويناالجتماعلعالمكتابظهر 1911عام
“The Social Engineer” استخدامأصبحوقتها ومنذ

  وفقالمصطلحهذا 
  .معياريمعن 

معملالتعاعل  مبن 
قابلهندس  بشكلكاألجهزةاالجتماعيةالعالقات
.الهندسةللنظرياتوخاضعللتحليالت

اق العقول والتالعب بالبشر و • داعهمخه  فن اختر
.من اجل الحصول عل معلومات رسيه 
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الهجوم 

خطة الهجوم 

ادوات 
االستحواذ 

ة استخدام المعرف

المكتسبة 

جمع 
المعلومات 

ية؟كيف تتم الهندسة االجتماع
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ياناتالبلشقةكوسيلةاالجتماعيةالهندسةبدأت
  هاكر أكت  طريقعن

 
منذ كمينتكيفي   التاريــــخف

وعندهعنهوالدهغيابفبعد األوىلطفولتهسنوات
  كنادلةبعملها والدتهوانشغالسنواتثالث

 
أحد ف

طريقةكيفي   أكتشفالحياةعللتعينهمالمطاعم
عيهغت     مجانا الحافلةلركوبرسر

 
عنوسأنجللوسف

غت  صطفلمنبريئةتبدو ومناقشاتأسئلةطريق
هذهلحبهمعهوكت  كيفي   وكت  التذاكر لموظف
  هاكر أكت  مناليومأصبححنر التقنيةمعالهندسة

 
ف

.الكتابومؤلفالتاريــــخ
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ةاقسام الهندسة االجتماعي:

ي االحتيال1.
 
ون :(phishing)االلكبر

ي بريد رسالةعىلالمصطلحهذا يعكس
 
ون منالكبر

كة نمالتحققوتطلبوصلتكبنكأو ائتمانشر
حةلصفوصلةعىلالرسالةهذهوتحتويمعلوماتك

 مشابههتظهر احتيالهويب
 
سمي الر للموقعتماما

كة الش كلمةإدخالمنكتطلبالصفحةهذه,للشر
حةالصحيللصفحةتوجهكثمومنالمستخدمواسم
.الشيةبياناتككافةعىلحصلتأنبعد 



رحاب الزهراني . أالهندسة االجتماعية                                                                                                           

اقسام الهندسة االجتماعية:

ي االحتيال.2
ر
برنامجعلالنوعهذا يعتمد :(Vising)الصون

warDialer قامأر منبالعديد باالتصاليقومبرنامجهوو
  المختلفةالهواتف

 
الهاكر يقوماالتصالوبعد المنطقةف

السماعةرفعلحظةمنالخطر ويبدأ ,ضحاياهبانتظار 
  اآلليةالرسالةعلواإلجابة

هالنر االئتمانيةبطاقتهأنتخت 
طاقةالبرقممنكطالباحتياليةوعملياتلشقهتخضع
.يريدا معلالهاكر يحصلوحينها الشيةالبياناتوبعض
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اقسام الهندسة االجتماعية:

:(Spam)المزعجـــــــة االقتحاميـــــــةالرســـــــائل . 3
ســـــلوب األ االقتحاميــــةالرســــائل اســــتخدام ُيعتــــت  
  األكــــــت  

 
ونيــــــة به  و شــــــيوعا عنــــــاوين رســــــائل الكتر

أكيـــد مشـــوقة للقـــرا ة مئـــل تهنئـــة مـــن صـــديق أو ت
هــــا وبـــــداخل تلــــك الرســـــائل مــــا  ســـــ بب بيــــع أو غت 

.تدمت  الجهاز ورسقة معلوماته

  نشهدهما وه  مهمةبرامج.4
 
ابطرو منالمواقعبعضف

نعاقناعيةبكلماتمدعومةتكونولكنها برامجتحميل
نامجذاكأهمية للمعلوماتوالسارقللجهاز الماكر الت 

.الحساسة
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؟لماذا يلجأ معظم الهاكر  الستخدام الهندسة االجتماعية

:سهولة اإلعداد والتنفيذ •
اق النظام واكتشاف ثغراته  وخاصة إذا كاأصبح  ن ذلك من الصعب اختر

جدت النظام محميا من قبل أصحابه  إال أن كل تلك المصاعب تزول إن و 
.لهاشخصا يوصلك 

:لهاالحماية والوعي قله •
كات وتحرص عل الحماية المادية للشر تهتم  سوا  ما كة  كئت  من الشر

  ال
 
ي وتدريب موظفيها  وف مقابل ربما يتعلق باألقفال واألمن البشر

 عن الحماية من الهندسة 
 
ا .االجتماعيةتجهل كئت 

:والتعقبصعوبة الكشف •
عتت  جرائم 

ُ
  ت

ال يوجد لها الهندسة االجتماعية من الجرائم النظيفة النر
صعب نجد أن من الالبشر ولذلك أدلة  أو أجهزة  فه  تعتمد كليا عل 

 كشفها
 
.جدا
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 االجتماعيةأساليب الهجوم باستخدام الهندسة  :

   
ون  :phishingاالصطياد االلكتر

هم محاولة الحصول عل 
شخصية او )المعلومات الخاصة  

نت ع(مالية  ن بمستخدم  االنتر
ونية او م واقع طريق الرسائل اإللكتر

  تبدو وكأنها ج
نت النر هة االنتر

.رسمية

: Baitingاألغرا 
   إلغرا  المستخدم

تقديم سر
ك للحصول عل بياناته كأن ي تر

المهاجم ملف يحمل عنوان 
ية ليأخذها الضح( ملفات مهمه )

  الحقيقة ملفات تجس
 
:Quid Pro Quoالمقايضة.س وه  ف

  هذا النوع ينتحل المه
 
اجم ف

شخصية ما لطلب معلومات
من الضحية مقابل خدمة 

فة كأن ينتحل ص,ينفذها له 
  ويطلب

موظف الدعم الفن 
.من الضحية بيانات الدخول
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 االجتماعيةأساليب الهجوم باستخدام الهندسة  :

:Tailgatingاتباع الخىط 
هذا النوع يقوم المهاجم بالدخول
ليها ألماكن غت  مرصح له بالدخول ا

له وذلك بتتبع الشخص المخول, 
فرصة بالدخول كما انه قد يقتنص ال
بالدخول من األبواب الخلفية 

Pretexting:االدعا .للموظفي   
  هذا النوع يقوم 

 
ف

المهاجم بخلق نوع من 
,  حيةالئقة بينه وبي   الض

ة وذلك بانتحال شخصي
معروفة لدى الضحية 
للحصول عل معلومات
ة مهمه بطريقة مبارسر

ة .وغت  مبارسر

:Exploitاالستغالل
, مئل الشائعات 

, استغالل العواطف 
استغالل المناسبات 

, الدينية واالعياد 
ة استغالل جهل الضحي

  االمور التقنية
 
.   ف
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ة ؟كيف نحم  أنفسنا من الهندسة االجتماعي

 ــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــاف  عــــــــــــــــــــــل رسي 
ُمشــــــــاركة معلوماتـــــــك وعــــــــدم 

أي معلومـــــــات أو أي بيانـــــــات 
ألي شــــــخص كــــــان شخصــــــية 

نت او مـع  ة أي جهـعل االنتر
.كانت

حـــــدود الئقـــــة ال تئـــــق بـــــأي رســـــالة أو أي•
شـــــــــــــــخص يطلـــــــــــــــب منـــــــــــــــك معلومـــــــــــــــات 

 مـن األشـخالتحقـق شخصية 
 
اص دائمـا

الذين تتحدث إليهم

العمل عل تأمي   الهاتف•
.المحمولالذك  أو الحاسب 

 لفـتح•
 
الرســائل ال تكـن فضـوليا

مجهولـــــــة المصـــــــدر واالطـــــــالع 
عل الروابط الغت  امنه 
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ي 
 
قمكيصلرابطأو ملفأيبفتحرغبتكحالف

ستخداماعبر خبيثليسأنهمنبالتأكد ذلكقبل
Virusتوتالفايروسموقع Total.

https://www.virustotal.com/ar

https://www.virustotal.com/ar
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 اعية؟االجتمالتدابت  الوقائية ضد الهندسية

التعليم والتدريب

السياسة األمنية

التوجيه شبكة االتص

 ُمراجعة الحساباتعمليات
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ة االجتماعيوالهندسةاالطفال

  للوقوععرضةأكت  هماألطفال
 
ديداتالتهو االجتماعيةالهندسةمخاطر ف

ونية  اقاإللكتر البيانات رسقةو واالحتيال والتتبعالشخصية الحساباتكاختر
  والتحكم
 
الناتجةار األض  منللمعاناةعرضةأكت  أنهمكما الشخصية األجهزةف

  بما التهديداتهذهعن
 
.الخصوصيةفقدانذلكف
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لماذا االطفال اكت  عرضة للهندسة االجتماعية؟

ا للمخاطر القابعة من ورائها  إضـ
 
افة إىل وذلك ألنهم أقل إدراك

ين مــــنهم يفتقــــرون إىل المهــــارات الرقميــــة  و  القــــدرات أن الكئــــت 
قـات الحيوية لقياس مدى سـالمة ومصـداقية المحتـوى والعال

  يتعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنر .اإلنتر
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  ؟ةاإلجتماعيمن الهندسة اطفالنا كيف نحم

:وتطبيقات آمنة لألطفالمواقع -1

Kiddelبأسممحرك بحث •

Youtubeبأسميوتيوب • Kids 

 Messenger Kidsبأسمفيسبوك •
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  ة ؟من الهندسة االجتماعيأطفالنا كيف نحم

ح -1 لطفلـــــك أنــــــه ال يجــــــبارسر
ــــــــــــا إعطــــــــــــا  بيانــــــــــــات

ن
عليــــــــــــه مطلق

نــــــــت بــــــــدو  ن شخصــــــــية عــــــــت  اإلنتر
.إليكالرجوع 

أطفالــــك مــــن التحــــدث مــــع الغربــــا حــــذر -2
نتعل  .اإلنتر

ح -4  عن لطفلك أهمية التعبت  ارسر
نفسه بشكل الئق من خالل 
ل منشوراته عل وسائل التواص

.االجتماع  

ونيـــة طفلـــك  ســـتخدم أجهزتـــه اإللكتر اجعـــل -3
  الخفـــــــــا   ور 

 
  بيئـــــــــة مفتوحـــــــــة ولـــــــــيس ف

 
اقـــــــــب ف

  يتصفحه
نت النر .اعناوين مواقع اإلنتر

:همللوالدين لتعزيز األمن الرقمي ألبنائنصائح -2
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االستنتاجات ؟

 أو األ  
نظمة  أو الهندسة االجتماعية ه  فن الوصول إىل المبان 

ي  من خالل البيانات عن طريق استغالل علم النفس البشر
.عدةاإليهام بأمور 

ول عل الُمهندس االجتماع  قادر عل االستفادة من الناس للحص
.المعلومات باستخدام التكنولوجيا أو بدونها

 غالبية  
 
ة هجمات قراصنوأكت  الناس هم محور سلسلة العدوى ف

.الكمبيوتر

لها تسىع الهندسة االجتماعية الستخدام اإلشاعات كأهم مدخل
.من أجل اقتناص ضحاياها
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:  التوصيات

 و القواني   الُمتعلقة بالجرائم السىع  لتعديل .والقرصنة نية اإللكتر

تركز عل كيفية است  
خدام تكئيف الُمبادرات والحمالت النر

كافة الوسائل التحذير وبشكل ُمستمر وبأنواعها و التكنولوجيا بكافة 
.وتداولهامن خطر اإلشاعة 

  كت   عل النشأة االجتماعية وتهذيب الجيل الرقم
نظيم ورش ت»التر

«والطالبعمل في المدارس ألولياء األمور 
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:المصادر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D
8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9
%8A%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83

https://www.matrix219.com/index/2016/11/13/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D
8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A
9/

https://www.new-educ.com

https://salamatechwiki.org/wiki

https://www.citc.gov.sa

https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://salamatechwiki.org/wiki
https://www.citc.gov.sa/
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Thank you..

..   شكراً لكم 
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@RB_alzhrani

Rehabalzhrani431@gmail .com


