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،وعيةبالتتبدأمتصلةسلسلةهو التعلم

بنى
ُ
.الدراسةبتدريجياوتتطور بالتدريبت



هوفوائداالنترنت



االنترنت في السعودية





2021التعداد السكاني في اململكة العربية السعودية 



2021نسبة انتشار االنترنت في اململكة العربية السعودية 



ة العربينسب استخدام شبكات التواصل االجتماعية اململكة 
2021السعودية 



2021العربية السعودية شبكات التواصل االجتماعيةاململكة 



2021عودية نسبة انتشار االنترنت في اململكة العربية الس













 كل يوم
ً
حجم البيانات عامليا





مفهوم أمن وحماية البيانات

تهددها أو الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات من املخاطر التياملجال بأنه 

الالزم الحاجز الذي يمنع االعتداء عليها وذلك من خالل توفير األدوات والوسائل

توفيرها لحماية املعلومات من املخاطر الداخلية أو الخارجية



األمن السيبراني وأمن املعلومات



الفرق بين األمن السيبراني وأمن المعلومات

ني أما األمن السيبراني فيدور حول أي شيء في الفضاء السيبرا, أمن المعلومات يدور حول أمان نظم المعلومات
فهو مفهوم أعم واشمل واكبر من حماية المعلومات, (االنترنت)

األمن السيبراني وأمن املعلومات



األمن السيبراني وأمن املعلومات



أستراتيجية األمن السيبراني

ار استمر إلىتهدفالسيبرانياألمناستراتيجية

قدمهاتالتيالرئيسيةاإللكترونيةوالخدماتاألعمال

رانيالسيباألمنإدارةوقدرةكفاءةرفعخاللمنالجهة

.االلكترونيةواألخطارالهجماتضدحمايتهاعلى



ركائز  األمن املعلوماتي

البياناتتأمينفياملستخدمةواالجراءاتوالعملياتوالسياساتالتدابيركلفيتكون أنالبدأساسيةومقوماترئيسيةعناصرثالثهناك
CIAالرمزفيتختصرالعناصرهذه،املعلوماتياألمنتحقيقبهايتمبحيثواملعلومات

Availability
افرأو اإلتاحة  التو
.لهم املصرح واملعلومات لألشخاصالبياناتالى الوصول إمكانيةبها توفر يقصد 

Integrity
الدقةأو السالمة

اتواملعلومالبياناتعلىالتعديلمنلهماملصرحغيرمنعوهي

Confidentiality
الخصوصية أو السرية أو

:املوثوقية
واملعلوماتالبياناتعلى الحصول اومن االطالع لهم املصرحوهي منع غير 



ركائز  األمن املعلوماتي



يركائز  األمن السيبران



الهدف من األمن السيبراني



الهدف من األمن السيبراني

حماية االعمال املختلفة على االنترنت

حماية املعلومات الشخصية لألفراد

العمل بأمان والحفاظ على األنتاجية



االمن السيبرانيأهمية 



االمن السيبرانيأهمية 



االمن السيبرانيأهمية 



االمن السيبرانيأهمية 
2022أرقام وحقائق 



االمن السيبرانيأهمية 



أبرز الهجمات السيبرانية



أبرز الهجمات السيبرانية



أبرز الهجمات السيبرانية



مفاهيم أمن املعلومات



فضاءات األمن السيبراني والتهديدات



التهديدات السيبرانية



السيبرانيةأبرز الهجمات 



االجتماعيةالهندسة 
الهندسة االجتماعية؟ماهي
موخداعهبالبشر التالعبفنهي

البياناتعلىالحصول بهدف
حساباتهمأو معلوماتهملكشف
وذلكعلمهمدون السرية

.ريةالبشالضعفنقاطباستهداف



االجتماعيةالهندسة أهداف



االجتماعيةأنواع  الهندسة 



االجتماعيةالهندسة 



االجتماعيةالبيانات التي يمكن خسارتها بسبب الهندسة 



االجتماعيةمراحل الهندسة 



االجتماعيةمراحل الهندسة 



ةاستغالل المناسبات واألعياد الدينياستغالل العازةاستغالل الطمعاستغالل عواطف الضحية وطباعه الشخصيةاستغالل الشائعات

االجتماعيةأساليب الهندسة 



استغالل المواضيع الساخنةاستغالل العازة

استغالل موضوع األمن الرقمي وضعف الخبرة التقنية للضحية

ةاستغالل السمعة الجيدة لتطبيقات معين

استغالل السمعة الجيدة لجهات معينة

Passwords Phishingاصطياد كلمات السّر 

ةاستغالل التواجد الفيزيائي للمهاجم قريبا من الضحي

خيانة الثقة

االجتماعيةأساليب الهندسة 



الحصول على املعلومات

االجتماعيةأساليب الهندسة 



أهداف الهندسة االجتماعية

االحتيال بهدف الحصول على املال



أهداف الهندسة االجتماعية

الحصول على كلمات السر  



أهداف الهندسة االجتماعية

إصابة جهاز الضحية ببرنامج خبيث



أهداف الهندسة االجتماعية

اقع معينة غير خبيث ةدفع املستخدم لزيارة مو



أهداف الهندسة االجتماعية

Disinformationالتضليل 

وإرادةقصدعنالمحرفةأوالمنقوصةأوالكاذبةالمعلوماتنشرهو

ماحدثوتصويرالعامالرأيإلدارةكثيرةأساليبمستخدمة.وتصميم

يقة،الحقطمسمثلأهدافلتحقيق.المستهدفللجمهورمناسبةبطريقة

نظمتهمبأوحتىبحكوماتهمالمواطنينثقةنسفوحتىالجريمة،وتعويم
.القضاءبنزاهةوالطعناإلعالمبوالءاتوالتشكيكالسياسية،

اقع معينة  خبيثةدفع املستخدم لزيارة مو



اسباب نجاح الهندسة االجتماعية



اسباب نجاح الهندسة االجتماعية



أبرز أنواع الهجمات اإللكترونية



أبرز أنواع الهجمات اإللكترونية



االخطاء الشائعة تمكنك من الكشف عن عمليات التصيد



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



طرق الوقاية من الوقوع ضحية للهندسة االجتماعية



أمثلة عن التصيد



أبرز 
أنواع

الهجمات
اإللكترونية



أبرز أنواع الهجمات اإللكترونية



أبرز أنواع الهجمات اإللكترونية



أبرز أنواع الهجمات اإللكترونية



قواعد استخدام االنترنت
أبِق املعلومات الشخصية على املستوى املنهي واملحدود. 1

أبِق إعدادات الخصوصية الخاصة بك في وضع التشغيل. 2

االستعراض اآلمناستخدم . 3

تأكد من أن اتصالك باإلنترنت آمن. 4

احذر مما تقوم بتنزيله. 5

اختر كلمة مرور قوية. 6

اقع . 7  HTTPSآمنةأجر عمليات الشراء على اإلنترنت من مو

احذر مما تنشره. 8

احذر ممن تتعر ف عليه على اإلنترنت. 9

ثًا. 10 أبِق برنامج مكافح الفيروسات الخاص بك ُمحدَّ



تالشبكالجرائمالتصدي



تالشبكالجرائمالتصدي



أمننصائح الستخدام انترنت



أمننصائح الستخدام انترنت



أمننصائح الستخدام انترنت



 OWASPمنظمة اواسب



البرامج الخبيثة



البرامج الخبيثة



اثار الفيروسات–البرامج الخبيثة 



اثار الفيروسات–البرامج الخبيثة 



أخطر الفيروسات



أخطر الفيروسات



أخطر الفيروسات



الفيروساتةمكافحبرامج



تاالنترنوأمنالفيروساتومكافحالناري الجدار



 اململكة العربية السعودية 
 
سيبرانيا



تاملعلومامنملزيد





مستقبل األمن السيبراني






