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متهيد

االإنرتنت .. عامل وا�صع .. �صبكة عمالقة ..  تلف الكرة االر�صية �صماال وجنوبا، �صرقا وغربا.. دخول �صبكة االإنرتنت 

اأ�صبه باجلولة يف مملكة معظم املوجودين فيها �صواٌح وم�صافرون من جميع بقاع العامل، والكل يتجول ويتنقل بحرية تامة 

دون هويات اأو تاأ�صرياٍت للزيارة، حيث ال حدود وال مراكز جمركية وال فوا�صل طبيعية، والتنقل والتجول فيها ممتٌع جدا 

و�صيٌق وهو ال يعدو اأكرث من نب�صات الكرتونية تربط اأطراف ومعامل هذه اململكة العامرة..ودخول ال�صبكة )اململكة(  

ميثل مغامرة مثرية للوهلة االأوىل، ورغبة �صديدة يف التعرف على كل �صيء واالإطالع عليه .. 

هذا االإت�صاع املرتامي ل�صبكة االإنرتنت، �صاحبه بروز ظواهر �صلبية بني مرتادي ال�صبكة، وظهور جوانب ت�صتلزم منا 

اأخذ احليطة واحلذر من بع�ض التهديدات واملخاطر، ولذلك حلماية اأنف�صنا من التاأثريات املجهولة عرب هذا العامل 

االإلكرتوين الهائل.

االإر�صادات  اإتباع  حني  ومنتظمة،  طبيعية  االأمور  جميع  تبدو  ما  �صرعان  ولكن   .. وم�صو�صة  جمهولة  البداية  تكون  قد 

والتعليمات التي �صتاأخذك لرب االأمان.

اأحد امل�صادر الهامة للتوعية باأمن وحماية املعلومات، وهو مادة م�صاندة للتعريف بكيفية احلد من  هذا املنهج ميثل 

املخاطر واالإ�صتفادة من فر�ض االإنرتنت. كما يهدف اإىل تعزيز قدرات وتغيري �صلوك الطالب يف التعامل مع االإنرتنت. 

ي�صعى هذا املنهج يف نهاية املطاف اىل ن�صر ثقافة اإلكرتونية اآمنة عرب املوؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية بالدولة.

واهلل ويل التوفيق

اأمن وحماية املعلومات
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�صنتطرق خالل هذا الكتاب اىل مو�صوعات واأن�صطة تعرفك على ماهية املعلومات اخلا�صة، كما �صت�صاعدك الدرو�ض 

على فهم اأ�صناف املعلومات التي يجب اأن تدرج حتت م�صمى )املعلومات اخلا�صة(، وملاذا من املهم املحافظة عليها 

باإعتبارها معلومات خا�صة. كما �صرت�صدك اىل اأف�صل الطرق للمحافظة على املعلومات اخلا�صة عندما ت�صتخدم جهاز 

احلا�صب االآيل وعندما تت�صل ب�صبكة االنرتنت.

�صنقدم لك من خالل هذه الدرو�ض جمموعة من الن�صائح واالر�صادات لكيفية حماية معلوماتك ال�صخ�صية واملعلومات 

اخلا�صة بك، و�صتو�صح لك بع�ض ال�صلوكيات االيجابية الواجب عليك اإتباعها ل�صمان حماية معلوماتك اخلا�صة.

ن�سعى من خالل كتاب العمل هذا،  اىل مايلي:

�صرح كيف تكون املعلومات هامة ومفيدة.  

تعريف )املعلومات اخلا�صة( وعر�ض بع�ض االأمثلة.  

اإي�صاح كيف يجب اأن حتفظ املعلومات اخلا�صة ب�صكل اآمن.  

�صرد بع�ض احلاالت التي نقوم فيها بع�ض االحيان بطرق غري مق�صودة بالت�صريح باملعلومات اخلا�صة اىل االآخرين.  

تقدمي بع�ض االإر�صادات حلماية معلوماتك اخلا�صة.  

املــقــدمـــة

نواجت التعلم

اأمن وحماية املعلومات
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اأمــــن وحــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــاتاأمن وحماية املعلومات

الدر�س  - 1

املعلومات العامة 

واخلا�سة
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–  عبارة عن حقائق وبيانات واأفكار. وقد تكون على اأ�صكال خمتلفة مبا فيها الكتب والكلمات   Information  املعلومات

املكتوبة واالرقام واال�صوات وبيانات احلا�صب االآيل وكذلك االت�صاالت ال�صفوية.

 املعلومات العامة Public Information -  هي املعلومات التي من املمكن م�صاركتها مع االآخرين دون اأن ت�صبب اأذى اأو 

�صرر الأحد.

اأو جمموعة حمددة من  التي تخ�ض �صخ�ض حمدد  Private Information -  هي تلك املعلومات  املعلومات اخلا�صة 

اال�صخا�ض، وميكن اأن ت�صبب �صررا اإذا مت ن�صرها لالآخرين. وهذا ي�صمل املعلومات التي ميكن ا�صتخدامها لتحديد هوية 

ال�صخ�ض، اأو�صرقة املمتلكات اأو االأموال، اأو االإ�صرار ب�صخ�ض ما.

الدر�س  - 1

تعريفات

املعلومات العامة واخلا�صة
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املعلومات هامة ومفيدة

تزخر �صبكة االنرتنت مبعلومات عديدة ومتنوعة، نذكر منها على �صبيل 

املثال :

االأخبار املحلية واالحداث العاملية.  

و�صباق  القدم  كرة  وبطوالت  االأوملبية  كاالألعاب  الريا�صية  الفعاليات   

ال�صيارات.

االأحداث والوقائع التاريخية .  

ق�ص�ض وروايات ي�صردها االفراد، وت�صرفات قاموا بها.  

م�صتجدات  و  ال�صيارات  و�صناعة  اجلديدة  التقنيات  حول  معلومات   

�صركات الطريان.

ال�صبكات االجتماعية وكيف يقوم االفراد مب�صاركة االآخرين اإهتماماتهم   

ومعلومات عن اأنف�صهم، ويتبادلون مواقفهم اليومية.

اأفالم الفيديو الأ�صخا�ض وهم يقومون باأ�صياء مثرية لالإهتمام وم�صلية اأو م�صحكة اأحيانا.  

وتواريخ  واأرقام  تندرج حتت م�صمى )املعلومات(. وحتتوي على حقائق  االإنرتنت  �صبكة  املوجودة يف  اال�صياء  كل هذه 

واأماكن واأ�صماء الأ�صخا�ض و�صور لكل نوع من هذه املعلومات. 

فمثال، حينما ت�صمع ا�صما ل�صخ�ض ما يف ن�صرة االأخبار يف التلفاز، ومل تعرف هذه ال�صخ�صية من قبل، فيمكنك الدخول 

ل�صبكة االنرتنت والبحث عن هذا اال�صم يف حمركات البحث ال�صهرية، و�صتجد معلومات عديدة ومف�صلة مثل االإ�صم 

الكامل و�صور ومعلومات مرتبطة بهذه ال�صخ�صية. وهذا اأمر رائع بالفعل يف �صبكة االنرتنت.

اأمن وحماية املعلومات
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املعلومات العامة واخلا�صة

كما ميكنك االطالع على اأخبار امل�صاهري يف عامل الفن والريا�صة، وتقراأ نبذة تاريخية حول ق�صة حدثت يف املا�صي يف 

مكان ما، وت�صتطيع العثور على امل�صتجدات يف البحوث العلمية واالقت�صادية. كل ذلك يعترب معلومات تزخر بها املواقع 

يف عامل االنرتنت.

ولرمبا قمت مب�صاركة بع�ض معلوماتك مع االخرين عرب االنرتنت، كاأن تقوم باإر�صال 

�صورا  فيها  تعر�ض  اأ�صدقاءك  من  جمموعة  اىل  فورية   ر�صائل  اأو  الكرتوين  بريد 

بن�صر هذه  تقوم  اأملانيا، مثال. ويف بع�ض االحيان  بها اىل  التقطتها الآخر رحلة قمت 

ال�صور ب�صورة عامة يف اأحد مواقع ال�صبكات االجتماعية على االنرتنت.

بنا  اخلا�صة  املعلومات  بع�ض  ن�صر  يف  نرغب  ال  التي  املواقف  بع�ض  ت�صتدعي  وقد 

وم�صاركة اآخرين يف معرفتها، كاأن تقوم بتجهيز هدية لتكون مفاجاأة الأحد اأقاربك يف 

عيد ميالده. فاأنت ال تريد �صاحبك اأن يعلم مبو�صوع املفاجاأة، واأن تبقى هذه املعلومة خا�صة و�صرية حتى يحني وقت 

املفاجاأة وي�صعد بها.

متاما مثلما حتتفظ بعنوان منزلك، وال ترغب بتاتا معرفة اأي �صخ�ض غريب لعنوان 

املنزل واأن ال تقوم مب�صاركة هذا العنوان مع اآخرين. وباملثل هناك العديد من اأنواع 

املعلومات الهامة التي تريد اأن تبقيها �صرية وخا�صة .
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اأمن وحماية املعلومات

املعلومات العامة هي تلك التي يطلع ويعرفها الكل، وال يحرج اأي �صخ�ض من تداولها مع االآخرين وحتى االأغراب. واأغلب 

املعلومات املتوافرة يف االنرتنت هي معلومات عامة، مثل ما حت�صل عليه من معلومات حني تقوم بالبحث عن العب 

كرة القدم ال�صهري )رونالدو(، من تاريخ ومكان ميالده واأ�صماء االندية التي لعب فيها وعدد املباريات واالهداف التي 

�صجلها، وغريها من اجلوائز التي ح�صل عليها

املعلومات اخلا�صة قد  االآخرين.  يعرفها  اأو  اأن يطلع عليها  التي ال نرغب  املعلومات  تلك  املعلومات اخلا�صة فهي  اأما 

ت�صتخدم بطريقة الإيقاع االذى اأو االحراج لنا. فحني نن�صر كلمة املرور اخلا�صة بنا، اأو رقم ح�صابنا امل�صريف، فقد �صهلنا 

لالآخرين اإ�صتخدام بريدنا االلكرتوين دون اأن نرغب بذلك، وكذلك �صهلنا لهم �صرقة اأموالنا من ح�صابنا امل�صريف.

وتعترب اال�صرار التي ال نريد الأحد مبعرفتها اأو االطالع عليها نوعا من املعلومات اخلا�صة ون�صرها قد ي�صبب نوعا من 

االحراج اأو ال�صرر حال اإنتقالها بني النا�ض. وهذا يحتم علينا االهتمام بجانب املحافظة على خ�صو�صية هذه املعلومات 

و�صريتها.

اأهمية حفظ املعلومات اخلا�صة جتعلها يف مقدمة مناف�صيها من ال�صركات  وعلى م�صتوى ال�صركات واملوؤ�ص�صات، فاإن 

االأخرى. فاملعلومات املتعلقة بفكرة مبتكرة اأو منتج جديد تعترب معلومات خا�صة ال يتم االعالن عنها اال يف وقت منا�صب. 

بالك�صف عن  االلكرتونية  واالألواح  النقال  الهاتف  واأجهزة  لل�صيارات  امل�صنعة  ال�صركات  تقوم  يحدث حني  كما  متاما 

ت�صميم و�صكل جديد  ملنتجاتها. وكذلك ما تقوم به �صركات االإنتاج ال�صينمائي واألعاب الفيديو حني تفاجيء مناف�صيها 

من ال�صركات وت�صتقطب اإهتمام امل�صتخدم يف وقت االإعالن عن منتجها اجلديد.

معلومات عامة اأو معلومات خا�صة
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هناك الكثري من املعلومات التي يجب االحتفاظ وعدم البوح بها لالخرين. متاما كما تعلمت من اأولياء اأمرك بعدم 

التحدث مع الغرباء حول اأين حتتفظ باألعابك اأو جهازك املحمول اأو اأين يخفي اأولياء اأمرك اال�صياء الثمينة يف املنزل.

وكذلك هناك معلومات ال ينبغى م�صاركتها حتى مع اأ�صدقاءك املقربني كونها معلومات خا�صة بك اأنت فقط. فال يجب 

اإطالعهم على رقم احل�صاب امل�صريف الأحد اأفراد ا�صرتك اأو اأرقام بطاقاتهم االئتمانية  اأو كلمة املرور اخلا�صة بك. 

فكل هذه املعلومات تعد خا�صة وال يجب م�صاركتها مع اأ�صدقاءك.

ومن املعلومات اخلا�صة التي يجب احلذر من البوح بها الأي كان ما عدا اأولياء اأمرك:

كلمات املرور  

معلومات احل�صاب امل�صريف  

معلومات البطاقة االئتمانية   

الرقم ال�صخ�صي ورقم جواز ال�صفر  

معلومات ملفك الطبي  

ما هي املعلومات اخلا�صة؟

املعلومات العامة واخلا�صة
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تبادل ون�صر املعلومات اخلا�صة قد يوؤدي اىل عواقب كثرية، ويف بع�ض االحيان 

قد ال ندرك مدى اأهمية احلفاظ على خ�صو�صية تلك املعلومات.  لذلك يجب 

حفظ هذه املعلومات يف مكان خا�ض واآمن بعيدا عن تطفل االخرين.

فعندما ت�صارك كلمة املرور اخلا�صة بك مع �صخ�ض ما، فمن املمكن اأن يقوم 

املخزنه  املعلومات  وجميع  ملفاته  مب�صح  يقوم  اأو  وتعطيله  جلهازك  بالدخول 

بداخله. وقد يتمادى يف الدخول حل�صاب بريدك االلكرتوين ويقوم باإر�صال ر�صائل غري الئقة لقائمة اأ�صدقاءك و�صوف 

ت�صبب لك اإحراجا معهم اإذ �صتكون هذه الر�صائل �صادرة  لهم باإ�صمك ! 

ومبعرفة كلمة املرور �صيتمكن من الدخول ملواقع التوا�صل االجتماعي ويقوم بو�صع �صور غري الئقة ويعلق ببع�ض الكلمات 

البذيئة على م�صاركات جمموعة من اأ�صدقاءك. 

وحني تكرب �صيكون لديك ح�صاب م�صريف على �صبكة االنرتنت، وعندما ت�صارك �صخ�صا اآخر يف كلمة املرور، ف�صيدخل 

حل�صابك على ال�صبكة ويقوم ب�صرقة اأموالك والعبث بالعمليات امل�صرفية املرتبطة بح�صابك البنكي.

ويقوم املتطفلون بتعقب املعلومات اخلا�صة ببع�ض االفراد بهدف اإنتحال �صخ�صياتهم ب�صورة وهمية عن طريق االنرتنت. 

ويقوم هوؤالء بجمع املعلومات الطبية اخلا�صة بك ومعلومات احل�صاب امل�صريف وبيانات الهوية ال�صخ�صية ثم يقوموا 

ب�صراء اأو �صرقة بع�ض اال�صياء باإ�صتخدام جمموعة من املعلومات اخلا�صة التي قاموا بجمعها والربط بينها. واالأ�صوء اإن 

كنت حتتفظ  ببع�صا من املعلومات اخلا�صة بوالدك كمعلومات البطاقة امل�صرفية، ومعلومات هويته ال�صخ�صية. 

فمثل تلك املعلومات تعد �صرا اإئتمنك والدك عليه ل�صبب ما، فاأهملت هذا ال�صر وقمت باإف�صاءه ون�صره لالخرين ب�صورة 

غري مق�صودة. وبذلك اأحدثت �صررا لوالدك ب�صبب ما قمت به، وحني يفقد والدك الثقة فيك مبثل هذا الت�صرف، فمن 

ال�صعب اإ�صرتجاع هذه الثقة ب�صرعة كما تت�صور.

لذلك عليك اإدراك اأهمية حفظ املعلومات اخلا�صة، وتوخي احلر�ض واحلذر من م�صاركتها مع اآخرين.

ماذا ميكن اأن يحدث ؟

اأمن وحماية املعلومات
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معلومات عامة اأم خا�صة ؟

اإملىء اجلدول اأدناه بثالثة اأمثلة ملعلومات عامة واأخرى خا�صة ؟  .1

1   

2 معلومات عامة   

3   

1   

2 معلومات خا�صة   

3   

تاأمل يف كل مثال من املعلومات اخلا�صة بك، اإذكر ما هي العواقب من اإطالع �صخ�س اآخر عليها ؟  .2

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________  

املعلومات العامة واخلا�صة
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اأمن وحماية املعلومات

حماية املعلومات 

اخلا�سة

الدر�س  - 2
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االفراد  وتظليل  خداع   طريق  عن  املعلومات  وحتليل  بجمع  يقوم  – �صخ�ض   Social Engineer االجتماعي  املهند�س 

باإف�صاء معلومات ي�صتفيد منها يف �صرقة اأ�صياء اأو الو�صول الأنظمة غري م�صرح له بالدخول اليها 

–  يقوم املهند�ض االجتماعي باإنتحال هوية موؤ�ص�صات ومنظمات م�صروعة، بهدف خداع االأفراد   Phishing االإ�صطياد

واإقناعهم باالإدالء مبعلوماتهم اخلا�صة.

تعريفات

حماية املعلومات اخلا�صة
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كيف ميكنك حماية معلوماتك اخلا�صة ؟

اأمن وحماية املعلومات

ال�صهولة.  غاية  اأمر يف  هو  اخلا�صة  معلوماتك  على  املحافظة 

فقبل اأن تقوم باإر�صال اأي ر�صالة بريد الكرتوين اأو تقوم مب�صاركة 

�صورك وملفاتك مع اآخرين، اأ�صاأل نف�صك هذه ال�صوؤال :

هل من املقبول اأن ا�صارك غريي يف هذه املعلومات ؟

يبدو هذا ال�صوؤال ب�صيطا، ولكنه يف غاية االهمية . فمن ال�صعب 

التيقن من بقاء املعلومات التي اأر�صلتها ل�صخ�ض ما، باأن تظل 

معلومة خا�صة لديه؟  

اأحد  يفقد  وقد  االآخرين.  الأ�صدقاءه  بتمريرها  يقوم  فقد 

هاتفه  جهاز  اأو  به  اخلا�ض  االآيل  احلا�صب  جهاز  اأ�صدقاءك 

النقال، وتقع هذه االجهزة يف يد اأ�صخا�ض متطفليني يقوموا باالطالع على معلوماتك اخلا�صة.

وعليك اأن تتذكر باأنك مت�صل ب�صبكة االنرتنت، واملعلومات املتداولة عرب مواقعها قد تنت�صر ب�صورة �صريعة حول العامل. 

فهناك اأ�صخا�ض قد ي�صتغل االنرتنت ب�صورة اإيجابية ومفيدة ويقوم مب�صاعدة االخرين، وقلة اآخرون ي�صتغلون االنرتنت 

يف اإيذاء االأخرين واحلاق ال�صرر بهم.



16

الدر�س  - 2

يف كثري من االحيان يتم خداع بع�ض االفراد ودفعهم الإر�صال معلوماتهم ال�صخ�صية الأ�صخا�ض غرباء. وهذا ما ي�صمى 

ب الهند�صة االجتماعية. 

فيقوم �صخ�صا غريبا باإر�صال ر�صالة الكرتونية يذكر فيها باأن ح�صاب بريدك االلكرتوين معطل، والإ�صالح ذلك فعليك 

ال�صغط على رابط معني يف نف�ض الر�صالة لالإنتقال ملوقع على �صبكة االنرتنت. وحني ت�صل لذلك املوقع يطلب منك 

كتابة ا�صم هويتك وكلمة املرور اخلا�صة بح�صاب بريدك االلكرتوين بهدف اإ�صالح اخللل. ولكن يف الواقع فاإن الرابط 

املر�صل يربطك مبوقع وهمي يقوم ب�صرقة معلوماتك. كما اإنه لي�ض من ال�صهل التحقق من  �صحة الر�صالة املر�صلة لك 

واملوقع الذي اإنتقلت له، فهما م�صممان بطريقة خداعية توهمك باأنك فعال تتعامل مع ال�صركة املزودة خلدمة الربيد 

اأحد الطرق التي يقوم بها الغرباء خلداعك و�صرقة  االلكرتوين اخلا�صة بك.  هذه العملية ت�صمى ب الت�صيد. وتعد 

معلوماتك اخلا�صة.

وتذكر دائما اأنه يجب عليك التفكري مليا قبل اإر�صال اأي معلومات،

ا�صارك  اأن  املقبول  من  هل 

غريي يف هذه املعلومات ؟
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بع�ض  يف  االآخرين  مب�صاركة  قمنا  كيف  نعي  ال  االأحيان  بع�ض  يف 

املعلومات لنا. فقد يحدث اأن تكون جال�صا مع اأقرب اأ�صدقاءك يف 

مق�صف املدر�صة تخربه ببع�ض االأمور اخلا�صة، وال تعي اأن اآخرين 

قد يتن�صتون ملا تقول من حولك. متاما مثل ما يقوم بع�ض االأ�صخا�ض 

على  ويطلعوا  بها  ليعبثوا  لالأخرين  مفتوحة  اأجهزتهم  تركهم  من 

املعلومات اخلا�صة املخزنة بداخلها. فعليك توخي احلذر ال�صديد 

باالإطالع  لالخرين  ت�صمح  وال  اخلا�صة  املعلومات  على  للمحافظة 

عليها.

تعرف على ما هو خا�س 

باأن  اأن تظل خا�صة و�صرية وعليهم املحافظة عليها.  وال يدركون  اأن بع�ض املعلومات ينبغي  بع�ض االفراد ال يدركون 

ح�صولهم على معلومات ح�صابك امل�صريف قد يوؤدي اىل �صرقتهم الأموال من ح�صابك.  وكذلك ح�صولهم على كلمة 

املرور قد ينتهي بكارثة اإ�صتيالءهم على جهازك وعلى ح�صاب بريدك االألكرتوين. فمعرفة اأن  املعلومات التي لديك 

خا�صة، يجنبك العديد من امل�صاكل، واإن مل تكن متاأكدا، فعليك �صوؤال نف�صك  » هل باإ�صتطاعة �صخ�ض غريب اإذا اإطلع 

على هذه املعلومات اأن يحدث اأمرا �صيئا بها ؟ »، اإن كانت االجابة ب نعم، فعليك االهتمام بعدم ن�صر اأو م�صاركة اآخرين 

يف هذه املعلومات.

التكن مهمال
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حماية املعلومات اخلا�صة

راقب من بالطرف االآخر

على  ح�صولهم  هو  االجتماعيني  املهند�صني  اأهتمام  جل 

حميمة  ودية  بعالقة  و�صيتظاهرون  اخلا�صة.  معلوماتك 

للرد  و�صروريا  عاجال  يعد  االأمر  باأن  باإقناعك  اأو  معك، 

عليه. وذك عن طريق اإر�صال بريد الكرتوين اأو ا�صتدراجك 

فعندما  االنرتنت.  �صبكة  على  ملوقع  رابط  على  لل�صغط 

ت�صتلم ر�صالة الكرتونية تطلب منك معلومات خا�صة، ال تقم 

بالرد عليها اأو التجاوب معها.  وعليك التحقق من �صحة عناوين الروابط التي ت�صلك يف مثل هذه الر�صائل التي تثري 

الت�صاءل، باأن تكتب عنوان املوقع بنف�صك والتحقق من و�صولك ملوقع ال�صركة الفعلي ولي�ض موقع اال�صطياد الوهمي!

حماية معلوماتك اخلا�صة

ال ترتك املعلومات اخلا�صة بك يف مكان ي�صل اليها االآخرون. فتدوين عنوان 

منزلك ورقمك ال�صخ�صي وتاريخ ميالدك ورقم هاتف املنزل وغريها من 

املعلومات يف ملفك ال�صخ�صي يف مواقع االأنرتنت، ال يعد فكرة جيدة. وكذا 

احلال بالن�صبة جلهازك ال�صخ�صي فال جتعله مفتوحا للجميع لالإطالع على 

املعلومات وامللفات اخلا�صة املخزنة بداخله. وال تتفح�ض ملفاتك اخلا�صة 

كاملقاهي  جهازك   ل�صا�صة  بالنظر  لالآخرين  ي�صمح  مكان  يف  تكون  حني 

قوية،  مرور  بكلمة  ال�صخ�صي  جهازك  بحماية  وعليك  العامة.  واالأماكن 

حتافظ بها على جهازك من تطفل االآخرين. وتعد كلمة املرور من املعلومات 

اخلا�صة الواجب املحافظة عليها واحلر�ض على حفظها يف مكان اآمن. 
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اأمن وحماية املعلومات

تكلمنا فيما �صبق حول املعلومات اخلا�صة واملعلومات العامة، وركزنا على كيفية حفظ وحماية املعلومات اخلا�صة.

االآخرين يف االهتمام بحماية  �صت�صاعد  باأنها  توؤمن  �صهلة  ر�صالة  تفكر يف  اأن  املطلوب منك  املنزيل،  الواجب  يف هذا 

معلوماتهم اخلا�صة.   قم بت�صميم اإعالن توعوي يو�صح هذه الر�صالة لالآخرين .

ت�صميم اإعالن توعوي
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حماية املعلومات اخلا�صة

مالحظات:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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اأمن وحماية املعلوماتاأمن وحماية املعلومات

الدر�س  - 3

مكافحة الفريو�سات
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تعريفات

تفكر  وكيف  وا�صمك،  اخلارجية،  ومالحمك  مظهرك  وت�صمل  غريك،  عن  متيزك  التي  – االأ�صياء   Identity الهوية 

وتت�صرف.

التحقق من الهوية Authenticate -  اإثبات �صحة ال�صيء، واأحد طرق التحقق هو اإثبات الهوية.

�صرقة الهوية  Identity Theft -  االإ�صتخدام الغري م�صروع ملعلومات خا�صة ب�صخ�ض ما، بهدف احل�صول على املال اأو 

االنتفاع من خدمة معينة.

مكافحة الفريو�صات
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ماهي هويتك ؟

اأمن وحماية املعلومات

هويتك هي من تكون . فاأنت فرد من اأفراد هذا املجتمع، طالب يف املرحلة الدرا�صية ولك اإ�صم. وقد حتمل اأحيانا اإ�صما 

م�صتعارا اأو كنية حتب االآخرين اأن ينادوك به. وهنا اأمور خا�صة بك متيزك عن غريك، كلون عينيك ولون �صعرك و 

ب�صمات اأ�صابعك، وحتى طريقة تفكريك وكل ما مييزك عن غريك. كل ذلك يف جممله يكّون هويتك ال�صخ�صية.

ولكن كيف يعرف النا�ض من اأنت ؟  واإنك اأنت ؟ والإثبات ذلك فعليهم امل�صادقة على هويتك والتحقق من �صحة اإنك اأنت 

بالفعل من تدعي ان تكون. ولعل من اأب�صط الطرق اأن يتعرف النا�ض على هوية االآخرين عن طريق مالحمهم اخلارجية، 

ولكن قد تت�صابه املالمح يف حاالت عدة وال ميكن االعتماد على هذه الطريقة يف مثل هذه احلاالت، وكذا احلال يف 

التحقق من هوية �صخ�ض ما يف حال عدم روؤيتك له من قبل. 
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مكافحة الفريو�صات

يف هذا الن�صاط �صننظر اىل ما ميكننا اإ�صتخدامه للتعرف على �صخ�س ما والتحقق من هويته.

اأكتب خم�ض طرق خمتلفة ميكن ل�صخ�ض ما اإثبات هويته لك؟  .1

اأي من هذه الطرق ميكن الأي �صخ�ض اأن يغريها لي�صعب اإثبات هويته؟  .2

اأي من هذه الطرق �صتظل قابلة لالإ�صتخدام خالل ع�صر �صنوات مقبلة؟  .3

التعرف على الهوية
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اأمن وحماية املعلومات

هويتنا مهمة

وعندما  الهدف.  بت�صجيل  قام  اآخر  �صخ�صا  باأن  يقال  اأن  ت�صمح  فلن  القدم،  لكرة  مباراة  ت�صجل هدفا خالل  عندما 

حت�صل على درجة تفوق يف مدر�صتك، فلن تر�صى باأي حال اأن ين�صب هذا التفوق اىل �صخ�صا اآخر.  اإال اذا قام �صخ�صا 

ما و�صرق هويتك واأدعى باأنه اأنت ! 

عندما ُت�صرق هويتك، هو اأ�صبه باأن ت�صحو من نومك ذات �صباح وال تعرف 

من اأنت !

عنك،  كافية  معلومات  ما  �صخ�صا  ميلك  عندما  الهوية  �صرقة  حتدث 

على  االآخرين  يعرفوا  كاأن  �صخ�صيتك،  فيها  ينتحل  ب�صورة  وي�صتخدمها 

اأنف�صهم باأنهم )اأنت( ! متاما كما يحدث عندما تخرب �صخ�صا اآخر عن كلمة 

هويتك  حتمل  ر�صائل  باإر�صال  فيقوم  االلكرتوين،  بربيدك  اخلا�صة  املرور 

)اإ�صمك( من ح�صاب بريدك االلكرتوين.
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مكافحة الفريو�صات

حماية هويتك

ما هي االأ�صياء الهامة، الواجب املحافظة عليها؟

املرور  كلمات  معرفة  من  ما  �صخ�صا  متكن  اإذا  املرور:  كلمة   .1

حل�صاب  باإ�صتخدامه  اأنت  باأنه  االإدعاء  فيمكنه  بك،  اخلا�صة 

اأو امل�صاركة  بريدك االلكرتوين، واإ�صتخدام املحادثات الفورية، 

يف مواقع التوا�صل االجتماعي حتت اإ�صمك. 

جهاز الهاتف النقال: حني يتمكن �صخ�صا ما  من احل�صول على جهازك النقال ومل يكن حمميا بكلمة مرور، فمن   .2

املحتمل اإ�صتخدامه واالدعاء باأنه �صاحب الهاتف. قد يحذر من اإجراء مكاملات هاتفية خ�صية  التعرف على �صوته، 

ولكن ميكنه اإر�صال ر�صائل ن�صية باإ�صمك !

حمفظة النقود: وما حتتويه من بطاقات �صخ�صية، تخول احل�صول على خدمة ما باإ�صمك. وقد يتعدى االمر اىل   .3

اإ�صتخدام بطاقة احل�صاب امل�صريف، ل�صحب االأموال اأو �صراء ال�صلع بها عرب االنرتنت.

ميكن  ما  و�صرقة  جلهازك  الدخول  يحاولون  االإنرتنت  �صبكة  يف  غرباء  اأ�صخا�ض  هناك  االآيل:  احلا�صب  جهاز   .4

اأن يحدد هويتك ككلمات املرور، وملفات ال�صور ال�صخ�صية، 

ومعلوماتك اخلا�صة و غريها من امللفات املخزنة على جهازك. 

وكل ما يح�صلون عليه باإمكانهم اإ�صتخدامه يف احل�صول على 

مال اأو خدمة حتت اإ�صمك وهويتك.
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اأمن وحماية املعلومات

كيف ميكنك املحافظة على هذه االأ�صياء ؟

معلوماتك  على  املحافظة  هو  هويتك،  حلماية  به   البدء  يجب  اأمر  اأهم 

وعليك   . هويتك  لتحديد  ت�صتخدم  قد  معلومات  عن  تف�صح  ال  اخلا�صة. 

التي قد ي�صرقها االخرون وتخولهم الإنتحال �صخ�صيتك.  حماية املعلومات 

اإحم كلمات املرور ب�صورة �صرية، وال تكتبها يف مكان ي�صهل االإطالع عليها 

اأوالو�صول لها. كما يجب عليك عدم كتابة اأي رقم �صري ي�صتخدم يف التحقق 

من هويتك، كتلك التي ت�صتخدم مع بطاقة ال�صراف االآيل. 

ال جتعل الوثائق وامللفات الهامة التي حتدد هويتك اأن تقع يف متناول اآخرين، 

امللفات  من  وغريها  ال�صفر،  وجواز  امل�صريف،  احل�صاب  وبطاقة  الهوية(،  )بطاقة  ال�صخ�صية  بطاقتك  ذلك  وي�صمل 

الهامة. فاإذا مل تكن يف حاجة لهم، فعليك حفظهم يف مكان اآمن و�صري، واأخرب اأولياء اأمرك عن االأمر.

ال ت�صتخدم كلمة مرور لكافة احل�صابات ومواقع االنرتنت واخلدمات االلكرتونية التي تتعامل بها. واإجعل كلمة املرور 

معقدة �صعبة التخمني من قبل االآخرين. فاإن متكن �صخ�ض من �صرقة كلمة املرور اخلا�صة بك، وكانت جميعها مت�صابهه 

لكافة احل�صابات واملواقع، فباإمكانه الدخول والو�صول لها بكل �صهولة وي�صر. اأما اإن اإ�صتخدمت كلمات مرور خمتلفة، 

فاإنك حتد من ال�صرر املتوقع اأن يحدث.

اإبق جهاز احلا�صب االآيل اخلا�ض بك يف مكان اآمن، وتاأكد من تركيب حتديثات نظام الت�صغيل ب�صورة م�صتمرة، واأن 

يكون لديك برنامج فاعل للحماية من الفريو�صات واحلماية من ملفات التج�ص�ض والربامج امل�صبوهه.



28

الدر�س  - 3

كيف تت�صرف وقت امل�صكلة ؟

عندما تعتقد باأنك فقدت كلمة املرور اأو بطاقة ال�صراف االآيل، فال جتزع، 

فباإمكانك حماية نف�صك. 

اذا فقدت بطاقة ال�صراف االيل، اأو رقمها ال�صري اأو كلمة ال�صر املرتبطة 

خدمة  مبركز  باالت�صال  فقم  االنرتنت،  �صبكة  على  امل�صريف  بح�صابك 

العمالء بالبنك واأخربهم باالمر، و�صيقوموا بتعطيل البطاقة لفرتة اإ�صدار 

بطاقة بديلة لك، اأو تغيري الرقم ال�صري وكلمة املرور بحيث ال يتمكن اأحد 

من الدخول حل�صابك فرتة فقدان هذه االمور.

اإذا فقدت هاتفك النقال، قم باالت�صال ب�صركة االت�صاالت امل�صرتك معها، 

واأخربهم باالمر، و�صيقوموا بوقف اخلدمة لهذا الرقم،  بحيث ال ميكن الأحد ما ا�صتخدام هذا الرقم .

اإذا فقدت كلمة املرور حل�صاب ما، قم بتغيريها مبا�صرة . وتاأكد من عدم اإ�صتخدام اأي اأحد 

لهذا احل�صاب فرتة فقدانك لكلمة املرور.

االت�صال  نقطة  بف�صل  قم  بفايرو�ض،  لديك م�صاب  االآيل  باأن جهاز احلا�صب  اذا ظننت 

بال�صبكة، واإ�صت�صر اأولياء اأمرك لفح�ض وتنظيف اجلهاز من اأي فريو�صات اأو برامج جت�ص�ض 

م�صبوهه.

مكافحة الفريو�صات
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تاأمل يف القائمة التالية و التي حتتوي على معلومات خا�صة :

كلمة املرور حل�صاب الربيد االلكرتوين   	

رقم احل�صاب امل�صريف   	

الرقم الطالبي يف املدر�صة   	

رقم الهاتف النقال   	

اإذا متكن �صخ�ض من احل�صول على اأحد هذه املعلومات، فماذا ميكنه اأن يفعل ؟  .1

اذا متكن �صخ�ض من احل�صول على اأحد هذه املعلومات، فما حجم امل�صكلة املتوقع اأن حتدث ؟  .2

اإذا عرثت على اي من هذه املعلومات يف املدر�صة، كيف تت�صرف ؟  .3

اأمن وحماية املعلومات

�رسقة الهوية
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اإبحث يف �صبكة االإنرتنت الإيجاد ق�صة خلربين حول �صرقة الهوية، اإكتب عنوان املوقع كم�صدر ملقال تكتبه باإ�صلوبك 

وب�صورة خمت�صرة.

كيف كان باإمكان �صحايا �صرقة الهوية اأن يتجنبوا حدوث مثل هذا املوقف يف امل�صتقبل وكيف ميكنهم اأن يحموا اأنف�صهم 

من �صرقة الهوية .

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

ق�صة من الواقع �رسقة الهوية – 

مكافحة الفريو�صات
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اأمــــن وحــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــات

خ�سو�سية املعلومات
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تعريفات

اخل�صو�صية  Privacy -  القدرة على احلفاظ على �صرية معلوماتك ال�صخ�صية.



33

4

ما اخل�صو�صية ؟

يعد مو�صوع اخل�صو�صية من اأهم املو�صوعات التي يجب االنتباه لها. فاخل�صو�صية هي القدرة على حفظ معلوماتنا 

اخلا�صة وال�صخ�صية ب�صورة �صرية. فكل �صخ�ض منا يحتاج قدرا من اخل�صو�صية حينما ال يريد اأن يعرف �صخ�ض اآخر 

اأمرا ما عنه. وقد ذكرنا �صابقا باأن بع�ض املعلومات يجب اأن حتفظ ب�صورة خا�صة و�صرية. وحني ناأتي اىل قرار ت�صنيف 

املعلومات ما بني معلومات خا�صة اأو معلومات ميكن البوح بها لالأخرين، فاإن االأمر لي�ض بال�صهل كما نت�صور.  

مع  وامل�صاركة  االخرين  مع  للتوا�صل  االنرتنت  اإ�صتخدام  يحب  فجميعا 

تعر�ض  باأن  نر�صى  باملقابل فال  ولكن  اإهتمامات خمتلفة،  االأ�صدقاء يف 

مدعوا  ما  يوما  كنت  فلو  االأنرتنت.  يف  اجلميع  على  اخلا�صة  معلوماتنا 

املرح يف  اأحد م�صابقات  اأ�صدقاءك، و�صاركت يف  اأحد  حلفل عيد ميالد 

احلفل، وت�صرفت بعفوية دون اأن تدري، وقام اأحدهم باإلتقاط �صورا لك 

هذا  �صي�صعدك  فهل  موافقتك.  دون  االنرتنت  �صبكة  اىل  بتحميلها  وقام 

االمر، اأم انه ت�صرف ال ير�صيك وي�صايقك الإنتهاك خ�صو�صيتك .

ويف اأحيانا كثرية يقوم بع�ض االأفراد بن�صر �صور و معلومات قد ت�صبب اإحراجا 

لالآخرين اأو ال يحبذ اأ�صحابها اأن تن�صر �صورهم وتتداول خ�صو�صياتهم للعامة 

من النا�ض. وقد ي�صتهوينا الف�صول اأحيانا بالبحث عن معلومات ل�صخ�صيات 

امل�صاهري والفنانيني وقد يزيد اإهتمامنا بهوؤالء باأن نقوم بالتعمق يف البحث 

يف حياتهم اخلا�صة. وقد يكره هوؤالء امل�صاهري بع�ض املعلومات التي قد تن�صر 

حولهم وقد ال تكون �صحيحة اأو حمببة للن�صر.
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خ�صو�صية املعلومات

يوما ما.  تتوقعها  ت�صتخدم الأغرا�ض قد ال  �صبكة االنرتنت، جتمع معلومات عنك وقد  املواقع يف  اأن هناك بع�ض  كما 

فمواقع التوا�صل االجتماعي غالبا ما تطلب منك نبذة عن اإهتماماتك ال�صخ�صية كنوع االأفالم التي تف�صلها اأوالكتب 

التي تقراأها واأف�صل لون و بلد اأعجبك ال�صفر اليه، وقد تتعمق يف �صوؤالك حول الوجبات وامل�صروبات التي ت�صتهويك ! 

ونوع املالب�ض واالأزياء التي تف�صلها وحتى منط حياتك وعالقاتك مع االآخرين .

وتتفاجاأ باإ�صتالمك ر�صائل ترويجية ملنتجات وخدمات جتذب اإهتمامك، قبل يوم عيد ميالدك ! ويرجع هذا اىل اأن 

بع�ض املواقع تقوم بن�صر وتوزيع معلومات امل�صتخدمني اىل �صركات اأخرى تقوم بت�صويق منتجاتها وفقا لفئة عمرية معينة 

اأو اإهتمام خا�ض ب�صيء ما  تف�صله . بل اأن بع�ض املواقع تر�صد �صلوك امل�صتخدم يف الت�صوق عرب االنرتنت وتتوا�صل معه 

بر�صائل متكررة حول منتجات مماثلة واأخرى ذات ال�صلة. 

وبح�صب ما راأينا، فاإن كل هذه االمور تعد اإنتهاكا خل�صو�صية امل�صتخدمني ومعلوماتهم ال�صخ�صية.
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اأمن وحماية املعلومات

االإنرتنت عامل ناب�س ومت�صع باملعلومات

حلظية  ب�صورة  االنرتنت  �صبكة  يف  املعلومات  واإ�صتقبال  باإر�صال  نقوم 

ومبا�صرة، فيمكننا االت�صال املبا�صر ب�صديق لنا عرب االنرتنت وهو يعي�ض يف 

بلد يف اجلانب االآخر من الكرة االر�صية. كما ميكننا تبادل ر�صائل الربيد 

االلكرتوين والر�صائل الفورية ب�صورة مبا�صرة، مع اآخرين يف مدن ومناطق 

العاملية  الريا�صية  الفعاليات  م�صاهدة  وكذلك  كبرية.  م�صافات  عنا  تبعد 

مبا�صرة ونحن يف منازلنا. وقد نر�صل م�صاركة يف موقع التوا�صل االجتماعي 

ونن�صر �صورة لنا، ويراها مبا�صرة الكثريون عرب االنرتنت. والكثريون تعني 

ماليني امل�صتخدمني لل�صبكة يف الوقت ذاته . 

فاإن  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكة  يف  اأ�صدقاءك   م�صاركات  على  بالتعليق  اأو  بامل�صاركة  تقوم  وحني 

املوقع يحتفظ بهذه امل�صاركات والتعليقات ب�صورة  دائمة. وتقوم حمركات البحث يف االنرتنت بجمع 

بن�صر  البحث  حمركات  من  تقراأ  اأنظمة  وتقوم  والتعليقات(،  )امل�صاركات  املعلومات  هذا  وترتيب 

تلك املعلومات ملواقع اأخرى وحتتفظ بها. وهكذا �صرتى اأن ما تقوم بن�صره يف االنرتنت، فاإنه يحفظ 

بطريقة اأو اأخرى وب�صورة دائمة يف مواقع عديدة.  

فما تقوم بكتابته ون�صره يظل لفرتات طويلة، وقد يكون م�صدر فخر لك اأو م�صدر اإزعاج وم�صايقة لفرتة طويلة.  ولذلك 

عليك توخي احلر�ض فيما تقوم بكتابته ون�صره يف مواقع االنرتنت على اإختالف اأنواعها.
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حافظ على خ�صو�صيتك يف االنرتنت

من  املاليني  يتبادلها  وم�صاركات  معلومات  من  جتده  وما  وم�صلية.  مفيدة  مواد  من  االنرتنت  حتويه  ما  يف  مليا  فكر 

امل�صتخدمني عرب مواقع ال�صبكة ب�صورة فورية مبا�صرة.  

تقوم  ما  على  حتر�ض  باأن  لك  حتديا  االأمر  هذا  ويعد 

بن�صره عرب ال�صبكة، وما هي املواقع التي تدخل وت�صارك 

فيها، الأنك يف واقع االمر تن�صر هذه امل�صاركات ب�صورة 

حلظية ومبا�صرة مع املاليني الذين ي�صتخدمون ال�صبكة. 

فما ت�صارك به  اليوم من �صور التقطها خالل  م�صابقات 

ال�صيارات للفورمال 1 -  مثال ، فاإنها ت�صل لكافة اأرجاء 

العامل يف حلظات معدودة عرب �صبكة االأنرتنت. وهناك 

اآخر امل�صتجدات واالخبار وامل�صاركات حول هذا احلدث يف نف�ض الوقت. ف�صال عن  املاليني الذين يتابعون ويبحثون 

حمركات البحث التي تلتقط التحديثات اجلديدة لل�صور وامل�صاركات وتبثها فوريا ملواقع اأخرى.

اأو معلومات  بن�صره من معلومات خا�صة بك  تقوم  يتوجب عليك احلر�ض وتوخي احلذر من ما  حلماية خ�صو�صيتك 

تنتهك فيها خ�صو�صية االآخرين.  وعليك تذكر ال�صوؤال :

هل من املقبول اأن ا�صارك غريي يف هذه املعلومات ؟

فاإن كانت م�صاركتك مفيدة، اأو كانت م�صاركة لطيفة عن اأحد اأ�صدقاءك، فال باأ�ض من ذلك. اأما اإن  كانت حتوي على 

معلومات خا�صة  قد ت�صعك يف موقف حمرج من االآخرين يف وقت ما اأو اإن كانت امل�صاركة بها ما يزعج اأو يحرج �صخ�ض 

ما ، فاالأويل بك االإبتعاد عن ذلك.
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فكر جيدا قبل ن�صر اأي �صورة خا�صة بك  يف مواقع التوا�صل االجتماعي اأو مواقع االنرتنت االأخرى، ومن �صيطلع   

عليها.

ال تقوم بن�صر �صور االآخرين دون االإ�صتئذان منهم، فهذا تعٍد على خ�صو�صياتهم.  

الطرف  توؤذي  ال  باأن  فكر  بالتعليق على م�صاركة،  تقوم  اأو  فورية  ر�صالة  تر�صل  اأن  قبل   

االآخر وال تن�صر اأخبارا ومعلومات مغلوطة اأو غري متاأكد منها.

هل يت�صمن ما تر�صله اأمرا خا�صا بك، اإحذر من ن�صر معلوماتك اخلا�صة، فمن املمكن   

اأن ين�صرها �صديقك الأ�صدقاءه، وقد تندم يوم ما على ما قمت به.

ال ت�صارك معلومات اأ�صدقاءك مع اآخرين حتت اأي ظرف كان، فمعلوماتهم اخلا�صة هي   

اأمانة حتا�صب عليها.

خ�صو�صية  على  املحافظة  لك  ت�صمن  ال  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اأغلب  باأن  تذكر   

معلوماتك كما تود اأنت اأن حتافظ عليها. 

كما راأينا يف الدرو�ض ال�صابقة، فهناك العديد من الطرق تتعر�ض فيها معلوماتنا للم�صاركة والن�صر على �صبكة االنرتنت، 

والتفكري  التمعن  هو  وخ�صو�صياتك  معلوماتك  على  للمحافظة  واأف�صل طريق  نرت�صيها.  اأو  لنتوقعها  نكن  ب�صورة مل 

املعلومات بطريقة ودية  اأن جتمع من  املواقع وكيف ميكن  والتعرف على  بنا،  باأي معلومة خا�صة  االإدالء  واحلذر قبل 

ومغرية، ومن ثم اإ�صتخدامها بطرق ال تر�صينا. 
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اأم�صى را�صد متعبا، ومرهقا نف�صيا لدرجة اأنه يرغب بالبكاء من �صدة ال�صيق الذي مير 

را�صد  الكيمياء.  يواجه �صعوبة يف فهم مادة  ولكنه  فهو طالب جمتهد يف مدر�صته،  به. 

دائما جمتهد يف بقية املواد الدرا�صية ما عدا هذه املادة التي حاول مرارا وتكررا فهم 

تعقيدات االفكار العلمية والتعريفات يف هذه املادة دون جدوى.

ال�صبب  هو  يكون  قد  نا�صر  زميله  باأن  را�صد  ذهن  يف  ودار 

يف عدم اإ�صتيعابه للمادة وهو مناف�صه يف التفوق يف الف�صل. 

اإمتحان  يجتاز  اأن  يجب  ولذلك  عاما،  طبيبا  ي�صبح  باأن  والديه  تطلعات  يف  يفكر  واأخذ 

هذه املادة باأي طريقة. واأيقن را�صد باأنه ال حمالة �صري�صب يف املادة و�صيحرج نف�صه اأمام 

زمالءه ويخيب اأمل والديه.

كارتونية  بطريقة  نا�صر  زميله  بر�صم  را�صد  قام  القلق،  هذا  كل  وو�صط 

اىل  االلكرتوين  بالربيد  واأر�صله  الكارتون،  هذا  بت�صوير  وقام  م�صحكة، 

ثالثة من اأ�صدقاءه يف الف�صل. واأح�ض بعد ذلك بنوع من االرتياح. واإن�صغل 

الكارتون  على  اأ�صدقاءه  �صحك  حني  يف  الدرا�صية.   املواد  بقية  مبذاكرة 

هذا  واإنت�صر  االأخرى.  الف�صول  االآخرين يف  اأ�صدقاءهم  اىل  باإر�صاله  وقاموا  نا�صر  من  فيه  ي�صخر  وهو  اأر�صله  الذي 

الكارتون ب�صرعة الربق على طالب املدر�صة يف دقائق قليلة.

ق�صة را�صد 
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___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

اأكمل هذه الق�صة .. وا�صعا النقاط التالية كمحاور الأحداث الق�صة:

ماذا حدث عندما �صاهد نا�صر هذه ال�صورة )الكارتون( ؟  1

ماذا كان �صعور را�صد حني علم اأن ر�صمه الكارتوين اخلا�ض به، اأ�صبح متداوال ب�صكل عام عرب الربيد االلكرتوين   2

بني الطالب؟

ماذا كان �صعور نا�صر ؟  3

مباذا ت�صرف ناظر املدر�صة حيال هذا املوقف ؟  4

ماذا تعلم را�صد واأ�صدقاءه كدر�ض اأخالقي من هذا املوقف الذي قاموا به ؟  5
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�صتعمل هنا يف جمموعة مع زمالءك لتاأليف ق�صة حول �صخ�ض ما قام بن�صر معلومات 

بقية  اأمام  الق�صة  هذه  بتمثيل  جمموعتك  �صتقوم  االنرتنت.  �صبكة  عرب  به  خا�صة 

الطالب، خالل وقت �صيحدده لك املدر�ض.

التمثيلية الق�صرية يجب اأن تغطي اجلوانب التالية :

و�صح ما هي املعلومات اخلا�صة التي ن�صرها عرب االنرتنت.  1

كيف قام بن�صرها.  2

ماذا كان رد فعل االآخرين حينما اإطلعوا على ما مت ن�صره من معلومات.  3

كيف ت�صرف هذا ال�صخ�ض ليعالج امل�صكلة .  4

ما هي الدرو�ض امل�صتفادة من  هذا املوقف، ور�صالة تنقلها لبقية الطالب فيما يتعلق باملحافظة على اخل�صو�صية.  5

حكاية اخل�صو�صية
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تعرف على ما هي املعلومات اخلا�صة وما هي املعلومات العامة .  .1

فكر جيدا قبل امل�صاركة مع االآخرين يف معلومات خا�صة بك .  .2

اإحفظ معلوماتك اخلا�صة وامللفات وال�صور وغريها من االمور اخلا�صة يف مكان اآمن.  .3

�صبكة  االلكرتونية يف  واملواقع  االلكرتوين  الربيد  وح�صابات  النقال،  الهاتف  وجهاز  بك  االآيل اخلا�ض  اإحم جهاز احلا�صب   .4

االنرتنت وحافظ على كلمات املرور يف مكان اآمن و�صري.

تاأكد من حتديث نظام الت�صغيل يف جهاز احلا�صب االآيل اخلا�ض بك، وتركيب برامج مكافحة  الفريو�صات وملفات التج�ص�ض،   .5

حلماية ملفاتك وحمتويات جهازك.

كن على وعي مبا يقوم به املهند�صون االجتماعيون يف ر�صدهم لك وحماولة الو�صول ملعلوماتك   .6

اخلا�صة.

اأو مبكان  للت�صرف ب�صورة �صليمة حني تقع م�صكلة فقدان معلومات خا�صة بك  كن م�صتعدا   .7

الدرا�صة اأو العمل.

ن�صائح �رسيعة 
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اإخترب معلوماتك

اأي من االأمثلة التالية يعد من املعلومات اخلا�صة ؟ اإخرت كل االجابات ال�صحيحة:  .1

كلمة املرور. ا.     

ح�صاب والدك امل�صريف. ب.     

اإ�صم القطة يف املنزل. ج.     

عنوان ورقم هاتف املنزل. د.     

عنوان الفيلم الكارتوين الذي �صاهدته موؤخرا. هـ.     

اأي من االأمثلة التالية يعد من املعلومات العامة ؟ اإخرت كل االجابات ال�صحيحة:  .2

كلمة املرور. ا.     

ح�صاب والدك امل�صريف. ب.     

اإ�صم القطة يف املنزل. ج.     

عنوان ورقم هاتف املنزل. د.     

عنوان الفيلم الكارتوين الذي �صاهدته موؤخرا. هـ.     

اأمن وحماية املعلومات
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اأي من الطرق التالية، متكنك من حماية معلوماتك اخلا�صة ؟ اإخرت كل االجابات ال�صحيحة:  .3

ال ترتك جهازك املحمول مفتوح يف مكان عام ا.     

قم باإعداد جهاز احلا�صب االآيل ل�صرورة كتابة كلمة املرور يف بداية اإ�صتخدامه. ب.     

ال ت�صارك املعلومات اخلا�صة يف االأماكن العامة. ج.     

ال يخدعك �صخ�صا ما يف الت�صريح مبعلومات خا�صة. د.     

عندما تثبت هويتك ال�صخ�صية، مباذا تقوم ؟ اإخرت االجابة ال�صحيحة :  .4

اإثبات اأنك من تدعي اأن تكون. ا.     

تعطي �صخ�صا اآخر توكيل باإ�صمك. ب.     

ت�صارك معلوماتك مع اآخرين. ج.     

غري ما ذكر اأعاله. د.     

ما املق�صود ب�صرقة الهوية ؟ اأكتب االإجابة باإ�صلوبك ..  .5

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  
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كيف تت�صرف اإذا علمت باأن �صخ�صا ما ح�صل على كلمة املرور اخلا�صة بح�صاب بريدك االلكرتوين ؟ اأخرت اأف�صل اإجابة:  .6

تقوم بتغيري كلمة املرور حاال. ا.     

تتاأكد من جملد الر�صائل ال�صادرة، فيما ان قام اأحد باإر�صال ر�صائل  دون علمك. ب.     

تخرب اأولياء اأمرك باملو�صوع حتى يقدموا لك امل�صاعدة. ج.     

كلما ورد اأعاله. د.     

امل�صاركات املوجودة يف مواقع التوا�صل االجتماعي ويف املنتديات تبقى يف االنرتنت ل�صنوات ؟  .7

�صح  ا.     

خطاأ ب.     

و�صبكات  االلكرتونية  املواقع  يف  خا�صة  معلومات  بكتابة  تقوم  اأال  االنرتنت  �صبكة  اإ�صتخدام  اأثناء  اجليدة  العادات  من   .8

التوا�صل االجتماعي؟

�صح ا.     

خطاأ ب.     
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