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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.

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

�صتاأخذك لرب االأمان.

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

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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يحتوي هذا الكتاب على املعلومات والتدريبات التي �صتمكنك من تعلم الطرق املختلفة لالأمن واحلماية عند اإ�صتخدام احلا�صب 

االآيل والهاتف النقال واالإنرتنت. �صتناق�ض الدرو�ض كيفية حماية خ�صو�صيتك والت�صوق على االإنرتنت باأمان. وكذلك التعرف على 

الت�صيد عرب ر�صائل الربيد االإلكرتوين وحماية اأنف�صنا عند ا�صتخدام احلا�صب االآيل والهاتف النقال واأي اأجهزة اأخرى. �صيزودك 

كل در�ض ببع�ض الن�صائح عن كيفية اإ�صتخدام خمتلف اأنواع التقنيات لت�صتمتع بها ب�صكل اآمن.

من خالل درو�س هذا الكتاب �سيتمكن الطالب من :

التعرف على الطرق املختلفة جلمع بياناتك ال�صخ�صية ومعلوماتك اخلا�صة.  

تعُلم كيفية حماية بياناتك ال�صخ�صية ومعلوماتك اخلا�صة وكيف ت�صتخدمها ال�صركات واملواقع االإلكرتونية.  

معرفة خماطر الت�صوق على االإنرتنت.  

ا�صتعرا�ض طرق احلماية والت�صوق باأمان عرب املتاجر االلكرتونية على االإنرتنت.  

معرفة كيف ي�صتخدم املهند�صون االإجتماعيون الربيد االإلكرتوين الإقناعك بتزويدهم ببياناتك ال�صخ�صية ومعلوماتك اخلا�صة.  

تعُلم طرق متييز ومقاومة الت�صيد واأي اأ�صكال اأخرى للهند�صة االإجتماعية.  

عر�ض فوائد وخماطر احلا�صب االآيل النقال والهواتف الذكية واالأجهزة االأخرى.  

تعُلم طرق حماية الهاتف النقال والهاتف الذكي واحلا�صب االآيل النقال.  

اأمن وحماية املعلومات

املــقــدمـــة

املخرجات التعليمية
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اأمــــن وحــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــات

احلفاظ على 

خ�سو�سيتك

الدر�س  - 1
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اخل�سو�سية  Privacy – اإبقاء معلومات معينة �صرًا وعدم م�صاركتها اأو اإخبارها لالأخرين واحلفاظ على �صرية بياناتك ال�صخ�صية.

البيانات ال�سخ�سية Personal Data – بيانات ميكن ا�صتخدامها للتعرف على هوية ال�صخ�ض مثل االإ�صم اأو رقم الهوية ال�صخ�صية 

اأو ال�صفات اجل�صدية اأو بيانات العنوان اأو تاريخ وحمل امليالد...الخ

املعلومات اخلا�سة Private Information – معلومات ال يرغب �صاحبها االإف�صاح عنها وتت�صمن االأ�صرار والعالقات ال�صخ�صية 

واالأحوال املادية وما اإىل ذلك.

اإذنك وعادة ما يتم  – هي ر�صائل ت�صل اإىل �صندوق بريدك االإلكرتوين بدون   Spam الربيد غري املرغوب به )الربيد املزعج( 

ار�صالها لعدد كبري من النا�ض.

– معلومات �صغرية تخزن على جهازك ير�صلها املوقع الذي تقوم بزيارته ملت�صفح   Cookies الإرتباط«   تعريف  كوكيز »ملفات 

االإنرتنت اخلا�ض بك والتي قد حتتوي على معلومات تخ�صك و تك�صف هويتك.

�سيا�سة اخل�سو�سية Privacy Policy – جمموعة من القواعد وال�صروط التي تو�صح كيفية قيام ال�صركات واملواقع االإلكرتونية بجمع 

وا�صتخدام وم�صاركة املعلومات التي تخ�ض العمالء وزائري املواقع االإلكرتونية.

احلفاظ على خ�صو�صيتك

تعريفات

الدر�س  - 1



7

7

البيانات ال�صخ�صية

البيانات ال�صخ�صية هي اأي بيانات ميكن ا�صتخدامها للتعرف على هوية اأي �صخ�ض با�صتخدام رقم الهوية ال�صخ�صية اأو رخ�صة 

القيادة اأو العنوان اأو رقم الهاتف. قد حتمل بطاقة االإئتمان امل�صرفية ا�صم والدك وهذه و�صيلة اأخرى ملعرفة هويته ومعرفة رقم 

ح�صابه امل�صريف. 

انظر اإىل جواز �صفرك، �صتجد اأنه يحمل �صورتك ال�صخ�صية ورقم اجلواز وتاريخ وحمل ميالدك. وهناك معلومات اأخرى يتميز 

بها كل فرد منا للتعرف عليه.

من حني الآخر قد ُيطلب منا الت�صريح ببع�ض املعلومات اخلا�صة بنا، على �صبيل املثال عند ا�صتخراج بطاقة �صخ�صية اأو جواز �صفر. 

التعرف عليك.  تثبت هويتك وكيفية  التي  املعلومات  والعنوان وغريها من  امليالد  وتاريخ  اال�صم  توفري معلومات مثل  يجب عليك 

واإذا قمت بالت�صجيل يف مدر�صة جديدة، فاإن اإدارة املدر�صة �صتطلب منك تزويدها بعنوانك ورقم 

هاتف ويل اأمرك ورمبا رقم هاتف املنزل اأي�صًا. وينطبق هذا على امل�صتو�صف الطبي الذي ترتدد 

وتاريخ  ال�صحية  حالتك  عن  اخلا�صة  املعلومات  بع�ض  على  يتعرف  اأن  بحاجة  فالطبيب  عليه،  

امليالد وف�صيلة الدم وكذلك عنوان منزلك، وغريها من املعلومات ال�صخ�صية التي ي�صتعان بها 

للتعرف على هويتك ال�صخ�صية.

اإذا اأعطيت تلك املعلومات لالأ�صخا�ض اخلطاأ، فيمكن الأي منهم اإنتحال �صخ�صيتك. ميكنهم تاأجري 

اأفالم الفيديو اأو االإ�صرتاك باإ�صمك يف مواقع م�صبوهة على االإنرتنت اأو �صراء اأ�صياء باإ�صتخدام 

بطاقة والدك امل�صرفية اأو قد يقوموا ب�صراء بع�ض ال�صلع واإر�صال الفواتري اخلا�صة ملنزلك ب�صبب 

ا�صتخدامهم معلوماتك ال�صخ�صية.

اأمن وحماية املعلومات

فهل فكرت جيداً قبل اإعطاء مثل هذه املعلومات لأي �سخ�س ؟

هل ت�سائلت ملاذا قد يطلب اأحدهم مثل تلك املعلومات؟
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عند ا�صتخدامك ل�صبكة االإنرتنت تقوم بع�ض املواقع االإلكرتونية بجمع املعلومات اخلا�صة بك. فمثاًل قد يطلب منك املوقع اأن تقوم 

بت�صجيل الدخول للتاأكد من هويتك. ومن املمكن اأن يطلب منك املوقع اإدخال عنوان الربيد االإلكرتوين الإر�صال معلومات واإ�صعارات 

notifications حول ن�صاط املوقع، اأو حتى طلب اإدخال عنوان املنزل واأرقام االت�صال، رمبا الإر�صال هدية اأو بع�ض املرا�صالت. وقد 

يقوم املوقع بطلب االإجابة عن بع�ض االأ�صئلة اخلا�صة مثل تاريخ امليالد اأو النوع )ذكر – اأنثى( واالأ�صياء التي تف�صلها اأو تعجبك.

هذه جميعًا تعد معلومات �صخ�صية وخا�صة. وفيما يلي بع�ض االأمثلة عن املعلومات التي قد تطلبها املواقع و�صبب جمعها واملخاطر 

الناجمة عن ذلك.

Internet Privacy اخل�صو�صية على االإنرتنت

املخاطر �سبب طلبها  املعلومات 

ا�صم امل�صتخدم 

وكلمة املرور

عنوان الربيد 

االإلكرتوين

عنوان املنزل

االأ�صياء املف�صلة

حتتفظ بخ�صو�صية ح�صابك 

االإلكرتوين ومعرفة ما تفعله على 

املوقع وما تقوم به يف زيارتك

اإر�صال اإ�صعارات notifications بكل 

ما هو جديد، اإىل جانب اإر�صال 

االإعالنات ومعلومات عن املنتجات 

اجلديدة.

اإر�صال الهدايا واملرا�صالت والعرو�ض 

اخلا�صة و�صحن ما قمت ب�صرائه من 

اأي موقع للت�صوق اأو حمل جتاري.

تظهر لك املعلومات التي قد جتذب 

اإنتباهك.

من االأمان ا�صتخدام ا�صم م�صتخدم وكلمة مرور خمتلفة لكل موقع. 

عند ت�صجيل الدخول. يقوم املوقع بتعقب ومعرفة ن�صاطاتك عليه 

وتوقيت ت�صجيل الدخول، ثم ي�صتخدم تلك املعلومات الإر�صال العرو�ض 

اخلا�صة وما يتنا�صب مع ما تقوم بالبحث عنه.

يقوم املوقع با�صتخدام بريدك االإلكرتوين الإر�صال ر�صائل ب�صاأن 

منتجات جديدة وخدمات واأخبار وعرو�ض خا�صة ومعلومات اأخرى. 

وقد يتم تبادل بريدك االإلكرتوين مع �صركات اأخرى الإر�صال ر�صائل 

ب�صاأن منتجاتها، ويرتتب على ذلك و�صول العديد من ر�صائل الربيد 

االإلكرتوين التي ال حتتاجها اإىل جانب ر�صائل الربيد املزعج.

ميكن اأن ي�صتخدم يف اإر�صال ر�صائل الربيد املزعج اأو اإعطاء عنوان 

منزلك ل�صركات اأخرى التي قد تر�صل لك اأي�صًا مرا�صالت واإعالنات 

مزعجة.

ا�صتخدام تلك املعلومات الإر�صال العرو�ض اجلديدة واالإعالنات التي 

تتما�صى مع ما تقوم بالبحث عنه على املوقع.

احلفاظ على خ�صو�صيتك

الدر�س  - 1
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هناك اأمر اآخر يقوم به املوقع جلمع البيانات ال�صخ�صية. حيث تقوم بع�ض املواقع االلكرتونية عند الو�صول اليها عن طريق برنامج 

املت�صفح، بو�صع ملفات �صغرية على حا�صبك االآيل ت�صمى ملفات تعريف االإرتباط Cookies. وت�صتخدم املواقع هذه امللفات للتعرف 

على ن�صاطات زيارتك لها واإذا ما قمت بزيارة م�صبقة لها ومتى كان ذلك. ملفات تعريف االإرتباط قد حتتوي على ما يك�صف هويتك 

ال�صخ�صية واملف�صالت لديك واملعلومات التي دائمًا ما تقوم بقراءتها اأو البحث عنها على تلك املواقع.

وتعد ملفات تعريف االإرتباط مهمة يف اأحيان كثرية. فعند زيارتك ملوقع ما، يحتاج هذا املوقع للتعرف عليك لتفادي اإنتحال اآخرين 

لهويتك ال�صخ�صية. لذا تقوم ملفات تعريف االإرتباط مب�صاعدة املوقع على �صهولة التعرف عليك، اإىل جانب اإحتفاظ املوقع مبا قمت 

ب�صبطه من تف�صيالت معينة عليه.

وقد تكون ملفات تعريف االإرتباط �صارة يف اأحيان اأخرى. لكونها ت�صتخدم لتعقب وجمع معلومات ن�صاطك االلكرتوين على االإنرتنت، 

ومعرفة املواقع املختلفة التي تقوم بزيارتها. بع�ض ملفات تعريف االإرتباط ال تكون اآمنة اإذ ميكن الأي مواقع اأخرى قراءتها، وقد 

يوؤدي ذلك اأن تقارن بع�ض االنظمة معلومات وحمتوى ملفات ارتباط ملواقع اأخرى، وميكن اأن ُي�صاء ا�صتخدام هذه املعلومات التي 

جتمعها، لذا يجب اأن تعرف كيف حتمي نف�صك.

Cookies ملفات تعريف االإرتباط

اأمن وحماية املعلومات
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كيف اأحمي نف�صي؟

اإذا كنت معتاد على زيارة موقع معني فعليك اأن تتحقق من �صيا�صة 

عبارة  اخل�صو�صية  �صيا�صة  املوقع.  لهذا  التابعة  اخل�صو�صية 

عن قواعد و�صروط تو�صح لك كيف يقوم املوقع بجمع املعلومات 

على  للتعرف  اخل�صو�صية  �صيا�صة  اقراأ  ا�صتخدامها.  يتم  وكيف 

كيفية اإ�صتخدام املوقع ملعلوماتك اخلا�صة التي يتم جمعها. هناك 

بع�ض املواقع التي لي�ض لديها �صيا�صة للخ�صو�صية وهناك غريها 

من ال�صركات التي ال تتبع �صيا�صة اخل�صو�صية التي ت�صعها على 

موقعها اخلا�ض، لذا يجب احلذر وحماية نف�صك. 

على  حتر�ض  عندما  يتحقق  وهذا  املزعج.  الربيد  ر�صائل  جتنب 

عدم اإعطاء عنوان بريدك االإلكرتوين لكل من يطلبه. لذلك عندما 

يطلب موقع ما عنوان بريدك االإلكرتوين، اإ�صاأل نف�صك اأواًل ملاذا 

يحتاجون اإليه؟  هل الإر�صال االإ�صعارات واملعلومات التي حتتاجها، 

مثل معلومات عن منتجات قمت ب�صرائها اأو عن رحلة تنوي القيام 

بها؟  فاإذا مل جتد �صببا قويا فال تكتب بريدك االإلكرتوين. ولكن اإذا كان من ال�صروري اإدخال عنوان بريدك االإلكرتوين، فاإبحث 

املوجود  االإختيار  اأزل  ثم  اخلا�صة«  والعرو�ض  واملعلومات  االأخبار  اآخر  على  اإطلعني  »دائمًا  االآتي  يذكر  التي  املوافقة،  خيار  عن 

بجانبها. بع�ض املواقع حتتوي على خانة »ال تر�صل ر�صائل بريد اإلكرتوين«، ميكنك اإختيارها اإن ُوجدت.

احلفاظ على خ�صو�صيتك

الدر�س  - 1
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اأمن وحماية املعلومات

اإذا قمت باالإ�صرتاك يف اأحد املواقع عن طريق ت�صجيل بياناتك، اإّطلع على اإعدادات اخل�صو�صية املوجودة على املوقع التي ميكنك 

التحكم فيها. العديد من مواقع التوا�صل االإجتماعي لديها اإعدادات اخل�صو�صية التي متكنك من التحكم فيمن ي�صتطيع االإطالع 

على �صفحتك اأومعلوماتك اخلا�صة ومن ي�صتطيع التوا�صل معك. ا�صت�صر ويل اأمرك بخ�صو�ض نوع املعلومات التي ميكنك ن�صرها 

على �صبكة التوا�صل االإجتماعي مع التاأكد اأن اأ�صدقائك فقط هم من ميكنهم روؤية تلك املعلومات.

ال تن�صر عنوان منزلك اأو رقم هاتف املنزل اأو رقم هاتفك النقال على �صبكة التوا�صل االإجتماعي لتحمي نف�صك وتتجنب املخاطر، 

اإنتحال  اأو  مل�صايقتك  الغرباء  قبل  من  املعلومات  هذه  ا�صتخدام  َثّم  ومن  بها  ما  روؤية  اأحد  الأي  وميكن  عامة  ال�صبكات  هذه  الأن 

�صخ�صيتك.

ميكنك حماية نف�سك بالقيام مبا يلي:

يف  م�ساركتك  اأثناء  بها  تقوم  ما  اىل  انتبه  	•
مواقع الإنرتنت، وتاأكد من ما تن�سره من 

معلومات خا�سة بك.

هناك  يكن  مل  اإذا  معلومات  اأي  تن�سر  ل  	•
�سرورة لذلك.
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Privacy Policy صيا�صات اخل�صو�صية�

 اإخرت اأي موقع من املواقع االإلكرتونية  على �صبكة االإنرتنت. قد يكون موقعًا تقوم دائمًا بزيارته اأو اأي موقع اآخر تف�صله. 

اإبحث عن �صيا�صة اخل�صو�صية على هذا املوقع، ثم اأجب عن االأ�صئلة التالية:

اإذا  اأ�سباب جمع تلك املعلومات  اأمثلة بخ�سو�س املعلومات التي يقوم املوقع بجمعها من امل�ستخدمني. اكتب  اذكر خم�سة   .1

كانت مذكورة على املوقع، واإن مل يكن، فاأكتب باإ�سلوبك الأ�سباب التي تعتقد قيام املوقع بجمع تلك املعلومات من اأجلها.

______________________________  

______________________________  

______________________________  

يف راأيك، ملاذا يقلق النا�س من جمع املوقع لتلك املعلومات؟  .2

______________________________  

______________________________  

______________________________  

احلفاظ على خ�صو�صيتك

الدر�س  - 1
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الت�سوق عرب �سبكة 

الإنرتنت

الدر�س  - 2
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 بروتوكول طبقة املقاب�س الآمنة )SSL (Secure Sockets Layer  - و�صيلة تتيح لربامج احلا�صب االآيل اإر�صال معلومات باإ�صتخدام 

الت�صفري.

بروتوكول نقل الن�س )HTTP (Hyper-Text Transport Protocol – الو�صيلة التي ي�صتخدمها مت�صفح االإنرتنت لالإت�صال مبزود 

�صبكة االإنرتنت واإ�صرتجاع املعلومات التي يتداولها مزود ال�صبكة.

  HTTPهو اإ�صدار من بروتوكول نقل النص – HTTPS (Hyper-Text Transport Protocol Secure( بروتوكول النقل الآمن للن�س

.SSL الذي ي�صتخدم بروتوكول طبقة املقاب�ض اآلمنة

Decryption هو عك�ض عملية  الت�صفري  التمويه. وفك  اأو  اإخفائها  اأجل  املعلومات من  للتغيري يف  – و�صيلة   Encryption الت�سفري  

الت�صفري.

الت�صوق عرب �صبكة االإنرتنت

تعريفات

الدر�س  - 2
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الت�صوق بحذر على �صبكة االإنرتنت

�صبكة  اأ�صبحت  املا�صي عندما  القرن  ت�صعينيات  يف 

لتوا�صل  امل�صتخدمة  الو�صائل  اأ�صهر  من  االإنرتنت 

النا�ض حول العامل، راأى البع�ض فر�صة ا�صتخدامها 

الأغرا�ض ال�صراء والت�صوق.

ولكن كان ي�صغلهم ت�صاوؤل مهم ...

كيف ميكن للنا�ض دفع مقابل ما يقومون �صرائه عرب 

باأمان؟!  تداولها  يتم  االأموال  اأن  والتاأكد  االإنرتنت 

عندما نذهب للمحالت التجارية للت�صوق، ميكننا روؤية ال�صخ�ض الذي ي�صتلم منا النقود واأين ي�صعها نظري اأي ب�صاعة ننوي �صرائها. 

واإذا ا�صتخدمنا البطاقات االإئتمانية لل�صراء يكون ذلك اأمامنا فنتاأكد اأنه لن يتم نقل اأي بيانات موجودة على البطاقة. ولكن كيف 

يحدث ذلك على �صبكة االإنرتنت؟ 

يف الفرتات االأوىل لظهور �صبكة االإنرتنت، مل يكن هناك اأي و�صائل اآمنة الإ�صتخدام النقود ل�صداد قيمة ال�صلعة ل�صخ�ض ما عرب 

االإنرتنت. وبالطبع ال ميكنك اإر�صال النقود الورقية اأو املعدنية عرب االإنرتنت، لذا ا�صتوجب ا�صتخدام البطاقات االإئتمانية امل�صرفية.  

ولكن كيف يتاأكد اأي مت�صوق اأنه لن يتم �صرقة بيانات بطاقته اإذا قام باإدخالها يف املوقع ل�صراء اأي �صلعة اأو ب�صاعة؟ 

حلل هذه امل�صكلة، قامت �صركة نت�صكيب Netscape باإبتكار ما ي�صمى بربوتوكول طبقة املقاب�ض االآمنة SSL الذي ي�صتخدم للتعرف 

على املوقع والتاأكد اأن معلومات بطاقة االإئتمان املدخلة حممية من اأي حماوالت ل�صرقتها. فعندما تبداأ بالت�صوق على االإنرتنت يقوم 

الت�صفري الإحداث  SSL، فهو ي�صتخدم  االآمنة  با�صتخدام بروتوكول طبقة املقاب�ض  بالتوا�صل مع موقع املتجر االلكرتوين  املت�صفح 

تغيريات يف املعلومات حتى ال ي�صتطيع اأحد قراءتها، واملوقع وحده فقط  القادر على فك �صفرة املعلومات وقراءتها ب�صورة �صحيحة.

اأمن وحماية املعلومات
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الت�صوق عرب �صبكة االإنرتنت

تاأكد اأثناء الت�صوق على اأي موقع اأنه ي�صتخدم بروتوكول طبقة املقاب�ض االآمنة SSL. وهنا ميكننا التعرف عليه اإذا نظرنا اإىل �صورتي 

مت�صفح االإنرتنت التاليتني. �صنالحظ اأي�صًا اأن ا�صم املوقع يبداأ بـ https. الـs هنا تعني اأن املت�صفح واملوقع ي�صتخدمان SSL لي�صمنا 

خ�صو�صية االإت�صال بينهما. ومعظم املواقع العادية ت�صتخدم http الغري م�صفر.

الدر�س  - 2
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اأمن وحماية املعلومات

هناك العديد من برامج الت�صفح ملواقع االإنرتنت التي لها و�صائلها 

اأو  اآمنًا  بزيارته  تقوم  الذي  املوقع  كان  ما  اإذا  الإخبارك  اخلا�صة 

الت�صفح  برامج  اأنواع  باإختالف  الو�صائل  تلك  وتختلف  ذلك.  غري 

باألوان  القفل  رمز  لك  ُيظهر  ما  فمنها  اإ�صداراتها.  واإختالف 

خمتلفة. فاالأخ�صر واالأزرق عادة يدالن اإىل اأن املوقع اآمن واالأحمر 

الت�صفح  لربنامج   Help امل�صاعدة  قائمة  راجع  اآمن.  غري  اأنه  يدل 

الذي ت�صتخدمه للتاأكد من تلك املعلومة.

يواجه املت�صوقون عرب �صبكة االإنرتنت م�صكلة اأخرى وهي كيفية التاأكد من ح�صولهم على ما قاموا بالفعل ب�صراءه من مواقع الت�صوق. 

عندما تت�صوق يف املحالت التجارية ميكنك اأن ت�صاهد وتختار بنف�صك ما ترغب يف اإقتناءه، فتتحقق من مقا�صات املالب�ض اأو خلوها 

من اأي تلف وبعد �صداد ثمنها، تتاأكد اأن البائع قد اأعطاك ما قمت باختياره و�صراءه. واإذا رغبت الأي �صبب اإ�صتبدال اأو ا�صرتداد ثمن 

ما اإ�صرتيته، ميكنك ذلك بالرجوع مرة اأخرى للمحل التجاري. 

اأما يف الت�صوق عرب االإنرتنت، فاإنك ال تلتقي بالبائع وال ترى اإال �صّور ال�صلع وو�صفها فقط، اإذ ال ميكنك التاأكد من مقا�صات املالب�ض 

اأو االأحذية املنا�صبة لك. ولذلك حر�صت ال�صركات العريقة على االإنرتنت اأنه لك�صب ثقة النا�ض حتتاج لرعاية زبائنها جيدًا. واالآن 

الكثري من ال�صركات التي تقوم باأعمالها التجارية عرب االإنرتنت تكت�صب ثقة العمالء اأكرث فاأكرث.

لي�ض من ال�صعب اأبدًا اإيجاد مواقع و�صركات الت�صوق على االإنرتنت، ولكن يجب 

اأن تكون حذرًا لتحمي نف�صك من اأي خماطر. قم باإجراء بحث عن اآراء وتعليقات 

م�صتوى  حيث  من  فيه  الت�صوق  تنوي  الذي  املوقع  بخ�صو�ض  والعمالء  الزوار 

اخلدمات، مثل خدمات ما بعد البيع وهل ت�صّلموا بالفعل ما قاموا ب�صراءه. ومن 

املفيد جدا تفُقد اآراء عمالء تلك املواقع، وقراءة كيف كانت جتربتهم مع موقع 

الت�صوق، فهذا يجعلك تتخذ القرار ال�صحيح للت�صوق االآمن واأنت مطمئن.
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الت�صوق عرب �صبكة االإنرتنت

حني تنوي الذهاب للت�صوق يف اأحد املراكز التجارية، تقوم بتحديد املحالت التي تريد زيارتها وما الذي تريد �صراوؤه والتاأكد من 

اأنك حتمل نقودًا اأو بطاقات اإئتمانية الإقتناء ما تريد.

اأما يف حال الت�صوق عرب االإنرتنت، فيتطلب ذلك االإنتباه لبع�ض االأمور.

العمالء قد متتعوا بتجربة �صراء  اأن  وتاأكد  الت�صوق منه  الذي تريد  املوقع  االآخرين يف  الزوار وامل�صرتين  اآراء وتعليقات  تفقد  	•
ممتازة على هذا املوقع.

واالإ�صرتجاع. االإ�صتبدال  و�صيا�صة  املوقع  مع  التوا�صل  طرق  من  تاأكد  	•
حمايتك  على  لي�صاعد  حتديث  اآخر  على  ومعد  يعمل  االآيل  حا�صبك  على  املوجود  اخلبيثة  الربامج  مكافحة  برنامج  اأن  تاأكد  	•
موقع  عرب  باإدخالها  تقوم  التي  االإئتمانية  بطاقتك  معلومات  �صرقة  حتاول  قد  التي  التج�ص�ض  وبرامج  اخلبيثة  الربامج  من 

الت�صوق.

عامة  �صبكات  اإن�صاء  ميكنهم  االأ�صخا�ض  بع�ض  العامة.  االأماكن  يف  املوجودة  الال�صلكية  االإنرتنت  �صبكات  عرب  تت�صوق  ال  	•
ال�صلكية مزيفة و ي�صرقون من خاللها املعلومات التي يدخلها امل�صتخدمني.

تاأكد دائمًا من وجود و�صلة HTTPS بني برنامج املت�صفح وموقع الت�صوق،  	•
رقم  مثل  خا�صة  معلومات  اأي  اإدخال  قبل  اآمن  املوقع  اأن  تطمئن  لكي 

البطاقة البنكية.

الت�صوق  موقع  من  املطلوبة  القيمة  اأن  تاأكد  ال�صراء،  عملية  اإمتام  بعد  	•
ح�صاب  ك�صف  راجع  البنكية.  بطاقتك  من  امل�صحوبة  القيمة  نف�ض  هي 

بطاقتك للتاأكد من �صحة جميع الر�صوم امل�صتحقة.

اأمرك فورًا  اأبلغ ويل  بها،  اأخرى مل تقم  اأي عمليات �صرائية  اإذا وجدت  	•
وقم باالإت�صال بالبنك لالإبالغ عن هذا اخلطاأ.

التوعية بالت�صوق عرب االإنرتنت

الدر�س  - 2
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الت�صوق عرب الإنرتنت

 فكر يف اأحد اأقربائك الكبار ممن لي�ض لهم دراية باإ�صتخدام االإنرتنت. �صتقوم بدعوتهم للت�صوق معك عرب االإنرتنت. 

كيف �ست�سرح له عملية الت�سوق عرب الإنرتنت؟  .1

______________________________  

______________________________  

هل �سي�سعر بالراحة اأثناء الت�سوق على الإنرتنت؟ وملاذا؟  .2

______________________________  

______________________________  

اإذا قال لك »كيف اأقوم ب�سراء اأ�سياء ل ا�ستطيع روؤيتها على الطبيعة؟«. ماذا �سيكون ردك؟  .3

______________________________  

______________________________  

ما النقاط التي ميكنك ذكرها لأي �سخ�س لي�سعر بالإطمئنان ب�ساأن الت�سوق عرب الإنرتنت؟  .4

______________________________  

______________________________  

اأمن وحماية املعلومات
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مالحظات:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

الت�صوق عرب �صبكة االإنرتنت

الدر�س  - 2
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الت�سيد

الدر�س  - 3
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املهند�س الإجتماعي  Social Engineer – �صخ�ض يقوم بجمع املعلومات و�صرقة معلومات االآخرين اأو التمكن من اإخرتاق اأنظمة 

احل�صابات االآلية بعد التاأثري على االأ�صخا�ض وا�صتغاللهم ب�صكل خمادع.

الت�سيد Phishing  – اإ�صتخدام اأ�صاليب الهند�صة االإجتماعية عرب تقنيات االإنرتنت، من اأجل خداع االآخرين واإقناعهم باالإف�صاح 

عن البيانات ال�صخ�صية اأو املعلومات اخلا�صة.

الت�صيد

تعريفات

الدر�س  - 3
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 ما هو الت�صيد؟

ر�صائل الت�صيد هي ر�صائل الربيد االإلكرتوين التي حتاول اإقناعك بفعل اأ�صياء عادة ال تقوم بها. 

الت�صيد هو نوع من الهند�صة االإجتماعية، والهند�صة االإجتماعية هي نوع خا�ض من التهديدات الأن املهند�ض االإجتماعي ال يحاول 

اإخرتاق نظام احلا�صب االآيل اأو الربامج املوجودة عليه ولكن يحاول اإ�صتدراج االأفراد للقيام مبا ال يفرت�ض القيام به.

الر�صالة  اأن  اإيهامك  اأو  اأو مكافاأة  اإقناعك مب�صاعدة �صخ�ض ما، ومقابل ذلك حت�صل على جائزة  الت�صيد عند  تنجح حماوالت 

مر�صلة من �صديق. وال�صخ�ض الذي ير�صل ر�صائل الت�صيد غر�صه اإقناعك اأن ت�صاركه يف بيانات اأو معلومات �صخ�صية. 

تتبع ر�صائل الت�صيد اأ�صاليب خمتلفة للح�صول على املعلومات خا�صة مثل االإ�صم اأو رقم الهاتف اأو العنوان اأو كلمة املرور اأو اأرقام 

بطاقتك البنكية. ي�صتخدم املت�صيد هذه املعلومات للتحكم بح�صابك على �صبكة التوا�صل االإجتماعي اأو �صرقة اأموال من ح�صابك 

االإجتماعي  املهند�ض  �صتزِود  والتي  بها  تقوم  اأنك ال  باأ�صياء يفرت�ض  للقيام  الت�صيد خداعك  ر�صائل  دائمًا  �صتحاول  البنكي. كما 

باملعلومات التي ي�صعى ورائها.

قد تخربك ر�صائل الت�صيد عن فوزك مببلغ كبري من املال اأو اإبالغك مب�صاعدة �صاحب الر�صالة نظري ح�صولك على مبلغ كبري 

من املال. وبالفعل ُي�صتدرج بع�ض النا�ض ملثل هذه اخلدع وتاأخذهم احلما�صة لظنهم اأنهم �صيح�صلون على مبالغ كبرية، وبالتايل 

ير�صلون معلوماتهم اخلا�صة للمهند�ض االإجتماعي فريد بطلب بياناتهم البنكية الإر�صال املال. وعندما يح�صل املهند�ض االإجتماعي 

على املعلومات البنكية، ي�صتخدمها ل�صرقة املال من احل�صاب ولي�ض الإر�صال املال كما اإدعى من قبل.

اأمن وحماية املعلومات
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وباالأ�صفل مثال حقيقي للت�صيد عن طريق ر�صائل الربيد االإلكرتوين.

فمثاًل، تخربك ر�صالة الت�صيد اأنه مت جتمييد ح�صابك على اأحد املواقع ويجب عليك الرد على تلك الر�صالة الإعادة تن�صيطه مرة 

اأخرى. قد حتتوي ر�صالة الت�صيد على رابط ملوقع اآخر حيث يطلب اإدخال بيانات ح�صابك االلكرتوين مثل ا�صم امل�صتخدم وكلمة 

النا�ض  اأنه حقيقيًا بالفعل. بع�ض  اإذ رمبا جتد عليه �صعاره املميز مما يجعلك تظن  اأو حقيقيًا  املرور. �صيبدو ذلك املوقع ر�صميًا 

اإدخال  ي�صعرون بالقلق على ح�صاباتهم االلكرتونية فيقوموا بال�صغط على الرابط املوجود بالر�صالة فيفتح املوقع املزيف ويطلب 

ا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور اأو معلومات احل�صاب البنكي. ولكن اإذا نظرنا جيدًا ملحتوى ر�صالة الت�صيد �صتجد اأن الرابط املرفق 

بالر�صالة ال يبدو ماألوفًا مثل روابط املواقع احلقيقية.

الت�صيد
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وباالأ�صفل مثال اآخر للت�صيد بهذا النوع من ر�صائل الربيد االإلكرتوين.

اأمن وحماية املعلومات
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عند النظر للوهلة االأوىل لرابط املوقع �صيبدو عاديًا ولكن عندما ت�صع موؤ�صر الفاأرة عليه �صيظهر رابط ملوقع اآخر. و�صتجد اأن ر�صالة 

الربيد االإلكرتوين يظهر بها ا�صم املوقع ولكن لي�ض �صحيحًا بالكامل. كما �صتالحظ عدد من الكلمات املحورة يف حمتوى الر�صالة. 

اإدخال ا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور ورقم  اإجتماعي وقد يحتوي على برامج خبيثة. وقد يطلب  اأن�صاأه مهند�ض  هذا املوقع املزيف 

اأو تفعيل احل�صاب. يجمع املهند�ض االإجتماعي هذه املعلومات ليقوم بتزوير  التاأكيد  PIN بق�صد  ال�صري  البنكية والرمز  البطاقة 

بطاقات اأخرى لي�صتخدمها يف �صحب االأموال من ح�صابك امل�صريف.

قد ير�صل اأحد املهند�صني االإجتماعيني ر�صالة اإلكرتونية يذكر فيها و�صول طرد خا�ض بك لدى مكتب الربيد ويرفق بالر�صالة ملف 

يّدعي اأن به معلومات عن اإ�صتالم الطرد، ولكن يف حقيقة االأمر هذه ر�صالة ت�صيد وامللف املرفق هو اأحد الربامج اخلبيثة. ومبجرد 

حتميلك للملف املرفق �صيقوم الربنامج اخلبيث بتثبيت نف�صه على حا�صبك االآيل ثم يقوم بتجميع اأي معلومات يجدها على اجلهاز 

وقد ير�صلها عرب االإنرتنت جلهاز املت�صيد. انظر كيف جنح املهند�ض االإجتماعي يف اإقناعك بتحميل الربنامج اخلبيث على حا�صبك 

االآيل! واالآن وبعد اأن ح�صل على املعلومات اخلا�صة بك، �صي�صتخدمها لعمليات ت�صيد اأخرى واالإحتيال اأو للتحكم يف احلا�صب االآيل 

اخلا�ض بك ملهاجمة اأجهزة اأخرى.

ملاذا �ُصمي بالت�صيد؟

ُوِجد اأن طريقة ا�صتخدام املهند�ض االإجتماعي للربيد االإلكرتوين متامًا 

مثل ا�صتخدام اأي �صخ�ض ل�صنارة �صيد ال�صمك. فاملهند�ض االإجتماعي 

يقوم باإلقاء »الُطْعم« وهو االإ�صارة بجائزة مالية اأو وجود حالة طارئة 

باأخذ  �صخ�ض  اأي  �صيقوم  كان  اإن  لريى  الفورية،  للم�صاعدة  حتتاج 

الُطعم ومن ثم ا�صطياده بحيل املهند�ض االإجتماعي.

يقوم املهند�ض االإجتماعي باإر�صال اأكرب عدد من الر�صائل وهو يعلم اأنه 

ال�صخ�صية  الر�صالة مبعلوماته  ل�صخ�ض واحد لريد على  فقط يحتاج 

لي�صتويل على اأمواله يف النهاية.

الت�صيد
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اأنواع الت�صيد

هناك اأنواع خمتلفة الأ�صاليب الت�صيد، نذكر منها :

�صركة  اأو  ل�صخ�ض  ت�صيد  ر�صالة  اإر�صال   –  Spear Phishing املوّجه  الت�سيد 

تخ�ض  معلومات  على  احل�صول  هو  االإجتماعي  املهند�ض  هدف  ويكون  معينة، 

ر�صالة  تبدو  اأن  االإجتماعي  املهند�ض  �صيحر�ض  ال�صركة.  هذه  اأو  ال�صخ�ض  هذا 

الربيد االإلكرتوين مر�صلة من �صخ�ض ذو ثقة، مثل موظف اآخر اأو �صديق اأو املدير 

التنفيذي اخلا�ض بال�صركة. 

اإيل  ر�صائل  – اإر�صال   Smishing النقالة  الهواتف  ر�سائل  الت�سيد عن طريق 

�صفة  باإنتحال  االإجتماعي  املهند�ض  يقوم  الت�صيد.  بهدف  النقالة  الهواتف 

�صخ�صية ذات اأهمية اأو ذات ثقة الإقناع م�صتقبل الر�صالة بالرد عليه ببيانات �صخ�صية اأو معلومات خا�صة.

الت�سيد عن طريق املكاملات الهاتفية الآلية Vishing – يقوم املهند�ض االإجتماعي 

م�صبقًا بت�صجيل الر�صائل ال�صوتية من اأجل املكاملات الهاتفية االآلية، حيث يطلب 

من متلقي املكاملة اإدخال رقم البطاقة االإئتمانية اأو غريها من التفا�صيل �صفهيًا 

اأو عن طريق لوحة مفاتيح الهاتف. ويقوم املهند�ض االإجتماعي بت�صجيل ر�صالة 

�صوتية تذكر اأن هناك م�صكلة تقنية اأدت اإىل فقد اأحد العمليات ال�صرائية ببطاقة 

يتلقى  الذي  ال�صخ�ض  يقوم  اأخرى.  مرة  البطاقة  رقم  اإدخال  ويجب  االإئتمان 

الر�صالة باإدخال املعلومات وتقوم اأحد االأجهزة بت�صجيله على الفور اأثناء اإجراء 

املكاملة.

اأمن وحماية املعلومات
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ملاذا يقع النا�ض يف الت�صيد؟

املهند�صون االإجتماعيون يعرفون جيدًا كيف يتم اإ�صتقطاب النا�ض واإقناعهم بتنفيذ ما يريدون.

كلنا نحب م�ساعدة الآخرين

اإذا �صادفت �صخ�صًا يحتاج للم�صاعدة، ف�صتقوم مب�صاعدته على الفور. قد يكون 

الو�صول ملكان  ت�صاعده على  اأن  تلميذ جديد مبدر�صتك ويريدك  ال�صخ�ض  هذا 

ي�صعر  الأنه  الطعام  ل�صراء  املال  بع�ض  ما  �صخ�ض  منك  طلب  لو  فماذا  ف�صله. 

باجلوع؟ اأو اأن تعريه بطاقتك البنكية ليتمكن من �صراء مالب�ض جديدة بداًل من 

بالفعل  ال�صخ�ض  كان هذا  ما  اإذا  معرفة  ال�صهل  فلي�ض من  القدمية؟!  مالب�صه 

اإفرتا�ض ح�صن  الب�صر  ولكن طبيعة  اأنه يكذب عليك.  اأو  يحتاج ما يطلبه منك 

النوايا يف االآخرين، ومن هذا املنطلق ير�صل املهند�ض االإجتماعي ر�صائل بريد 

اإلكرتوين حتتوي على ق�ص�ض موؤثرة جتعلك ت�صعر ب�صرورة القيام بامل�صاعدة. 

جتذبنا الهدايا والعرو�س اخلا�سة

الكثري من النا�ض تغريهم الهدايا اأو اأي فر�ض للح�صول على املال، لذلك 

تعر�ض ر�صائل الت�صيد مبالغ كبرية من املال، االأمر الذي يجعلنا ال ننتبه 

جيدًا ومن ثم نتخذ قرارات غري مدرو�صة.

بعمل  االأ�صخا�ض  بع�ض  من  فريق  قام  مرات،  عدة  تكرارها  مت  جتربة  يف 

فطلبوا  للم�صتخدمني.  املرور  كلمات  قوة  مدى  ميدانية عن  ودرا�صة  م�صح 

من اجلمهور اإعطاء كلمات املرور اخلا�صة بهم مقابل لوح من ال�صيكوالته. 

وبالفعل قام العديد من اجلمهور باإعطاء كلمات املرور اخلا�صة بهم مقابل 

لوح ال�صيكوالته.

الت�صيد
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ل نفكر جيداً مع وجود اأمر عاجل اأو طارىء

اإن املهند�صني االإجتماعيني يعلمون جيدًا باأن البع�ض ال يتخذون القرار ال�صائب 

وقت الطوارئ. ويتم الرتكيز فقط على القيام بعدد حمدد من االأمور يف وقت واحد. 

تلقيت  فاإذا  ملحًا.  اأمرًا  ال�صخ�ض  يعتقده  ما  على  من�صب  الرتكيز  يكون  وغالبًا 

�صينتابك  اأو مهاجمته،  االلكرتوين  قد مت غلق ح�صابك  اأنه  يذكر  اإلكرتوين  بريد 

القلق بالتاأكيد. واالأ�صئلة التي �صتدور براأ�صك هي »ما الذي حدث حل�صابي؟ اأمتنى 

احل�صاب  هذا  عرب  البنكي  ح�صابي  اأو  معلوماتي  ب�صرقة  مرتبط  االأمر  يكون  اأال 

االلكرتوين ؟«. اأ�صف اإىل ذلك و�صول ذلك الربيد االإلكرتوين وقت اإن�صغالك ب�صئ 

مهم اأو �صعورك بالتعب، ف�صيوؤدي ذلك بالتاأكيد يف وقوعك �صحية حلَيل املهند�ض 

االإجتماعي.  

من ال�صهل حماية اأنف�صنا من الوقوع  فري�صة الت�صيد، فقط عليك التفكري جيدًا قبل الرد على اأي من ر�صائل الربيد االإلكرتوين.

اأمن وحماية املعلومات
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تعرف على ر�صائل الت�صيد االلكرتوين وجتنبها

هذه بع�ض االإر�صادات و الن�صائح لت�صاعدك على جتنب وحماية نف�صك من الت�صيد االلكرتوين.

ل ترد على الر�سائل الإلكرتونية التي تطلب بيانات �سخ�سية اأو معلومات خا�سة

اإذا و�صلك بريد اإلكرتوين غريب يطلب منك اإر�صال اأي معلومات �صخ�صية اأو خا�صة، قم بحذفه 

فورًا. ال يحق الأي �صخ�ض غريب اأن يطلب منك اأي معلومات تخ�صك اأو تخ�ض ويل اأمرك. ال 

ترد على تلك الر�صائل واحذفها على الفور.

داخل  روابط  اأية  على  ال�صغط  منك  يطلبون  ال  والبنوك  الر�صمية  االإلكرتونية  املواقع  معظم 

ر�صائل الربيد االإلكرتوين التي ير�صلونها وال يطلبون اإر�صال ا�صم امل�صتخدم اخلا�ض بك اأو كلمة 

املرور.

ل ت�سغط اأي روابط ملواقع اإلكرتونية مرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين املر�سلة من الغرباء

اإذا و�صلتك اأية ر�صائل تبلغك اأنه قد مت غلق ح�صابك اخلا�ض ويجب ال�صغط على الرابط املرفق بالر�صالة الإدخال ا�صم امل�صتخدم 

اأو  للم�صرف  االأ�صلي  املوقع  زيارة  ولكن عليك  اأبدًا.  الرابط  ت�صغط على  فتح احل�صاب، فال  واإعادة  االأمر  املرور الإ�صالح  وكلمة 

ال�صركة واإذا كان هناك اأي م�صكلة، تاأكد اأن املوقع �صيقوم باإبالغك فورًا.

ل تفتح اأي ملفات مرفقة بر�سائل الربيد الإلكرتوين املر�سلة من الغرباء

اإذا و�صلتك اأي ر�صالة بها ملفات مرفقة ومر�صلة من �صخ�ض غريب اأو �صركة مل ت�صمع عنها اأو مل تتعامل معها من قبل، ال تفتح تلك 

املرفقات، الأنها بب�صاطة قد حتتوي على برامج خبيثة تقوم بتثبيت نف�صها على جهاز احلا�صب االآيل اخلا�ض بك. احمي نف�صك وال 

تفتح تلك املرفقات.

الت�صيد
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حدث  برنامج مكافحة الفريو�سات  دائما على اآخر 

حتديث

لنفرت�ض اأنك وعن طريق اخلطاأ، �صغطت على رابط موجودايف 

لربنامج  ميكن  املرفقة.  امللفات  اأحد  فتحت  اأو  الر�صائل  اأحد 

ي�صتطيع  ي�صاعدك يف حماية جهازك.  اأن  الفريو�صات  مكافحة 

الربنامج ك�صف الربامج اخلبيثة اإذا حافظت على حتديثه اأوال 

باأول.

ولكن يف حال اإ�صابة جهازك، فاأبلغ ويل اأمرك على الفور ليطلبا 

امل�صاعدة من متخ�ص�ض للتخل�ض من الربامج اخلبيثة.  

ل تخالف القواعد !

اإر�صالها  اأو  اأو اخلا�صة مع االآخرين  لقد تعلمت من خالل هذا الدر�ض القاعدة املهمة وهي )عدم م�صاركة املعلومات ال�صخ�صية 

الأحد(. وعندما تتذكر هذه القاعدة  قبل اأن تفتح اأي مرفق اأو رابط م�صبوه يف ر�صالة بريد اإلكرتوين و�صلتك اأو اأي موقع يطلب منك 

هذا النوع من املعلومات، حينها تكون قد ح�صنت نف�صك من خماطر الت�صيد االلكرتوين. اأما اذا �صككت مبحتوى اأي ر�صالة غريبة، 

فا�صت�صر ويل اأمرك ب�صاأنها قبل القيام باأي ت�صرف.

اأمن وحماية املعلومات
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الت�صيد اللكرتوين

متعن جيدا يف ر�سالة الربيد الإلكرتوين التالية وهي مثال للت�سيد 

اللكرتوين.

ثم اأجب عن اال�صئلة التالية:

من الذي يدعي اإر�صال هذا الربيد االإلكرتوين؟  .1

ماذا تطلب هذه الر�صالة من م�صتلمها؟  .2

هل باالإمكان اأن تعرف اإن كان الرابط يف نهاية الر�صالة �صحيحًا   .3

اأم ال؟

اإذا قام م�صتلم الر�صالة بالرد عليها، ماذا ميكن اأن يحدث؟  .4

كيف ميكن مل�صتلم تلك الر�صالة حماية نف�صه؟  .5

االإجتماعي  املهند�ض  ي�صتخدمها  اأن  ميكن  التي  االأ�صاليب  هي  ما   .6

الإغراء اأي �صخ�ض باالإف�صاح عن كلمة املرور اخلا�صة به؟

 

_____________________________

_____________________________   

_____________________________  
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اأمــــن وحــــمــــايــــة الــــمــــعــــلــــومــــات

اأمن الأجهزة 

النقالة
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احلا�سب الآيل املحمول Mobile Computers – املق�سود به اأي نوع من اأنواع احلا�سب الآيل الذي ميكن حمله معك ب�سهولة 

اإىل اأي مكان.

تعريفات

اأمن االأجهزة النقالة
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اأمن احلا�صب االآيل النقال

كانت اأجهزة احلا�صب االآيل يف ال�صابق كبرية احلجم وثقيلة الوزن، االأمر الذي جعل نقلها م�صاألة �صعبة ومرهقة، اإىل جانب اأن 

حمتوياتها كانت قابلة للك�صر اأو التلف. 

ثم ظهر اأول حا�صب اآيل نقال، ولكنه كان ثقيل الوزن اأي�صا. أوزبورن1 هو اأول جهاز حا�صب اآيل نقال ُيطرح للبيع يف االأ�صواق يف عام 

1981، وكان يزن تقريبًا 11 كجم – اأي اأثقل 11 مرة من احلوا�صيب النقالة التي ن�صتخدمها اليوم، و كان من املمكن حمله للبيت 

للعمل عليه ولكن مل يكن باالإمكان حمله اأثناء التجول يف اأي مكان اأو العمل عليه اأثناء رحلة �صفر. ومل يكن يت�صل باالإنرتنت الأنها 

مل تكن قد اأن�صئت بعد، ومل تكن �صعة التخزين املوجودة به باحلجم الكايف لتخزين العديد من املعلومات مثلما هو احلال يف اأيامنا 

هذه.

عندما تطورت تقنيات الت�صنيع احلديثة، مت تركيب اأجزاء اأ�صغر للحا�صب االآيل، واأ�صبح حجم احلا�صب اأ�صغر واأ�صهل يف حمله 

اأثناء التجول يف اأي مكان. االآن ميكنك اأن جتد احلوا�صيب مبختلف االأ�صكال واالأحجام واالألوان. واأينما وجدت و�صيلة لالإت�صال 

باالإنرتنت، ميكنك اجللو�ض والعمل على حا�صوبك النقال والتوا�صل مع 

من حتب، فال عجب اأن العديد من النا�ض االآن ينجزون بع�ض اأعمالهم 

اأثناء التنقل اأوال�صفر.

يف  االإلكرتوين  الربيد  وفتح  امللفات  على  العمل  للم�صتخدمني  ميكن 

اأي مكان الأن اأجهزة احلا�صب االآيل اجلديدة االآن اأ�صغر واأكرث قوة. 

ر�صائل  قراءة  وميكنهم  يريدون،  مكان  الأي  ملفاتهم  نقل  وميكنهم 

الربيد االإلكرتوين وتخزين امللفات على الهواتف الذكية. لذلك ميكنك 

وجود  م�صافر.  واأنت  الفيديو  اأفالم  وم�صاهدة  امللفات  وقراءة  العمل 

اأجهزة خفيفة و�صغرية احلجم يجعل حياتنا اأ�صهل كثريًا حيث ميكن 

اإ�صتخدامها يف الكثري من االأماكن.

اأمن وحماية املعلومات
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الأجهزة النقالة

 فكر يف كيفية اإ�صتخدام اأجهزتك النقالة، وذلك يت�صمن احلا�صوب النقال والهاتف النقال.

ما هي نوع املعلومات التي تتوقع اأن جتدها على الهاتف الذكي ال�سخ�سي؟  .1

______________________________  

______________________________  

ما نوع املعلومات التي تخزنها عادة على هاتفك الذكي؟  .2

______________________________  

______________________________  

ما نوع امل�ساكل التي قد تواجهها اإذا فقدت هاتفك الذكي؟  .3

______________________________  

______________________________  

اإذا فقدت هاتفك النقال، فكم �ستاأخذ من الوقت لتتمكن من اإ�سرتجاع قائمة الإت�سال اخلا�سة بك؟  .4

______________________________  

______________________________  

اأمن االأجهزة النقالة
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خماطر اإ�صتخدام االأجهزة النقالة

اإن اإمكانية حمل هاتف يحمل كل اأ�صماء واأرقام من تعرفهم و�صور واأنا�صيد وكتب واأفالم فيديو ووثائق اإىل جانب االإت�صال باالإنرتنت 

ل�صئ رائع. ولكن قبل ع�صر �صنوات مل يكن الكثري من النا�ض يعتقدون اأنه �صيكون ممكنًا فعل ذلك. واملده�ض اأن تلك االأجهزة تتطور 

لي�ض فقط  االأجهزة  تلك  يعمل على  يجعل معظمنا  الذي  االأمر  االإ�صتخدام.  واأ�صهل يف  واأ�صغر  اأ�صرع  فت�صبح  الوقت  اأكرث مبرور 

بعيدًا عن االأجهزة املكتبية ولكن بعيدًا عن اأي مكتب ومكان عمل. بالتاأكيد راأيت العديد من االأ�صخا�ض الذين يقومون با�صتخدام 

اأجهزتهم النقالة يف االأماكن العامة. هذا االأمر قد يعنى تعُر�ض املعلومات املوجودة على تلك االأجهزة للمخاطر و لل�صياع اأو التلف.

ما الذي ميكن اأن يحدث لهاتفك الذكي اأو حا�صبك النقال؟

املعلومات  �صياع  وبالتايل  اجلهاز  ي�صيع  اأن  املمكن  من  	•
املوجودة عليه.

كامل. ب�صكل  يتلف  اأو  اجلهاز  منك  ي�صقط  اأن  املمكن  من  	•
من املمكن اإلتقاط املعلومات عن طريق ال�صبكات الال�صلكية  	•

العامة.

تدري لريى  واأنت ال  النا�ض  اأحد من  يراقبك  اأن  املمكن  من  	•
ما تقوم به على اجلهاز.

اأمن وحماية املعلومات
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لنلقي االآن بنظرة على النقاط ال�صابقة،  وكيف ميكن اأن توؤثر علينا.

فقدان اجلهاز

ماذا لو ن�صيت هاتفك الذكي عند اأحد اأ�صدقائك 

لن  اأنك  يعني  هذا  املدينة؟  خارج  ي�صكن  الذي 

ت�صتطيع ا�صتخدام الهاتف لبع�ض الوقت وقد يكون 

ذلك مزعجًا بالن�صبة لك، الأنك لن ت�صتطيع اإجراء 

الر�صائل  واإ�صتقبال  اأواإر�صال  الهاتفية  املكاملات 

الن�صية. وعندها �صت�صطر لقراءة ر�صائل الربيد 

االإلكرتونى على حا�صبك االآيل.

عند  النقال  حا�صبك  ن�صيت  اأنك  تخيل  واالآن 

ب�صاأن  لها  حاجة  يف  اأنت  معلومات  وبه  �صديقك 

م�صروع مدر�صي. اأ�صبحت امل�صكلة االآن اأكرب من جمرد »اإزعاج« الأن هذا االأمر �صيوؤثر على قدرتك على اإنهاء امل�صروع.

هناك العديد من رجال االأعمال الذين ي�صتخدمون اأجهزة مثل الهواتف الذكية واحلوا�صيب النقالة واحلوا�صيب اللوحية. اإن �صياع 

اجلهاز ولو ليوم اأو يومني، يعني م�صكلة كبرية لهم. واإذا كان اجلهاز يحتوي على املعلومات اخلا�صة باأعمالهم فبالتايل �صيوؤثر ذلك 

على اإجناز واإمتام تلك االأعمال يف وقتها.

اأمن االأجهزة النقالة
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�سرقة املعلومات

من خماطر �صياع الهاتف الذكي اأو احلا�صب االآيل النقال اأن يجده �صخ�ض اآخر ومن ثم يح�صل 

على املعلومات التي توجد عليه. قد تكون خزنت عليه بع�ض املعلومات اخلا�صة مثل كلمات املرور 

ورقم بطاقتك البنكية ومعلومات اأخرى �صخ�صية و هامة، وبهذا ال�صكل يح�صل عليها حني يلتقط 

جهازك.

قد يتعمد �صخ�ض ما �صرقة احلا�صب االأيل النقال اأو الهاتف الذكي اخلا�ض ب�صخ�ض اآخر يعمل 

يف اإحدى ال�صركات الكربى بهدف معرفة املعلومات ال�صرية عن تلك ال�صركة التي يعمل بها. ومن 

اأو االإ�صتفادة من  اأن يتم �صرقة اجلهاز الأنه ذو قيمة اإذ ميكن بيعه مببلغ كبري من املال،  املمكن 

املعلومات املوجودة بداخله.

وما يجعل �صرقة تلك االأجهزة �صئ خطري هو عدم حمايتها جيدًا بكلمة مرور اأو اإقفال ال�صا�صة. 

فاإذا وجده اأحد من النا�ض �صيتمكن بكل �صهولة من االإطالع على ما بداخل اجلهاز من معلومات.

تلف اجلهاز

اإذا تلف اجلهاز بالكامل ب�صكل ال ميكن ا�صتخدامه مرة اأخرى، فهذا يعني 

فقد و�صياع كل املعلومات والبيانات على هذا اجلهاز. وكما ذكرنا من قبل 

اأن فقد جهازك واملعلومات التي بداخله قد ينتج عنه العديد من امل�صاكل 

التي من املوؤكد بعدم رغبتك يف الوقوع فيها. اإذن تلف هاتفك الذكي هذا 

يعني عدم القدرة على اإجناز اأعمالك اأو و�صولك للمعلومات التي عليه اأو 

فتح بريدك االإلكرتوين. ولن ت�صتطيع االإت�صال بويل اأمرك و�صتفقد اأرقام 

كل من تعرفهم.

قد يتلف اجلهاز بالكامل اإذا مت �صكب اأي �صائل عليه اأو وقع على االر�ض. 

فاإذا مل حتافظ على اأجهزتك االإلكرتونية قد تفقد كل ما يحتويه اجلهاز 

من ملفات ومعلومات خمزنة اأو تفقد اجلهاز بالكامل مبا فيه.

اأمن وحماية املعلومات
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الإهمال

حني ت�صتخدم جهازك يف االأماكن العامة، فمن املمكن اأن يرى اأو ي�صمع اأي 

�صخ�ض ما تقوم به واأنت ال ت�صعر. من اجلائز اأن يتحدث رجال االأعمال عن 

وقد  يتعامل معهم.  الذين  والزبائن  ال�صركات  اأ�صماء  ذكر  اأو  العمل  اأ�صرار 

يكون اأحد املناف�صني يف نف�ض قطاع االعمال يجل�ض باجلوار وي�صتمع ملا ُيقال، 

اأو اأن يكون �صخ�ض ما يف القطار ويذكر كلمة املرور اخلا�صة به اأثناء التحدث 

الأحد ممثلي البنك الذي يتعامل معه وهذا يعني االإف�صاح عن معلومات قيمة 

ملن حوله من راكبي القطار.

وكذلك العمل على احلا�صب االآيل النقال يف االأماكن العامة اأمر له خطورته. 

فاإذا كنت تقوم باإدخال كلمة املرور اخلا�صة بربيدك االإلكرتوين اأو ح�صابك 

البنكي، قد يكون هناك من يراقب �صا�صتك واأنت ال تدري. فكن حذرًا عند 

التعامل مع املعلومات ال�صخ�صية اأو اخلا�صة يف االأماكن العامة.

اأمن االأجهزة النقالة
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Public Wi-Fi صبكات االإنرتنت الال�صلكية العامة�

هناك العديد من املقاهي والفنادق وغريها من االأماكن العامة 

تداُول  ولكن  جمانًا.  الال�صلكي  االإنرتنت  خدمة  توفر  التي 

اآخرين  للك�صف من قبل  يعر�صها  ال�صبكات  تلك  املعلومات على 

ممن يعملون على نف�ض ال�صبكة. ي�صتخدم جهاز توزيع املعلومات 

الال�صلكي موجات الراديو التي تنتقل عرب الهواء. وهناك بع�ض 

املعلومات  لك�صف  ا�صتخدامها  ميكن  التي  املجانية  الربامج 

املواقع  بع�ض  تزور  كنت  فاإذا  الال�صلكية.  ال�صبكة  عرب  املتنقلة 

العادية اأو تلعب األعاب على االإنرتنت، فلي�ض هناك م�صكلة. ولكن 

ماذا لو كنت تقوم ببع�ض العمليات امل�صرفية يف  ح�صابك البنكي 

على املوقع الر�صمي للبنك، اأو تقوم باإدخال كلمة املرور اخلا�صة 

بربيدك االإلكرتوين؟ قد يكون هناك من يراقب موجات ال�صبكة 

الال�صلكية تلك، وبالتايل ميكنه االإطالع على كل ما تقوم اأنت به 

من عمليات الكرتونية.

املقلق يف ا�صتخدام النا�ض ل�صبكات االإنرتنت الال�صلكية اأنهم ال 

يعتربونها م�صدرًا الأي تهديدات اأمنية، يف حني اإذا مت تناقل بيانات �صخ�صية اأو معلومات خا�صة على هذه ال�صبكات، فقد ي�صكل  

ذلك خطرًا على �صاحبها.

اأمن وحماية املعلومات
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احمي نف�صك عند ا�صتخدام االأجهزة النقالة

لقد ناق�صنا فيما �صبق اأهم املخاطر املحيطة  با�صتخدام االأجهزة النقالة، فلن�صتعر�ض معًا طرق احلماية اأثناء ا�صتخدامها.

احر�س اأن يكون جهازك دائماً معك

له بحيث  االإنتباه  باأي مكان دون  النقال  اأو حا�صبك  الذكي  ال ترتك هاتفك 

اأي �صئ  اأن تن�صاه يف مكان ما. فمن املمكن ن�صيان  اأو  لل�صرقة  يكون عر�صة 

اإن تركته دون انتباه يف اأي مكان ما ومل ت�صعه يف جيبك اأو حقيبتك. ودائمًا 

كل  فقدت  اإذا  �صت�صعر  مباذا  عليه.  ما  �صياع  يعني  اجلهاز  �صياع  اأن  تذكر 

املف�صلة  واالأغاين  واالأنا�صيد  اأو�صورك  النقال  على حا�صبك  الهامة  ملفاتك 

لديك املوجودة على هاتفك الذكي  ؟

ت�سغيل خا�سية اإقفال ال�سا�سة على اجلهاز النقال

النقالة  االآلية  واحلا�صبات  الذكية  الهواتف  فيها  النقالة مبا  االأجهزة  جميع 

اأخرى. قم بتفعيل  تلك  اإدخال كلمة مرور لفتحها وا�صتخدام اجلهاز مرة  اأو حفظ ال�صا�صة الذي يتطلب  ت�صمح باإقفال ال�صا�صة 

اخلا�صية، وبهذه الطريقة لن يتمكن اأحد من احل�صول على املعلومات املوجودة على اجلهاز يف حالة �صياعه. واحر�ض اأن تكون 

 ،password كلمة املرور �صعبة التخمني على االآخرين و�صهلة التذكر بالن�صبة لك. ال ت�صتخدم كلمات مرور مثل 0000 اأو 1234 اأو

فهذه جميعها اأ�صهر كلمات املرور �صيحاول من ا�صتوىل على جهازك جتربتها اأواًل.

عمل ن�سخة اإحتياطية من املعلومات املوجودة على اأجهزتك

يجب اأن تقوم بعمل ن�صخة اإحتياطية جلميع املعلومات وامللفات املوجودة على 

اأجهزتك مرة كل �صهر على االأقل. بالن�صبة لهاتفك الذكي، قد حتتاج لتو�صيله 

باحلا�صب االآيل ليقوم احلا�صب بعمل الن�صخة االإحتياطية. وقد حتتاج حلا�صب 

اآيل اأخر اأو قر�ض �صلب نقال لعمل ن�صخة اإحتياطية حلا�صبك النقال. وبهذه 

لفقد  اأدى  طارىء  ظرف  الأي  النقالة  اأجهزتك  من  اأي  تعر�ض  اإن  الطريقة 

املعلومات املخزنة عليه، فال تقلق الأنك قمت بعمل ن�صخ اإحتياطة لها.

اأمن االأجهزة النقالة
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احر�س على حتديث جهازك اأوًل باأول

الذكي  هاتفك  اأو  النقال  حا�صبك  على  املوجودة  والربامج  الت�صغيل  برامج  حتديث  يجب 

التحديثات تزود  اأن  االأقل. قد تعتقد  التحديثات مرة كل �صهر على  باإجراء  باإ�صتمرار. قم 

جهازك باملميزات اجلديدة، ولكنها تقوم كذلك مبعاجلة امل�صاكل وت�صد الثغرات التي حتاول 

الربامج اخلبيثة الإخرتاق جهازك.

اأن تقوم به هو احلر�ض على ت�صغيل برنامج مكافحة الفريو�صات وحتديثه  اأمر يجب  واأهم 

مهاجمتها  اأو  اإخرتاقها  قبل  اخلبيثة  الربامج  اأو  الفريو�صات  ك�صف  من  ليتمكن  بانتظام، 

جلهازك.

كن حذراً ب�ساأن الأماكن التي ت�ستخدم فيها جهازك

ميكنك ا�صتخدام جهازك النقال يف االأماكن العامة اإذا مل تكن تعمل على البيانات ال�صخ�صية اأو اخلا�صة. ميكنك تَفُقد املواقع 

االإلكرتونية اأو اإر�صال الر�صائل الن�صية اأو متابعة بريدك االإلكرتوين. ولكن ال تقم بالعمل على ح�صابك البنكي االإلكرتوين اأو اأي 

مواقع خا�صة ال�صيما حني تت�صل باالإنرتنت عن طريق  �صبكات االإنرتنت العامة.

احر�ض اأاّل ي�صمعك اأحد عند التعامل مع املعلومات اخلا�صة وال�صرية، واأال يطلع االآخرين على �صا�صات اأجهزتك اأثناء تواجدك يف 

االأماكن العامة.

ا�ستخدم الو�سائل الآمنة للتوا�سل

لقد ناق�صنا من قبل  برتوكول HTTP عندما حتدثنا عن املواقع االإلكرتونية. ميكن اأي�صًا ا�صتخدام الربيد االإلكرتوين عن طريق 

 SSL برتوكول  اإ�صتخدم   .SSL ت�صتخدم  التي  االإلكرتوين  للربيد  معينة  اإعدادات  بها  الهواتف  العديد من  االآمنة. هناك  الو�صائل 

لربيدك االإلكرتوين اإذا اأمكن، الأنها �صتحفظ لك كلمة املرور وحتفظ لك �صرية وخ�صو�صية ر�صائل بريدك االإلكرتوين.

اأمن وحماية املعلومات
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كيف ُت�صتخدم الأجهزة النقالة–1 )جمموعة عمل(

قم بعمل درا�صة م�صحية على  طالب ف�صل اآخر غري ف�صلك. �صمم بنف�صك االأ�صتبيان الذي �صتوزعه على الطالب، والذي يحوي 

اال�صئلة التالية:

كم �صخ�صًا يف الف�صل ميتلك هاتفًا ذكيًا؟  .1

ما هي االأماكن املف�صلة للطلبة الإ�صتخدام الهاتف الذكي؟  .2

ما هي اأهم االأماكن التي يحتاجون الإ�صتخدام الهاتف الذكي بها؟  .3

كم �صخ�صًا ي�صتخدم خا�صية اإقفال ال�صا�صة وكلمة مرور لفتحها؟  .4

كم �صخ�صًا ميتلك حا�صب اآيل نقال؟  .5

ما هي االأماكن املف�صلة الإ�صتخدام احلا�صب االآيل النقال؟  .6

ما هو اأهم مكان يحتاجون الإ�صتخدام احلا�صب االآيل النقال به؟  .7

كم �صخ�صًا ي�صتخدم كلمة مرور لفتح حا�صبه النقال؟  .8

كم �صخ�صًا ي�صتخدم حافظ لل�صا�صة الذي يطفئ اآليا بدون تدخلهم؟  .9

كم �صخ�صًا ي�صتخدم كلمة مرور حلافظ ال�صا�صة؟  .10

اكتب تقريراً يو�سح نتائج الدرا�سة امل�سحية، مع ر�سم بياين يو�سح تلك النتائج.

اأمن االأجهزة النقالة

الدر�س  - 4
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كيف ُت�صتخدم الأجهزة النقالة - 2

قم بدرا�صة م�صحية عن اأفراد عائلتك واأ�صدقائك من خارج املدر�صة.

كم �صخ�صًا يف الف�صل ميتلك هاتفًا ذكيًا؟  .1

ما هي االأماكن املف�صلة لهم الإ�صتخدام الهاتف الذكي؟  .2

ما هي اأهم االأماكن التي يحتاجون الإ�صتخدام الهاتف الذكي بها؟  .3

كم �صخ�صًا ي�صتخدم خا�صية اإقفال ال�صا�صة وكلمة مرور لفتحها؟  .4

كم �صخ�صًا ميتلك حا�صب اآيل نقال؟  .5

ما هي االأماكن املف�صلة الإ�صتخدام احلا�صب االآيل النقال؟  .6

ما هو اأهم مكان يحتاجون الإ�صتخدام احلا�صب االآيل النقال به؟  .7

كم �صخ�صًا ي�صتخدم كلمة مرور لفتح حا�صبه النقال؟  .8

كم �صخ�صًا ي�صتخدم حافظ لل�صا�صة الذي يطفئ اآليا بدون تدخلهم؟  .9

كم �صخ�صًا ي�صتخدم كلمة مرور حلافظ ال�صا�صة؟  .10

اكتب تقريراً يو�سح نتائج الدرا�سة امل�سحية، مع ر�سم بياين يو�سح تلك النتائج.

اأمن وحماية املعلومات
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ن�صائح �رسيعة

 ابحث عن �صيا�صة اخل�صو�صية املوجودة على املواقع التي تقوم يزيارتها دائمًا لتتعرف على نوع املعلومات التي يتم جمعها وكيفية 

ا�صتخدامها. واإذا مل تعجبك �صيا�صة جمع املعلومات اخلا�صة باأي موقع، ال تزودهم باأي معلومات �صخ�صية اأو خا�صة، مثل عنوان 

الربيد االإلكرتوين اأو اأرقام الهواتف واالت�صال.

ال ُتدخل عنوان بريدك االإلكرتوين باأي موقع اإاّل يف حاالت ال�صرورة فقط.  

راجع اآراء وتعليقات الزوار وامل�صرتين ال�صابقني للموقع قبل ال�صراء منه لتزداد معرفة ايجابيات و�صلبيات هذه املوقع، وتاأكد اأنه   

له �صمعة طيبة ويتعامل مع امل�صكالت ب�صكل منا�صب.

احر�ض على وجود و�صائل للتوا�صل مع املوقع اإذا �صادفتك اأي م�صكلة.  

عند الت�صوق على االإنرتنت، تاأكد من وجود و�صلة اآمنة بني املت�صفح واملوقع، وذلك بالتاأكد من وجود  بروتوكول https بجوار   

عنوان املوقع قبل اإدخال بيانات البطاقة البنكية وال�صخ�صية. حتقق من اأن املوقع قانوين با�صتخدام الطرق املتوفرة يف املت�صفح 

اخلا�ض بك.

راجع ح�صابك البنكي باإ�صتمرار للتاأكد من عدم وجود اأي تعامالت مالية اإ�صافية غري التي قمت بها.  

ال ترد على اأي ر�صائل بريد اإلكرتوين تطلب منك بياناتك ال�صخ�صية اأو املعلومات اخلا�صة.  

ال ت�صغط على الروابط املرفقة بر�صائل الربيد االإلكرتوين.  

اأمن وحماية املعلومات
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ال تفتح امللفات املرفقة بر�صائل الربيد االإلكرتوين املر�صلة من الغرباء.  

احر�ض على ت�صغيل برنامج مكافحة الفريو�صات وحتديثه اأواًل باأول.  

ال تخالف القواعد – التي يطمع املهند�ض االإجتماعي منك القيام بها.  

ا�صتخدم كلمات مرور لتاأمني كل اأجهزتك االإلكرتونية الثابتة والنقالة.  

انتبه الأجهزتك النقالة طوال الوقت وال ترتكها يف اأي مكان دون انتباه.  

قم بعمل ن�صخ اإحتياطية ملحتويات جهازك ب�صكل دوري حت�صبًا الأي موقف قد تتعر�ض فيه حمتويات اجلهاز لل�صياع.  

قم بتحديث جهازك با�صتمرار لعالج اأي م�صاكل لنظام الت�صغيل لت�صييق الفر�ض على املخرتقني والربامج اخلبيثة من اإخرتاق   

جهازك.

جتنب احلديث عن البيانات ال�صخ�صية واملعلومات اخلا�صة اأثناء التواجد باالأماكن العامة.  

احر�ض اأاّل يالحظك  اأحد واأنت ت�صتخدم جهازك النقال، وعندما تقوم باإدخال كلمات املرور اأو اأي بيانات �صخ�صية اأخرى.  

اأمن وحماية املعلومات
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اأمن وحماية املعلومات

ما اأهمية مراجعة �سيا�سة اخل�سو�سية املوجودة على املواقع التي تعتاد زيارتها؟  .1

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

لكل نوع من املعلومات التالية، اكتب باأ�سلوبك خماطر تزويد  املواقع بهذه املعلومات.  .2

املخاطر �سبب طلبها  املعلومات 

ا�صم امل�صتخدم وكلمة املرور

عنوان الربيد االإلكرتوين

عنوان املنزل

املف�صالت 

حتتفظ بخ�صو�صية ح�صابك االإلكرتوين ومعرفة ما 

تفعله وما تقوم بزيارته

اإر�صال اإ�صعارات بخ�صو�ض كل ما هو جديد، اإىل 

جانب اإر�صال االإعالنات واملنتجات اجلديدة. 

اإر�صال الهدايا واملرا�صالت والعرو�ض اخلا�صة 

و�صحن ما قمت ب�صراءه من اأي موقع اأو حمل جتاري.

تظهر لك املعلومات التي قد جتذب اإنتباهك.

اإخترب معلوماتك
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ملاذا يجب عليك مراجعة اآراء وتعليقات الزوار ال�سابقني للموقع الذي تنوي الت�سوق منه  قبل القيام ب�سراء اأي �سئ؟ اخرت   .3

الإجابة ال�سحيحة فقط.

لتتعرف على اأ�صهر املنتجات واملعرو�صات. ا.     

لتعرف اإن كان املوقع جدير بالثقة ويوفر الدعم. ب.     

لتعرف اإن كانوا يقدمون اأرخ�ض االأ�صعار. ج.     

كل ما �صبق لي�ض ب�صحيح. د.     

ما هو HTTPS؟ اخرت الإجابة ال�سحيحة فقط.  .4

HTTPSpeed – طريقة اأ�صرع لعر�ض املواقع. ا.     

.HTTP خطاأ اإمالئي يف كتابة بروتوكول ب.     

اإ�صدار من بروتوكول HTTP الذي ي�صتخدم SSL الإخفاء املعلومات املر�صلة من واإىل اأي موقع اإلكرتوين.  ج.     

ما هو الت�سيد اللكرتوين؟  ا�سرح باأ�سلوبك.  .5

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

اأمن وحماية املعلومات
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اأمن وحماية املعلومات

ما هي اأ�سهر الطرق التي ُتقنع النا�س بالرد على ر�سائل الت�سيد؟ اإخرت جميع الإجابات ال�سحيحة.  .6

اإغرائهم بالهدايا واجلوائز. ا.     

اإغرائهم مببالغ كبرية من املال. ب.     

اإبالغهم باأمر طارئ. ج.     

ُيطَلب منهم امل�صاعدة. د.     

ير�صل لهم معلومات �صخ�صية عنهم. هـ.     

كيف حتمي نف�سك من الت�سيد؟ اخرت جميع الإجابات ال�سحيحة.  .7

الرد على الر�صائل التي تطلب البيانات ال�صخ�صية. ا.     

ب.  عدم ال�صغط على الروابط املرفقة بالر�صائل االإلكرتونية من الغرباء.    

عدم فتح امللفات املرفقة بر�صائل الربيد االإلكرتوين من الغرباء. ج.     

قم بت�صغيل برنامج مكافحة الفريو�صات وحتديثه اأول باأول. د.     

ما هي خماطر احلديث عن املعلومات اخلا�سة وال�سخ�سية بالأماكن العامة؟. اخرت جميع الإجابات ال�سحيحة.  .8

ال يوجد اأي خماطر. ا.     

ال تعرف من ي�صتمع اإليك. ب.     

قد ي�صمعك اأحد ما بدون علمك ويقوم با�صتخدام املعلومات للدخول على ح�صابك البنكي اأو بريدك االإلكرتوين اأو  ج.      

اأي اأ�صياء خا�صة اأخرى.   
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كيف تقوم بحماية جهازك النقال؟ اخرت جميع الإجابات ال�سحيحة.  .9

ا�صتخدم كلمة مرور الإقفال اجلهاز. ا.     

ت�صغيل اإقفال ال�صا�صة وحافظ ال�صا�صة جلميع االأجهزة واحلا�صب االآيل. ب.     

تاأكد من حمل جهازك معك با�صتمرار. ج.     

قم بعمل ن�صخة اإحتياطية على حا�صب اآيل اآخر. د.     

قم بتحديث جهازك والربامج املتواجدة عليه اأواًل باأول. هـ.     

10. ا�سرح باأ�سلوبك اأهمية ت�سغيل حافظ ال�سا�سة للهاتف والأجهزة النقالة وجهاز احلا�سب الآيل.

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

اأمن وحماية املعلومات
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اأمن وحماية املعلومات
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اأمن وحماية املعلومات
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