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اهم المحاور

احصائيات عن االختراقات

 االنهجومات الكترونية تحصل

ادوات امن المعلومات

االستنتاجات والمقترحات
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هجومات الكترونية تحصل االن

https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/li

vemap.html
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https://threatmap.checkpoint.com/ThreatPortal/livemap.html


DEFENSE)العمقالدفاع في  IN DEPTH)

جوماتهو استخدام اكثر من وسيلة دفاعية باكثر من طريقة للتصدي لله.
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المعلوماتادوات امن 

 الفيروسات مضاداتAntivirus software))

 كلمات المرورAuthentication and password security))

 المقاييس الحيوية(Biometrics))

 المنطقة منزوعة السالح(Demilitarized zones (DMZ)))

 التشفير(Encryption))

 الجدار الناري(Firewalls (hardware or software))

 انظمة اكتشاف االختراقIntrusion detection systems 

(IDS))

 االتسجيل والتدقيق(Logging and auditing))
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المعلوماتادوات امن 

 كاشف الثغرات(Vulnerability scanners))

 االمن المادي(Physical security)

 سيطرة الوصول(access control))

 التدريب التوعوي(Internet Security Awareness Training))

 الشبكة االفتراضية الخاصة(Virtual private network (VPN)))

 وضع الحماية(Sandboxing))

 انظمة منع االختراق(Intrusion Protection System (IPS)))
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كلمات المرور

التستخدم كلمة المرور اال لحساب واحد فقط

التًضمن اسمك في كلمة المرور

رقم التستخدم معلومات لها عالقة بك النها يسهل تخمينها مثل

.سيارتك او رقم هاتفك

التستخدم ارقام فقط او احرف فقط.

التستخدم كلمة صريحة موجودة في القاموس

 احرف6التستخدم كلمة مرور اقل من

استخدم خليط من الحروف واالرقام والرموز

تهااستخدم كلمات مرور يسهل تذكرها لكي التضطر الى كتاب.

 بسرعةاستخدم كلمات مرور يمكنك كتابتها
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المرورنصائح الختيار كلمات 

اليفضليفضل

$A6@hSabah

Il$&fI like swimming 

and football
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((DMZالمنطقة منزوعة السالح 
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حجب الشبكة الداخلية عن االنترنت عندما يكون هنالك خدمة مقدمة من •
.الشبكة الداخلية لمستخدمين من خارج الشبكة

.فقطيسمح للمستخدمين من الخارج الوصول الى المنطقة محضورة السالح•



التشفير

ق مع مجهز الخدمةتفعيل التشفير لشبكتك المحلية بالتنسي

 الخاصةاالفتراضية استخدم الشبكة

 استخدمHTTPS

المتصفح المشفر

 التطبيقات المشفرة مثلWhatsApp
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الجدار الناري
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انواع انظمة كشف االختراق

وتقوم هذه االنظمة. برمجي ومادي: يأتي على نوعين

اف بتحليل المحتوى واطالق تحذيرات في حال اكتش

.هجوم

ابقة او مطابقة مع الهجومات الس: يستخدم احدى تقنيتين

.استخدام الذكاء االصطناعي لتخمين وجود هجوم

16



PHYSICAL)المادي االمن  SECURITY)

كاميرات المراقبة.

انظمة االنذار

بطاقات الدخول الحيوية

تأمين االنارة المستمرة

تفعيل دور االستعالمات

اسوار الحماية

وغيرها...

17



(VPN)الشبكة االفتراضية الخاصة 
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كاشف الثغرات

طاء تقوم شركات البرامجيات بين الحين واالخر باكتشاف اخ

سبب هذا ليس اال)برمجية لديها لذلك تطلق تحديثات لبرامجها 

!(الوحيد

يتسابق المهاجمون المتالك اكبر عدد من الثغرات.

ات هنالك مواقع تنشر اخر الثغرات المعلن عنها من قبل شرك

البرامجيات
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((SANDBOXINGوضع الحماية 
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االستنتاجات والمقترحات

الشبكة االمينة غير موجودة نهائيا.

 ضرورة التوعية المستمرة بمخاطر االختراقات االلكترونية من خالل

.  الصحف واالعالم المرئي والمسموع

التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على االختراق.

ع مايمكنوباسراستخدام البرامج االصلية والتحديث لتلك البرامج باستمرار.

 استخدام اكثر من برنامج دفاعي.

ضرورة بناء قدرات وطنية للدفاع االلكتروني.

عدم استخدام البرامج مشبوهة المصدر.
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QUESTIONS


