
اشهر الهجمات السيبرانية
الية عملها وطرق تجنبها

المهندس قيصر بهاء

حداث السيبرانية
أ
الفريق الوطني لإلستجابة لل



مقدمة

نها متحولة عن الطرق السلبية القائمة على الحلول الج"
أ
مها، وا زئية إلى الطرق اإليجابية ال تزال تقنيات االمن السيبراني تواصل تقدَّ

صبح من الضروري عل
أ
ى مدراء االنظمة التعرف القائمة على حلول شاملة توفر إمكانيات التعرف على الهجوم واحتوائه والحجر عليه لذلك ا

"على اهم الهجمات واالليات والتدابير الرادعة لها



(Malware)البرمجيات الخبيثة -1

منمتنوعةلمجموعةشاملمصطلحهو
مجياتبر عنعبارةوهيالسيبرانيةالتهديدات

الحاســـوبوظائـــفالستهــدافبرمجتهايتم
والبياناتسرقةوربماوتدميرها

أ
نظماستهدافا

عملفيللتحكموتخطيهاللحاسوبالحماية
.الحاسوب



(Malware)البرمجيات الخبيثة -1

بعض
البرامجيات 

الخبيثة

Viruses

Worms

Ransomware

Adware

Trojans Horse

Spyware



(Malware)البرمجيات الخبيثة -1

:اعراض إصابة حاسوبك بإحدى البرمجيات الخبيثة 

.زيادة في استخدام المعالج بشكل مبالغ فيه•
و تصفح االنترنتبطئ •

أ
.سرعة الحاسوب ا

نترنت•
أ
.مشاكل في االتصال باال

.توقف مفاجئ لبعض البرامج•
و ازالة بعض الملفات•

أ
.تعديل ا

.ظهور ملفات او برامج غريبة•
.تشغيل او ايقاف او اعادة ضبط برامج من تلقاء نفسها•
.اداء غريب للحاسوب•
.رسائل الكـترونية يتم ارسالها دون علم المستخدم•



حد البرامج الخبيثة
أ
كيفية تجنب اإلصابة با

كداتكنلمإذاوالروابطالمرفقاتفتحعدم•
أ
نهامتا

أ
.بهموثوقمصدرمنا

برنامجحديثتعلىوالحفاظمحدثةالغيراوالقديمةوالمصدرمعروفةالغيروالبرامجالمسروقةالبرامجاستخدامتجنب•
.بانتظامالفيروساتمكافحة

كد•
أ
نمنالتا

أ
مانتتحديثااخريستخدم(واللينوكسوالماكويندوز مثل)الكمبيوترجهازفيالتشغيلنظاما

أ
.اال

.ضارةامجبر علىتحتويقدالتيوالمرفقاتالملفاتنقلتمنعوالتيوالمحدثة،القويةالحمايةجدراناستخدام•

.روتينيبشكلللبياناتاالحتياطيلنسخا•



(Phishing)التصيد او الخداع -2

حيانمنكـثيرفي
أ
جهةمناناتبيعلىللحصولطلبتقديميتماال

عبريالياالحتالتصيدهجماتإرساليتمحيثبها،موثوقخارجية

وإدخالرابطعلىالنقرالمستخدمينمنوتطلباإللكـترونيالبريد

صبحتوقد.الشخصيةبياناتهم
أ
كـثريالياالحتالتصيدرسائلا

أ
ا

خيرة،السنواتفيتطورا 
أ
علىالصعبمنجعلممااال

الواجهاتنعالحقيقيةالمواقعواجهاتبينالتمييزالمستخدمين

االحتياليصيدللتاإللكـترونيالبريدرسائلتذهبماوغالباالمزيفة،

Junk)فيهامرغوبغيركرسائل or Spam).



و الخداع
أ
كيفية تجنب اإلصابة بهجمات التصيد ا

ومروركلمةكـتابةقبل•
أ
كدمستخدم،اسما

أ
يلديككانإذا.الحقيقيةالصفحاتفيوجودكمنتا

أ
عنوانوصبخصشكا

دخلتقدكنتإذا.بياناتكإدخالعدمالضروري فمنالعناوين،شريطفيالويب
أ
المروركلمةيرفغقبل،منالمروركلمةا

.الفور على

يترسلال•
أ
موالا

أ
وا

أ
المال،يطلبماصديقمنرسالةظهرتإذا.موثوقةالغيراإللكـترونيالبريدرسائلعلىبالردقومتا

لبالصديقاتصل
أ
.مساعدةإلىبحاجةحقاكانإذاماواسا



- DDoS)هجمات الحرمان من الخدمة -3 Distributed Denial of Service)

.بكةالشفيالخدمةتعطيلعلىالهجومهذايركز

نمكبيرةكمياتبإرسالالمهاجمونيقومحيث

ي)الشبكةعبرالبيانات
أ
لباتطمنالكـثيرإجراءا

ةسرقخللهمنيتمالالهجومهذا،(االتصال

منىخرق اييمثلوالللمعلومات
أ
يجعلوانماا

نترنعبروخدماتهاااللكـترونيةالمواقع
أ
قابلةغيرتاال

.سةللمؤسكبيرةخسارةيسببقدمماللوصول



DDoSكيفية تجنب اإلصابة بهجمات الحرمان من الخدمة 

علما ان هذا الحل هو حل  (Web Application Firewall)استخدام برمجيات الجدار الناري الخاص بسيرفر التطبيقات •
.محددة السعة(Bandwidth)جزئي في حال وجود حزمة 

.يتم ربطه على الشبكةHardwareالتي تكون عبارة عن DDoSشراء انظمة حماية من هجمات•

.(Load Balancer Cluster)استخدام انظمة توزيع الضغط •

.المتوفرة على االنترنتDDoSشراء خدمة الحماية من هجمات •



(Man in the Middle)هجوم الوسيط -4

يتسللحيثاالختراقاتمننوعهو
وندالشبكةفيمتحاورينبينالمهاجم

عتراضيقومحيثمنهماكلعلم
أ
تصالاالبا

للخمنيمرثانياتصالوعملالحقيقي
ستخدامجهازه

أ
البرامجمنمجموعةبا

.الخاصة



(Man in the Middle)هجوم الوسيط كيفية تجنب

ماكن مشفرة وتجنب االتصال بالشبكات اللسلكية المفتوحة المتوفرة ف (Access Point)استخدام نقاط وصول السلكية •
أ
ي اال

.العامة

نه يستخدم اتصال •
أ
كد من ا

أ
الذي يقوم باستخدام شهادات (HTTPS)إذا كنت بحاجة إلى االتصال بموقع على شبكة االنترنت، تا

الموقع )رف الثاني التي تضمن تشفير للبيانات المتناقلة وعدم التعديل عليها من خلل وسيط وضمان ان الط(Certificate)االمان 
و السيرفر

أ
.هو الطرف المعني الحقيقي( االلكـتروني ا

كون البيانات او ما يسمى بالشبكة االفتراضية الخاصة للتصال بشبكة المؤسسة من الخارج وذلك لضمان ان ت(VPN)استخدام الية •
.المتناقلة بين الطرفين مؤمنة وال يمكن التعديل عليها



-Password Attack)هجوم كلمات المرور -5 Brute Force Attacks)

لىعيعتمدالذيالهجماتانواعمننوعهو

المروركلماتوتغييروكسرتخمين

الىبهمصرح الغيرللدخولواستغللها

.النظام



هجوم كلمات المروركيفية تجنب

فضل طريقة للحماية ضد هجمات كلمة المرور، وهذا يعني استخدام مزيج من الحروف الك•
أ
بيرة والصغيرة كلمات السر المعقدة هي ا

رقام
أ
يضا بعدم استخدام الكلمات الموجودة في القاموس . والرموز واال

أ
ويوصى ا

كـثر كلمات المرور شيوعًا والذي يستخدمه المهاجم لتخمين ك: القاموس)
أ
(لمات المرورهو قواعد البيانات التي تحتوي على ا

م مثل تواريخ الميلد وتجنب استخدام كلمات المرور التي تحتوي على معلومات شخصية تخصك قد تكون معروفة بالنسبة للمهاج

.والمناسبات االخرى 



(SQL Injection)هجمات حقن قواعد البيانات -6

علىيعتمدالذيالهجماتانواعمننوعهو

دقواعالىبرمجيةنصيةجملالمهاجمارسال

لمواقعاوصفحاتالتطبيقاتخللمنالبيانات

.بهاالمتصلةااللكـترونية



(SQL Injection)هجمات حقن قواعد البيانات كيفية تجنب

دخلت التي يجب على المبرمج القيام بعمليات الفلترة للم•
كد سوف يتعامل معها النظام كمثال على ذلك ان يتم ا

أ
لتا

ات من مدخلت المستخدم عن طريق تحديد نوع البيان
المدخلة اضافة الى استخدام الجدار الناري 

(Firewall)المخصص للحماية من هذه الهجمات.



(Social Engineering)الهندسة االجتماعية -7

علىلالحصوعلىالقدرةهياالجتماعيةالهندسة•

التلعبطريقعنوسريةحساسةمعلومات

شخاصبعقول
أ
ساليباال

أ
اويةالشخصانتحالبا

بمعنى،تدريجيبشكلالضحيةثقةعلىالحصول

نظمةاختراقعلىتساعدانها
أ
خللمناال

التالتلعبخللمنوليسبالبشرالتلعب
آ
.باال



(Social Engineering)الهندسة االجتماعية -7

نظمالختراقالطرق وابسطاقصرمناالجتماعيةالهندسة
أ
انهاحتىةاال

كـثرالمدخلتشكل
أ
مالعالفيتحدثالتياالختراقاتمن%70منال

يعيستطيبالتاليعميقةتقنيةمعرفةعلىتعتمدالفهي
أ
يتوافرشخصا

الجتماعيةاالهندسةبهجماتالقيامالدهاءوالحنكةمنمعينقدرلديه



هجمات الهندسة االجتماعيةكيفية تجنب

نكنفسعنشخصيةمعلوماتنشروعدمخصوصيتكعلىاحرص
أ
ال

حدتثقالوشخصيتكالنتحاليستخدمهاقدالمهاجم
أ
بعينانظروبا

ولفاتمعلىتحتويتصلكرسالةاوالكـترونيبريدكلالىالحذر
منكلبتطقدالتيالمجهولةاالتصاالتحتىوتجنبمرفقةروابط

.شخصيةمعلومات



(Internal Attacker)المخترق الداخلي -8



(Internal Attacker)المخترق الداخلي -8



(Internal Attacker)المخترق الداخلي -8



شكرا لحسن االستماع


