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.بكالوريوس تربوي في تخصص علوم الحاسب•

.مسار أمن المعلومات–ماجستير علوم الحاسب اآللي •

.صلجامعة اإلمام عبدالرحمن بن في–كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل –محاضر بقسم علوم الحاسب •

.حاصلة على العديد من جوائز التفوق العلمي•

.مقدمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في عدة مجاالت•

.الخ.. سعة -طويق –حبر –تقنيتي بناء : منظمة للعديد من المبادرات التقنية المجتمعية/مشاركة•

.فيصلجامعة اإلمام عبدالرحمن بن–مديرة سابقة لوحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل •

.ن فيصلجامعة اإلمام عبدالرحمن ب–مديرة وحدة االبتكار وريادة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالجبيل •

.باحثة في مجال الشبكات و أمن المعلومات•

نبذة تعريفية 

الدهاسيِعزاز محمد . م
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.السيرباينمفاهيم مرتبطة ابلفضاء 

.السيرباينأهداف علم النفس 

.أنواع اجلرائم االلكرتونية وأسباهبا

.السيرباينخماطر الفضاء 

.دور اململكة يف احلد من اجلرائم املعلوماتية
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ةحماور احملاضر 
.كيفية التنبؤ بسلوك املهاجم



ي مفاهيم مرتبطة بالفضاء السيبران

المحور األول 



السيبرانية

وتعأأص ةأأ   ، Cyber( سأأ ر)مأأوذة ة مأأم    أأ  
ن أأأأأأأأأأ  ألي شأأأأأأأط  مأأأأأأأرتحلو ســايأأأأأأأأأأ  ا ةاسأأأأأأأأأأ    و تـ

.املع ةمأأأات  و الةاقأأأع االيرتاضط
.(يضا  االنرتنت: ) الس ران   تعص 

الدهاسي/ ع



الدهاسي/ ع

السيبرانياألمن 
Cyber Security

.سيبرانيةحماية الشبكات والمعلومات من أي هجمات  المفهوم

المعلومات التصدي للهجمات االلكترونية التي تستهدف شبكة االنترنت أو
.المخزنة في الشبكات

القضايا المرتبطة



الدهاسي/ ع

أمن المعلومات
Information  Security

.السايبرحماية المعلومات الورقية والموجودة في  المفهوم

اء حماية المعلومات الورقية المرفوعة في األجهزة والموجودة في الفض
.السيبراني

القضايا المرتبطة



الدهاسي/ ع

السيبرانيعلم النفس 
Cyber Psychology

.دراسة تأثير التكنولوجيا والتقنية الحديثة على البشر المفهوم

جريمة االنتحار االلكتروني، اإلدمان االلكتروني، اإلرهاب االلكتروني، ال
.الخ...االلكترونية 

القضايا المرتبطة



ةالجريمة االلكتروني

 وأأأالقلألذاملنايأأأط واملشأأأروعغ أأأرالسأأأ ةكهأأأط
ع ةمات أأأ املابلشأأأحلكاتاملرتحلأأأوسأأأهاملسأأأ ةحغري

:طالتاليتالرق طالعصرجرائمهط..العامل أأأ 

الدهاسي/ ع



السيبرانيأهداف علم النفس 

المحور الثاني 
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الس راين هداف ع م الن س 

الدهاسي/ ع

لمرتبطة فهم ودراسة الشخصية اإلنسانية والقضايا النفسية ا✓

.السيبرانيبالفضاء 

.يبرانيالستفسير الدوافع للسلوك اإلنساني في الفضاء ✓

.السيبرانيضبط السلوك اإلنساني في الفضاء ✓



سمات المجرم المعلوماتي

المحور الثالث 
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3 2
4 1

يتمتع بالسلطة

اتجاه النظام المعلوماتي

الجريمةارتكاليبرر  إنسان اجتماعي يتمتع بالمهارة 

والمعرفة والذكاء

سمات المجرم المعلوماتي



اأنواع الجرائم االلكترونية وأسبابه

المحور الرابع 



 نةاع اجلرائم االلكرتون   

15

جرائم تسحل  األ ى ل  ؤسسات جرائم تسحل  األ ى لأليراد

جرائم تستهدف  مم الدول جرائم األمةال

الدهاسي/ ع

هتديد األيراد-انتحال الشخص   
حتريض ع ى  ع ال غري مشروع -تشةيه الس ع  

تدمري النظم–اذرتاق األنظ   

ع ى حساابت الحلنةك اإلست ال 
انتهاك حـةق امل ك   ال كري  واألدس  

سرامج التجسس
استخدام املنظ ات اإلرهاس   ألس ةب التض  ل



16

 سحلاب اجلرمي  االلكرتون   ع ى املستةى ال ردي
ال رة  رالحلحث عم التـدي

النشاط الروت ص
ضحلو الذات املنخ ض

الدهاسي/ ع
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 عط سحلاب اجلرمي  االلكرتون   ع ى املستةى اجملت
الحلطال  التحضر

ضعف إن ا  الـانةن وتطحل ـه يف اجلرمي  اإللكرتون  

الضغةط العام 

الحلحث عم الـرا 
الدهاسي/ ع
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02

03

01

رتون   سحلاب تتع ق خبصائص اجلرمي  اإللك
االزال 

اجلرمي  اإللكرتون   ال تتط   اإلزال  ي  كم نسخها يـو

التةاير
املع ةمات يف  ل مكان جاهزة

الـ   
.مع ةمات سطاقات االئت ان وا ساابت املصري   والتصام م ق     سحلاب اجلرمي  

06االلكرتون   03

01 02

05 04

املتع 
. ـري مم اجلرائم اإللكرتون   ممتع  مم مـل سرق  املال

الدميةم 
املعدات والرامج املسروق  ميكم  ن تستخدم ل رتة طةي  

سرع  التن  ذ
ة ع ى لةح  ال يتط   تن  ذ اجلرمي  اإللكرتون   الةقت الكـري وسضغط  واحد

.امل ات ح ميكم  ن تنتـل ماليني الدوالرات مم مكان إىل آذر

04

05

06



ص قد تصحلح اجلرمي  الس ران     ر هتديد لكل شخ
ومكان يف العامل 

ولذلك و ن  سال   املهامجني تتطةر مع تطةر التكنةلةج ا
ي م املهم معري  التهديدات وال رص   اي  املنظ ات

الدهاسي/ ع



السيبرانيمخاطر الفضاء 

المحور الخامس 
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الس راينخماطر ال ضا  

تزوير املع ةمات

الدهاسي/ ع

سرق  املع ةمات وس عها

ختري  املع ةمات

انتهاك اخلصةة  

التنصت

التشهري



ياالبتزاز االلكترون

محلالغديعـاسلمسريّ مع ةماتيضح وي ديةمـاطع وذاة ةةرسنشرالضح  هتديدع    
 وسشر   ذاةسريّ مع ةماتعملإليصاحاالستزازاستخدام يضا  وميكماألمةال،ممطائ  
مةاقع وويناإللكرت الريدطريقعمالضحااياستدراجطريقعماالستزازهذاوحيدثع ل،مكان

.الع ري ال ئاتمج عِقحللممتستخدماليتاالجت اعطالتةاةل

الدهاسي/ ع



الدهاسي/ ع



الهندسة االجتماعية

.حساس مبع ةماتاإلقرار و يعالألدا ابألشخاصالتالع يمهط

الدهاسي/ ع
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الدهاسي/ ع26



الدهاسي/ ع

 هنا اهلندس  االجت اع   مبـاس  السحر ح ث
هةل جتعل الضح   ي صح عم س اانته سس



الدهاسي/ ع

  لألسف قد يتعرض األط ال لالحت ال مم ذالل املخرتقةن ابهلندس
االجت اع  ، لذلك لزم التةع   ل س يـو ل كحلار  و املةظ ةن سل 

. كألط الكم  يضا  وهناك الكـري مم التطحل ـات اليت تساعد ع ى  ل



الدهاسي/ ع

الةقاي  مم الةقةع ضح   ل هندس  االجت اع  
.احرص ع ى ذصةة تك وعدم نشر مع ةمات شخص   عم ن سك▪
.ال تشارك      السر ذاةتك مع اآلذريم▪
.ال تشارك  مسا   و عناويم حساابتك مع غري املعن ني▪
.ال تـق أبي شخص▪
. م حذرا  طةال الةقت▪
.حتـق مم شخص   مم يراس ك▪
.التحـق مم املريـات يف الرسائل▪
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ل تحكم يف هةاتف و OurPactذدم  –تطحل ق مهم جدا و  ط ال ي ةت 
األط ال عم سعدلةح ات

هأأأأأأط ذدمأأأأأأ     أأأأأأ  : OurPactتطحل أأأأأأق 
تتأأأأ ح لكأأأأل مأأأأم الةالأأأأديم الأأأأتحكم يف جأأأأدا  

 لأأك  ط أأاهلم عأأم سعأأد، و لةح أأاتهةاتأأف و 
م ملأأأأنعهم مأأأأم اسأأأأتخدامها يف  وقأأأأات و مأأأأا 

شأأأار   حمأأأددة، ملسأأأاعدهتم لالستعأأأاد عنهأأأا وم
جتع هأأأم العائ أأأ  اجلأأأة اجل  أأأل الأأأذي تع شأأأه و 

.  ـر ارتحلاطا هبا



التحكم الكامل يف جهاز الط ل عم سعد، مم ذالل اخلدمات OurPactيض م تطحل ق
:التال  

31

الخدمة األولى

إيـاف 
تالتطحل ـا

الخدمة الثانية

إيـاف 
اإلنرتنت

الفائدة الثالثة

جدول  وحتديد 
الةقت املناس  

ازلتشغ ل اجله



OurPact      استخدام تطحل ق 
وإمتام ع     OurPactحت  ل تطحل ق-1

إبدذال اسم ويل األمر املشرف والريدالتسج ل
يف اإللكرتوين ورمز الدذةل والذي س تم استخدامه

.الالحـ اخلطةات

هر راسو وس ظ( جهاز الط ل)يتم اذت ار إضاي  جهاز -2
.   التحكمملةقع يتم تشغ  ه مم جهاز الط ل إلمتام ع  

مم جهاز الط ل يتم يتح الراسو ابستخدام-3
سعد يتح الراسو ع ى جهاز الط ل املتص ح 

يتم تسج ل الدذةل ، 2الشاش  يف الصةرة رقم ستظهر
.2ا ساب الذي مت إعداده يف ذطةة سن س

ط ل سعد تسج ل الدذةل س تم ط   إدذال اسم ال-4
.3  ا يف الصةرة رقم 

1 2



OurPact      استخدام تطحل ق 

 ف التعريف، س تم ت ـائ ا يتح اإلعدادات لتـحل ت م-5
، ويتم إدذال      مرور اجلهاز 4  ا يف الصةرة رقم 

.حىت تتم ع     التـحل ت ل   ف

كم والتح( املشرف )تتم العةدة جلهاز ويل األمر -6
. جبهاز الط ل

3 4



OurPact      استخدام تطحل ق 
ويتم ح نها اق ال (Block)يتم اذت ار حظر -7

ا هة مةضح التطحل ـات محلاشرة إ ا مل يتم اذت ار الزمم،   
.5يف الصةرة 

ل ذ ار ميكم التحكم يف اق ال التطحل ـات مم ذال-8
(Block)ةع مث حتديد املدة وع ل جدول  ألايم األسحل

.  اليت يتم ي ها التشغ ل  و اإليـاف 

 ـر مم ميكم  ن يتم التحكم مم قحلل  ال األسةيم وأب-9
(.إضاي  ط ل)جهاز ط ل سن س اخلطةات 

5 6



االدمان االلكتروني

 ونـص و اج سدااملـامرة والتسةقال ع ،ل حلحث،قهراالشخصيديعن سطاضطراب
املذ ةرةسحللالذاللمماملتع عمابحـاامل ل وال راغهذاوجيع همادي ،حاج الن سطيراغ

.تدمرهقددماغهيفتغرياتلهمسحلحلالإلدمان لكي ؤدي

الدهاسي/ ع



الدهاسي/ ع

   إدارة ل س ا ل هة التةقف عم استخدام االنرتنت هنائ ا ، ولكم هة    
.استخدامه سشكل ةح ح دون التوثري ع ى ح اتك الةاقع  



دور المملكة في الحد من الجرائم 
.المعلوماتية

المحور السادس 
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أساليب مكافحة 

الجرائم اإللكترونية

االعتماد على أساليب وتقنيات متطّورة للتمكن من الكشف 

.عن هوية مرتكب الجريمة واالستدالل عليه بأقل وقت ممكن
رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة 

على مرتكبي جرائم اإلنترنت

توعية األفراد ونصحهم لماهية 

الجرائم اإللكترونية

استمرارية تحديث برامج الحماية الخاصة 

MCafeeبأجهزة الحاسوب ومنها ، 

Norton

ور المسارعة في اإلبالغ للجهات األمنية ف

التعرض لجريمة إلكترونية

استخدام برمجيات آمنة ونظم 

.تشغيل خالية من الثغرات

أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق 

كل ما يصل من إعالنات

عدم الكشف عن كلمة السر نهائياً 

وتغييرها بشكل مستمر
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نا ازدهار الحضارة والتقدم التقني ساعد في تسهيل الكثير من أمور حيات
ولكنه في نفس الوقت جلب لنا العديد من المخاطر واألضرار المتعلقة 

ه بالحواسيب والشبكة العنكبوتية مما جعل الحكومات والمجتمعات تنتب
إلى ضرورة نشر التوعية والتعريف بهذه القضايا عن طريق شرحها 

.وتحليلها للمجتمع وبيان وسائل وطرق الوقاية منها

الدهاسي/ ع



الختــــــــــام 

شكرا لحسن استماعكم


