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معنى أمن المعلومات

اية بأنه العلم الذي يعمل على توفير الحمالمعلوماتأمنيمكن تعريف
ا للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الحاجز الذي يمنع االعتداء عليه

مات وذلك من خالل توفير األدوات والوسائل الالزم توفيرها لحماية المعلو
من المخاطر الداخلية أو الخارجية

هه أو كما يمكن تعريفه بالقدرة للوصول للمعلومه الصحيحه الغير مشو
.  معدله من قبل الشخص المناسب عند الحاجه لها



مبادئ أمن المعلومات

السرية

توفر 
البيانات

التكامل 
)السالمة(

CIA triad



أهمية أمن المعلومات

فراد تطبيق سياسات أمن المعلومات يقلل من حدوث األزمات للشركات واأل
يل كضمان سرية العديد من المعلومات والحفاظ على خصوصيتها وتقل(

).  سرقتها

ا جعل عدد فى األونة األخيرة اصبح استخدام التكنولوجيا فى تزايد مستمر مم
األشخاص الذين يرغبون فى الحماية من التهديدات األمنية المتزاية





نيةتاريخ الهجمات االلكترو



نيةتاريخ الهجمات االلكترو



أفرع أمن المعلومات

اتالبيانتعدينالتشفيرتالبياناحماية

حمايةتالشبكاحماية
التطبيقات Hardwareالحماية
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اتحماية البيان

=



اتحماية الشبك



يرالتشف



اتحماية التطبيق



اتتعدين البيان



Hardwareحماية ال 
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اية التوعية والوقاية والحم

/كمبيوتر برمجياتمهندس

عاديمستخدم

/مالي أمنيموظف

مختص باألمن السيبراني

عامقطاع خاصموظف /

عاديمستخدم

/مالي أمنيموظف

https://blog.jamestyson.co.uk/the-cia-and-dad-triads


• Encryption 
• High complexity, Well-tested

• Hashing
• Preimage-resistant, Collision-resistant.

• Randomness
• Uniformity, scalability, Consistency.

• Backups

• Redundancy

• Hardening techniques
• Firewalls, prevention tools: fail2ban, SNORT, scanning, etc.  

• Anonymization  
• Vs. Pseudonymization

يةالتوعية و الوقاية و الحما
)  يمختص باألمن السيبران(

https://bangitsolutions.com/firewall/
https://www.pentasecurity.com/blog/personal-data-pseudonymization-anonymization/
https://medium.com/searchencrypt/what-is-encryption-how-does-it-work-e8f20e340537
https://www.goodsync.com/backup-software
https://phys.org/news/2018-01-randomness-key-disease-evil.html


ة التوعية والوقاية والحماي
)مهندس برمجيات(

Ex2: (Timing Attack)Ex1:

- From 10000 => 40 tries 



اية التوعية والوقاية والحم
)بشكل عام(

:  نصائح عامة
ل ال تقم بالضغط نهائًيا على أي رابط مشبوه يصلك باإليميل أو من خال•

.الرسائل والمحادثات

. ما تقم بتحميل أي تطبيق غريب•

لى أجهزتك؛ قم بقراءة الصالحيات الممنوحة للتطبيقات بعناية أثناء تثبيتها ع•
.واجعلها محدودة

!قم بتشفير محتويات الجهاز•

ال تسمح ألي شخص بوضع ذاكرة فالش في جهازك وخصوًصا في مكان •
.العمل

ة استخدم الكاميرات والبطاقات الذكية للدخول لألماكن التي تحوي أجهز•
.مهمة كالخوادم

االنتباه عند أخذ الصور•

التأكد من وجود عالمة الموقع األمن  •

.استخدام المتصفح األمن خصوًصا في حال كون الجهاز عام أو خاص بالعمل•



:  نصائح عامة

اختيار كلمة المرور المناسبة•

ن ال تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك وحاول استخدام أكثر م•
 وأخر للعمل واألمور الم

ً
.همةإيميل؛ إيميل لوسائل التواصل االجتماعي مثال

احرص دائًما على عدم إعطاء كامل معلوماتك الشخصية ألي موقع فمثل •
.هذه المعلومات غالًبا ما تكون هدف للمتصيدين

.ال تترك جهازك الخاص متاح أمام الجميع الجهاز حتى لو لدقائق معدودة•

.سجل خروجك من حساباتك الشخصية خصوًصا عند استخدام جهاز عام•

.ال تقبل إضافة الغرباء على وسائل التواصل االجتماعي•

.اعياستخدمك اسمك الحقيقي عند عمل حساب على وسائل التواصل االجتم•

factor authentaion-2-قم باستخدام أكثر من وسيلة تحقق للوصول لحسابك •

اية التوعية والوقاية والحم
)بشكل عام(

https://www.security7.net/news/what-is-a-social-engineering-attack


قبلية التحديات الحالية والمست

Tele-working, remotely:

العمل عن بعد  

E-Learning:
التعليم 

االلكتروني

IOT:  

إنترنت 
األشياء 

Quantum Computing
• Quantum Information and 

Cryptography
 ≈ √. 

https://www.pixtastock.com/tags/company%20employee?search_type=2
https://placetech.net/fr/analysis/iot-grows-in-social-housing/
https://www.venafi.com/blog/quantum-computing-threatens-all-current-cryptography


راني االختصاص في مجال األمن السيب

Computer Science/ 
Engineering

Electrical/ Electronics 
Engineering

Applied Mathematics

Multidisciplinary studies: 
(Health, Law, AI, Police, etc)

https://www.idginsiderpro.com/article/3294206/top-bachelors-and-masters-cybersecurity-degree-programs.html
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