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المقدمة :

الجهزة اللكترونية ( خصوصا الحواسيب و الهواتف النقالة  ) حساسة جدا لهذا تحتاج إلى عناية خاصة و
خصوصا حمايتها ضمن نطاق البرمجيات على هذه الجهزة و حمايتها من أية أخطار خارجية أو داخلية بسبب

سوء استخدامها أو استخدام التطبيقات / البرمجيات . 

لتقليل المخاطر اللكترونية – ليس لمنعها بشكل كامل – بالمكان استخدام هذه الرشادات لمساعدتك. 

هذه الرشادات لم يتم تصميمها إلى خبراء الحاسوب او خبراء الحماية الرقمية بل تم تصميمها الى المستخدمين
End user . الذين يريدون توفير حماية أساسية إلى حواسيبهم أو هواتفهم النقالة 

تذكر دائما بأن هذه الرشادات أقل ما يمكن عمله و أن دائما يجب عليك اتخاذ خطوات اكثر لحماية حاسوبك و
هاتفك من الشرار . 



 - تحديث التطبيقات / البرمجيات و أيضا نظام التشغيل التي تستخدمها في جهازك بأستمرار:١

في بعض الحيان تكتشف الشركات-او خبراء مستقلين - التي تصمم هذه التطبيقات / البرمجيات او أنظمة
التشغيل ثغرات أمنية في منتجاتها فتقوم بتحديثها من أجل منع أن يتم استغلل هذه الثغرات في الدخول إلى

جهازك و معلوماتك الشخصية .

 -استخدم التطبيقات / البرمجيات مفتوحة المصدر او المجانية ( بقدر المكان ) :٢

 و التي قد تحتوي علىCrackاستخدام هذه التطبيقات / البرمجيات سوف يمنعك من استخدام الكراك 
برمجيات خبيثة التي تسبب ضرر بالجهاز.

البرمجيات مفتوحة المصدر او المجانية يتم أيضا تحديثها بأستمرار لمعالجة الثغرات التي يتم اكتشافها .

  ) :Mac و ماك Windows الحواسيب ( وندوز  Encryption- تعمية/ تشفير ٣

تحتوي هذه أنظمة التشغيل هذه خاصية تعمية / تشفير الجهزة من أجل حماية المستخدمين



 و لكن مهمةVeracryptقد تكون ليست كافية بسبب أن هذه النظمة غير مفتوحة المصدر و ننصح بأستخدام 
كخطوة أساسية . 

 بالمكانMac و على نظام التشغيل ماك BitLocker  بالمكان استخدامWindowsبخصوص الوندوز  
   FileVaultاستخدام 

 ) : Android الهواتف ( اندرويد Encryptionتعمية/ تشفير - ٤

 يحتوي على خاصية لتعمية / تشفير الهاتف و كذلك بطاقة الذاكرة الخارجيةAndroidنظام التشغيل  اندرويد 
SD Card . 

بالمكان تفعيل هذه الخاصية عن طريق العدادات في الهاتف ثم المان / الحماية .

-استخدام كلمات سر قوية على الجهزة :٥

Encryptionالعديد من المستخدمين ل يستخدم خاصية التعمية / التشفير  
او ل يضع كلمة سر على جهازه و لكن في المقابل أيضا العديد منهم يستخدم

 أو اسم زوجته أو أولده او١٢٣٤٥٦٧٨٩كلمات سر ضعيفة ( مثل : 
الحيوان الذي يقوم بتربيته أو اسم احد أفراد العائلة و غيرها ) . 

 على هاتفه المحمول / النقال و هيPatternالعديد من الشخاص يستخدم 
بالنسبة لهم أسهل من أجل الوصول إلى بيانات الهاتف و لكن هذه الخاصية



أيضا سوف تسهل عمل المتطفلين أو الشخاص الذين يريدون الوصول إلى معلوماتك في الجهاز.

أن كلمة السر هي خط الدفاع الول ضد المتطفلين و غيرهم و أن استخدام كلمات سر ضعيفة – او عدم
) – سوف يسهل عليهم هذه المهمة للوصول إلى معلوماتك الحساسة . ٤-٣تعمية / تشفير الجهاز ( راجع 

 :Downlaod apps- تحميل التطبيقات / البرمجيات ٦

العديد من المستخدمين يقومون بتحميل  التطبيقات / البرمجيات من مواقع غير آمنة او غير معروفة ، و حيث
 تسبب ضرر الى جهازك . Malwareان هذه التطبيقات / البرمجيات قد تحتوي على برمجيات خبيثة 

تأكد بأن هذه التطبيقات / البرمجيات تم تحميلها من مواقعها الصلية / الساسية و ليست مواقع بديلة غير آمنة
أو غير معروفة . 

ل تقم بتحميل تطبيقات/ برمجيات غير معروفة او غير آمنة و ابحث عن آراء الخبراء حول هذه  التطبيقات /
البرمجيات على النترنت لن قد تكون هذه التطبيقات / البرمجيات تم تصنيفها بأنها "خطرة ".

 آمن :Browser- استخدام متصفح ٧

- و هذهInternet Explore/Edgeالعديد من المستخدمين يستخدمون متصفحات غير آمنة – مثل 
 . Malwareالمتصفحات قد تكون السبب في إصابة جهازك بالبرمجيات الخبيثة 



 بسبب انه آمن و مفتوح المصدر . Firefoxالعديد من الخبراء ينصحون بأستخدام 

و لكن ل يعني استخدام متصفح آمن يكفي من أجل حمايتك بل عليك التأكد من عدم فتح وصلت / روابط
Link. غير آمنة 

 غير آمنة في المتصفح . Add-ons إضافات/ملحقات Installو كذلك التأكد من عدم تنصيب/ تثبيت 

 التالية : Add-onsو ننصح بتنصيب / تثبيت الضافات/ملحقات 

١-self-destricting cookies ) و هي إضافة/ملحقة من أجل مسح الكوكيز اضغط هنا : ( Cookies
بطريقة تلقائية بعد خروجك من الموقع . 

٢-uBlock Origin )  و هي إضافة/ملحقة لمنع العلنات المزعجة و التي قد تحتوي علىاضغط هنا : (
 .Malwareبرمجيات خبيثة 

٣-HTTPS Everywhere ) و هي إضافة/ملحقة لجبار المواقع على إظهار شهادة المانأضغط هنا  : ( 
SSL/TLSفي مواقعهم إذا يملكون هذه الخاصية -و هي شهادة لتعمية / تشفير التصال بين المستخدم و  

الموقع . 

Oracle Java browser plugin و Adobe Shockwave Flashغالببا ما تتضمن كل من ملحقتي  
على ثغرات أمنية من الممكن أن تتيح التحكم عن بعد بجهازك أو تثبيت برمجيات خبيثة عليه. انصح بشدة

 . Firefoxبتعطيل هاتين الملحقتين في فيرفكس 

 :Backup- النسخ الحتياطي ٨

 و انت ل تملك نسخة احتياطية الى معلوماتكMalwareعندما يتم سرقة جهازك او إصابته بـ برمجية خبيثة 
التي تملكها منذ فترة طويلة و قد تكون سنوات ، فأنك قمت بإضاعة جهدك و الذي قد يكون هم ما تملك في

حياتك . 

ان النسخ الحتياطي بأستمرار يساهم في حماية هذه المعلومات من الضياع و يساهم في تخفيف الضغط النفسي
بسبب ضياع مستند او وثيقة مهمة .

ننصح بأن يكون النسخ الحتياطي أسبوعيا – في نهاية كل أسبوع – من أجل إبقاء النسخة الحتياطية محدثة
بمعلوماتك التي عملت عليها خلل السبوع .

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/https-everywhere/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/self-destructing-cookies/


 المنة و التي لن تقم بالتعاون مع السلطات من أجلCloud Storageبالمكان استخدام التخزين السحابي 
  قبل وضعها في التخزين السحابي )Encryptionإعطاءهم معلوماتك .( بالمكان أيضا تعمية / تشفير  

DVD أو CD او USBو ننصح بشدة بتخزين النسخة الحتياطية على وسائط التخزين ( الذاكرة الخارجية ) 
External HDD او SDأو 

  :Firewall الجدار الناري Install- تثبيت / تنصيب ٩

الكثير من الهجمات اللكترونية التي تستهدف الجهزة تقوم بعد نجاحها بالتصال بالقراصنة أو المخترقين
Hackers . من أجل إمدادهم بالمعلومات التي يريدونها و يتم التصال عن طريق النترنت 

و قد تكون هذه الهجمات من أجل الحصول على معلومات معينة من صاحب الجهاز او من أجل الستيلء عليه
 . Remote Access Controlو التحكم فيه عن بعد 

ان الجدار الناري يساهم في مراقبة العمليات التي تمر عبر شبكة النترنت و بالمكان من خلل تطبيقات /
برمجيات الجدار الناري التحكم بهذه العمليات .

 Comodo أو  GlassWireو العديد من الخبراء ينصحون بأستخدام 

العديد من المستخدمين ل يرغبون في استخدام الجدار الناري لن يتم إزعاجهم لكثرة النوافذ التي تظهر أثناء
استخدامهم الجهاز و لكن تأكدوا ان الجدار الناري خط الدفاع الول في مواجهة الختراقات . 

 بالمكان تفعيل خاصية الجدار الناري الساسية المتواجدة في النظام )Mac( مستخدمين نظام التشغيل ماك 

https://www.comodo.com/home/internet-security/firewall.php
https://www.glasswire.com/


  :Malware مكافح البرمجيات الخبيثة Install-  تثبيت / تنصيب ١٠

 قد تؤدي وظائف عديدة في جهازك و منها تدمير الجهاز او سرقةMalwareان البرمجيات الخبيثة 
المعلومات او الربح المالي أو التحكم بالجهاز عن بعد . 

ان العديد من المستخدمين ل يقومون بـ  تثبيت / تنصيب تحارب هذه البرمجيات الخبيثة و أيضا العديد من
Crackالمستخدمين يستخدمون تطبيقات غير مجانية أو غير آمنة أو تم كسر حمايتها بأستخدام الكراك 

) . ٢(راجع 

أن استخدام تطبيقات / برمجيات لم يتم تفعليها بشكل صحيح لن يساهم في تأدية الوظيفة التي من أجلها تم
تثبيت / تنصيب هذا التطبيق من أجله و هي "مكافحة البرمجيات الخبيثة " . 

ننصح بأستخدام التطبيقات/ البرمجيات المجانية التي تكافح الفيروسات التالية : 

 )اضغط هنا (Avast- أفاست 

) اضغط هنا  ( Avira-أفيرا 

ل يجب  تثبيت / تنصيب أكثر من تطبيق مع بعض لن سوف يؤدي إلى تضرر الجهاز ، و لكن بالمكان
 Malwarebytesتثبيت / تنصيب هذا التطبيق مع البرمجيات في العلى من دون ان يتضرر جهازك – 

https://www.malwarebytes.com/
https://www.avira.com/
https://www.avast.com/


 : VPN الشبكات الخاصة الفتراضية Install تثبيت / تنصيب  -١١

 في المنازل التي نزورها اوWifiنحن دائما ما نحتاج ان نبقى متصلين بالنترنت و دائما ما نبحث عن شبكات 
في المطاعم و الن ايضا نبحث عنها في الباصات و الطائرات . 

 حيث قد تكون أداة للتجسس علينا وWifiو لكن نحن ل نعلم مخاطر استخدام شبكات النترنت العامة 
 او أداة لسرقةMalwareخصوصا بما يتعلق بنشاطنا على النترنت او قد تكون أداة لنقل البرمجيات الخبيثة 

كلمات السر و المعلومات الحساسة . 

حالت الضرورة القصوى .نحن ننصح دائما بالتوقف تماما عن استخدام الشبكات العامة للنترنت أل في 

 يجب أن نتأكد من التالي : Wifiوعندما نقرر استخدام الشبكة العامة 

 ) ١٠ و ١- تطبيقات / برمجيات مكافحة البرمجيات الخبيثة مثبت لديك و تم تحديثه ( راجع ١

 ) ١  (راجع update- نظام التشغيل لدينا محدث ٢

بالضافة كل ما في العلى ، يجب  تثبيت / تنصيب تطبيقات توفر لنا اتصال اكثر أمانا و هي التطبيقات التي
 .VPNتوفر خاصية 

يوجد العديد من الخدمات و المواقع التي تقدم هذه الخاصية و لكن بعض هذه الخدمات و المواقع غير آمنة و قد
تتعاون مع السلطات في بلدك من أجل إعطاءهم معلوماتك الشخصية.  

 Cyber Ghost    أوtunnel bear    او تطبيقات اخرى مثل :Psiphonبالمكان استخدام تطبيق 

 .VPN و الذي يعتبر من اهم الدوات في المجهولية و لكن ليس Tor  تور و كذلك 

بالضافة الى الخدمات المدفوعة و الغير مجانية . 

تذكر دائما : ل تترك جهازك من دون رقابة منك لن بالمكان سرقته أو
 او يتم سرقة المعلومات Malwareتثبيت/ تنصيب برمجيات خبيثة 

https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
https://www.cyberghostvpn.com/en_us
https://psiphon.ca/
https://www.tunnelbear.com/


 Checklist      قائمة التدقيق

هل قمت بما يجب عليك القيام به من أجل توفير حماية اساسية لجهزتك ؟ ضع علمة

ل نعم القائمة

هل قمت بتحديث التطبيقات/ البرمجيات و نظام التشغيل
مؤخرا ؟

هل تستخدم التطبيقات/ البرمجيات مفتوحة المصدر او
المجانية (بقدر المكان )

هل تستخدم  التطبيقات/ البرمجيات الغير مجانية و تقوم
 ؟Crackبقرصنتها عن طريق استخدام الكراك 

هل قمت بتفعيل خاصية التعمية / التشفير في أجهزتك ؟

هل تقوم بأستخدام كلمات سر قوية على أجهزتك؟

هل قمت بتغيير كلمات السر مؤخرا ؟

هل قمت بتحميل تطبيقات / برمجيات من مواقع غير
المواقع الرسمية لهذه التطبيقات؟

هل قمت بأستخدام متصفح آمن ؟

هل قمت بتثبيت الضافات / الملحقات في المتصفح؟

هل قمت بأخذ نسخة احتياطية الى كل المعلومات في
جهازك مؤخرا ؟

 ؟Firewallهل قمت بأستخدام الجدار الناري 

هل قمت بتثبيت / تنصيب تطبيقات لمكافحة البرمجيات
 ؟Malwareالخبيثة 

 اثناء استخدامك شبكات العامة ؟VPNهل قمت بأستخدام 
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