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المقدمة :

 و هو احد الظنظمة التي تعمل علىAndroidالعديد من المستخدمين يمتلكون هواتف تعمل بنظام التشغيل 
المليين من الهواتف. 

بعض خبراء المن الرقمي يستخدمون هذا النظام بسبب الخواص العديدة التي يملكها هذا النظام و أهمها اظنه
. Open sourceمفتوح المصدر 

 أكثر الظنظمة تعرضا إلى الهجمات اللكتروظنية وAndroidو لكن بعض الشركات المنية تعتبر ظنظام تشغيل 
خصوصا البرمجيات الخبيثة. 

في هذا الدليل سوف ظنشرح بعض الخطوات الغرض منها تعزيز الحماية و المان الى معلوماتك بالضافة الى
تقليل المخاطر . 

ظنحن ظننصح بأستخدام أدوات معينة لتقليل الخطر عنك و ل يمكننا التخلص منه ظنهائيا . تذكر دائما :

قائمة الدليل : 

أساسيات للحماية . .1
تطبيقات ظننصح بها . .2



 أساسيات للحماية



 : SIMبطاقة تعريف المشترك - تفعيل قفل ١

 .SIM Cardو هي خاصية الغرض منها وضع رقم سري على بطاقة هاتف الخاصة بالتصالت 

 ثم ابحث عن تفعيلSecurity ثم الى المان او الحماية Setting في هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :
 . Set up SIM Card lockقفل البطاقة 

 : Screen lock- تفعيل قفل الشاشة ٢

 و لكن العديد من المستخدمين يستخدمونScreen lockتتوفر العديد من الطرق من أجل إقفال الشاشة  
السهل منها . 

الطرق التي تتوفر : 

١ -Swipe 
٢-Pattern 
٣-Pin
٤-Password 
٥-Biometrics 



 حيث أن باقي الخيارات فهي ضعيفة و يسهلPasswordأن أفضل هذه الخيارات هو خيار كلمة السر 
كسرها. 

 ثم ابحث عن ظنوعيةSecurity ثم إلى المان أو الحماية Setting في هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :
 . Screen lock typeقفل البطاقة 

 :Encryption- تفعيل خاصية التعمية (التشفير ) ٣

 أو أجدد بأمكاظنك تفعيل خاصية التعمية ( التشفير ) في هاتفكم . 4.0إذا كنت تملك ظنسخة هاتف 

 ثم ابحث عنSecurity ثم إلى المان أو الحماية Setting في هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :
  Encrypt phoneتشفير الهاتف 

 ثم القيام بالخطوة السابقة و أيضا يجب أن يكون هاتفك يحتويPassword يجب أول وضع كلمة سر تذكر :
٪ من الطاقة في البطارية . ٨٠على القل



بعض الهواتف لن تجد هذه الخاصية بشكل واضح ، حيث تحدث العملية بشكل تلقائي. 

 قم باختيار كلمةSecurity ثم إلى المان أو الحماية Settingفي هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :  
 و ثم اختار طلب كلمة السر عند فتح الهاتفSecure Startup  ثم اختار ابدأ بشكل آمن Passwordسر 

Require password when device power on. 

 SD Cardبالمكان أيضا تعمية ( تشفير ) بطاقة الذاكرة الخارجية 



 :GPS-إيقاف خاصية نظام تحديد الموقع العالمي ٣

أن من خلل هذه الخدمة بالمكان تحديد موقعك الجغرافي ، تأكد دائما بأن هذه الخدمة مقفلة و قم بتفعيلها فقط
عندما تكن في حاجة لها.

 :Apps-تحميل التطبيقات ٤

 التي توفر للمستخدمين أمكاظنية تحميل التطبيقات منها و تسمح لهم بتحميل العديد منStoreالعديد من المتاجر 
 تؤدي الى الصابةMalwareهذه التطبيقات و لكن قد تكون هذه التطبيقات تحتوي على برمجيات خبيثة 

جهازك . 

 و إذا كنت ترغب في متجر آخر ، ظننصح باستخدامGoogle Play Storeينصح دائما بأستخدام خدمة 
 .F Droidمتجر يوفر لك المان كمتجر 

  اضغط هنا

https://f-droid.org/


و كذلك بالمكان إيقاف خاصية تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى .

 ثم أوقف تفعيلSecurity ثم إلى المان أو الحماية Settingفي هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :  
. Unknown Sourcesخاصية مصادر غير معروفة 

: Apps permissions-راقب أذونات التطبيقات ٤

عندما تقوم بتثبيت تطبيق تأكد من أذوظنات التطبيقات ، حيث العديد من التطبيقات الوهمية او الخطيرة على
جهازك ترغب بالتجسس على الجهاز لهذا تحتاج موافقتك للسماح لها بالقيام بجميع العمليات و الحصول على

أذن دخول إلى صورك و غيرها . 

 عديدة قد تؤدي إلى التجسس عليك أو الحصول على أذوظناتإذا كنت تعتقد بأن التطبيق يقوم بالحصول على
معلومات عديدة ، توقف عن استخدام التطبيق و قم بإزالته من جهاز.

في المجمل العام ل تقم بتثبيت تطبيق ل يكون معروف من قام بتصميمه و تطويره.



استخدام كلمات سر قوية على الهجهزة: - ٥

 أو اسم زوجته أو أولده او الحيوان١٢٣٤٥٦٧٨٩العديد من المستخدمين يستخدم كلمات سر ضعيفة ( مثل : 
الذي يقوم بتربيته أو اسم احد أفراد العائلة و غيرها ) . 

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

Make password visibleتأكد دائما من إيقاف خاصية عرض كلمة السر أو جعلها مرئية أثناء الكتابة 
و حيث ان يسمح من خلل هذه الخاصية رأيت كلمة السر الخاصة بك بشكل مؤقت . 

جعلهاثم اوقف  Security ثم إلى المان أو الحماية Settingفي هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :  
 Make password visibleمرئية 

 :Wifi- إغل ق شبكة التصال ٦

 من أجل الحصول على خدمة الظنترظنتAccess pointالهاتف بشكل تلقائي يبحث عن ظنقطة اتصال 
 و لكن بعض الحيان يتصل الهاتف إلى شبكات وهمية قد تؤدي إلى تضرر جهازك .Wifiاللسلكي 

تأكد دائما بأن هذه الخدمة مقفلة و قم بتفعيلها فقط عندما تكن في حاجة لها.



 تحديث التطبيقات / البرمجيات و أيضا نظام التشغيل : -٧ 

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

 جهازك و معلوماتك الشخصية .

 تقوم بتحديث ظنظام التشغيل شهريا تقريبا . Googleشركة غوغل 

 : Bluetooth- إيقاف خاصية البلوتوث ٨ 

 منHackersل تسمح لهذه الخدمة بأن تعمل على مدار الساعة و بشكل مستمر ، حيث يمكن للقراصنة 
إرسال برمجيات خبيثة إلى جهازك عن طريقها . 

تأكد دائما بأن هذه الخدمة مقفلة و قم بتفعيلها فقط عندما تكن في حاجة لها و ل تستقبل من أشخاص غير
معروفين.



  :Lock automatically-تفعيل خاصية الغل ق التلقائي ٨

تأكد دائما بأن جهازك سوف يغلق بالقفل بشكل تلقائي عندما ل تكون تستخدمه، هذه الخاصية سوف تساعدظنا
في معالجة مشكلة النسيان لقفال الهاتف . 

 تفعيل خاصيةSecurity ثم إلى المان أو الحماية Settingفي هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :  
  و عدد الوقت بالثاظني أو الدقائق .Lock automaticallyإغلق الهاتف   



   :Hide content-أخفاء المحتوى ٨

تظهر لنا في شاشة الهاتف محتوى الرسالة أو التطبيق أو الموعد، و حيث ان ل يحتاج الشخص إلى الستيلء
على الهاتف لقراء الرسائل الجديدة بل سوف تكون واضحة في الشاشة . 

يجب علينا إيقاف خاصية عرض المحتوى . 

 ثم أخفاء المحتوىSecurity ثم إلى المان أو الحماية Settingفي هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :  
Hide content قد يكون ضمن التبليغات )  Notifications ( 



  :Root- ل تقم بأستخدام صليحية كسر الحماية ٩

 و هي خاصية تقوم على أساس كسر حماية الهاتف و ذلكRootبعض المستخدمين يقومون بأستخدام خاصية 
 مهمته القيام بذلك . Appبتثبيت تطبيق 

 و قد يتمMalware تحتوي على برمجيات خبيثة  Root التي توفر خاصية Appsأن العديد من التطبيقات 
تثبيتها تلقائيا في الجهاز. 

 في توفير حماية كاملة إلى جهازكGoogle سوف تؤثر على قدرات شركة غوغل Rootأن خاصية 



  :Google play protect- تفعيل خاصية ٩

 وAndroid خاصية جديدة لمستخدمين ظنظام التشغيل Googleخلل الشهر الماضية أظنشأت شركة غوغل 
تعتبر هذه الخاصية متطورة بالمقارظنة مع أظنظمة تشغيل اخرى . 

 على جهازك و إبلغك عن الخطار . Appsحيث تقوم هذه الخاصية بتحليل و فحص التطبيقات 

 و يقومون بعملياتGoogleو يدير هذه الخاصية فريق كبير من خبراء المن الرقمي لدى شركة غوغل 
 .Google playفحص واسعة إلى كل التطبيقات في المتجر 

 ثم المان أو الحمايةGoogle ثم إلى غوغل Settingفي هاتفك اذهب إلى العدادات الخطوات :  
Security ثم قم بتفعيل الخاصية Google Play Protect 



Appsالتطبيقات 



Ccleanerالتطبيق: 
 ) اضغط هناوصلة / رابط التطبيق ( 

الوصف : المسح المن للملفات و المعلومات 

Avastالتطبيق: 
 ) اضغط هناوصلة / رابط التطبيق ( 

الوصف : مكافحة الفيروسات 

Malwarebytes Anti-Malwareالتطبيق: 
 ) اضغط هناوصلة / رابط التطبيق ( 

الوصف : مكافحة البرمجيات الخبيثة

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.malwarebytes.antimalware&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avast.android.mobilesecurity&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piriform.ccleaner&hl=en


Maps & GPS Navigation — OsmAndالتطبيق: 
 ) اضغط هناوصلة / رابط التطبيق ( 

الوصف : خرائط و ملحة آمن 

Avira Antivirus Securityالتطبيق: 
 ) اضغط هناوصلة / رابط التطبيق ( 

الوصف : مكافحة الفيروسات

Signal Private Messengerالتطبيق: 
 )  اضغط هناوصلة / رابط التطبيق (

الوصف : محادثات آمنة 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avira.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand&hl=en


Zom Mobile Messengerالتطبيق: 
 )  اضغط هناوصلة / رابط التطبيق (

الوصف : محادثات آمنة 

Surespot encrypted messengerالتطبيق: 
 )  اضغط هناوصلة / رابط التطبيق (

الوصف : محادثات آمنة 

K-9 Mailالتطبيق: 
 )  اضغط هناوصلة / رابط التطبيق (

الوصف : إدارة حسابات البريد اللكتروظني بشكل آمن 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twofours.surespot&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=im.zom.messenger&hl=en


Orfox: Tor Browser for Android  و Orbot: Proxy with Torالتطبيق: 
 )  أضغط هنا ) و (اضغط هنا   وصلة / رابط التطبيق (

 للمجهولية على الظنترظنت Torالوصف : خدمة تور 

ObscuraCamالتطبيق: 
 ) اضغط هنا   وصلة / رابط التطبيق (

حماية الصور و الفيديوالوصف : 

Psiphon Pro - The Internet Freedom VPNالتطبيق: 
 ) اضغط هنا   وصلة / رابط التطبيق (

خدمة تجاوز الحجب على الظنترظنتالوصف : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psiphon3.subscription&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.witness.sscphase1&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.orfox&hl=en


Firefox Focus: The privacy browserالتطبيق: 
)    اضغط هنا   وصلة / رابط التطبيق (

الوصف : متصفح يدعم المان و الخصوصية 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.focus&hl=en
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