
  © SANS Institute 2020 www.sans.org/security-awareness

  
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

 ةماع ةرظن
 ةزهجأ قا =خال ةNاغلل ةمدقتم تا*نقتو تاودأ طقف نومدختسA مهنأ   <و =>لإلا ءاضفلا  8جاهم نع ةطولغملا و ةعئاشلا م*هافملا نم
 كتاYاسح قا =خا وأ كتامولعم ةقeل قرطلا لهسأ نأ اوملعت دق تن =نإلا  =ع   _مجاهملا نأ ةق*قحلاو .صاخشألا تاYاسح وأ رتويبمTلا
 ة*ف*ك rع فرعتنلف .ة*عامتجالا ةسدنهلا 8سp ة*نقت مادختساY ،مهنع ةYا*ن كلذY تنأ موقتل كعادخ ةطاسlب  j كتمظنأ ةYاصإ وأ

 .كسفن ةNامحل هY ما*قلا كنكمN يذلا امو تامجهلا ەذه لمع
 

 ة5عامتجالا ةسدنهلا  * ام
 y} ما*قلل ه*ف مجاهملا كعدخN ث*حy  Yفن موجه  j ة*عامتجالا ةسدنهلا

 .ةفلتخملا بعالتلا تا*نقت لالخ نم هلعف ك*لع بجN ال ء 
 نا�م يأ نم مجاهم يأ rع لهسp ماNألا ەذه ا*جولونكتلا ناف ،كلذ عمو .ةركفلا سفن اهنإ ؛نولاتحملا وأ نوعداخملا هلعفN ام  �حتسا

� � يأ هنأY رهاظتلا ،ملاعلا   
 �لن انوعد .تنأ كلذ   � امY ،ملاعلا نم نا�م يأ   � صخش يأ فادهتساو ،ەد��ي صخش يأ وأ ء 

 ةرظن  
 �*قحلا ملاعلا نم   _لاثم rع

 : 
 

 مت�سف ،روفلا rع اهعفدت مل اذإ كنأو ةرخأتم ك�ئا � نأY ك =خN ةموكحلا نم هنأ  � دN صخش نم ة*فتاه ةملا�م  �لتت دق تنأف
 ،عفدت مل اذإ كنأ نم ن�رذحم ة*ف�م ةلاوح وأ اNاده ةقاطY وأ نامتئا ةقاط�ب فتاهلا  =ع عفدلل ك*لع نوطغضN مث .كف*قوت وأ كم��غت
 .لاملا مهحنمل كعادخ لواحN مجاهم هن>لو ،ا قح ةموكحلا نم س�ل انه لصتملا .نجسلا �إ بهذت دقف

 
 ذاختال كعفد*ف كعادخ لواحN ا *نو =>لإ ا د��ب نومجاهملا   �yي ث*ح . �ا*تحا د*صت د��ب 8سA   <و =>لإ د��ب موجه وه رخآ لاثم
نا*حأ .ةساسح تامولعم نع حاصفالا وأ راض طا�ترا قوف رقنلا وأ باصم   <و =>لإ د��ب قفرم حتف لثم ،ام ءارجإ

 
 د*صتلا لئاسر نوكت ا

   <و =>لإلا د� =لا لئاسر ص*صخت نكمN ،ىرخأ نا*حأ   �و .كونبلا دحأ نم ةدراو اهنأY رهاظتلا لثم ،اهفاش¤£ا لهس¢و ةماع  �ا*تحالا
ا*نو =>لإ  اد��ب كل اولسري  الثم،  الوأ مهفادهأ نع نومجاهملا ثح�ي ث*ح ،ة*لاع ةجردY اهفادهتسا   � ةهجوم اهلعج و ة*لا*تحالا

 
ا*لا*تحا 

 
 

 .كل*مز وأ كس�ئر نم مداق هنأ  العف كل ود�ي
 

نأ  Nنكم  Yل ؛  <و =>لإلا  د� =لا  وأ  ة*فتاهلا  تاملا�ملا  rع  �تقت  اهركذ ال  قبس  ة*عامتجالا  ̈ للا§  ةسدنهلا  تامجه  نأ  كرا�تعا   �عض     
نئارقلا  ̈ لا ةفرعم  وه  اهفش>ل  حاتفملا  ا *صخش . ̈ ح  وأ  لصاوتلا  �امتجالا  لئاسو  وأ  =ع  ة*صنلا  لئاسرلا  كلذ   �   Yام ل�ش   Yيأ ثدحت   

اهنع ثح�لا   Nبج . 
 

 ةیعامتجالا ةسدنھلا تامجھ

 عیمجلل ةیرھشلا ةیرابخإلا ينمألا يعولا ةرشن
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 ة5عامتجالا ةسدنهلا موجهل ةك :شملا نئارقلا
 � كانه نا§ اذإ .كل عافد لضفأ نوكت ام ا �لاغ ةم*لسلا ەرطفلاو قطنملا نإف ظحلا نسحل

 نوكN دقف ،ماري ام rع نكN مل وأ ا ���م ود�ي ء 
 : Nr ام ا عويش  =£ألا نئارقلا لمشp .ا موجه

 
 ̄عقو لامتحا داز ،حاحلإلاY روعشلا داز امل§ .أطخ با�ترال كعفد نومجاهملا لواحN .ةمزألا وأ حاحلإلاY لئاه روعش لاصNإ ●

 .موجه
 .لمعلا   � اهعا�تا كنم عقوتي  ̈ لا ة*نمألا تاءارجإلا وأ تاسا*سلا لهاجت وأ زواجتل طغضلا ●
 °��ي ال ةساسح تامولعم rع لوصحلا تا�لط ●

 ماقرأ§ لعفلاY اهوفرعN نأ بجN ال وأ اهيلإ لوصولا ة*نا�مإ مهيدل نوكN نأ  
 .كYاسح

 وأ ة���غ ةغا*صلا نوكت دق - هلثم ود�ت ال ةلاسرلا ن>لو ،هفرعت لمعلا   � ل*مز وأ قيدص نم ةلاسر وأ   <و =>لإ د��ب ةلاسر ●
ا���غ ةلاسرلا لفسأ هع*قوت

 
  .حيحص  =غ وأ 

 د� =لا ناونع مادختساY   <و =>لإلا د� =لا لاسرإ متي ن>لو ،ة*لصأو ة*ع ² ةك ² وأ لمعلا   � ل*مز نم هنأ ود�ي   <و =>لإ د��ب ●
 .gmail.com @ لثم  ³خشلا   <و =>لإلا

 yل كتفل وأ كلوضف ةراثإ rع بعللا ●
ا*ق*قح ود�ي نأ د*جلا نم ء 

 د�روت  =خأت مت هناY كمالعإ متي نأ ،لاثملا ل*¼س rع . 
 .ا قلطم اهلخدت مل ةقYاسم   � ةزئاجY تزف كنأ وأ .ا قلطم ا درط بلطت مل كنأ نم مغرلا rع ،درطلا

 
 ام ا �لاغ ةم*لسلا ةرطفلاو قطنملا,ركذت .نآلا دعY هعم لصاوتت الف ،ك*لع لNا*حتلا وأ كعادخ لواحN ام ا صخش نأ   � كشp تنك اذإ
 .كل عافد لضفأ نوكت

 

 
 

 ف(ضلا ر رحملا
 ةفاضإلاSANS SEC504 ، Y و SANS SEC560 ـل SANS سردم وه )GuardianCosmos( نوسل�*ن نا*¤س¢�ك
� يدا*ق Ò ك� ² هنوك �إ  )https://indelible.global(. صصختم نا*¤س¢�ك � عمجتلاو ، تاق*بطتلا نامأ   
  .ةسدنهلاو ةجم =لاو .نمآلا لما�تلل ةتمتألاو ،  <اوجرألا
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