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مقدمة
قطاا ويفعاا بشاك الحياا منااي جميعيفاألثرأكبرلهكاناملعلوماتتكنولوجياتطور•

مظااررما كثيارتغييارىلععما ا املعلوماات تكنولوجيااساتداا ييث،خاصبشك التعليم
ئاةالبيمالما ما التكنلوجيااغيرتوقاوالجامعاتاملاارسداخ يفاملتبعةالتعليموأساليب
ندوساهالعليهااوالحصاو املعلومااتتبااد أصاب يياثالطالببي التفاع وطريقةالصفية
كما .ةالتقليايالطريقةيفالحا كانكماالصفيةالغرفةداخ أواملكاننفسيفللتواجاالحاجة
الوساال تناو معأخرىجهةم املعلموبي جهةم أنفسهمالطالببي التواص عمليةسه 

 .املستدامة

املتاياةاملدتلفاةوالتطبيقااتالذكياةاالجهاة اساتداا خاال ما ياتمالاذ التطوررذا•
رنامجبرناكيكونلماذاجااكبير مداطرمعهيحم السحابيةوالحوسبةاالنترنتعبرلالستداا 

ظفي موم العاملي لا السيبران باالم وع والتعليميةاملؤسسةيفمطبقسبران امن 
.وطلبةواساتذه

االجاراااتوماار ىلع الجامعااتالسايبران االما مدااطرارمع مبسطشرحاقا سوف•
الجامعااتلهااتتعار انممكا التا االختراقااتع الناتجةاالضرارم للحااتباعهايجبالت 

التعليميةواملؤسسات
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راضي الشطب

2019نشر سنة •
يبا  ىلع مواقع مبيعات الكتب•

العاملية
.منها امازون وجابترز

متوفر كتاب مطبو  فقط•

2020نشر سنة •
يبا  ىلع مواقع مبيعات الكتب•

العاملية
.منها امازون وجابترز

متوفر كتاب مطبو  وكتاب •
الكترون 



يف قطاعاملهمةالبيانات
التعليم العالي

البيانات ,عناوين ,هواتفارقام ,ايميالت: الشخصيةالطلبةبيانات•
وغيرهاللطلبةاملالية

...االمتحاناتدرجات ,ابحاث ,مشاريع: ة التعليميالطلبةبيانات•

..االمتحاناتتفاصيلعنبيانات•

للجامعةالقبولسياساتعناداريةبيانات•

وادارييناساتذهمنالعاملينبيانات•

املاليةالجامعةبيانات•

االساتذهومشاريعابحاثعنبيانات•

وغيرها•



بعض االحصائيات عن االحتراقات لجميع 
2019القطاعات 

نة بليون  ريكورد تسربت خال  النصف االو  لس4.1•
20191(1)

م  املؤسسات والشركات تعرضت للهجو  ع  % 62•
طريق وسال  التواص  والتصيا م  خال  االيمي 

Phishing  .(2)

لهاف % 25م  االختراقات لهاف مال  و % 71•
(3)التجسس 

مر  2244ثانية وبمعا  39الهاكرز يهاجمون ك  •
(4)باليو  

 (5)يو  206معا  الوقت الكتشاف الدرق االمن  •

بليون دوالر  4اختراق شركة اكوا فاكس كلف الشركة •
(6)

املصادر
1-RiskBased : https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-
quickview-report
2- Cybint Solutions: https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats
3- Version: https://enterprise.verizon.com/en-gb/resources/reports/dbir/
4-University of Maryland : https://eng.umd.edu/news/story/study-hackers-
attack-every-39-seconds
5-IBM : https://www.ibm.com/security/data-breach
6-Time Magazine: http://time.com/money/4936732/equifaxs-massive-data-
breach-has-cost-the-company-4-billion-so-far

حسب تقرير فيرايزون2019اختراقات القطاع التعليمي بالواليات املتحدة لعام 

https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report
https://enterprise.verizon.com/en-gb/resources/reports/dbir/
https://eng.umd.edu/news/story/study-hackers-attack-every-39-seconds
https://www.ibm.com/security/data-breach
http://time.com/money/4936732/equifaxs-massive-data-breach-has-cost-the-company-4-billion-so-far


أىلع
تهديدات5
العاليالتعليم لقطاع 

2019لعام 

1

التصيد
Phishing

من الهجمات % 90أكثر من 
تبدددا بعمليددة تصدديد مددن 

خالل االيميل

:انواع التصيد
ايمي  يباو م  جهاه موثوقاة : خادع•

يطلب منا  تحاايث يسااب  وادخاا  
بيانات جايا  او الاذراب الا  صافحة 

.معينة

مشاابه للدااد  ولكناه موجاه : محدد•
للشاادن نفسااه وربمااا يحااو  ىلع 

بعض املعلومات الداصة

  ايمي  يباو م  رليس: احتيال عالي•
بالعم  او الذ  اعل  منة يطلاب منا  

ماا و او شا  القيا  بعم  ما مث  شراا 
تحوي  مبلغ مال  او غيره



أىلع
تهديدات5
العاليالتعليم لقطاع 

2019لعام 
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DDoS
Attack

هجمات الحرمان من الخدمة



أىلع
تهديدات5
العاليالتعليم لقطاع 

2019لعام 
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Ransomware
هجمات الفدية

مراحل الهجوم
االختراق -1

ارسا  تطبيق -2
الفاية لجهاز الضحية 

وتشغيلة

البحث ع  النسخ -3
االيتياطية وتدريبها

االتصا  بمركة -4
التحكم وتنةي  مفاتي  
التشفير وم  ثم تشفير 

امللفات

قف  شاشة الضحية -5
مع وضع تنبية 

وتعليمات يجب ىلع 
الضحية اتبعارا لف  

التشفير



أىلع
تهديدات5
العاليالتعليم لقطاع 

2019لعام 

4

BYOD

BYOD

يسددتخدمون تعنددي ان الطلبددة واالسدداتذه •
, هداتف ككدي , البتوب ) اجهزتهم الشخصية 

.ةداخل شبكة  املؤسسة التعليمي( تابلت

االنترنددت اصددبحت مصدددر تعليمددي ضددرور  •
عليمي للباحثين والطلبة بسبب املحتو  الت

.من كتب وابحاث وشروحات فيديو

اسددتخدام االجهددزة الشخصددية يجلددب معدد  •
الدذ  كدان 4مخاطر ضخمة وهي ثمل الدرقم 

السبب يف اختراق او تسريب معلومدات مدن 
مؤسسددات تعليميددة يف الواليددات املتحدددة 

2019لعام 

البددد مددن وجددود سياسددة لددد  املؤسسددة •
التعليميددة للتعامددل مددع االجهددزة الشخصددية 

والتحكم بدخولها للشبكة الداخلية 



أىلع
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IoT 
vulnerabilities 



عناصر االمن السيبراني
طرق الحماية للمؤسسات 

التعليمية

ار وجود برنامج ام  سيبران  متكام  يعتما معي•
.تحكم معي 

.ة عم  برامج توعية سيبرانية للعاملي  والطلب•

ار وضع الحلو  التكنلوجية املتوافقاة ماع املعيا•
.املتبع

اختيااار املعيااار يتحاااد ماا  خااال  تعليمااات •
يكومياااة ان وجاااات وان لااام توجاااا فعلااا  
املؤسسااة التعليميااة اختيااار املعيااار املناسااب

يسب ميةانية املؤسسة
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اململكة العربية السعودية –املركة الوطن  االرشاد  لالم  السيبران  : املصار
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ماكا يحصل لك عندما تدخل الى موقع غير أمن

DEMO



Thank you


