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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 اعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :  يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطب -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
ِلف

َ
ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  اشر لكلية اآلداباملؤمتر العوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 985 

السيرباني يف مؤسسات  اأَلمناملعلومات وَأمن  اتحتديَّ

 املعلومات

 مسية يونس اخلفاف و مهند حممد منيب 

15/10/2022 تأريخ القبول:       30/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 األ منمن المعلومات و قة بأ  ات المتعل  ف على التحدي  استهدف هذا البحث التعر         
الزالزل واألعاصير  :مثل ،لت هذه التحديات في التحديات الطبيعيةلسيبراني، وقد تمث  ا

عمال يات البشرية وتتمثل  باأل  والفيضانات والنيران وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتحد  
وتكون  ،جرائم المعلومات مق مقصودة أ ائسواء كانت بطر  فرادتي يقوم بها األ  التخريبية ال  

وهي عبارة عن  ق غير مشروعة، والثغراتائعليها بطر  حصلناتي ة ال  نشر المعلومات السري  ب
برمجيات وقواعد تخزين تهيئة الأ و  ثناء عملية التصميمجد أ و نقاط الضعف التي ت

ها ب برامج تشغيل الشبكات التيالتي تحفز بها المعلومات ومعدات و  جهزةاأل  أ و  المعلومات
مكانية إ  عن  فضًل ن يتسلل ألحداث ما يريده من عمليات تخريب، م أ  يستطيع المهاج
بعض  قد يكون التشويش ناتج عنأ و  صة لعمل التشويشمعدات مخص  بالتشويش ويتم 

 أ برزالباحثان المنهج الوصفي وكانت استخدم و  ،مقصودةالغير العوامل والظروف الطبيعية 
في حماية المعلومات  FIREWALLقنية جدار الناراستخدام ت إ ليهالوا النتائج التي توص  

 إ جراءلق باتجاه مؤسسات المعلومات عدم يقلل من خطر التحديات والتهديدات التي تط
التحديثات لبرامج مكافحة الفايروسات بصورة دورية لخادم الشبكة وجميع محطات العمل 

وقت، أ ي  روسات فيلتعرض المعلومات للفاي يالمستخدمة في مؤسسات المعلومات يؤد  
 ديدة مثل التحديات البشرية بقصدمنية عأ  مؤسسات المعلومات تحديات  تواجه الكثير منو 

الخطأ والسهو عند  د  طبيعية كالزالل والفيضانات، يعفنية وتحديات  أ خطاءغير قصد و أ و 

                                                 

 ماجستير/قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصل طالب. 
 قسم المعلومات وتقنيات المعرفة/كلية اآلداب/جامعة الموصلُأستاذ مساعد/. 
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تمر ويعد التدريب المسكثر التحديدات التي تواجهها مؤسسات المعلومات أ  الموظفين من 
 .ية للمعلوماتاأل منالحماية  أ ساليبفضل أ  والجيد من 

 .المعلوماتأ من  تحديات -السيبراني األ من -المعلوماتَأمن  الكلمات المفتاحية:    
 المقد مة: -1
العييالم  صيياريعيييش العييالم اليييوم فييي عصيير سيييطر عليييه توظيييف التكنولوجيييا، و           

جياالت الحيياة، وميع التطيور التكنوليوجي ودخيول نظيم يشهد ثورة تكنولوجية امتدت لجمييع م
المعلومييييات لجميييييع مجيييياالت الحييييياة العسييييكرية واالقتصييييادية، والطبييييية، والتعليمييييية، ومييييع 

نترنيييتتوظييييف شيييبكات  قيييد تكيييون فيييي  ال تييييالعالميييية فيييي تبيييادل ونقيييل هيييذه المعلوميييات،  اإل 
هذه الطفيرة التيي حيدثت فيي بعض األحيان على درجة عالية من السرية والخطورة؛ ونتيجة ل

وسييييائل االتصييييال، وشييييبكات نقييييل المعلومييييات ظهييييرت مخيييياطر وتهديييييدات جديييييدة لييييم تكيييين 
معروفة من قبل، األمير اليذي أدل للبحيث عين سيبل حمايية هيذه المعلوميات وتيوفير أقصيى 

السييبراني،  األ مينالمعلوميات و أ من  درجات الحماية لها ، ومن هنا  بدأ االهتمام بمصطلح 
ضييييرورة ال غنييييى عنهييييا فييييي مؤسسييييات المعلومييييات المختلفيييية للحفيييياظ علييييى  صييييار الييييذي

مؤسسييييييات  ن  أ  إ لييييييى  خصوصييييييية وسييييييرية معلوماتهييييييا وبياناتهييييييا، تشييييييير األبحيييييياث الحديثيييييية
عيين ذلييد فقييد أشييار تقرييير  فضييًل  ،بيية الثالثيية فييي انتهاكييات البيانيياتتحتييل المرتالمعلومييات 

انتهاكات البيانات كانت المصيدر الرئيسيي  ن  أ  ى إ ل 2021السيبراني المؤسسي  لعام  األ من
للمخييياطر بالنسيييبة لمؤسسيييات المعلوميييات ال ينبغيييي أن يكيييون ذليييد مفاجيييأة ميييع المزييييد مييين 

التحول الرقميييييي والمزييييييد مييييين المسيييييتخدمين بيييييتيييييي تضيييييع العملييييييات القديمييييية المؤسسيييييات ال
نهييييا واسييييترجاعها لتكنولوجيييييا المعلومييييات والتوسييييع فييييي اسييييتخدام البيانييييات والمعلومييييات وخز 

أ ميييين  التعييييرف علييييى مفهييييومإ لييييى   ني فييييي هييييذه الدراسيييية سييييوف أسييييعىوتبادلهييييا لييييذلد فيييي ن  
المعلومييييات أ ميييين  والتحييييديات التيييي تواجييييه السيييييبراني، والفيييرق بينهمييييا، األ ميييينالمعلوميييات، و 

 المؤسسات لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية بياناتها.  منالمتبعة  طرائقوال
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 الدراسة:مشكلة -2
ا بيييياله األهمييييية لضييييمان مييييرً أ   صييييارحماييييية المعلومييييات فييييي عصيييير العولميييية  إن            

تحيدي  صيارية لنظام المعلومات األ منان عمليه التصدي للتهديدات  إ ذ ؛استمراريه االعمال
ف والمسيييتمر يواجيييه العدييييد مييين مؤسسيييات المعلوميييات خاصييية فيييي ظيييل االسيييتخدام المكثييي

ان الكثييير ميين مؤسسييات المعلومييات تحييتفظ ببيانييات ومعلومييات  إ ذ ؛اتلتكنولوجيييا المعلوميي
علييى درجيية عالييية ميين السييرية لييذلد تواجييه المعلومييات مجموعيية ميين التحييديات مثييل السييرقة 
واالختييييراق والتلعييييب والفقييييدان وعلييييى مؤسسييييات المعلومييييات تركيييييز الجهييييود لحماييييية هييييذه 

نترنييتالمعلومييات ميين مجرمييي  ييا م  وانطلًقيي اإل  سييئلة علييى األ  تقييدم تسييعى الدراسيية ل جابيية  ام 
 :  تيةالبحثية اآل

 المعلومات ؟.أ من  ماهو مفهوم-1
 المعلومات؟. أ من  ة وعناصرهمي  أ  ماهي -2
 السيبراني ؟. األ منماالمقصود ب-3
 السيبراني ؟. األ منالمعلومات و أ من  ماهو الفرق بين-4
 علومات في مؤسسات المعلومات ؟المأ من  التحديات التي تواجهأ برز  ماهي-5
 الدراسة : أ هداف-3

 السيبراني. األ منالمعلومات و أ من  التعرف على مفهوم -1
 السيبراني. األ منالمعلومات و أ من  التعرف على الفرق بين -2
 المعلومات في مؤسسات لمعلومات.أ من  التعرف على التحديات التي تواجه -3
 المعلومات .أ من  حمايةية لاأل منالتدابير أ برز  التعرف على -4

 ة الدراسة:همي  أ  -4
يييية التيييي تواجيييه األ منلهميييا تحدييييد التحيييديات و  أ  ساسييييين أ  بيييع أهميييية الدراسييية مييين عييياملين تن

المعلوميييات أ مييين  مؤسسيييات المعلوميييات وثانيهميييا قلييية البحيييوث والدراسيييات المرتبطييية بحمايييية
نتائجييه بلمؤسسييات المعلومييات كبيييرة البحييث قييد يكييون ذات فائييدة و  ،نيعلييى حييد علييم البيياحث

ووضع الحلول المناسبة للتغلب على التحديات التي تستنزف عميل المؤسسيات بصيورة شيبه 
 يومية.
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 منهج الدراسة:-5
 دراسيية والوصييولم مييع طبيعيية هييذه الءالباحثييان الميينهج الوصييفي بمييا يييتلاختييار           

 لة .على ادبيات الموضوع بصورة شام االط لعبنتائج إ لى  
 حدود الدراسة:-5
السييييييييبراني فيييييييي مؤسسيييييييات  األ مييييييينالمعلوميييييييات و أ مييييييين  الحيييييييدود الموضيييييييوعية تحديات-1

 المعلومات.
 .2023-2022الحدود الزمانية  العام الدراسة -2
 الدراسات السابقة:-6
المعلوميات وسيبل التصيدي أ مين  دراسية أسيماء، فيلليي، وعبيد اللطييف شيليل. تهدييدات -1

 .2018، 3،ع4ائر، مجلها، مجلة البش
المعلوميييات وسيييبل التصيييدي لهيييا، أ مييين  تحدييييد تهدييييداتإ ليييى   هيييدفت هيييذه الدراسييية        

أ ميين  فييي زيييادة وتكميين أهمييية هييذه الدراسيية فييي كونهييا تقييدم حلييول عملييية يمكيين أن تسيياهم
 جهييزةوجييود منظوميية متكامليية مكونية ميين عناصيير مادييية تتمثيل فييي المواقييع واأل  بالمعلوميات 

ورية الحتييواء المعلوميييات، وعناصيير ماديييية تتمثييل فيييي العناصيير التقنيييية هييي البيييرامج الضيير 
والتطبيقييات الضييرورية،  وأهييم عنصيير فييي الحماييية وهييو العنصيير البشييري الييذي يمثييل فييي 

ثغرة أمنية، وقد اسيتخدم الباحثيان المينهج الوصيفي فيي دراسيتهما، وقيد أ و  نفس الوقت تهديد
التهدييدات التيي تصيل أنظمية  ن  أ  ة مين االسيتنتاجات مفادهيا مجموعإ لى   توصلت دراستهما

المعلومييات تتطييور باسييتمرار، وميين الصييعب السيييطرة عليهييا باتبيياع سييبل الحماييية التقليدييية،  
أكثر التهديدات خطورة تأتي من داخل المؤسسة وهي تغطي النسبة األكبير مين التهدييدات،  

يس مجييرد رفاهييية،  وأن عملييية الحماييية هييي المعلومييات اليييوم هييو ضييرورة حتمييية ليأ مين  أن
 1عمليه متكاملة تشمل المكونات المادية والبرمجية والعنصر البشري. 

لكترونيي األ ميندراسة علوطي لمين .تحيديات -2 فيي المؤسسية .مجلية ابحياث اقتصيادية  اإل 
 .2009، 6وادارية ،ع

                                                 
مجلة البشائر  -0فيللي، اسماء، شليل عبد اللطيف . تهديدات امن المعلومات وسبل التصدي لها - 1
 20:ص 2019،  3،ع4قتصادية، مجاال
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لكترونييي األ منالمفيياهيم المتعلقيية بييأ بييرز  اظهييارإ لييى   هييدفت الدراسيية وسييبل تحقيقييه فييي  اإل 
مؤسسييات المعلومييات مييع االسييتخدام المتزايييد لتكنولوجيييا المعلومييات مييع تشييخيص المشيياكل 

الحلول المناسبة لهيا وقيد اتبيع الباحيث المينهج الوصيفي التحليليي  إ يجادية والعمل على األ من
ماييييية مجموعيييية ميييين النتييييائج كييييان ميييين اهمهييييا ضييييرورة حإ لييييى   هييييذا وقييييد توصييييلت الدراسيييية

اسيييتخدام منظومييية متكاملييية تضيييم حمايييية المكونيييات بميييات الحساسييية فيييي المؤسسيييات المعلو 
مؤسسييات المعلومييات أ مين  البرمجيية والمادييية والتنبيه عنييد التعامييل ميع العنصيير البشييري وان

اسيييتمرار المؤسسيييات للقييييام بمهامهيييا وان الغالبيييية العظميييى مييين  أ جيييلضيييرورة حتميييية مييين 
فييي تطييور مسييتمر وميين  لكتروني ييةاإل  عيين ان الهجمييات  فضييًل خل التهديييدات تييأتي ميين الييدا

 . 1التقليدية القديمة  ساليبالصعب السيطرة عليها عند استخدام األ  
 األ ميييينو  لكتروني ييييةاإل  دراسيييية ياسمين،بلعسييييل بنييييت نبييييي ،عمييييروش الحسييييين. التهديييييدات -3

 2021، 2،ع2السيبراني في الوطن العربي. مجلة نوميروس االكاديمية،مج
توضيح مجمل التحيديات والتهدييدات السييبرانية التيي تنيتج عين الفضياء إ لى   هدفت الدراسة

لكترونييي هييذا الموضييوع ميين المواضيييع المهميية علييى السيياحة الدولييية بسييبب كثييرة  ُيع ييد   إ ذ اإل 
الصييييراعات والتجاذبييييات علييييى المسييييتول المحلييييي واالقليمييييي والييييدولي وقييييد اسييييتخدم الميييينهج 

نهج التاريخي ل لمام بالموضوع والوقيوف عليى التحيديات التيي تواجيه المنطقية الوصفي والم
الدراسيية  إ ليهيياالنتييائج التييي توصييلت أ بييرز  منهييا السيييبراني وميينأ  يييز العربييية والعمييل علييى تعز 

عليى انهيا اسييتغلل تكنولوجييا المعلوميات فييي تيدمير وتخريييب  لكتروني ييةاإل  تعيرف التهدييدات 
لكترونييمعلومياتي للخصيم واختيراق انظمية المعلوميات والبرييد البنية التحتية ال لمؤسسيات  اإل 

بهييدف  المعلوميات والمنظمييات ورؤسياء الييدول والتجسيس عليييهم وفيق خطييط عميل ممنهجيية،
مكافحيية الجييرائم المعلوماتييية عملييت العديييد ميين الييدول العربييية علييى تفعيييل االتفاقييية العربييية 

 كمييا توصييلت الدراسيية2010 12 21تييم ذلييد بتيياري   لمكافحيية جييرائم تقنييية المعلومييات وقييد
ان الفضيييياء السيييييبراني مجييييال جديييييد للصييييراعات بييييين االطييييراف سييييواء بييييين اليييييدول إ لييييى  

                                                 
، 6مجلة ابحاث اقتصادية وادارية .ع -0لمين ،علوطي.تحديات االمن االلكتروني في المؤسسة  - 1

 45:ص2009
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تبلييييورت الحييييروب السيييييبرانية فييييي خصييييائص ليييييس لهييييا علقيييية  إ ذ فييييراداأل   مأ   والمؤسسييييات
 .1بالحروب التقليدية  

تفصييل اكثير عين إ ليى   اشيارت الدراسية ذإ   خيرلاألُ وقد اختلفت هيذه الدراسية عين الدراسيات 
السيييبراني وحصيير األنييواع المختلفيية ميين  التحييديات التييي  األ ميينالمعلومييات و أ ميين  موضييوع

تواجييييه عملييييية حماييييية المعلومييييات فييييي القييييرن الحييييادي والعشييييرين وتأثيرهييييا علييييى مؤسسييييات 
بيدها خسيائر لمؤسسيات وتكتعطيل عمل ونشاط تليد اإ لى   المعلومات االمر الذي قد يؤدي

الحديثيية  سيياليبواأل   طرائقلمييام بييالميين الضييروري علييى المؤسسييات اإل   صييارلد لييذ؛ فادحيية
 مييام تحييدياتأ  سيياليب القديميية المتييوافرة وقفييت عيياجزة المتبعيية فييي حماييية المعلومييات كييون األ  

 المعلومات .أ من 
 المعلوماتأ من  اوال
 المعلومات:أ من  تعريف-1

هيا تتفيق مين حييث ن  لكن اختلفيت مين حييث الشيكل ا   ديدة و اهيم عألمن لمعلومات مف        
( حمايييية الميييوارد المسيييتخدمة فيييي معالجييية 1ه)المعلوميييات بأن يييأ مييين  المضيييمون، فقيييد عيييرف

الحاسييوب، ووسييائط  أ جهييزةوالعيياملين فيهييا، و  فييراديييتم تييأمين المؤسسييات واأل   إ ذالمعلومييات، 
   2المؤسسة المعلومات التي تحتوي على بيانات ومعلومات

والوسييائل المعتمييدة للسيييطرة  طرائييقالمعلومييات بأنييه مجموعيية ميين الأ ميين  يعييرف أ يًضييا(و 2)
عليييى كيييل أنيييواع ومصيييادر المعلوميييات وحمايتهيييا مييين السيييرقة، والتشيييويه واالبتيييزاز، والتليييف، 

    3والضياع، والتزوير، واالستخدام غير المرخص وغير القانوني.
 

                                                 
ياسمين،بلعسل بنت نبي،عمروش الحسين.التهديدات االلكترونية واالمن السيبراني في الوطن  - 1

 60:ص2021، 2،ع2مجلة نوميروس االكاديمية ،مج  -0العربي
باجحزر، أبرار، والعمري، أحمد، أمن المعلومات في البطاقات الذكية، التحديات الجيوفيزيائية،  - 2

 50، ص2019تركيا، -واالجتماعية واإلنسانية في بيئة متغيرة، المؤتمر العلمي الدولي العاشر، إسطنبول
 8،ص2010طبعة مدبولي، بن جمعة، جمعة بن علي، األمن العربي في عالم متغير،القاهرة: م - 3
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( عليى أنيه محمايية Info Secباسيم  أ يًضيامعلوميات )المعيروف الأ مين  يتم تعريف أ يًضا(3)
أ و  الكشييفأ و  االسيتخدامأ و  المعلوميات وأنظمية المعلومييات مين الوصييول غيير المصير  بييه

 م.  1توفير السرية والنزاهة والتوافر أ جلالتدمير من أ و  التعديلأ و  التعطيل
ائل المادييية والبرمجييية التييي تتبناهييا المعلومييات بأنهييا مجموعيية الوسييأ ميين  ويعييرف الباحثييان

النشير العيام أ و  السرقةأ و  مؤسسة ما للحفاظ على سرية معلوماتها وخصوصيتها من التلف
المعلومييات هييو مهميية أ ميين  ن أن الحفيياظ علييىيللبيياحث التعريفييات السييابقة يتضييحب وميين ثُييم  

 ن  أ  ات خاصية و عيد  مُ إ ليى  اجعاديية بيل تحتيأ و  معقدة ال يمكن أن تيتم باتخياذ تيدابير تقليديية،
 على حد سواء. فرادالمعلومات بالنسبة للمؤسسة، ولل  أ من  هذه التعريفات تعكس أهمية

 المعلومات:أ من  مراحل تطور مفهوم-2
أ ميين  إ لييى  الحواسيييبأ ميين  بعييدة مراحييل انتقييل فيهييا ميين مفهييومالمعلومييات أ ميين  ميير مفهييوم
الوقييت الحاضيير وقييد صيينف الحميييدي واخييرون مراحييل  الزال يسييتخدم فييي ال ييذيالمعلومييات 

 تي :أثلث حقب زمنية تمثلت بما يإ لى   تطورات هذا المفهوم
الحواسيييب هييي كييل مييا  أ جهييزةولييى   مرحليية السييتينات وفييي هييذه المرحليية كانييت المرحليية األُ  -

م تعليم كيفيية تنصييب البيرامج ولي فضيًل عينحقيل تكنولوجييا المعلوميات يشغل العاملين في 
وقيد  جهيزةمن المعلومات بقدر انشغالهم بعميل األ  أ  العاملون في ذلد الوقت مشغولون بيكن 

علييى البيانييات  االط ييلعيييدور حييول تحديييد الوصييول و  ُمييد ةفييي تلييد ال األ ميينكييان موضييوع 
أ مين  ومن هنيا ظهير مصيطلح جهزةجهة خارجية من التلعب في األ  أ ي  والعمل على منع

 عني حماية الحواسيب وقواعد بياناتها . ي ال ذيالحواسيب 
البيانييات واهييم مييا يميييز أ ميين  مفهييومإ لييى   مرحليية السييبعينات   فييي هييذه المرحليية تييم االنتقييال -

البيانيييات إ ليييى   هييذه المرحلييية هيييو اسيييتخدام كلميييات السييير البسييييطة للسييييطرة عليييى الوصيييول
ب مين الكيوارث وقيد رافيق ات امنيية لحمايية مواقيع الحواسييإ جيراءاستحداث إ لى   عن فضًل 

                                                 
1 - Golden,Mathew, The Handbook of Information Security for Advanced 

Neuroprosthetics, Second EditionPublisher: Synthypnion Academic, 2017, p44 
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ذلييييد اعتميييياد خطييييط لتخييييزين نسيييي  اضييييافية ميييين البيانييييات والبرمجيييييات بعيييييدا عيييين مواقييييع 
 .    1الحواسيب

مفهيييوم أ مييين إ ليييى   امرحلييية الثمانينيييات والتسيييعينات    فيييي هيييذه المرحلييية تيييم االنتقيييال فعلًيييي -
ت للمسيتخدمين سيمح ال تيالمعلومات بسبب التطورات الهائلة في مجال تقنيات المعلومات 

وسيلمة أ مين  مين الضيروري الحفياظ عليى صيارقواعد البيانيات فإ لى   من سهولة الوصول
المعلومييات وتكاملهييا وتييوفير درجيية عالييية ميين الموثوقييية وهييو المفهييوم الييذي سيييتم التحييدث 

 . 2عنه في هذا البحث
 المعلومات:أ من  أهمية-3

ذي يسيييتوجب ال يييرار االنفجيييار المعلومييياتي ميييع اسيييتمالمعلوميييات ة أ مييين همي يييأ  زادت         
أ و  قييد تكييون معرضيية للتهديييد واالسييتهداف واالختييراق ال تيييتييوفير حماييية متعييددة الجوانييب 

 ةهمي يأ  وعلييه يمكين تحدييد  3غير مباشيرةأ و  قت بصورة مباشرةأ ي  التدمير فيأ و  التخريب
 المعلومات في النقاط التالية: أ من 

 المعلومات تعتمد على صحة ودقة معلوماتها.العديد من مؤسسات  -
ت التييي قييد ات امنييية معلوماتييية تغطييي المخيياطر والتهديييداإ جييراءالحاجيية المتزايييدة لتطبيييق  -

 .خرلاألُ طراف تظهر عن التعامل مع األ  
 االستمرار في  العمل. أ جلالحاجة لحماية البنية التحتية لمؤسسات المعلومات من  -
 مؤمنة تخدم مؤسسات المعلومات. تروني ةإ لكالحاجة لبناء بيئة  -
لكترونيجرام لمعلومات وازدهارها توفرت فرص اإل  مع تطور تقنيات ا -  .4 اإل 

                                                 
دار وائل للنشر  عمان:  مدخل معاصر، 0الحميدي واخرون .نظم المعلومات االدارية  - 1
 265:ص2005،
ان سعيد ابراهيم عبد الواحد . سياسات أمن المعلومات وعلقتها بفاعلية نظم المعلومات اإلدارية في  - 2

 15:ص2015رسالة ماجستير .جامعة االزهر .كلية االقتصاد والعلوم االدارية .  –0الجمعات الفلسطينية 
المعلومات، ‘ عولمةالتواصل على محد االنترنيت و -يحيى .في القابلية على التواصل’اليحاوي  - 3

 84:ص201منشورات عكاظ 
 نهاد عبد اللطيف عبد الكريم، خلود هادي الربيعي.أمن و سرية المعلومات و أثرها - 4
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 المعلومات:أ هداف أ من  -4
المعلومييييات ميييين الركييييائز الضييييرورية التييييي تعتمييييد عليهييييا حماييييية الييييدول ُيع ييييد  أ ميييين 

ار الناتجية عين وجيود قصيور الضر من ا فرادواقتصاديات الدول والمنظمات والمؤسسات واأل  
ساسيي ألميين المعلوميات هييو الحفياظ علييى سيلمة وحماييية المعلومييات  الهييدف األ   ن  أ  للمين و 

تيامين  ومين ثُيم  ل من حاالت االختراق ومنع الدخول غير المصر  به ن يقل  أ  نه أمن ش ال ذي
هيييييداف أ مييييين أ  ويمكييييين ايجييييياز    1خسيييييائر فيييييي المنظومييييية المعلوماتيييييية أ ي  عيييييدم حيييييدوث

 المعلومات التي حددها المركز القومي ألمن المعلومات بالنقاط التالية :
حمايييية المعلوميييات  وتعنيييي حمايييية خصوصيييية المعلوميييات الخاصييية بمؤسسيييات المعلوميييات  -

مية  وتشيمل حمايية المعلومات توفير الحمايية التاأ من  ويسعى القائمون على عملية فرادواأل  
وبشيكل دوري ميع تيامين السيبل الكفيلية التيي  األ مينات إ جيراءيث العميل عليى تحيدب جهزةاأل  

 من شانها توفير اإلطار العام ألمن وحماية المعلومات .
ايييييية البيانيييييات تكاميييييل البيانيييييات والمعلوميييييات  وتعنيييييي تيييييوفير الحمايييييية الكاملييييية ألمييييين وحم -

صيير  العمييل عليى المحافظيية عليهيا ضييد حياالت االختييراق والوصيول غييير المبوالمعلوميات 
المخييولين  شييخاصاأل   ميينبييه وكييذلد الحفيياظ عليهييا ميين عمليييات التغيييير والتبييديل والتعييديل 

ات الكفيليية جييراءواإل   سيياليبتييوفر األ   فييي األ ميينوأليييتم تحقيييق التكاملييية  إ ليهييالهييم بالييدخول 
 والضامنة للحماية المعلوماتية .

سييهلة عنييد الحاجيية  ائييقطر اتاحيية الخدميية  وتعنييي القييدرة علييى الحصييول علييى المعلومييات ب -
صيييعوبات عنيييد تعييياملهم ميييع أ ي  ن ال يواجهيييونأ  المسيييتخدمين يجيييب  فييي  ن   ومييين ثُيييم   إ ليهيييا

ات احترازيييية تضيييمن عيييدم تعيييرض المعلوميييات ألي إ جيييراءالمعلوميييات ميييع ضيييرورة تيييوفير 
تعييرض المنظوميية ألي خلييل أ و  خارجيييةأ و  هجمييات واعتييداءات ناتجيية عيين عومييل داخلييية

 من وسلمة البيانات والمعلومات. أن يلحق باألضرار بئ يمكن اطار 

                                                                                                                         

مجلة دراسات مالية -0على األداء التنافسي دراسة تطبيقية على شركتي التامين العراقية العامة والحمراء
  297:ص28،ع8ومحاسبية،مج

عاهدمسلم .مدل االلتزام بسياسات امن وحماية المعلومات المحاسبية في البنود  ابو ذيوب،قتيبة - 1
 5:ص2019رسالة ماجستير.جامعة ال البيت .كلية الدراسات العليا ، -التجارية .
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 عييدم انكييار التصييرف المييرتبط بالمعلومييات  وتعنييي ضييمان عييدم انكييار الشييخص الييذي  قييد -
مواقعهيييا  بحييييث تتيييوفر القيييدرة عليييى اثبيييات بيييان  وأ  يقيييوم بتصيييرف ميييا متصيييل بالمعلوميييات 

 شخص معين في وقت معين . منتصرفا معين قد تم 
عليهييييا  االط ييييلعشييييفها و ييييية  وتعنييييي التأكييييد ميييين ان المعلومييييات ال يمكيييين كالسييييرية والموثوق -

 المخولين بذلد . شخاصاأل  ب
اليذين يسيمح لهيم  شيخاصالتحقق من الشيخص المسيتخدم  وتعنيي المصيادقة عليى هويية األ   -

 .1المعلومات إ لى   بالدخول
حمايية المعلوميات المعلوميات مين الصيعب تحقيقيه ان ليم ييتم أ مين  هيدف ن  أ  ويرل الباحثيان  -

المعلومييات إ ليى   شييخص يحياول الوصيولأ ي  مين األ مين  بيه و غيير المصيير  ضيد الوصيول 
تحديييد صييلحيات الييدخول واالسييتخدام لهييا كييل حسييب صييلحيته االميير الييذي  بويييتم ذلييد 

 المعلومات.أ من  من شانه تعزيز
 المعلومات:أ من  عناصر-5

من توافرهيا فيي المعلوميات  ة البد  ساسي  أ  عناصر  ةالمعلومات على ثلثأ من  يعتمد
وسييييلمة المعلومييييات وتكامييييل محتواهييييا  Confidentialityالواجييييب حمايتهييييا وهييييي السييييرية 

Integrity  وتيييوافر المعلومييييات واتاحتهييياAvailability ف بمثلييييث تعييير   ال تيييييCIA  وسييييوف
 نتكلم عنها بشيء من التفصيل والشكل رقم واحد يوضح ذلد:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 165:ص2016مجلة ابعاد اقتصادية،-0امينة ،قدايفة .استراتيجية امن المعلومات -- 1
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 المعلوماتأ من  ( عناصر1م )شكل رق
منيع بليى خاصيية سيرية المعلوميات القدرة عليى الحفياظ عأ ي   Confidentialityالسرية  -

غييير المصيير  للمعلومييات بغييض النظيير عيين وسييائط التخييزين المتييوفرة سييواء كانييت الييدخول 
االفصييا  والتأكييد عييدم  لكتروني ييةاإل  يييتم خزنهييا عبيير وسييائل االتصييال  مأ   هييذه الوسييائط مادييية

المخيولين المصير  لهيم  شيخاصاأل   مينإ ال    إ ليهياعن التأكد من عيدم الوصيول  فضًل عنها 
 .بذلد
 اي التأكييييد ميييين الحفيييياظ علييييى محتييييول Integrityسييييلمة المعلومييييات وتكامييييل محتواهييييا  -

المعلوميية نفسييها وعييدم تعرضييها للعبييث والتعييديل والتخريييب والنسيي  والتغيييير ويمكيين تحقيييق 
 المحتول.إ لى   ريق منع الوصولذلد عن ط
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ان تيييوافر المعلوميييات والقيييدرة عليييى  تعنيييي ضيييمAvailabilityتيييوافر المعلوميييات واتاحتهيييا  -
 الييذين بحاجيية شييخاصاأل   ن  أ  هييا فيي الوقييت المناسييب والتأكييد مين تاحتهيا وتقييديمها لميين يطلبإ  

 .1 إ ليهالمعلومة لم يتم منعهم من الوصول هذه اإ لى 
 :السيبراني ناأل م :اثانيً 
 :السيبراني األ منتعريف -1

وهييو يعنييي االطمئنييان فهييو يعنييي أ ميين  فييي معجييم المعيياني مييأخوذ ميين الفعييل األ ميين      
يالطمأنينة وعدم الخيوف أ   فيي االصيطل  فهيو يعنيي القيدرة التيي تمكين الدولية مين  األ مينا م 

خطير قيادم مين أ ي  جهيةإطلق مصيادر قوتهيا الداخليية والخارجيية فيي شيتى المجياالت لموا
سييييبراني تعتبييير أ و  سيييايبرأ و  أميييا كلمييية سييييبرانية  2الخيييارج فيييي السيييلم والحيييرب.أ و  اليييداخل

واسييتخدم  cyberneticsوهييي مشييتقة ميين الكلميية  cyberترجميية حرفييية للكلميية االنجليزييية 
 ُيع ييد  ، و 1948عييالم الرياضيييات االمريكييي نوربرنييت وينيير عييام  ميينهييذا المفهييوم ألول مييرة 

مصطلح كلمية سيايبر دخييل عليى معجيم اللغية العربيية فيل يوجيد مصيطلح مقيارب ليه ولكين 
العصيري أ و  ورد معنى هيذه الكلمية فيي قياموس الميورد الحيديث تحيت مسيمى مالكمبييوتري م

يييأ   3عليييم اليييتحكم األوتومييياتيكيأ و  ه عليييم الضيييبطن يييأ  وورد فييييه مصيييطلح سييييبراني ب ا بالنسيييبة م 
نترنيتو  لكتروني يةاإل  هو يعني بكل شيء ييتم ربطيه بالشيبكات للمن السيبراني ف ، اذن نجيد اإل 

اسييتخدام وسييائل بحماييية المتكامليية للشييياء ال هييو: cyber securityالسيييبراني  األ ميينان 
ات التيي تيوفر جيراءوالبرمجيات وهيو يتمثيل بمجموعية اإل   جهزةتكنولوجية ومعلوماتية بين األ  

                                                 
1 -- John M. Broky, Thomas H. Bradley. Protecting Information with 

Cybersecurity, Berlin: Springer International Publishing AG, 2019, Pp. 350-
351, Available At: 

http://08102q3xn.1104.y.https.link.springer.com.mplbci.ekb.eg/content/pdf, 
Access Date: 15/9/2022 

الجزائية في حماية األمن السيبراني لدول مجلس التعاون  المطيري، خالد ظاهر.التشريعات - 2
 993:ص2022، 38مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع -الخليجي.

رسالة ماجستير  -موصلي، نور أمير. الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي االنساني . - 3
 8: ص2021الجامعة االفتراضية السورية، سوريا، 
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الوسيائل التقنيية والتنظيميية واالداريية التيي بهجميات أ ي  يبراني منء السنظام الحماية للفضا
اسييييتغلل المعلومييييات أ و  غييييير مشييييروعة طرائييييقب لكتروني ييييةاإل  تمنييييع الوصييييول للمعلومييييات 

الحفيييياظ علييييى اسييييتمرارية أنظميييية المعلومييييات  أ جييييلنظامييييية ميييين أ و  غييييير قانونييييية طرائييييقب
ة يعنيي مريكي يبراني بحسيب وزارة اليدفاع األ  السيي األ مين. و 1وحمايتها بكيل خصوصيية وسيرية 

ذلييد المجيييال العيييالمي اليييذي يتضييمن بيئييية المعلوميييات ويتكيييون ميين شيييبكات مترابطييية للبنيييى 
نترنييييت أ يًضيييياالتحتييييية لتكنولوجيييييا المعلومييييات والبيانييييات ويشييييمل  وشييييبكات االتصيييياالت  اإل 

تعراض التعريفيات السيابقة وبعيد اسي 2التحكم المدمجية. أ جهزةوانظمة الكمبيوتر والمعالجات و 
ات المتبعية لحمايية جراءه مجموعة اإل  ن بأن  يًا من الباحثالسيبراني اجرائي األ منيمكن تعريف 

نترنيت وحواسييب وخيوادم وبرمجييات إ  بشكل عام بكيل ميا تحتوييه مين شيبكة بيئة المعلومات 
   حماية متكاملة ضد الهجمات السيبرانية.

 الفضاء السيبراني:-2
يه البعض مسمى اليد الرابعة للجيوش وهنياد مين اعطياه مسيمى البعيد الخيامس ال أطلق عل

يوجد تعرييف ثابيت وموحيد لمصيطلح الفضياء السييبراني نتيجية الخيتلف طبيعية ونظيام كيل 
دوليية فنجييد أن الييبعض عرفييه علييى أنييه علييم افتراضييي متييداخل مييع العييالم المييادي ويييؤثران 

 أ جهييييزةاملييييية ويتكييييون الفضيييياء السيييييبراني ميييين علقيييية تكبغييييير مباشييييرة  طرائييييقببعضييييهما ب
هييو مجييال افتراضييي ميين صيينع  أ يًضيياوالفضيياء السيييبراني    3الحاسييوب وشييبكة المعلومييات.

نترنتاالنسان يعتمد على انظمة الحاسوب وشبكات  وهو عبارة عين بيئية تفاعليية حديثية  اإل 
وانظميية الشييبكات  رقمييية أ جهييزةوتشييمل علييى عناصيير مادييية وغييير مادييية فهييو يعتمييد علييى 

ملموسيية والمعقيييدة الغييير  لكتروني ييةاإل  هييو البيئيية  أ يًضيياوالفضيياء السيييبراني    4والبرمجيييات.

                                                 
نى عبد اهلل. متطلبات تحقيق األمن السيبراني ألنظمة المعلومات االدارية بجامعة الملد السمحان، م - 1

 14: ص2022، 111مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، ع -0سعود
 7:ص2021حارد، فاتح.الفضاء السيبراني والتحول في شكل الحروب.المؤتمر االفتراضي االول ، - 2
مجلة  -0من السيبراني والقيود والتحديات في ضوء قواعد القانون الدوليحميد، عبد الوهاب كريم، اال - 3

 315:ص2021العقد االجتماعي.مركز البحوث القانونية في وزارة العدل في اقليم كردستان العراق ،
مجلة العلوم القانونية  -0زروقة، اسماعيل. الفضاء السيبراني والتحول في مفاهيم القوة والصراع. - 4

 1017:ص 2019، 1،ع10ية ،مجوالسياس
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وظييواهر شييبه حقيقييية فييي التفيياعلت  إ لكتروني ييةصييور أ و  هييا بنيياء نميياذج لظييواهربالتييي يييتم 
تتفاعيل  لكتروني يةإ  تتكون من مجموعية خيوادم  إ لكتروني ةلتعاملت البعيدة فهو يشمل شبكة وا

وسييائل اتصييال افتراضييية ب ابعًضييوي علييى قواعييد بيانييات( مييع بعضييها هييذه الشييبكات )تحتيي
فتتجيييييياوز كييييييل الحييييييدود الجغرافييييييية والسياسييييييية لتحسييييييين القييييييدرة علييييييى االتصييييييال والتعامييييييل 

لكتروني    1.اإل 
 : cyber Attacksالهجوم السيبراني -3
ني نتيجييية الخيييتلف المواقيييف الدوليييية فيييي ال يوجيييد مفهيييوم عيييام وشيييامل للهجيييوم السييييبرا   

مواجهيية الهجمييات السيييبرانية والهجييوم السيييبراني وفييق المركييز الييديمقراطي العربييي للدراسييات 
مؤسسيات أ و  أ فيراداالستراتيجية والسياسية واالقتصادية هو االستخدام المتقن للطاقة لمواجه 

وعيية الرسييائل التييي يرسييلها عبييارة عيين مجم أ يًضييااضييعاف قييدرة المسييتهدف وهييو  أ جييلميين 
ايقياف المرافيق أ و  انقطياع تييار كهربيائيأ و  المهاجمون مما يسبب في تعطيل مفاعل نووي

ليذلد  2الصحية وانظمة المطيارات للسييطرة عليى ميوارد الدولية المسيتهدفة وتيدمر اقتصيادها.
ب وهييو نجييد ان التعيياريف التييي تناولييت مفهييوم الهجييوم السيييبراني اشييتركت فييي معنييى متقييار 

وسيييييائل اتصيييييال ببييييييوتر جهييييياز كمأ و  لنظيييييام كمبييييييوترأ و  لكتروني يييييةاإل  اسيييييتهداف للمواقيييييع 
وتكيييون الهجميييات مييين مصيييدر  ،مميييا يهيييدد سيييرية وسيييلمة المعلوميييات المخزنييية إ لكتروني ييية

.   والهجميات 3اختراق نظيام حسياسبيتدمير هدف معين أ و  لوماتمجهول هدفه سرقة المع
أ و  فعل يقيوض مين قيدرات ووظيائف شيبكة الكمبييوتر لغيرض شخصيي هي أ يًضاالسيبرانية 
اسيتغلل نقطية ضييعف معينية تمكين المهياجم ميين التلعيب بالنظيام ويكيون الهييدف ب سياسيي

 4. إ ليهامنع الوصول أ و  تعديلهاأ و  منها سرقة للمعلومات وانتهاد سريتها

                                                 
كلع، شريفة . األمن السيبراني وتحديات الحوسبة واالختراقات االلكترونية للدول عبر الفضاء  - 1

 294:ص2022، 1،ع15السيبراني،جامعة الجزائر ،مج
سليمان علي فاضل.حق الدفاع الشرعي على الهجمات السيبرانية.مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة  - 2

 35:ص1،ج4،ع4ة،بغداد:الجامعة العراقية ،مجالرابع
 7الموصلي، نور امير، الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي االنساني، مصدر سابق، ص - 3
مجلة الدراسات االعلمية المركز  -0البهي، رغدة. الردع السيبراني المفهوم واالشكاليات والمتطلبات - 4

 208:ص2018، 1الديمقراطي العربي،ع
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 السيبراني وأمن المعلومات: األ منالفرق بين -4
   :ن حيث المفهوم مالً و  أ  

دوات المسيتخدمة ات والتيدابير والتقنييات واأل  جراءالسيبراني يعني م جميع اإل   األ من         
غيير  طرائيقب إ ليهياالوصول أ و  لحماية سلمة شبكات والبرامج والبيانات من الهجوم والتلف

     1والبيانات. جهزةمشروعة لحماية األ  
ات والتدابير المسيتخدمة فيي المجيال االداري والمجيال جراءأمن المعلومات مهو مجموعة اإل  

مشييروعة سييواء كانييت بصييورة الغييير  التييداخلتأ و  الفنييي لحماييية المصييادر ميين التجيياوزات
 عن طريق الصدفة.  مأ   متعمدة

   :من حيث الهدف :اثانيً 
رانية هجميييات سييييبأ ي  السييييبراني هدفيييه الييدفاع وحمايييية الفضييياء السيييبراني مييين األ ميين      
أ و  المعلوميييييات الهيييييدف هيييييو حمايييييية نظيييييم المعلوميييييات والمعلوميييييات مييييين الوصيييييول األ مييييين

تعيييديل والحيييرص عليييى تيييوفير السيييرية أ و  تخرييييبأ و  تسيييريبأ و  مشيييروعالغيييير االسيييتخدام 
 والنزاهة. 

 ثالثا من حيث النوع 
 شبكات وأمن تطبيقات، وأمن معلومات أ من  السيبراني له ثلث انواع هي األ من

الحاسييييوب  أ جهزةيتعلييييق بييييأ ميييين  ،فراديتعلييييق بيييياأل  أ ميييين  اميييين المعلومييييات لييييه ثييييلث انييييواع
   2يتعلق بأنظمة التشغيلأ من  يتعلق بنظم االتصاالت،أ من  والمنظومات،

 حماية المعلومات: طرائقالكيفية و  :ارابعً 
ت ورقييييية مسييييتندا مأ   إ لكتروني ييييةأميييين المعلومييييات يحييييافظ علييييى أمييييان البيانييييات سييييواء كانييييت 

السيييبراني يحمييي فقييط البيانييات الموجييودة  األ ميينو  ،السيييبراني األ ميينوبالتييالي هييو أوسييع ميين 
لكترونيييبشييكلها  المحموليية  جهييزةالكمبيييوتر والخييوادم وشييبكات واأل   أ جهييزةوالموجييودة علييى  اإل 

لكترونيهجوم قادم من الفضاء أ و  من التعرض ألي خطر  فقط. اإل 
                                                 

السمحان، منى عبد اهلل..متطلبات تحقيق األمن السيبراني ألنظمة المعلومات االدارية بجامعة الملد  - 1
 14: ص2022، 111مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، ع  -0سعود

عوض اهلل أحمد حسني. أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق التميز المؤسسي عبر قدرات  - 2
 42:ص2018في الجامعة االردنية، السودان :الجامعة ، التعلم التنظيمية
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 السيبراني: األ منعناصر  :اخامسً 
أ ميين  والعمليييات نشييطةواالسييتراتيجيات واأل   شييخاصالسيييبراني يتكييون ميين التقنييية واأل   األ ميين

 شيييخاص  بهيييا لل  المعلوميييات عناصيييره الخصوصيييية والتيييوافر والسيييلمة للمعلوميييات المصييير  
 .   1المسمو  لهم فقط بالحصول عليها

 من حيث المنطلق: :اسادسً 
تكنولوجيييا المعلومييات ب ن االشييياء المعرضيية للخطييريالسيييبراني ينطلييق بتييام األ ميين
 واالتصاالت .

وسيلمة وتييوافر  مين المعلوميات ينطليق لحمايية المعلوميات التييي تركيز عليى سيريةأ  
 المعلومات .أ من  السيبراني مجموعة فرعية عن األ من ن  أ   همبعضالمعلومات ويرل 

أ مييين  مييين اشيييكال التهدييييد بينميييا شيييكلأ ي  المعلوميييات يحميييي البيانيييات مييين األ مييينو        
لكترونييبحماية استخدام الفضياء  عتنيالسيبراني ي  فهيو يحميي لكتروني يةاإل  مين الهجميات  اإل 

نترنتشيء موجود في عالم أ ي     2ويحمي المعلومات بغض النظر عن مكان وجودها. اإل 
 :التحديات: اثالثً 
 المعلومات:أ من  تحديات-1

والمؤسسييات والييدول  فرادالجميييع كيياأل   ميينهييا تسييتخدم ن  ؛ أل  للمعلومييات اهمييية كبيييرة          
مييا تكييون الفاصييل بييين المكسييب والخسييارة للمؤسسييات وفييي لد فهييي هييدف للختييراق ورب  لييذ

العصر الحديث لم تكين المشيكلة فيي طريقية الحصيول عليى المعلوميات وانميا كيفيية الحفياظ 
دركت الكثير من مؤسسيات المعلوميات أ  وقد  ،المعلومات وسلمة هذا الفيض منأ من  على

وجود حيواجز تقيييد حمايية معلوماتهيا خاصية عنيدما تكيون مثيل هيذه المعلوميات ذات قيمية، 
هنيياد مجموعيية ميين التحييديات والتهديييدات الواجييب علينييا  3نظييرا للبيئيية المعلوماتييية المتقلبيية

                                                 
رسالة ماجستير، الجامعة االفتراضي   -0سابا، غسان. أمن الشبكات والبنية التحتية المعلوماتية - 1

 4: ص2018السورية ،
 13، ص 2021هيئة االعلم. األمن السيبراني، قسم الدراسات واالتصال والعلقات العامة، االردن، - 2
المجلة العربية للمعلوماتية وامن -0العابد،سكينة.امن المعلومات عبر شبكات التواصل االجتماعي  - 3

 207:ص1،2020،ع1المعلومات،مج
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الحليول المناسيبة  ا  يجيادالسييبراني و  أل مناالمعلومات و أ من  اخذها بنظر االعتبار عند دراسة
 لمثل هذه التحديات  :

التحييديات الطبيعيييية  مثيييل الييزالزل واألعاصيييير والفيضيييانات والنيييران وارتفييياع درجيييات  -
حيدوث عطيل أ و  حدوث انقطياع فيي التييار الكهربيائيإ لى   الحرارة والرطوبة التي قد تؤدي

المعلوميات مثيل توقيف الخيادم عين أ مين  نظيام والتقنييات المسيتخدمة فيي جهزةفي أحدل األ  
 .    1عطل في أحد الحواسيب وشبكات االتصالأ و  العمل

حييييد كبييييير علييييى نزاهيييية وثقافيييية إ لييييى   المعلوميييياتأ ميييين  التحييييديات البشييييرية يعتمد نظييييام -
كيييد مييين نزاهييية وكفييياءة الموظيييف عييين التعييييين بيييل مييين الواجيييب أالت، قيييد اليكفيييي شيييخاصاأل  

له ومراقبته عن كثب ويجيب عين انتهياء عميل الموظيف فيي مؤسسية ميا االشراف على اعما
نقليه يفتيرض سيحب كيل الصيلحيات الممنوحية ليه وان  مأ   سواء كانت الحالية انهياء خدماتيه

 .وم بها الموظف المنتهية خدماتها حدوث تصرفات انتقامية يقكافية تجنبً  ُمد ةيتم ذلد قبل 
 الفنيية فيي نظيام خطياءت الناتجية بسيبب القصيور واأل  التحديات الفنية  يقصيد بهيا التحيديا -

التييي قييد تحييدث اثنيياء وبعييد  خطيياءيغلييب عليهييا العامييل الفنييي مثييل األ   ال تيييالمعلومييات أ ميين 
فيي  أ خطياءأ و  عمليات التجهيز والتصميم والبرمجة واالختبار وتجميع البيانيات والمعلوميات

الغالبيييية العظمييية للمشييياكل  خطييياءاأل   عملييييات مييينح الوصيييول للمعلوميييات وتعتبييير مثيييل هيييذه
 والتحديات المرتبطة بأمن وسلمة المعلومات.   

ميا تسيببه مين مين المعلوميات لا أل  ا كبييرً تحيديً  لكتروني يةاإل   تمثل الجرائم لكتروني ةاإل  الجرائم  -
   للبيانييات والمعلوميياتمصيير  الغييير دام والتعييديل والتييدمير الوصييول واالسييتخبخسييائر كبيييرة 

مفيييوض للمعلوميييات وتقيييييد الغيييير النسييي  والنشييير  فضيييًل عييينرمجييييات والميييوارد الماديييية والب
 .  2بياناته ومعلوماتهإ لى   المستفيد من الوصول

 تي :أي ويمكن تمثيل الجرائم المعلوماتية بما

                                                 
رسالة   -0الدنف، ايمن، واقع إدارة أمن نظم المعلومات في الكليات التقنية بقطاع غزة وسبل تطويرها - 1

 57، ص2013، غزة،ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة اإلسلمية
نهاد عبد اللطيف عبد الكريم،خلود هادي الربيعي .امن وسرية المعلومات واثرها على االداء التنافسي  - 2

 294دراسة تطبيقية على شركتي التامين العامة والحمراء .مصدر سابق:ص
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أ و  هييييدف معين)المعلومييييات(إ لييييى   ي االختييييراق وهييييو القييييدرة علييييى الوصييييولأ  القرصيييينة -ا
استغلل الثغرات الموجود في نظام حماية المعلومات بهيدف بيقة غير شرعية و بطر  جهزةاأل  

علييييى خصوصيييييات االخييييرين والحيييياق الضييييرر بهييييم ويطلييييق  االط ييييلعالتجسييييس والسييييرقة و 
 . 1( على الشخص الذي يقوم بمثل هذه االفعال  Hackerمصطلح) 

تأثيرهييا بسيييطة  الفيروسييات بدأ ظهورهييا فييي سييبعينات القييرن الماضييي وقييد كانييت درجيية -ب
ا لتطييور اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات وانتشييار ا وخطييورة نظييرً كثيير تيياثيرً أ  ت صييار نوعييا ثييم 
نترنتخدمات                  .وقد وضح فيرناندو جورجيل اإل 

داخيييل  عدييييدة تغييرهيييا ونسيييخها ميييراتب ُأخيييرلي بيييرامج تصييييب بيييرامج ان الفيروسيييات هييي   
 .   2 لكتروني ةاإل  الحاسبات 

جيييرائم الفضييياء الرقميييي  تتزاييييد حجيييم مخييياطر التقنييييات الرقميييية الحديثييية المسيييؤولة عييين -ج
لكترونيييديو وبطاقييات الييدخول يييحماييية المعلومييات كتقنيييات كيياميرات الف إ لييى   والوصييول اإل 
لكترونييقواعيد البيانيات الشخصيية وتقيييد البرييد  يمكين اسييترجاع  إ ذ ؛وحجيب االتصياالت اإل 

 مييينة مييين البيانيييات والمعلوميييات المؤتمتييية الشخصيييية التيييي تيييم جمعهيييا ونقيييل كمييييات هائلييي
ميير الييذي يكشييف مييدل خطييورة التهديييد األ   قليلييةمؤسسييات المعلومييات فييي ثييواني وبتكيياليف 

 .    3الرقمي
أ و  جييد أثنيياء عملييية التصييميمت وهييي عبييارة عيين نقيياط الضييعف التييي تو الثغييرات   الثغييرا-د

التييييي تخييييزن بهييييا المعلوميييييات  جهييييزةاأل  أ و  المعلومييييياتلتهيئيييية البرمجيييييات وقواعييييد تخييييزين 

                                                 
مجلة الدولية ال -0دخيل،احمد نوري،سعد عبد السلم طلحة.اختراقات امن المعلومات وطرق تفاديها - 1

 20:ص2016، 2،ع2المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات،مج
2 -Fernando Georgel Birleanu Peter Anghelescu, Nicu Bizon. Malicious and 

Deliberate Attacks and Power System Resiliency, Switzerland: Springer Nature 
AG, 2019, P. 230, Available At: 

http://08102qrbe.1104.y.https.link.springer.com.mplbci.ekb.eg/content/pdf, 
Access Date18/9/2022 

مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية. حماية امن انظمة المعلومات  -0جبوري، ندل اسماعيل - 3
 77:ص2011  21،ع7،مج
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ن يتسييلل ألحييداث مييا يريييده هييا يسييتطيع المهيياجم أ  ببييرامج تشييغيل الشييبكات التييي والمعييدات و 
 تدمير للمعلومات . أ و  سرقةأ و  من عمليات تخريب

رسيييال واسيييتقبال إ  تيييؤثر عليييى مجموعييية مييين العواميييل التيييي بخطييير التشيييويش  وييييتم ذليييد  -و
معيدات مخصصية لعميل بات المعلوميات، ويكيون ذليد ت والمعلومات عن طريق شيبكالبيانا

غيييييير بعيييييض العوامييييل والظيييييروف الطبيعييييية  قييييد يكيييييون التشييييويش نييييياتج عيييينأ و  التشييييويش
التييييي تمنييييع  نشييييطةمجموعيييية ميييين األ  بطر التشييييويش انكييييار الخدميييية مقصييييودة، وميييين مخيييياال

 . 1الخدمة أ و  المستخدم الشرعي ان يحصل على المعلومات
 ية:األ منالتدابير -2

تحتياج ميوارد ماليية  ال تييعملية حماية المعلومات من المهيام الصيعبة والمعقيدة  ن  إ  
أ بييرز إ لييى  شييارةالحماييية البييد ميين اإل   طرائييقوالكثييير ميين الوقييت والجهييد وقبييل الحييديث عيين 

 جعل المعلومات معرضة للتهديدات واالخطار:إ لى   االسباب التي تؤدي
نترنتشبكة مؤسسة المعلومات الداخلية بشبكة  ارتباط-1  العالمية . اإل 
 ُميد ةوالوسيائل المسيتخدمة متقادمية بعيد  طرائيقالتطور التقني السريع يجعل الكثيير مين ال-2

 قليلة من استخدامها.
تكييييياليف حمايييييية المعلوميييييات تكيييييون عاليييييية بحييييييث ال تسيييييتطيع الكثيييييير مييييين مؤسسيييييات -3

 امية تحملها .المعلومات خاصة في لدول الن
التييييأخر فييييي اكتشيييياف الجييييرائم المعلوماتييييية بسييييبب عييييدم اقتنيييياء الكثييييير ميييين مؤسسييييات  -4

أ ميييين  االنييييذار المبكيييير وتقنيييييات المراقبيييية وتوظيفهييييا فييييي مجييييال حماييييية أ جهييييزةالمعلومييييات 
 المعلومات.

 المعلومات.أ من  قلة الوعي بأهمية-5

                                                 
التميز المؤسسي عبر قدرات التعليم عوض اهلل احمد. أثر خصائص أمن المعلومات على تحقيق  - 1

 62التنظيمية في الجامعات األردنية، مصدر سابق: ص
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 األ مينالمعلوميات و أ مين  صصية فيي مجيالقلة الكيوادر البشيرية المؤهلية والمدربية والمتخ -6
 . 1السيبراني
أ مييين  المؤسسيييات لحمايييية معلوماتهيييا وتيييدعيم مييينات التيييي يجيييب اتباعهيييا جيييراءاإل           

 في التالي: طرائقالمعلومات لديها وتتمثل هذه ال
ات حمايية المعلوميات فهيي تعميل إ جيراءكلمات المرور تعتبير كلميات الميرور مين ابسيط -1

ة البيانيات والمعلوميات الشخصيية والمؤسسيية والحكوميية وفيي كثيير مين االحييان على حمايي
واالفعيال مين السيرقات فيي الحسيابات البنكيية  نشيطةتكون كلمات المرور اسلوب لحمايية األ  

والمشيييتريات وتبيييادل المعلوميييات وألهميييية كلميييات الميييرور يجيييب مراعييياة النقييياط التاليييية عنيييد 
 عمل كلمات المرور:يوضح  2اختيارها والشكل رقم 

 

 ( يوضح التقاط كلمات المرور2شكل رقم )

                                                 
1 - Labusshagne, L. & Eloff , Electronic Commerce : The Information  Security 

Challenge", Information Management & Computer Security V0l.17 ,No.1, 2009, 
PP.154 – 157 

 



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  اشر لكلية اآلداباملؤمتر العوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 1005 

 استخدم كلمات المرور الخليطة من الحروف واالرقام والرموز.-
 اختر كلمة مرور صعبة والمكن التنبؤ بها.-
 عليها . اآلخرينتجنب اطلع -
 ان ال تقل كلمة المرور عن عشر خانات .-
 ال تجعل كلمة المرور كلمة واحدة.-
 .1تاري  ميلد أ و  ال تتضمن كلمة المرور بيانات شخصية مثل حروف االسم ان-
الجييدران النارييية  ظهييرت هييذه التقنييية فييي ثمانينييات القييرن الماضييي وبالتحديييد مييع ظهييور  -

نترنتشبكة  الشيبكة ويعيرف  إ ليهيايية التيي تتعيرض األ منالعالمية بهدف ايقاف الخروقات  اإل 
تقنيية ييتم وضيعها فيي شيبكة المعلوميات  لهيا القيدرة عليى غربلية ي أ   الجدار الناري على انه

تعمييل عليى تصييفية وحجييز  أ داة،كمييا يعييرف بانيه  2عمليية نقييل المعلوميات الداخليية والخارجية
ميييرور البيانيييات بيييين الشيييبكة الداخليييية المحميييية والشيييبكة الخارجيييية التيييي نخشيييى منهيييا وان 

 حيز سياسة امنية معينة ميثل منيع ميرور الهدف من الجدار الناري هو حجز المستخدم في
عيين طريييق كلمييات مييرور متفييق  ال  إ  مييوارد المعلومييات إ لييى   شييخص ميين خييارج الشييبكةأ ي 

 أ يًضياويعيرف   3معينيين فقيط أ شخاص منالمعلومات إ لى   عليها مسبقا اومن يتم الوصول
هيييا فيييي شيييبكات موثييوق بالغيييير المنييياطق الموثيييوق بهييا والمنييياطق  بانييه برنيييامج يفصيييل بييين

 الدخول أ و  يقوم بدوره بعمليات المراقبة على طول الشبكة ويقرر الرفض ال ذيالمعلومات 
 .  هوفق قواعد

 

                                                 
،احمد نوري،سعد عبد السلم طلحة.اختراقات امن المعلومات وطرق تفاديها. مصدر سابق دخيل -- 1

 23:ص
 69،ص  2006االسكندرية : دار الفكر الجامعي ، -0الملط احمد الخليفة .الجرائم لمعلوماتية - 2
اعة عمان: دار وائل للطب-جرائم الحاسب االلي واألنترنت . -0المناعسة ،أسامة أحمد وآخرون  - 3

 80:ص2001والنشر،
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 ( يوضح عمل الجدران النارية3شكل رقم)

تبحيث عين البيرامج والتطبيقيات الضيارة ليذلد تسيمى  أ داةبرامج مكافحة الفايروسات  هي  -
ق ائييي،تسيييتخدم بيييرامج مكافحييية الفايروسيييات العدييييد مييين الطر  بيييرامج مكافحييية البيييرامج الضيييارة

الحواسييب وبيين البيرامج  أ جهيزةللتميز بين الملفات والوثائق والبرامج والتطبيقات المثبتية فيي 
الضيييارة التيييي يسيييتخدمها المهييياجمين لتحقييييق غايييياتهم كميييا تعميييل هيييذه البيييرامج عليييى تحدييييد 

أ ي  يتعثييير بيييرامج مكافحييية الفيييايروس عليييىاوقيييات االختيييراق بواسيييطة الفايروسيييات وعنيييدما 
برنامج ضار موجود داخل النظام يقوم بوضع خيارات عزل ذليد الفيايروس وتعطييل عملهيا 

 .1بل تقوم بحذفها نهائيا  إ ليهاوكلت أُ قادرة على القيام بمهامها التي  وجعلها غير
لمعلوميات   يكثيف مخترقيو شيبكة ا Early Warning Systemنيذار المبكير نظيام اإل   -

نترنيييت جهيييودهم بتقنييييات متطيييورة تسيييهل علييييهم عمليييية االختيييراق والهجيييوم، بينميييا يقيييوم  اإل 
أن هييذه الهجمييات يكييون فييي إ ال    ييية النموذجييية،األ منالمييدافعون تييدريجيًا بتحييديث تييدابيرهم 

أغلييب األحيييان ميين الصييعب اكتشييافها باسييتخدام تقنيييات اكتشيياف التسييلل النموذجييية. لييذلد 

                                                 
 12:ص2008،  1،ع9.ممدو  شحات صقر . امن المعلومات ،ايس كوم ،مج-- 1
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التنبييه لمثيل هيذه المحياوالت فيي مراحلهيا إ ليى   تهيدف ال تيعيل أنظمة اإلنذار المبكر يتم تف
   1األولى باستخدام مؤشرات أولية.

(  تخييزن أنظميية المعلومييات كمييية هائليية ميين Access Controlالييتحكم فييي الوصييول ) -
ييوم. فيي  البيانات والمعلومات وتسمح بتحقيق اآلالف مين العملييات عليى هيذه البيانيات كيل

والتقنيييات واألدوات التييي يمكيين أن تجعييل  سيياليبهييذه الحاليية، يبييدو ميين الضييروري وجييود األ  
ميين الممكيين تطييوير نظييام المعلومييات علييى مسييتول يعكييس المتطلبييات الحالييية. ميين المهييم 

أن تقيوم المؤسسية بتطيوير نظيام األميان اليذي ييؤمن نظيام المعلوميات ضيد التهدييدات  أ يًضا
لييية مهمييية جيييدا مييين بنييياء حمايييية البيانيييات فيييي نظيييام المعلوميييات هيييي إنشييياء الخارجيييية. مرح

نمييوذج عييالي المسييتول، مسييتقل عيين البرنييامج، يلبييي احتياجييات حماييية وأميين النظييام. وأحييد 
المفييياهيم األساسيييية لنمييياذج الحمايييية هيييو اليييتحكم فيييي الوصيييول، والغيييرض مييين اليييتحكم فيييي 

أ و  العمليييةأ و  التأكييد ميين هوييية المسييتخدمالبيانييات فييي نظييام المعلومييات هييو إ لييى   الوصييول
الموارد في النظيام إ لى   الجهاز، وغالبًا ما يكون هذا األمر شرطًا أساسيًا للسما  بالوصول

العمليات التي يمكن لمستخدمي النظيام تنفييذها ونسيتنتج أن الهيدف مين أ و  اتجراءتقييد اإل  
 شييخاصللمؤسسييات بالتعامييل مييع األ   ألميين البيانييات يسييمح إ جييراءالييتحكم فييي الوصييول هييو 
معلومييات المؤسسيية ومواردهييا. يسييتخدم الييتحكم فييي الوصييول إ لييى   المصيير  لهييم بالوصييول

السياسيييات التيييي تختبييير المسيييتخدمين عليييى النحيييو اليييذي يدعونيييه وتيييوفر مسيييتويات  األ مييين
 إن  وصول تحكم مناسبة للمستخدمين. وكذلد مين التقنييات المطبقية فيي الواقيع يمكين القيول 

حييييواجز مقفليييية يمكيييين فتحهييييا أ و  أبييييوابأ و  الييييتحكم فييييي الوصييييول يتضييييمن عموًمييييا بوابييييات
أ و  الرمييييوز السييييريةأ و  RFIDمصييييادقة الهوييييية مثييييل بطاقييييات الوصييييول  طرائييييقباسييييتخدام 

أ و  مبنيىإ ليى   الهواتف الذكية لتمكين اليدخولأ و  بصمات األصابعأ و  التعرف على الوجوه
 . 2منطقة معينة

                                                 
لوم المعلومات جوهري ،عزة فاروق. امن المعلومات الرقمية وسبل حمايتها. المجلة المصرية لع - 1

 192:ص2020،1،ع7،مج
 24دخيل،احمد نوري .اختراقات امن المعلومات وطرق تفاديها.مصدر سابق :ص -- 2
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(  التشيفير وهيو عبيارة عين عمليية ييتم فيهيا تحوييل Data encryptionفير البيانيات )تش -
حمايية المحتيول الرقميي اثنياء  أ جيلرميوز واشيارات خاصيه وذليد مين إ لى   المحتول الرقمي

نترنتارساله عبر شبكات أ و  عملية نقل عب شيكل غيير ميألوف يصيإ ليى   يتم تحويليه إ ذ اإل 
بعييد إ ال    خوارزمييات محييدده وال يسييتطيع أحييد قيراءة هييذا المحتييولبقراءتيه )محتييول مشييفر(، 

أ و  فد التشفير وتعتبير مييزة التشيفير ناجحية تميام عنيد ضيياع جهياز الحاسيوب الخياص بيد
أ و  اليييذاكرة الخاصييية بنقيييل البيانيييات، فعنيييدما ييييتم تشيييفير المعلوميييات ال يمكييين ألحيييد قراءتهيييا

خييارج  USBمحييرد أقييراص فييلش أ و  تر المحمييولفهمهييا. بهييذه الطريقيية إذا فقييدت الكمبيييو 
قراءتهيا، وسيتكون محميية. أفضيل أ و  المعلوميات إ ليى المكتب، فلن يتمكن أحد من الوصول

هيي تشيفير المعلوميات قبيل مغيادرة  إ ليهاطريقة لحماية معلوماتد مع الحفاظ على الوصول 
 المنزل.أ و  المكتب

قصد بها عملية نسي  ملفيات الجهياز عليى  ( Backup storageالتخزين االحتياطي: ) -
حفيييظ نسييخة ميين البيانييات فيييي مكييانين مختلفييين؛ بحيييث يمكييين أ و  تخييزين منفصييلة، أ جهييزة

استرجاع البيانات من النسخة االحتياطية في حالة فقدان الملفات والبيانيات ألي سيبب مثيل 
 تلف القرص الصلب. أ و  انقطاع التيار،

ياضيييي يسيييتخدم لغيييرض التحقيييق مييين سيييلمة المعلوميييات التوقييييع الرقمي هيييو مخطيييط ر  -
حيل  يجيادوالبرامج والملفات والوثيائق الرقميية ويعتميد التوقييع الرقميي عليى عمليية التشيفير إل  

لكترونيييلمشيياكل سييرقة المعلومييات واالحتيييال  وضييمان عييدم تعييديل والتلعييب بمحتويييات  اإل 
نترنييتالمعلومييات اثنيياء نقلهييا عبيير شييبكة  التوقيييع الرقمييي معلومييات اضييافية  كمييا يييوفر اإل 

 1976حييول اصييل الرسييالة وحالتهييا ومصييدرها .وقييد ظهيير مصييطلح التوقيييع الرقمييي عييام 
وان التوقيييييع  لكتروني ييييةاإل  ويسييييتخدم اليييييوم فييييي الكثييييير ميييين المجيييياالت وميييين ابرزهييييا التجييييارة 

لكترونيييي ا ليييذلد ترونًييييلكإ  نيييه يحيييدد هويييية المرسيييل  والمسيييتقبل ا إ ذطريقييية موثوقييية للغايييية  اإل 
تعتمييده الكثييير ميين مؤسسييات المعلومييات فييي حماييية نفسييها ميين االحتيييال وعمليييات النصييب 

 . 1التي قد تتعرض لها 

                                                 
مزيد،حميد رشيد.واقع ادارة امن نظم المعلومات في كلية علوم الحاسوب والرياضيات  جامعة ذي قار  - 1
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ة عدييييدة مثيييل التحيييديات البشيييرية مني يييأ  ثيييير مييين مؤسسيييات المعلوميييات تحييديات تواجييه الك-1

 انات .فنية وتحديات طبيعية كالزالل والفيض أ خطاءغير قصد و أ و  بقصد
وان عملييية السيييطرة عليهييا ييية لمؤسسييات المعلومييات فييي تطييور مسييتمر األ منالتحييديات -2
معلوميييات أ مييين  مييين الضيييروري وجيييود صيييارالتقليديييية صيييعبة جيييدا ليييذا  طرائيييقاسيييتخدام الب

 لضمان استمرار اعمالها اليومية .
خيييل تي مييين داأالتيييي تواجههيييا مؤسسيييات المعلوميييات تيييالنسيييبة العظميييى مييين التحيييديات -3

 المؤسسة نفسها وليس من الخارج .
حماييية البيانييات والمعلومييات داخييل المؤسسيية يتطلييب توظيييف جميييع المكونييات المادييية -4

أ مييييين  والبرمجيييييية ضيييييمن منظومييييية امنيييييية متكاملييييية يكيييييون هيييييدفها الحمايييييية والحفييييياظ عليييييى
 المعلومات.

الشييبكة وجميييع  التحييديثات لبييرامج مكافحيية الفايروسييات بصييورة دورييية لخييادم إ جييراءعييدم -5
محطات العمل المستخدمة في مؤسسات المعلومات يؤدي لتعيرض المعلوميات للفايروسيات 

 وقت.أ ي  في
فييي حماييية المعلومييات يقلييل ميين خطيير التحييديات  Firewallاسييتخدام تقنييية جييدار النييار-6

 والتهديدات التي تطلق باتجاه مؤسسات المعلومات.
 مين الكيوادر البشيرية المؤهلية والمدربية فيي مجيالقلة العياملين فيي مؤسسيات المعلوميات -7

من المعلومات بشكل خاص يجعل مؤسسيات المعلوميات وأ  تكنولوجيا المعلومات بشكل عام 
 ارض خصبة للمخترقين.
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العمييل عليييى تييدريب العييياملين والقيييام بالعدييييد ميين ورش العميييل والييدورات التدريبيييية التيييي -1

 المعلومات.أ من  ن المعرفية والتقنية في مجالتنمي مهارات وقدرات العاملي
 توعية المستخدمين انفسهم على حماية بياناتهم الشخصية .-2
تقييم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها مؤسسات المعلومات وبشيكل دوري للوقيوف -3

 المعلومات.أ من  ات الواجب اتخاذها لزيادة فاعليةجراءعلى اإل  
ية لعمل تشريع موحيد يظهير فييه العقوبيات المناسيبة لمرتكبيي الجيرائم توحيد الجهود الدول-4

 المعلوماتية.
وضييع البييرامج المجدوليية لعملييية النسيي  االحتييياطي الطييارئ والتحقييق ميين صييحة عمليييات -5

 النس  االحتياطي.
عيين طريييق اقتنيياء وتنصيييب  لكتروني ييةاإل  وتقنيييات الجييرائم  أ سيياليبمواكبيية التطييورات فييي -6

 المضادة للحد من الجرائم المعلوماتية التوصيات. البرامج
هنييياد حاجييية ضيييرورية عليييى المسيييتول العيييالمي السيييتحداث بنيييية تقنيييية قابلييية للتحيييديث  -7

منهييا أ  ها حماييية المعلومييات والحفيياظ علييى واالسييتخدام ميين مؤسسييات المعلومييات يكييون هييدف
 وسلمتها من الوصول والنس  والتغيير والفقدان.
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Abstract 

         This research aimed to identify the challenges related to 

information security and cyber security, and these challenges were 

represented in natural challenges such as earthquakes, hurricanes, 

floods, fires, high temperatures and humidity, and human challenges 

represented by sabotage acts carried out by individuals, whether by 

intentional ways or information crimes and through the dissemination 

of information Confidentiality obtained illegally, and loopholes which 

are weaknesses that  

         exist during The process of designing or creating software and 

rules for storing information or devices that stimulate information and 

network equipment and programs through which the attacker can 

infiltrate the events of what he wants from sabotage operations, as well 

as the possibility of jamming is done through equipment dedicated to 

the work of jamming, or the interference may be caused by some 

Unintended natural factors and conditions. The researchers used the 

descriptive approach, and the most important results they reached were 

that information security is that science that is concerned with studying 

methods of protecting data and information for information institutions 

stored in computers and servers and working to counter all attempts 

aimed at illegal entry into the data base or those that aim to change the 

data base. and  

transfer information to another place, and many information 

institutions face many security challenges, such as human challenges, 
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intentionally or unintentionally, technical errors, and natural 

challenges such as earthquakes and floods. 

        Key words: Information Security/Cyber Security/ 

Information/Security Challenges. 


