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:)TLP( بروتوكول اإلشارة الضوئية

تــم إنشــاء نظــام بروتوكــول اإلشــارة الضوئيــة ملشــاركة أكــر قــدر مــن املعلومــات الحساســة 
ويســتخدم عــى نطــاق واســع يف العــامل وهنــاك أربعــة ألــوان )إشــارات ضوئيــة(:

  أحمر – شخصي وسري للمستلم فقط
ــن  ــواء م ــرد س ــع أي ف ــراء م ــارة الحم ــف باإلش ــاركة املصن ــه مش ــق ل ــتلم ال يح املس

ــتالم. ــدد لالس ــاق املح ــارج النط ــأة خ ــارج املنش ــل او خ داخ

  برتقالي – مشاركة محدودة
املســتلم باإلشــارة الرتقاليــة ميكنــه مشــاركة املعلومــات يف نفــس املنشــأة مع األشــخاص 

املعنيــن فقــط، ومــن يتطلــب األمــر منــه اتخــاذ إجــراء يخــص املعلومة.  

  أخضر – مشاركة في نفس المجتمع
ــة  ــى عالق ــرى ع ــأة أخ ــأتك أو منش ــن منش ــن م ــع آخري ــاركتها م ــك مش ــث ميكن حي
ــة. ــوات العام ــالل القن ــن خ ــا م ــا أو نرشه ــمح بتبادله ــاع، وال يس ــس القط ــم أو بنف معك

  أبيض – غير محدود
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انطالقًا من إدراك اململكة العربية السعودية ألهمية مواكبة التغريات الحثيثة الناجمة عن مستجدات 
العزيز وسمو ويل  امللك سلامن بن عبد  الرشيفني  الحرمني  خادم  لنهج  العرص وتطوراته، وترجمًة  هذا 
العهد حفظهم هللا يف قيادة بالدنا لتكون منوذًجا ناجًحا ورائًدا يف العامل عى كافة األصعدة، ولرؤية اململكة 
2030 التي جعلت التحول نحو العامل الرقمي وتنمية البنية التحتية الرقمية ضمن مستهدفاتها، واستشعاراً 
ألهمية البيانات واألنظمة التقنية والبنى التحتية الحساسة وارتباطها باملصالح الوطنية، وأهمية حاميتها 
من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيراين، فقد جاء تأسيس الهيئة الوطنية لألمن السيراين 
وارتباطها بامللك -حفظه هللا- وذلك وفق األمر املليك الكريم باملوافقة عى تنظيمها بتاريخ 1439/2/11هـ 
الوطني يف شؤونه، وتهدف إىل  السيراين، واملرجع  باألمن  اململكة  املختصة يف  الجهة  الهيئة هي  لتكون 
تعزيزه؛ حاميًة للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات األولوية 

والخدمات واألنشطة الحكومية. 

يوفره من  واالستفادة مام  السيراين  الفضاء  استخدام  إىل  النطاق  واسع  تحوالً  اليوم  اململكة  وتشهد 
الدراسية  التعليم عن بعد يف كافة املراحل  إمكانات للعمل والتعلم عن بعد. وأتاحت اململكة تقنيات 
ولجميع الخدمات التعليمية ومهامها. وهذا التحّول من شأنه أن يرثي مسرية التعليم يف اململكة مبزيد 
من الخدمات واملميزات التي مل تكن موجودة من قبل مع إتاحة كافة تلك املميزات يف جميع مدن وقرى 
اململكة. و كام هو معروف، فإن أي تحول بهذا الحجم يتضمن عدًدا من املخاطر التي ال بد من مراعاتها 

لتجنب السلبيات املحتملة سواًء لخصوصية الطالب، أو ألمنه أو لسالمة ممتلكاته وغريها من املخاطر.

وحيث جاء ضمن اختصاصات ومهام الهيئة »رفع مستوى الوعي باألمن السيرباين«. ويف ظل ما متر 
به اململكة اليوم من تحديات عاجلة وفرص نادرة يف باب التحّول إىل التعليم اإللكرتوين عى نطاٍق واسع 
سواًء يف املدارس العامة أو الجامعات الوطنية، فيأيت هذا الدليل من الهيئة الوطنية لألمن السيرياين من 
أجل عون أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم عى التبني األمثل لتلك التقنية يف بيئة تعزز من مستوى األمن 

السيراين لديهم بإذن هللا تعاىل.  

مقدمة
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ضد  املنزل  شبكة  وتحصن  مراجعة  كيفية  عن  عامة  نبذة  الدليل  هذا  من  األول  القسم  سيتناول 
االخرتاقات.

وأجهزتك  حاسبك  لتحصن  مراعاتها  الواجب  الوقائية  اإلجراءات  أبرز  فسيستعرض  الثاين  القسم  أما 
الذكية.

املنزل  يف  أساسيات تجهيز وتخصيص مكاناً  أمنية حول  إرشادات  تقديم  الثالث سيتم  القسم  ثم يف 
لتلقي الدروس االفرتاضية.

ويف القسم الرابع سيتم التعرف عى منصتك التعليمية الجديدة يف ظل أهم الجوانب األمنية الواجب 
مراعاتها.

يف حن أن القسم الخامس سريافق الطالب يف أول تجربة حية له للنظام التعليمي الجديد وأبرز ما 
ينبغي أخذه يف الحسبان لحاميته يف تلك املرحلة.

االعتياد  الواجب  اليومية  الحميدة  العادات  ألبرز  التي ستجمع ملخصاً  السادسة  الخطوة  تتبع ذلك 
عليها كل يوم عند التعامل مع هذا النظام الجديد.

ثم يتم االختتام بروابط وإرشادات هامة ذات العالقة والتي تحوي معلومات وخدمات هامة يف هذا 
املجال.
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وعيك هو سالحك الذي سيساهم في حماية معلوماتك وأجهزتك وخصىوصيتك أثناء التعّلم عن بعد. 
لذا يطلق المركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني دليًال للطالب لتعليم آمن مشتمًال على ما يلي: 

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة
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تمهيد

الوطن مع الطالب في سفينة التحول

التعليم	 تقنيات	 إلى	 تاريخيًا	شاماًل	 اليوم	تحواًل	 السعودية	 العربية	 المملكة	 تشهد	
عن	ُبعد.	وأنت	أّيها	الطالب	محور	ذلك	التحول.	

فهل أنت مستعد؟

طرق متقدمة والكثير من الخدمات ... بخطوات واعية وحذرة

التقنية	اليوم	بين	يديك.	
	صورة	المعّلم	وصوته	يصالنك	في	أي	موقع	أو	وقت	تختاره.		 
	تنقل	واجباتك	إلكترونيًا	بأي	ساعة	تشاء.		 
	اختباراتك	عن	ُبعد.		 
	سؤالك	لمعّلمك	تطرحه	حيًا	عبر	الفيديو.		 
	مشاريعك	الدراسية	الجماعية	تنّفذها	مع	زمالئك	عبر	الدردشة	والفيديو				 

والعمل	الجماعي	الحّي	عبر	اإلنترنت.	

كل ذلك وأكثر بانتظارك في منصات تقنيات وطنك الحديثة للتعليم 
عن بعد.

عزيزي الطالب... 
سمعنا	ببعض	القصص	عن	دخول	المخترقين	على	الحصص	التعليمية	عبر	اإلنترنت	
واختراق	أجهزتهم	وخصوصيتهم	وحساباتهم	في	منّصات	التعليم	وتعديل	بياناتهم	

أو	حذف	بعض	واجباتهم...	وغير	ذلك

إمكانية	حدوث	ذلك	معك،	 التقليل	من	 إلى	 لذا...	وعيك	وحرصك	هما	سبيلك	
وسيساهم	وعيك	في	حماية		معلوماتك	و	أجهزتك	وكذلك	خصوصيتك	وخصوصية	
بيئة	 في	 ُبعد	 عن	 التعليم	 لتقنيات	 الواعي	 الحكيم	 التبني	 رحلة	 معًا	 فلنبدأ	 بيتك.	

آمنة.
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الخطوة األولى:
أين أبدأ؟ ابدأ بشبكة بيتك

نبدأ رحلتنا التعليمية اإللكترونية بتجهيز شبكة المنزل وتحصين بيئة المعلومات 
في منزلك وسد ثغراتها األمنية. وأهم خطوة لذلك هي مراجعة إعدادات الموّجه 
جهازكم  بإرشادات  االستعانة  أمرك  ولي  من  اطلب  لمنزلك.   )Routerالراوتر(

وتطبيق اإلعدادات التالية:

تفعيل	 خالل	 من	 المشفرة	 الالسلكية	 االتصاالت	 فّعل	 	.1
خاصية	WPA3،	أو	WPA2	في	حال	عدم	توفره.	وإطفاء	خاصية

WAP	الضعيفة.

 remote( ُبعد	 عن	 )الراوتر(	 الموجه	 إدارة	 خاصية	 أطفئ	 	.2
من	 الجهاز	 إعدادات	 تغيير	 من	 اآلخرين	 لمنع	 	)management

خارج	المنزل.

إعدادات	 إلدارة	 المعّدة	 المصنعية	 السر	 كلمة	 كانت	 إذا	 	.3
لكلمة	 غّيرها	 	،)password أو   admin )مثل  ضعيفة	 الموجه	
سر	قوية	تحتوي	على	أرقام	ورموز	وحروف	كبيرة	وصغيرة.	وإذا	
كانت	كلمة	المرور	مطبوعة	على	الجهاز	وتبدو	معّقدة	ويصعب	

تذّكرها،	فيمكنك	تركها.

 )https( الشبكي	 للموّجه	 المشّفرة	 اإلدارة	 خاصية	 فّعل	 	.4
التجسس	 )http(	-	لضمان	عدم	قدرة	اآلخرين	على	 -	بداًل	من 

عليك	وأنت	تغّير	إعدادات	موجه	منزلك،	ومن	ثم	اختراقه.

اشتر	موجهات	رئيسة	منزلية	تحتوي	على	جدار	حماية،	مع	 	.5
تشغيل	ذلك	الجدار.
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احرص	على	تحديث	الموّجه	المنزلي	بصفة	دورية	من	موقع	  .6
الشركة	إلغالق	الثغرات	األمنية	الجديدة	المكتشفة	أواًل	بأول.

غّير	العنوان	االفتراضي	إلدارة	الجهاز	إن	سمحت	اإلعدادات	 	.7
بذلك	)مثل	تغييره	من	192.168.1.1	إلى	192.168.50.1(.

أو	 المجانية	 الفنادق	 كشبكات	 العامة،	 الشبكات	 أما	 	.8
المملوكة	لآلخرين،	فتجنبها	قدر	 المتنقلة	 الرابع	 الجيل	 شبكات	
المستطاع.	حيث	يمكن	بسهولة	استغاللها	للتجسس	على	كافة	

اتصاالتك	ونسخ	بياناتك	وحساباتك.
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بعد أن فرغنا من تطبيق أفضل الممارسات لحماية شبكة منزلك، ننتقل اآلن 
إلى إعدادات حاسبك الشخصي أو جهازك الذكي:

أكبر	ثغرة	أمنية	يمكنك	أن	تفتحها	على	جهازك	هي	استخدامك	  .1
لنظام	تشغيل	غير أصلي	أو	لبرامج	غير أصلية	مهما	كان	مصدرها	
يمكن	 وال	 ومخاطر	 آمنة	 غير	 مكّونات	 تحوي	 األغلب	 على	 ألنها	

إصالحها	بسهولة.

إال	أن	معظم	األجهزة	المتوفرة	في	السوق	الوطني	اليوم	تحوي	
نسخة	أصلية	من	نظام	التشغيل	وهذا	يوفر	قدرًا	أعلى	من	األمان	

لجهازك.		

إما	 المملكة	 في	 للطالب	 تتوفر	 التطبيقات	 من	 الكثير	 أن	 كما	
بالمجان	عن	طريق	المؤسسات	التعليمية	أو	بأسعار	رمزية.	

اآلن	وقد	ضمنت	أن	كافة	برامجك	أصلية،	أصبح	من	حقك	 	.2
التشغيل	 لنظام	 المصنعية	 الدورية	 التحديثات	 كافة	 تحميل	
وبقية	البرامج	والتطبيقات	التابعة	لجهازك؛	لسد	الثغرات	األمنية	
الجديدة	المكتشفة	أواًل	بأول.	فاحرص	على	االستفادة	من	كافة	

تلك	التحديثات،	وفّعل	التحديث	التلقائي.

قم	بتفعيل	خاصّية	مكافحة	الفيروسات	والحماية	في	جهازك	 	.3
الحماية	 برامج	 أحد	 اشتر	 متوفرة،	 تكن	 لم	 وإن	 متوفرة.	 كانت	 إن	
ومكافح	 حماية	 جدار	 خواص	 على	 المحتوية	 الشهرية	 الشاملة	
فيروسات	قوي،	واحرص	على		اّتباع	تعليماته	لضمان	تحديثهما	آليًا	

لمواكبة	أحدث	التهديدات	المكتشفة.

الخطوة الثانية:
أّمن حاسبك
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 file	and	network(	»الشبكية	»المشاركة	خواص	أطفئ 	.4
sharing(	في	الجهاز	في	حال	عدم	االحتياج	إليها	للحد	من	فرص	

دخول	اآلخرين	إلى	جهازك.

أطفئ	كافة	خدمات	االتصاالت	غير	الضرورية	وشّغلها	فقط	 	.5
	،Hotspot	و	،Bluetooth	و	،NFC عند	الضرورة،	مثل	WiFi،	و	
فهي	تستهلك	بطارية	جهازك	و	قد	تفتح	ثغرات	يمكن	للمخترقين	

استغاللها.
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أبيض المشاركة:  دليل إرشادي لجوانب األمن السيبراني في التعليم عن بعدإشارة 

إن كثرة التنقل والتغيير داخل المنزل وبين األجهزة لحضور الفصل الدراسي من 
إلى  أو  بيته،  الطالب وخصوصية  انتهاك خصوصية  إلى  تؤدي  التي قد  األسباب 

مشاكل في األداء. ولتجنب ذلك احرص على ما يلي:

خّصص	مكانًا	محدًدا	في	منزلك	لحضور	الفصول	اإللكترونية. 	.1

خّصص	جهازًا	واحدًا	لحضور	الدروس	وتجّنب	تغييره	باستمرار. 	.2

التوقف«	 »شاشة	 خاصّية	 تفعيل	 من	 تأكد	 	.3
واسمك	 بهويتك	 استخدامه	 سوء	 لمنع	 لجهازك	

في	حال	غيابك	عنه.

ضع	حاسبك	بوضعية	تحفظ	خصوصية	  .4
منزلك	في	حال	فتحت	كاميرته	أو	ميكرفونه.	

خصوصيتك	 لحفظ	 الجودة	 عالية	 أذن	 بسماعات	 استعن	 	.5
وقت	الدرس	ولتجّنب	اإلزعاج.	وتأكد	من	شحنها	في	نهاية	كل	

يوم	إن	كانت	السلكّية.

الدراسية،	ويفّضل	طباعته	 بيتك	بجدول	حصصك	 بّلغ	أهل	  .6
بوضوح	على	باب	غرفتك	لضمان	عدم	اإلحراج	أو	اإلزعاج	خالل	

تلك	األوقات.

الخطوة الثالثة:
أّمنت حاسبك؟ تعال إذًا نتعاون على تأمين بيئتك الدراسية الجديدة
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أبيضدليل إرشادي لجوانب األمن السيبراني في التعليم عن بعد المشاركة:  إشارة 

من طبعنا جميعًا عند اقتناء تقنية جديدة أن نتجنب قراءة التعليمات وننطلق 
فورًا إلى استخدامها. لكن ذلك يؤدي إلى سلبيتين:

ستفوتنا	كثير	من	المزايا	الجميلة	التي	تسّهل	حياتنا	لغفلتنا	  .1
عنها.

ضبط	 عدم	 بسبب	 أمنية	 ثغرات	 أنفسنا	 على	 نفتح	 ربما	  .2
المميزات	األمنية	لتلك	التقنية.

الخطوة الرابعة:
تعّرف على منصتك التعليمية الجديدة



تصنيف الوثيقة: مــــتاح16

أبيض المشاركة:  دليل إرشادي لجوانب األمن السيبراني في التعليم عن بعدإشارة 

إلى  التقليدي  الدراسي  الفصل  من  كطالب  تتحول  عندما  مشابهة،  وبصفة 
الفصل اإللكتروني، ربما ساقك الحماس إلى استخدام المنصة فورًا بدون التفّرغ 
أواًل للتعرف على مميزاته ومحاذيره بالتفصيل. وهذا قد يؤدي إلى مخاطر على 

سرّية وخصوصية معلوماتك الشخصية. ويمكنك تجّنب ذلك بسهولة كما يلي:

من	 جديدة،	 تعليمية	 منصة	 أي	 باستخدام	 البدء	 قبل	  .1
المناسب	لك	زيارة	الموقع	اإللكتروني	لها	حيث	ستجد	تعليمات	
وكيفية	 منها	 االستفادة	 وكيفية	 مميزاتها	 كامل	 عن	 مفصلة	

ضبطها	حسب	حاجتك.

للمقاطع	 عالمية	 مواقع	 تزور	 أن	 والمفيد	 الممتع	 من	 	.2
التعليمية	المصورة	مثل	يوتيوب	حيث	ستجد	مقاطع	لمدربين	أو	
طلبة	آخرين	عن	كيفية	االستفادة	من	مميزات	المنصة	التعليمية	

المخصصة	لك	وكيفية	ضبطها	لخدمتك	ولحفظ	خصوصيتك.

من	الطبيعي	أن	تلعب	اللغة	األجنبية	والتعقيد	التقني	أدوارًا	  .3
التعليمية	 المنصات	 من	 كطالب	 استفادتك	 مدى	 في	 رئيسة	
واجهت	 إن	 تخجل	 ال	 أن	 عليك	 ينبغي	 وأمان.	 بكفاءة	 الحديثة	
وأن	 التقنية،	 أو	 األجنبية	 المصطلحات	 بعض	 صعوبة	في	فهم	
لترجمة	 معارفك	 أو	 عائلتك	 من	 بآخرين	 أو	 بالمعلم	 تستعين	
المصطلحات	أو	شرحها،	وذلك	أمٌر	طبيعي	ودليٌل	على	وعيك.

أغلب	المدارس	والمؤسسات	التعليمية	قد	خصصت	قنوات	 	.4
للدعم	الفني.	من	المهم	أن	تعرفها	وأن	ال	تتردد	بالتواصل	معها	

لطلب	االستيضاح	عند	وجود	غموض	أو	استفسارات.
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أبيضدليل إرشادي لجوانب األمن السيبراني في التعليم عن بعد المشاركة:  إشارة 

اإللكترونية  التعليم  أنظمة  من  للعديد  السر  وكلمة  المستخدم  اسم  إن 
الوطنية يتم إعدادها ابتداء بموجب السجل المدني للطالب أو ولي أمره. وفي 
حين أن ذلك يسهل عملية الدخول ابتداًء، إال أنه يمثل خطرًا على هوية الطالب 
ومعامالته الوطنية اليوم وفي المستقبل، سواًء فيما يخص حسابه في منصة 
لدى  أو  اتصاالت،  شرائح  استخراج  عند  أو  الوطنية،  المصارف  أو  الوطنية،  أبشر 
لذلك  المملكة.  في  األخرى  والعامة  الخاصة  المؤسسات  من  كثير  مع  التعامل 

وجب اتباع ما يلي:

الدوام	واحذر	 المدني	على	 حافظ	على	سرّية	رقم	سجلك	 	.1
من	إعطاءه	حتى	لألصدقاء.	

ال	تكتبه	على	مرأى	من	اآلخرين. 	.2

إال	 الشخصي	 حاسبك	 باستخدام	 لآلخرين	 السماح	 تجّنب	 	.3
للضرورة	وتحت	رقابتك.

أفضل	 واّتبع	 الحساب	 استالم	 فور	 السر	 كلمة	 غّير	 	.4
الممارسات	الختيارها	مثل	اختيار	كلمات	سر	طويلة	ومكونة	من	

حروف	وأرقام	ورموز.

الخطوة الخامسة:
أول تجربة
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أبيض المشاركة:  دليل إرشادي لجوانب األمن السيبراني في التعليم عن بعدإشارة 

اإللكتروني،  الفصل  إلى  التقليدي  الدراسي  الفصل  تتحول كطالب من  عندما 
ستكتشف مرونة عالية لقنوات االتصال المتاحة لك. فّرغ نفسك في المرة األولى 
التي تفتح فيها حسابك في تلك المنصة للتأكد من ضبطها حسب حاجتك الفعلية 

دون زيادة للحفاظ على خصوصيتك. ومن ذلك:

النصية،	 الدردشة	 أو	 الميكروفون	 أو	 بالكاميرا	 المشاركة	 عند	 	.1
فإن	منّصات	التعليم	في	الغالب	تسمح	لك	كطالب	باختيار	من	هو	
أو	 زمالئك،	 من	 آخر	 أو	طالب	 وحده،	 المعلم	 كان	 المتلقي.	سواًء	
تلك	 ضبط	 كيفية	 على	 االّطالع	 عليك	 وجب	 لذلك	 الفصل.	 كامل	
القنوات	لضمان	عدم	إشراكك	ألطراف	غير	مقصودين	بدون	قصد.

عند	مشاركتك	آلخرين	بمحتويات	حاسبك	الشخصي	عبر	منصة	  .2
عليك	 ينبغي	 غيرها(،	 أو	 واجباتك	 حلول	 )مثل	 اإللكترونية	 التعليم	
التي	 بالوثيقة	 وحصرها	 المشاركة	 تلك	 دائرة	 تحجيم	 من	 التأكد	
مشاركة	 أردت	 ولو	 فقط.	 المعنيين	 واألطراف	 فقط،	 تستهدفها	
فتأكد	 الشخصي،	 حاسبك	 مكتب	 نوافذ	سطح	 من	 واحدة	 نافذة	
أال	تفتح	كامل	سطح	مكتب	حاسبك	للطرف	اآلخر،	وتأكد	أيضًا	من	
لم	 آخرين	 أكثر	من	سطح	مكتبك	ألطراف	 أو	 لنافذة	 فتحك	 عدم	

تقصدهم.

على	 حاسبك	 خالل	 من	 بالمرور	 عليك	 	.3
تلو	 واحدة	 التعليمية،	 المنصة	 إعدادات	 كامل	
األخرى،	والتأكد	من	ضبطها	حسب	الحاجة	لحفظ	

خصوصيتك.

كما	أسلفنا	مسبقًا،	عليك	مراجعة	خلفية	مجلسك	والتأكد	 	.4
الكاميرا.	 من	عدم	وجود	ما	يضر	بخصوصية	بيتك	في	حال	فتح	
بعد	 التعليم	عن	 أنظمة	 أن	بعض	 إلى	 التنبيه	 المهم	 أنه	من	 إال	
تتيح	للطالب	وضع	خلفية	صناعية	من	اختياره	أو	التشويش	على	

الخلفية	آليًا.	

الحديثة	 التعليمية	 المنصات	 من	 كثيرا	 إن	 	.5
حاسبك	 فتحت	 كلما	 تلقائيًا	 لتفتح	 معّدة	
على	 تهديدا	 يمثل	 وهذا	 الذكي.	 جهازك	 أو	
خصوصيتك.	احرص	على	ضبطها	بحيث	ال	ُتفتح	

إال	بطلب	يدوي	منك. T

Auto-start Teams
Do not auto-start Teams

Get logs

Settings

Open

Quit
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الخطوة األولى:
أين أبدأ؟ ابدأ بشبكة بيتك

من	 الدرس	 بداية	 قبل	 الكاميرا	 إغالق	 من	 التأكد	 عليك	 	.1
خالل	مراجعة	إعداداتها	في	المنصة	التعليمية.	ثم	التأكد	بأن	نور	

الكاميرا	ال	يعمل.

الدرس	من	خالل	 بداية	 قبل	 الميكروفون	 إغالق	 تأكد	من	 	.2
مراجعة	إعداداته	في	المنصة	التعليمية.

كثير	من	المنصات	التعليمية	الحديثة	تسمح	للمعلمة	بفتح	 	.3
بعض	الخدمات	في	حاسب	الطالبة	وإن	كانت	الطالبة	قد	أغلقتها	
مسبقا،	مثل	فتح	كاميرة	الطالبة	أو	ميكرفونها،	وذلك	للسماح	
اإلسالمي	 مجتمعنا	 في	 ولكن	 تحصيلها.	 بمتابعة	 للمعلمة	
المحافظ،	من	المناسب	للطالبة	أخذ	ذلك	في	الحسبان	حتى	ال	
يؤدي	إلى	تبعات	غير	مقصودة.	ومن	أساليب	تحقيق	ذلك	وضع	

ملصق	فوق	الكاميرا.

عند	انتهاء	الدرس	عليك	التأكد	من	الضغط	على	الزر	المعد	 	.4
إلنهاء	الدرس	لضمان	عدم	استمرار	البث	من	جانبك	دون	علمك.

عند	االنتهاء	من	كافة	دروس	اليوم،	عليك	التأكد	من	إغالق	 	.5
المنصة	التعليمية	بالكامل	حفاظًا	على	خصوصيتك.

الخطوة السادسة:
عادات يومية تحميك كلما فتحت المنّصة الجديدة
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أبيض المشاركة:  دليل إرشادي لجوانب األمن السيبراني في التعليم عن بعدإشارة 

هنالك سمات وظواهر قد تدل على أن جهازك مخترق, من أبرزها:

حرارة	عالية	للجهاز	على	الدوام	حتى	وإن	كان	خاماًل. 	.1

بطء	غير	طبيعي	في	أداء	الجهاز. 	.2

نفاذ	شحنة	البطارية	بسرعة. 	.3

تصّرفات	غريبة	من	حين	آلخر	في	الجهاز	مثل	حركة	في	 	.4
الفأرة	أو	إضاءة	لمبة	الكاميرا	تلقائيًا.

أمن  بخبير  وباالستعانة  بإغالقه  سارع  جهازك  في  ذلك  من  شيء  أي  حصل  لو 
معلومات لفحص جهازك.

الخطوة السابعة:
كن واعيًا واعرف عالمات الخطر
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عزيزي الطالب .... 
تقّدم	 السعودية	 العربية	 المملكة	 اإللكترونية	في	 التعليمية	 الخدمات	 أغلب	 إّن	

إلى	الطالب	بالمجان.	

دفع	 الطالب	 من	 تطلب	 آلية،	 تنبيهات	 أو	 مراسالت،	 أية	 من	 الحذر	 وجب	 لذلك	
مبالغ	مالية	مقابل	الحصول	على	تلك	الخدمات	من	أطراف	مشبوهة	أو	غير	رسمية.	
ومن	المهم	التواصل	مع	المعلمين	والمدراء	في	حال	حصول	ذلك.	فقد	تكون	بسبب	

خطأ	أو	محاولة	نصب.

األنظمة والمؤسسات الرسمية تحميك وتحفظ حقوقك

وعلى  والجزاءات.  القانونية  المتابعة  مسؤولية  من  الجاني  يعفي  ال  الجهل 
المهم  لذلك من  الطالب والمواطن عمومًا.  الوعي يحفظ حقوق  النقيض، فإن 

قراءة األنظمة الوطنية التالية:

نظام	مكافحة	جرائم	المعلوماتية. 	.1
نظام	التعامالت	اإللكترونية. 	.2

نظام	االتصاالت. 	.3

ويمكنك االطالع عليها جميعًا من خالل زيارة الرابط:

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/rulesandRegulations
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واعلم أن راحتك وأمنك من أسمى مقاصد الوطن. وتحقيقًا لذلك فقد أّمن لك 
العديد من المؤسسات التنظيمية والخدمات اإللكترونية لحفظ حقوقك كطالب 
وكمواطن وإلرشادك وخدمتك. فاحرص على معرفتها واالستفادة من خدماتها:

لإلبالغ	عن	جريمة	معلوماتية: 	.1
تطبيق	)كلنا	أمن(،

.)moi.gov.sa(	العام	األمن

عند	وجود	أسئلة	عن	أمن	المعلومات: 	.2
.)cert.gov.sa(	السيبراني	لألمن	اإلرشادي	الوطني	المركز

للمشاكل	في	خدمات	االتصاالت: 	.3
)www.citc.gov.sa(	المعلومات	وتقنية	االتصاالت	هيئة

لإلبالغ	عن	محتوى	معلوماتي	سلبي:	 	.4
	،)internet.sa(	السعودية	إنترنت	موقع

)ncdcr.gov.sa(	المعلومات	لتقنية	األخالقي	المحتوى	لتقنيين	الوطنية	اللجنة




