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الهندسة االجتماعية: تعريفها، 
أنواعها

ماهي الهندسة االجتماعية؟
يستخدمها  التي  التقنيات  من  نوع  هي 

املجرمون اإللكترونيون بهدف استدراج املستخدمني اللذين لديهم

قلة وعي إلرسال بياناتهم السرية، عن طريق إصابة حواسيبهم ببرامج 

ضارة، أو فتح روابط إلى مواقع

مصابة.

 أهم أنواعها:

1- التصيد:

من  اإلنترنت  مستخدمي  على  يتحايلون  أشخاٍص  مجموعة  أو  شخٍص 

مٍة لتجمع معلوماٍت عن  خالل إرسال بريد إلكتروني أو إنشاء صفحات ُمصمَّ

حسابات املستخدمني املصرفّية وبطاقاتهم اإلئتمانّية وأي معلوماٍت شخصّيٍة، 

  
ُ

وألّن هذه الصفحات والبريد اإللكتروني تبدو تابعًة لشركاٍت نظامّية فقد يثق

بها املستخدمون وُيدخلون معلوماتهم الشخصّية والحساسة.

عند  الفضول  غريزة  النوع  هذا  في  املخادع  يستخدم  بالطعم   اإلغراء   -2  

اإلنسان. فقد يترك أحد األقراص أو ذاكرة الفالش في أحد املمرات أو مواقف 

السيارات.

 3- املقايضة: ينتحل املخادع شخصية ما ويطلب معلومات من الشخص 

شخصية  املخادع  ينتحل  كأن  له.  ينفذها  أو  يعملها  خدمة  مقابل  املخدوع 

متخصص في أعطال وصيانة الحاسبات، ويتصل باملخدوع على أنه يعمل لدى 

قسم الدعم الفني، ولكي يصلح األعطال في جهازه ال بد من تزويده بمعلومات 



مثل الرقم السري واسم املستخدم أو 

غيرهما من املعلومات املهمة.

 4- الذريعة:

وهو أن يدعي الشخص املخادع أنه الشخصية 

الفالنية )هذه الشخصية يكون لها احترام أو مكانة أو مصداقية 

أو صفة اعتبارية عند الشخص املخدوع(، وذلك عن طريق تأليف قصة 

مفبركة )سيناريو مفبرك( يطلب خاللها بعض املعلومات أو جمعها بطريقة 

أو  البنكي  الحساب  رقم  أو  الوطنية  الهوية  كأرقام  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

البطاقة االئتمانية أو بعض األرقام السرية أو غيرها من املعلومات املهمة.

أساليب الهندسة االجتماعية املعتادة وغير املعتادة

 أساليب الهندسة االجتماعية املعتادة عن طريق التقنية عن طريق االنسان

رسائل اصطياد الكترونية الدخول لالماكن املحضورة

تحديثات خبيثة انتحال الشخصية

رسائل الخدع اختالس النظر

 أساليب الهندسة االجتماعية الغير املعتادة:

• عن طريق املكاملات

BSU ذاكرة •

• البطاقة االئتمانية

الخاتمة : الثقة - الفضول - الوقاية - الوعي
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الجوال : 0548004991

moc.liamg@10oaiBrah : األيميل

امللف الشخصي

أحمل شهادة دكتوراه في علوم الحاسب اآللي في تخصص األمن السيبراني كما ان لدي 

شغف كبير في مجاالت التقنية األخرى كالبرمجة والذكاء االصطناعي. أحب العمل مع فريق 

عمل وأيضا التفاني وإكمال جميع املهام املنوطة بي على أكمل وجه وفي الوقت املحدد.

 الدراسة

جامعة بولنق قرين – بكالوريوس علوم حاسب الي – أوهايو – أمريكا معدل: 3.3 من 4.0 

أمريكا  الي – ميتشغان –  للتكنولوجيا– ماجستير علوم حاسب  لورانس  2012  جامعة 

معدل: 3.9 من  2014 4.0 جامعة أوكالند– دكتوراه علوم حاسب الي )أمن سيبراني( –

ميتشغان – أمريكا معدل: 3.8 من 2018 4.0
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اإعداد: اأ. د عبدالرحمن �سليمان الطريري
اأ�ستاذ علم النف�س/ جامعة امللك �سعود

المحور الثاني: األصول الفكرية واألبعاد التربوية 
والثقافية واالجتماعية وعالقتها بالهندسة االجتماعية

ورقة مقدمة لمجموعة قضايا وطنية



أواًل: املقدمة
بأنه  املجتمع  تعريف  من  انطلقنا  إذا 

أرض،  بقعة  على  يعيش  بشري  تجمع 
واعتقادية،  ثقافية،  روابط  أبنائه  بني  ويجمع 

ومصالح مشتركة اقتصادية، وأمنية، إضافة إلى عالقات النسب
والعرق فإنه من املهم أن نعرف اآلليات، والعمليات التي تتم من خاللها 

وبها عملية انتماء الفرد للمجتمع الذي يولد فيه، وينشأ، ويترعرع، وبهدف 
اإلجابة على هذا السؤال يمكن القول افتراضًا أن عملية االنتماء تتحقق بصورة 
طبيعية دون تدخل من أحد كالوالدين واالقارب ومؤسسات املجتمع الرسمية 
الفرد  أو غير الرسمية إال أن هذا االفتراض يسقط من أساسه إذا علمنا أن 
ذاته لم يوجد بالصدفة بل جاء للحياة بعالقة بني طرفني، وإذا كانت هذه هي 
الحقيقة املعاشة فال بد من القول إن إنتماء الفرد ملجتمعه بما يعنيه االنتماء 
من تشرب ملكونات املجتمع الثقافية والقيمية والعادات والتقاليد ال يمكن أن يتم 
بالصدفة بل إنه يتحقق بجهود من أطراف عدة وعبر مراحل العمر املختلفة 
اتساقًا  اعتباره  يمكن  ما  لتشكل  فيه  تغرس  جرعات  من  الفرد  يتلقاه  بما 
أفراد املجتمع اآلخرين وبما يترتب على ذلك من قبول  وتجانسًا نسبيًا مع 

وتوافق عام، واتزان داخل الفرد، وتماسك ومتانة اجتماعية.
ثانيًا: املفاهيم

تتزاحم في مصطلحات أخرى منها  االجتماعية  الهندسة  أدبيات موضوع 
عن  التميز  كل  ويميزه  معناه  في  يختلف  ما  ومنها  املعنى  نفس  يعطي  ما 
والتنشئة  االجتماعي،  التطبيع  مصطلحات  تبرز  لألدبيات  وبالرجوع  غيره، 

االجتماعية، والتربية االجتماعية، وتعديل السلوك،
والهندسة النفسية وبهدف معرفة الفروق بني التعريفات نوردها كما يلي:

  ١- الهندسة االجتماعية:



 نوع من التقنيات التي يستخدمها 
املجرمون اإللكترونيون بهدف استدراج 

مستخدمي التقنية غير الحذرين إلرسال 
معلومات  عن  االفصاح  أو  السرية  بياناتهم 

شخصية أو يصعب
في  لهم  الضرر  يسبب  مما  هؤالء  خالل  من  إال  عليه  الحصول 

أجهزتهم، أو االضرار بسمعتهم وتشويههم، أما األساس الذي تقوم عليه 
هذه الهندسة في التحايل والخداع، وذلك بناء على عملية اختراق حصل بها 

يهدد  حساسة  معلومات  على 
يعرف  ما  وهذا  الضحية،  بها 
وأبرز  البشر،  عقول  باختراق 

نتائج هذه الهندسة:
- االبتزاز في االعراض.

- سرقة الحسابات.

- االيقاع بني الناس.
- افتقاد األمن والطمأنينة.

٢- التطبيع االجتماعي:
مرادفات هذا املصطلح كثيرة 
االجتماعية،  التنشئة  منها 
والهندسة االجتماعية، والتربية 

النفسية،  والهندسة  االجتماعية، 
وتعديل السلوك، وإن كان هناك شيء من التمايز بني املصطلحني األخيرين 
تكون  السلوك  وتعديل  النفسية،  الهندسة  حيث  االولى  واملصطلحات 
النظر  الفرد بغض  القيام بإجراءات توجه نحو  الحاجة لها أكثر حني 



ثقافة  مع  االجراءات  توافق  مدى  عن 
املجتمع وقيمه.

أما التعريف الشامل لكل هذه املصطلحات 
فهو:

عملية تعليم وتعلم وتربية تقوم على أساس التفاعل بني االفراد 
حياتهم  مراحل  وعبر  صغرهم،  منذ  األفراد  اكتساب  النتيجة  لتكون 

والتوافق  القبول  لتتمشى عملية  املجتمع  قيم، وعادات، وتقاليد، واتجاهات 
بني الفرد ومجتمعه. كما تعرف الهندسة االجتماعية بأنها:

عملية أو عمليات إعادة تشكيل عقول وشخصيات، وطريقة تفكير الناس 
ليفكروا ويشعروا، ويسلكوا بصورة مختلفة عن ذي قبل وبما يتعارض مع 
وتقاليد  وعادات،  لقيم،  رفض  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  عليه،  اعتادوا  ما 
الحدود، وبناء على  املجتمع، واكتساب قيم، وعادات جديدة واردة من خارج 

هذين التعريفني تجدر اإلشارة إلى الحقائق التالية:
  ١- التعريف األول يمثل االرادة االجتماعية العامة لكل املجتمعات التي تسعى 

جاهدة لنمذجة
لتتشكل  العامة  واألهداف  والسمات،  الخصائص،  نفس  الكتساب  أبنائها 
لديهم عقيدة وطنية موحدة بما لها رموز، ومؤشرات يجمع الكل على أهميتها 

لوحدة وتماسك املجتمع.
أو  فرد  يتبناها  املجتمع  نفس  داخلية من  ارادة  يمثل  الثاني  التعريف   -٢   
التحوالت  مع  ليتسق  املجتمع  في  التغيير  إحداث  الظروف  تستدعي  منظمة 

العاملية االقتصادية، والتقنية،
واملعرفية، والثقافية، كما قد تكون إرادة التغيير من الخارج خاصة في زمن 
الفضاء املفتوح لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية، أو ثقافية، وهذا ما 
حدث في زمن العوملة، واتفاقية التجارة الحرة التي كسرت الحدود، وتدفقت 



كافة البضائع املادية، والناعمة.
مع  يتفقان  التعريفان  هذان   -   ٣   

في  الباري  أودعها  التي  البشرية  الطبيعة 
االنسان، حيث

متضادات امليل للمحافظة على القديم والتشبث به، وامليل للجديد 
واالخذ به وهذا ما عبر عنه

املولى على لسان الكفار في قوله تعالى )إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون(،

وقوله تعالى )ولوشاء ربك لجعل الناس واحدة وال يزالون مختلفني(.
  ٤- الفروق الفردية تتضح فيما يالحظ بني االفراد في تفضيالتهم املهنية، 

والفكرية، والقيمية،
واالعتقادية حتى ليوجد في بعض املجتمعات من يمثل نموذجًا شاذًا خارجًا 

عن السياق االجتماعي.
االختالف  يبدأ  النمو  مراحل  في  لكن  يتشابهون  الصغر  في  األطفال   -٥
نتيجة  السلوك؛  القيم،  امليول،  االتجاهات،  التفكير،  طريقة  في  بينهم  يظهر 
أو  الدينية،  أو  العرقية،  بالفئات  الخاصة  النوعية  االجتماعية  املكونات  تأثير 

الجنسية.
٦- يتحول الفرد من كائن بيولوجي تغلب عليه الحاجات االساسية إلى كائن 
أدواره  ويكتسب  االجتماعية،  واالهتمامات  الحاجات،  عليه  تغلب  اجتماعي 

حسب ما يراه املجتمع حسب قوانينه الثقافية.
االدوار  وطبيعة  نوع  تحدد  املجتمع  يرسمها  التي  االجتماعية  املسارات   -٧
واألنثى  البيولوجية،  بخصائصه  فالذكر  الفرد،  قبل  من  ممارستها  املمكن 
تحديد  في  االجتماعية  الثقافة  مع  تتكامل  البيولوجية  بخصائصها 

االدوار، كما تحدد االنشطة العامة، ونوع اللباس...الخ.



ثالثًا: آليات الهندسة االجتماعية
 ١- لعبت وما تزال تلعب األسرة دورًا 

التنشئة ممثلة  بارزًا ومحوريًا في عملية 
في

الطفل  الذي يجد  األول  املحضن  أحدهما نظرًا النها  أو  االبوين، 
التربية  في  ودراية  ومعرفة،  علم،  لها من  يتوفر  ما  وبقدر  فيه،  نفسه 

تكون التنشئة املناسبة، وبما يتوافق مع استعدادات املولود، ويحافظ على 
املوروث االجتماعي، وما يتناسب مع املستجدات الحياتية، ودور األسرة يمثل 

الهندسة االجتماعية املقصودة، وكما عبر الشاعر العربي:
    وينشأ ناشئ الفتيان فينا    على ما كان عوده أبوه

  ونظرًا ملا كانت تحظى 
والرماية  الفروسية  به 
الحروب  في  أهمية  من 
يروى  الحمى  وحماية 
عن عمر بن الخطاب قوله 
السباحة  أوالدكم  )علموا 
والرماية وركوب الخيل(.

من  مجتمع  لكل   -٢   
آلياته  العاملية  املجتمعات 
التنشئة  عملية  في 
االجتماعي  والتطبيع 
الثراء  مستوى  حسب 
يتمتع  الذي  الحضاري 
به، وفي البيئة العربية في 



القبائل  شيوخ  ملجالس  كان  السابق 
دور بارز في هذا الشأن، إذ من خالل 

الشخصيات  تبنى  واألشعار  القصص، 
وتتشكل االهتمامات وطريقة التفكير.

القيم  اكتساب  في  املناسبات  في  دوره  للشعر  كان  كما   -٣    
وأهله،  الكرم  تمتدح  القصائد  من  كثيرًا  أن  حتى  السائدة  واملبادئ 

وحمايته،  املستجير  ونصرة  الجار،  واحترام  العرض،  وحماية  والشجاعة، 
ولذا ورد في الحديث قوله )ص( إنما بعثت ألتمم مكارم االخالق.

الناس      ٤- املدرسة كمؤسسة اجتماعية يفترض أن تقدم خدماتها لكل 
صورتها  في  كانت  سواء  االجتماعية،  الهندسة  آليات  من  مهمة  آلية  تمثل 

البسيطة التي كانت تعقد دروسها في
الرسمية، ولذا فاملدرسة  الحالية  أو في صورتها  املساجد،  أو في  الطرقات، 
تمثل الجهة الرسمية وعليها االلتزام بالتعليمات والتوجيهات التي غالبًا تصدر 

من الجهات العليات وفق
سياسات تستهدف خلق عقل جمعي بهدف املحافظة على تماسك املجتمع 

ووحدته.
 ٥- مع تقدم املعرفة في كافة أنواعها الطبيعية، واالنسانية تم اختراع الكثير 

من آليات التأثير،
تخاطب  أصبحت  والسينما  واملسرح،  والصحافة،  والتلفزيون،  فالراديو، 
األفراد واملجتمعات أينما كانت متجاوزة الحدود ، وإن كانت بعض املجتمعات 
تمارس التشويش، واملنع من دخول املنتجات االعالمية بهدف حماية املجتمع 
من التأثيرات الخارجية في سعي منها لحماية العقول وتوحيد االتجاهات، لكن 

التقنية الحديثة متمثلة في جوجل، وتويتر، ونتفليكس، والتلفزيون
املفترضة  الحماية  وسائل  أفقدت  وغيرها  بوك،  وفيس  الواقعي، 



قدرتها على الصمود، حتى أن الفرد 
مع  جالس  وهو  أو  نومه،  غرفة  في 

عائلته أصبح يتلقى، ويتابع ما يقبل، وما 
يرفض وفق املعايير االجتماعية، ويعتبر دور 

الباحث  أن  مع  مقصودة،  غير  اجتماعية  هندسة  االعالم  وسائل 
صوت،  من  االغراء  عوامل  كافة  لتوظيفها  مقصودة  يعتبرها  الحالي 

ولون وحركة،
وقوانني علم النفس ونظرياته، والتي أثبتت فاعليتها في التأثير على العقول 
في  السلوك  وأنماط  واملشاعر 
الخارجي،  واملظهر  اللباس، 
العادات  من  والكثير  واألكل 

الوافدة.
الثورة  أسهمت   -٦    
الصناعية في إحداث تغييرات 
املجتمعات،  بنية  في  كبيرة 
وخلخلت الثقافات، والقناعات، 
مقبواًل  كان  ما  تحول  حتى 
ومحببًا مرفوضًا،وما كان مرفوضًا في السابق أصبح مقبواًل، وال عيب فيه، 
والسلوك مخترعان  العقول  تغيير  التقنية في  البارزة على دور  األمثلة  ومن 
أساسيان الفوط الصحية النسائية،وحبوب منع الحمل إذ أسهمتا في خروج 
التي كانت  املرأة في الغرب إلى االنطالق لسوق العمل في كثير من املجاالت 

للرجال.
مع هذه الحلول لبعض الخصائص الفسيولوجية لكل من الرجل واملرأة، إال 
أن هناك خصائص فسيولوجية، ونفسية، وميول، واتجاهات تجعل الحاجة 



ملمارسة املؤسسات االجتماعية دورها 
في تشكيل االهتمامات بما يتوافق مع 

فعلى  واألنثى  الذكر  من  لكل  الخصائص 
الرجال  ملمارسة  الواضح  امليل  املثال  سبيل 

مهنة الهندسة نظرًا لخاصية االهتمام باألشياء الخارجية واملادة 
الصلبة، وفي نفس الوقت نجد امليل الواضح في سائر املجتمعات

إلى انخراط املرأة في مهنة التمريض والتدريس.
تدغدغ  التي  الكبيرة  الشعارات  طرح  االجتماعية  الهندسية  آليات  من   -٧    
مشاعر الناس وتخاطب مصالحهم واحتياجاتهم وإن لم تحققها بالضرورة 
كما في الثورة الثقافية التي طرحها زعيم الصني ماوتسي لونج، حيث استطاع 

أن يعيد تشكيل العقول واملشاعر في أبناء وطنه،
وما ينطبق على الصني ينطبق على االتحاد السوفيتي والثورة االشتراكية 
التي طرحت شعارات براقة كالعدل واملساواة والقضاء على االحتكار والطبقية، 
ووظفت املدارس ولجان الحزب واعضائه في بث االفكار والترغيب بها حتى 

تشكل جيل يؤمن بها ليس في االتحاد
السوفيتي فحسب بل في دول أخرى حيث وجدت فئات آمنت بأطروحات 

الفلسفة االشتراكية
وتبنت تأسيس أحزاب اشتركية في اوطانها كما في العالم العربي، وافريقيا، 

وأمريكا الجنوبية،
وآسيا.

رابعًا: عمليات تربوية ونفسية تسهم في تحقيق الهندسة االجتماعية
١- التدعيم والتعزيز لكل ما هو مقبول ومفيدمن سلوك يصدر من الفرد.

أو  الحرمان  أو  بالتأنيب  املحمود  غير  السلوك  حال  في  العقاب   -٢  
السجن.



املعرفي  البناء  إلى  الفرد  عودة   -٣  
املواقف  ملواجهة  ذاكرته  في  املختزن 

املستجدة.
بالقدوة كما تؤكد ذلك نظريات  التعلم   -٤ 

علم النفس )نظرية باندورا مثااًل(.
خامسًا: شروط تحقق الهندسة االجتماعية

ثقافة  املجتمع  في  وتتوفر  فيه  الطفل  يولد  قائم  مجتمع  وجود   -١    
ومؤسسات تحيط الطفل

باهتمامها ورعايتها.
واكتساب  التعلم  للطفل  تسمح  التي  الفطرية  والقدرات  االستعدادات   -٢   

املهارات الحياتية
واالجتماعية.

  ٣- الطبيعة االنسانية للمجتمع وبما يميزه عن غيره من الكائنات خاصة 
ما يتعلق منها

باملشاعر واألحاسيس ودفء التعامل عند كثير من الناس.
ملسايرة  يؤهلها  مما  االنسانية  املجتمعات  في  الديناميكية  خاصية   -٤   

التغيرات واملستجدات
على املستوى االقليمي والعاملي.

الذي  بالشكل  وتشكيله  تنشئته  يسهل  مما  وعجزه  املولود  ضعف   -٥    
ترغبه االسرة واملجتمع.

   ٦- خاصية مرونة الشخصية في مراحل النمو املختلفة تسهل عملية نقل 
املوروثات

االجتماعية وتثبيتها عند الطفل.
   ٧- التفاعل االجتماعي أو ما يعرف بديناميات الجماعة من خالل االنشطة 



والفعاليات التي
توجدها مؤسسات املجتمع سواء في 

أو  الوطني،  اليوم  أو  كاألعياد،  املناسبات 
حتى في االيام

العادية كاملهرجانات، واالنشطة الرياضية، والجوالة وغيرها.
 سادسًا: أهداف وفوائد الهندسة االجتماعية

املجتمع  وعلى  الفرد،  مستوى  على  فوائد  لها  االجتماعية  الهندسة     
ومنها:

    ١- تحقيق التجانس بني أفراد املجتمع.
    ٢- ترويض الناس وقبوله بأسلوب الحياة القائم أو الجديد املراد احالله 

محل القائم.
    ٣- تحقيق مكاسب ومنافع اقتصادية وسياسية.

    ٤- تمرير املعتقدات، وأنماط الحياة. 
    ٥- شعور الفرد باألمن النفسي واالجتماعي لشعوره بعدم االختالف عن 

اآلخرين )إنما
يأكل الذئب من الغنم القاصية(.

    ٦- االلتزام باألنظمة املقرة اجتماعيًا.
    ٧- الشعور باملسؤولية االجتماعية.

    ٨- تهذيب وتطويع الغرائز.
    ٩- بناء منظومة االخالق والقيم.

   ٠١- توجيه الذكاء الفطري وفق االساليب العلمية )برامج املوهوبني(.
   ١١- ضبط السلوك عن االنحراف )حرام، العيب(.

    ٢١- تعديل سلوك املنحرفني وذوي االعاقات واالمراض النفسية.



بن  عبدالرحمن  الدكتور  لألستاذ  الذاتية  السيرة 
سليمان الطريري

معلومات شخصية
االسم : عبد الرحمن بن سليمان الطريري

الدرجة العلمية: أستاذ
 : العمل  فاكس   -01  /  4674799  : العمل  هاتف 

4674815 / 01- هاتف القسم : 4674795 / 01
فاكس القسم :  01/4674797 - صندوق البريد : 

2458- الرمز البريدي : 11451
الدرجات العلمية

درجة البكالوريوس:
وعلم  تربية   ، التربية  كلية   ، سعود  امللك  جامعة   

نفس ، ولغة
عربية، الرياض 1395هـ .

 درجة املــاجستير:
 جامعة نيو مكسيكو، البوكوركي الواليات املتحدة 

األمريكية،
اختبارات ومقاييس.

 درجة الدكتوراه: جامعة والية واشنطن الحكومية 
بوملان، الواليات املتحدة

 األمريكية، اختبارات ومقاييس.
 التاريخ الوظيفي

- معيد بدءًا من تاريخ 1396/9/20هـ .
- أستاذ مساعد بدءًا من تاريخ 1404/11/24هـ  - 

أستاذ مشارك بدءًا من تاريخ 1409/8/12هـ .
- أستاذ بدءًا من شعبان 1418هـ .

- مستشارًا بوزارة املعارف عام 1407م .
- مستشارًا بوزارة التعليم العالي خالل الفترة من 

. 91416/141
املناصب اإلدارية

- رئيس قسم علم النفس 1407/1408ه.
للعلوم  السعودية  الجمعية  في  مؤسس  عضو   -

التربوية والنفسية.
التربوية  للعلوم  السعودية  الجمعية  نائب رئيس   -

والنفسية بدء من تاريخ
1412/11/25هـ إلى عام 1415هـ .

للعلوم  السعودية  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو   -
التربوية والنفسية بدًأ من

1409 إلى 1417ه
إلى  9141هـ  عام  من  بدءًا  التربية  كلية  عميد   -

1425هـ .
املنح والجوائز

- درجة الشرف في مرحلة البكالوريوس .
ملرحلة  الدراسة  أثناء  الدراسي  التفوق  مكافأة   -

الدكتوراه .
الجامعات  في  الصيفية  األبحاث  برنامج  منحة   -

البريطانية .
- منحة عضوية جمعية الفابيتا للتربية بالواليات 

املتحدة األمريكية .
- منحة التميز في التعلم والتعليم من مركز التميز 
جامعة امللك سعود.)استخدام استراتيجيات التعلم 

النشط لتحسني املستوى التحصيلي
اإلحصاء  مقرر  في  اإلحصائي  القلق  وخفظ 

التربوب لطلبة كلية التربية(.
البحوث والدراسات

مجتمع  في  لألطفال  السيكولوجية  املعالجة   -
حديث .

املتغيرات  وبعض  لالنجاز  الدافع  بني  العالقة   -
األكاديمية والديموغرافية .

- العالقة بني اتجاهات املدراء نحو الحوافز وبعض 
املتغيرات الوظيفية .

- العالقة بني مفاهيم التقويم وبعض املتغيرات عند 
مدرسي املرحلة املتوسطة .

- العالقة بني موقف املدرسني من بعض بنود الئحة 
االختبارات مع بعض املتغيرات .

- تعديل السلوك كوسيلة إلصالح نزالء السجون 
.

- الضغط النفسي مصادره ومسبباته .
وعالقته  الجامعة  طالبات  لدى  االختبار  قلق   -

ببعض املتغيرات الدراسية .
النفسي  الضغط  الدالة على  السلوكية  املؤشرات   -

من خالل بعض املتغيرات .
املتوسطة  املرحلة  طالب  لدى  العقلية  القدرات   -

والثانوية .
دراسة  الخطاب:  وراء  ما  في  النفسية  املالمح   -
املتعلقة  الصحفية  النصوص  لبعض  تحليلية 

بهجرة اليهود السوفييت إلى فلسطني .
الصدق  في  دراسة  العقلية  القدرات  اختبار   -

والثبات 

سيرةأ. د عبدالرحمن سليمان الطريري



يقدمها  طالل �سعد احلربي
دكتوراة يف اجلرائم االإلكرتونية

 جامعة حائل

المحور السادس )دور علم النفس االجتماعي 
والتحليلي في الهندسة االجتماعية(

المحور الثاني عشر )أنماط المهندسين االجتماعيين(



االجتماعي  النفس  علم  دور 

الهندسة  في  والتحليلي 

وعلوم  النفس  علم  االجتماعية 

الحاسب- عالقة علم النفس

 علم النفس وعلوم الحاسب تخصصان يرتبطان بسمة محددة 

في  األول  محددة.  بيانات  ملعالجة  معينة  خصائص  تحديد  وهي 

األنسان

والثاني في بناء أدوات تقنية تسعى ملحاكاة الدماغ )الكمبيوتر(. ويعتبر هذا 

هو السبب في أن علم النفس مرتبط بشدة باللحظة التي

يختار فيها األشخاص كلمات املرور الخاصة بهم مثاًل ]1[ .

الخوف  مثل  بالعواطف  التالعب  خالل  من  االجتماعية  الهندسة  تعمل    

والفضول واإلثارة والتعاطف والجشع أو من خالل استغالل

التحيزات املعرفية ]1[.

 أهمية فهم عالقة علم النفس بالهندسة االجتماعية

 من أكبر اسباب الهجوم اليوم على املنظمات ، أو الحكومات ، او األفراد هو 

تجاهل بعض الحيل من املهاجمني ،

الحيل  أن  ذلك  إلى  باإلضافة   ، االجتماعية  الهندسة  حيل  هنا  واملقصود 

واألالعيب النفسية هي بنفس الخطورة لتمكني اولئك املهاجمني من الوصول 

إلى بياناتنا وقد تكون األخطر ]1[.

من الناحية النفسية هناك أداة قوية تسمى الثقة ، تزيد هذه الثقة من مستوى 

الراحة لدينا مما يسمح لنا بالتحدث والعمل بحرية أكبر. ولكن ماذا لو تمكن 

شخص ما من تطوير اسلوب او طريقة الستخدام هذه الثقة في طرق غير

قانونية ، سوف تجعل هذه الطريقة األنسان جزاًء من معادلة الثقة عرضة 



للخطر ، وهنا يعرف ما تكلموا عنه

االجتماعية.  الهندسة  وهو  الزمالء 

الهندسة االجتماعية يعتمد عليها الهاكرز 

او املهاجمني بشكل كبير جدًا. في تقرير جرائم 

األنترنت لعام 8102 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ]3[ 

iBF أفاد 97362 شخصًا بأنهم وقعوا ضحية لهجوم هندسة اجتماعية 

مما كلف 05 مليون دوالر خسائر في عام واحد فقط ]3[.

االجتماعية  الهندسة  تقنيات  على  السيبراني  األمن  هجمات  اليوم  تعتمد 

معلومات  على  للحصول  األشخاص  لخداع  النفسي  التالعب  واستخدام 

حساسة أو منح الوصول بشكل غير شرعي إلى نظام أمن]1[ .

تعتمد الهندسة االجتماعية على علم النفس. هناك حوافز ودوافع مختلفة 

في األشخاص الذين يسمحون للمهندسني األبعاد النفسية

 ، االجتماعية  والهندسة  االجتماعيني  املهندسني  نفس  لعلم  الفهم  هذا  مع 

يمكننا اآلن إلقاء نظرة على ناقالت الهجوم النفسي األربعة

التي يستخدمها املهندسون االجتماعيون للهجوم على الضحايا. الهندسة 

االجتماعية هي فن بقدر ما هي مهارة فنية. في حني أن

هناك تقنيات أكثر شيوًعا ، فإن تنوعها وتنفيذها يقتصران فقط على خيال 

املهاجم. ومع ذلك ، وبسبب األساس النفسي لهذه الهجمات ، يمكن تقسيمها 

إلى أربعة نواقل الهجوم نفسي. تصبح جميع نواقل الهجوم األربعة ]4[ أكثر 

تعقيًدا للغاية إذا كان املهاجم داخل املنظمة املستهدفة:

أواًل الالمباالة ، أو اإلهمال أو التهور:

يصبح ناقل الهجوم املتهور قاباًل لالستغالل بسبب الالمباالة في تنفيذ 

أو استخدام أو إنفاذ اإلجراءات الدفاعية املضادة



املرحلة  تكون  ما  غالًبا  املناسبة. 

تعقيًدا.  أكثر  شامل  هجوم  من  األولى 

يتصاعد الهجوم مع توسع معرفة املهاجم 

حول الهدف.

ثانيًا منطقة الراحة:

غالًبا ما تحدث عمليات االستغالل هنا ألن املستخدم في بيئة يشعر 

بالراحة فيها ، وبالتالي يكون مستوى إدراكه للتهديد أقل.

يمكن أن تكون األمثلة النموذجية ملنطقة الراحة مكتب املستخدم ، أو الكافتيريا 

، وما إلى ذلك. للوصول إلى ناقل الهجومهذا يتطلب عادًة استغالل واحد أو 

أكثر من ناقالت الهجوم األخرى. هذا هو السبب في أننا كمحترفني في مجال 

، ألن  الطبقات مستمر  دفاع متعدد  للحفاظ على  بجد  نعمل  أن  األمن يجب 

املتسللني غالًبا ما يهاجمون بعمق.

ثالثًا املتعاون )املساعد(:

يتم استخدام ناقل الهجوم املساعد على أساس أن الناس سيحاولون بشكل 



لو  حتى   ، متعاونني  يكونوا  أن  عام 

كانوا ال يعرفون من يساعدون. هناك 

نوعان رئيسيان للهجوم املباشر هنا:

بوب  قدمه  ما  هذا  على  مثال  مباشر:  نهج 

هيالري في مؤتمر ]SnaS ]4 يوضح ذلك جيًدا. حيث أطلق عليه 

تقنية الصندوق الكبير. مثل أن يقترب املهاجم من األبواب املؤمنة والتي 

تحتاج لكلمة مرور من أجل الدخول ويقوم املهاجم بحمل صندوق كبير يوهم 

فيه احد املوظفني انه غير قادر على فتح الباب ، و يبدأ املهاجم عمله عندما 

يرى موظًفا محتماًل يقترب من األبواب. بينما يجتهد املهاجم لحمل الصندوق 

إلى تلك األبواب ، عندها يرى املوظف ذلك ويحاول مساعدة املهاجم من خالل 



يقع  هنا  بالدخول.  لها   / له  السماح 

لديه  الذي  املوظف  قام  حيث  املحظور 

الصالحية بالسماح بدخول شخص غير 

املبنى. طريقة أخرى  لهذا  الدخول  له  مصرح 

أقل دراماتيكية لفعل الشيء نفسه هي عندما يتظاهر املهاجم بأنه 

الباب  آخر يدخل نفس  قليلة فقط من موظف  بعد خطوات  يقف على 

الباب  بمسك  املوظف  يقوم  ما  عادة  للتو.  فتحه موظف شرعي  الذي  اآلمن 

انتحال   - املباشر  النهج  املهاجم.  هو  الحالة  هذه  في  وهو   ، التالي  للشخص 

، وهنا كان يستخدم أحدهم &toUq;الخوف&toUq; للحصول على  الهوية 

إدارة  او مدير  املهاجم دور موظف دعم فني  معلومات حساسة بإن ينتحل 

أخرى ذو سلطة أعلى.

ثالثًا الخوف

غالًبا ما يكون &toUq;ناقل هجوم الخوف&toUq; هو أكثر أنواع الهجمات 

النفسية عدوانية. أساسه يقوم على مهاجمة املستخدم بطريقة يقوم املستخدم 

بتزويد املهاجم باملعلومات أو الوصول املطلوب بسبب وضع املستخدم في حالة 

انتحال  الهجوم  القلق والضغط والتوتر والخوف. غالًبا ما يستخدم هذا  من 

الهوية ، ومزج العناصر من جميع نواقل الهجوم السابقة. أحد األساليب

الشائعة هو التظاهر بأنه فرد ذو أهمية عالية داخل منظمة املستخدم. هناك 

العديد من األساليب املستخدمة في ناقل الهجوم هذا ، ولكن معظمها إن لم 

يكن جميعها تستخدم اإلقناع املعزز بالخوف.

القائم على الخوف هو استخدام تقنية املطابقة. هنا  a( مثال على الهجوم 

يضع املهاجم املستخدم في موقف غير مريح لكونه املستخدم الوحيد الذي 

النوع  ال يساعده كما فعل اآلخرون في املاضي. غالًبا ما يتم استخدام هذا 



من ضغط األقران إلعادة تعيني كلمة 

املرور أو تغيير اسم املستخدم .

املستخدم  يشعر  عندما  هذا  يحدث   )B

أنه نظًرا لحدوث هذا السلوك في املاضي ، فإن مسؤوليته الشخصية منتشرة 

أو منتشرة

بني جميع املستخدمني اآلخرين الذين فعلوا ذلك من قبله. يساعد ذلك في 

تخفيف الضغط الواقع على املستخدم ويزود

املستخدم بمبررات املوافقة على طلب املهاجم.

أنماط املهندسني االجتماعيني



هجمات  اختالف  من  الرغم  على   -

بعضها  عن  االجتماعية  الهندسة 

مراحل  في  نمطها شائع  أن  إال   ، البعض 

متشابهة. يتضمن النمط

الشائع أربع مراحل

1. جمع املعلومات حول الهدف ؛

2. تطوير العالقة مع الهدف ؛

3. استغالل املعلومات املتوفرة وتنفيذ الهجوم

4. الخروج دون آثار

- تتبع جميع هجمات الهندسة االجتماعية نمًطا مألوًفا ، مقسًما إلى سلسلة 

من الخطوات. ذلك النمط غالبًا يرتبط بنوع الهجوم الذي

استخدمه املهاجم .



شائع  نمط  هناك  هل  مهم  سؤال 

االجتماعية؟  الهندسة  بهجوم  مرتبط 

جارتنر  ذكرت  كما  نعم&93#;.  الجواب 

الدفاع  اإلدارة: كيف يمكن للشركات  تحديث 

ضد هجمات الهندسة االجتماعية&toUq; املنشورة في 61 مارس 

5002 ، فإن أي عمل إجرامي له نمط مشترك. مثل هذا النمط واضح في 

الهندسة االجتماعية ، ويمكن التعرف عليه والوقاية منه.

- غالبًا الظواهر النفسية مجهولة مرتبطة بالسلوك البشري ، ألن كل شخص 

هو عالم مختلف تماًما عن اآلخر ]1[. وعلى الرغم من ذلك ، فإن جميع الناس 

لديهم أكثر مياًل ألنماط تأثير مشتركة معينة ، كما هو الحال في الهندسة 

يسمحون  الذين  األشخاص  في  مختلفة  ودوافع  حوافز  هناك  االجتماعية. 

للمهندسني االجتماعيني بأخذ ضحيتهم إلى العمل.
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حائل ، جامعة حائل

01@talal.ai

البحث العلمي
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ioS/android برمجة التطبيقات
SoFtware

development

modeling

JavaScript

html 5
cSS

JqUery

aSp.net

 املهارات العلمية
2016 - 2014

وكيل عمادة تقنية املعلومات - جامعة حائل
2010 - 2009

مبرمج ومحرر في مجلة علمية- جامعة نيوكاسل بريطانيا
2009 - 2004

مدير قسم التصميم والبرمجة - جامعة حائل
2004 - 2003

مبرمج ومطور ويب )قسم تقنية املعلومات( - جامعة حائل
الـتعلــــــــيم

2020 - 2016
دكتوراة بالجرائم اإللكترونية – جامعة نيوكاسل – اململكة املتحدة

2013 - 2012
ماجستير علوم حاسب متقدم – جامعة نيوكاسل – اململكة املتحدة

2012 - 2010
علوم حاسب – جامعة نيوكاسل – اململكة املتحدة

الدورات التدريبية
حاصل على دورات وشهادات في أمن املعلومات ، والتحقيق الجنائي والهكر األخالقي

التزكيات العلمية
 البروفيسور ماجد بن محيا الحيسوني )وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

maJed.alhaiSoni@gmail.com )جامعة حائل ، اململكة العربية السعودية
البروفيسور ماتشي كوتني )رئيس قسم البحث العلمي في كلية الحاسب جامعة نيوكاسل ،

macieJ.koUtny@newcaStle.ac.Uk )اململكة املتحدة

سيرةد. طالل سعد الحربي



اإعداد وتقدمي/ د. جنالء بنت عبدالرحمن 
النبهان

اأ�ستاذ علوم احلا�سب امل�سارك بجامعة امللك �سعود 

المحور العاشر: التغيرات التقنية التي يستخدمها 
المهاجمون لجمع المعلومات واألكثر تأثيرًا على أمن 

المعلومات



مقدمة ألهمية تعزيز البنية التحتية 

التقنية  التطورات  ملواكبة  الرقمية 

املتسارعة واملؤثرة على أمن املعلومات

بالغة  األمور  من  املعلومات  أمن  ُيعتبر 

عامليًا.  اإللكترونية  التهديدات  وخطر  حجم  الزدياد  نظرًا  االهمية 

فعلى املستوى الوطني، تعتبر اململكة في املرتبة الخامسة على مستوى 

الهجمات  عدد  في  األوسط  الشرق  مستوى  على  األولى  املرتبة  وفي  العالم 

التي تتعرض لها. حيث أظهرت أحد اإلحصاءات مؤخرًا تعرض  اإللكترونية 

أنظمتنا الوطنية ألكثر من ٠٢١ ألف هجمة الكترونية يوميًا تتراوح في درجة 

خطورتها وتعقيدها وتطورها التقني. 

امللك  الشريفني  الحرمني  خادم  بقيادة  الرشيدة  حكومتنا  استجابت  وقد 

سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير 

محمد بن سلمان – حفظهم الله – لحماية بالدنا من هذه املخاطر بدعم البنية 

التحتية الرقمية كجزء من رؤية اململكة ٠٣٠٢، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية 

السيبراني بهدف  السيبراني كجهة مختصة ومرجعية وطنية لألمن  لألمن 

تعزيز حماية املصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة 

والقطاعات ذات األولوية والخدمات واألنشطة الحكومية. 

ولعل من أولى ثمار هذه الدعم واالهتمام هو تقدم اململكة العربية السعودية 

الرقمية  التحتية  البنية  ملؤشر  العاملي  الترتيب  في سلم  مركزًا   04 العام  هذا 

لالتصاالت وتقنية املعلومات الذي تصدره األمم املتحدة لقياس تطور الحكومة 

اإللكترونية يعد تتويجًا لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في 

صناعة حاضر جديد يليق بمكانة اململكة وتطلعها للريادة عامليًا في ظل رؤية 

اململكة ٠٣٠٢، حيث احتلت اململكة املركز ٧٢ عامليًا واملركز ٨ بني مجموعة دول 



العشرين في إصدار عام ٠٢٠٢.

في  العظيمة  التطورات  هذه   ومواكبة 

البنية التحتية الرقمية وتعظيم أثرها يتطلب 

الوطنية  القطاعات  جميع  من  الجهود  تظافر 

واملسؤولني واألفراد في املجتمع للتكامل مع هذه الجهود. كما تزداد 

التي  والبيانات  ووظائفه  زادت أهمية النظام  املعلومات كلما  أمن  أهمية 

يتم حفظها ومعالجتها من خالله مما يتطلب خطط إدارية وتقنية وتدريبية 

وتوعوية متكاملة لتحقيق األمن السيبراني ألنظمتنا اإللكترونية. 

ولعل من أبرز التحديات التي 

يواجهها األمن السيبراني هي 

املتسارعة  التقنية  التغيرات 

في سبل الحماية أو االختراق 

على  ملواكبتها  والحاجة 

من خالل  املستويات  جميع 

تحديث األنظمة وسد الثغرات 

السياسات  مع  والتكامل 

وسرعة  التوعوية  والخطط 

خطط  خالل  من  االستجابة 

طوارئ مالئمة وشاملة. فيما يلي نلقي الضوء على أبرز املخاطر املعلوماتية 

التي تنتج عن التغيرات التقنية املتسارعة وتتطلب معالجتها ومنع استخدامها 

من املهاجمني.

التطورات التقنية هي سالح ذو حدين

من  الحماية  او  لالختراق  سواء  األدوات  من  املزيد  التقنية  تقدم 



هذه  تمثل  الحظ،  فلسوء  االختراق. 

حدين  ذو  سالحًا  التقنية  التطورات 

الطرفني  كال  من  استغاللها  يتم  بحيث 

املهاجم واملدافع عن النظم االلكترونية. فعلى 

سبيل املثال، تمثل التطورات الكبيرة في القدرات الرقمية مثل سعة 

التخزين وسرعة املعالجة التي نستفيد منها اليوم في أنظمتنا املتقدمة 

تحديا كبيرا لكسر تشفير البيانات والوصول إليها وتدميرها. أضيف إلى 

األمان في  كنوع من  واألشخاص  األنماط  والتعرف على  التتبع  تقنيات  ذلك، 

النظام يمكن استغاللها من قبل املخترقني إللحاق الضرر باألفراد والنظام. 

العوامل الزمنية ملواكبة التطورات التقنية 

والبد من مواكبة هذه التطورات التقنية بما يسمح بتحقيق التوازن بني الحماية 

أو  اإلدارية  التغييرات  تكون  أن  يمكن  ولألسف  املتوقعة.  والهجمات  املطلوبة 

الهجمات.  مع سرعة  يتوافق  ال  بما  بطيئة  اإللكترونية  األنظمة  في  التوعوية 

حيث يتعني على القطاعات عند تطبيق أي تقنية أمنية جديدة استيفاء عدد 

من اإلجراءات واملوافقات والتقييمات الداخلية التي تتطلب االتفاق والتنسيق 

من  وتغيرها  طويلة  بيروقراطية  شراء  عملية  الحاالت  بعض  في  وتستلزم 

عمليات تدريب للعاملني على التقنيات الجديدة وتنبيه للمستخدمني وموائمة 

مع األنظمة األخرى. في غضون ذلك وإذ لم يتم اختصار هذه العمليات زمنيًا، 

فإننا نمنح للمهاجم الفرصة الكاملة الستخدام التكنولوجيا الجديدة لإلضرار 

بأنظمتنا. 

املتقدمة  الذكاء االصطناعي والحوسبة  تحديات متزايدة مع ظهور تقنيات 

والشبكات الالسلكية

الالسلكية  والشبكات  والحوسبة  االصطناعي  الذكاء  في  التطورات  جعلت 



موثوقية  وأكثر  أسرع  التكنولوجيا 

التطبيقات  من  جديد  جيل  واتاحت 

والخدمات الرائعة، لكنها تأتي مع تهديدات 

جديدة لألمن السيبراني. ويستفيد املتسللون 

، فضاًل  الجديدة  التقنيات  إلى فهم كيفية عمل  الناس  افتقار  من 

الخبراء  ويحذر  األحدث.  األنظمة  أمان  في  املكتشفة  غير  الثغرات  عن 

لصد  للقرصنة  طرًقا جديدة  تتوقع  أن  يجب  والحكومات  الشركات  أن  من 

األخيرة عدًدا استثنائًيا من  األعوام  الهجمات. وقد شهدت  التالي من  الجيل 

والخروقات  االختراقات  فقد هز سيل من  الكبرى.  السيبراني  األمن  حوادث 

 ، سواء  حد  على  الخاصة  والشركات  الحكومية  الوكاالت  البيانات  وتعرض 

وعادة ما يكون الضحايا من املستهلكني أو املواطنني. واخترقت أنظمة مثل 

Soi كان ُيعتقد سابًقا أنها ال يمكن اختراقها. اجتاحت هجمات برامج الفدية 

الوكاالت الحكومية في جميع أنحاء الواليات املتحدة، مما أدى إلى إضعافها 

أليام متتالية. وأصبح املتسللون مؤخرا مبتكرون بشكل متزايد مع التقنيات 

التي يستخدمونها للوصول إلى البيانات الحساسة. ففي كثير من الحاالت ، 

تعتبر التقنيات الجديدة التي وصلت للتو إلى السوق نعمة للمتسللني ، الذين 

يستفيدون من عدم فهم الناس لكيفية عمل هذه التقنيات ، فضاًل عن الثغرات 

غير املكتشفة في أمان األنظمة الجديدة. 

أكثر ٧ تقنيات ناشئة يشكل ظهورها تهديدا لألمن السيبرانى الحديث 

فيما يلي سبع تقنيات ناشئة تشكل تهديدات لألمن السيبراني الحديث.

التزييف العميق “ekaFpeed” باستخدام الذكاء االصطناعي 

إنشاؤه بواسطة  تم  والذي  والفيديو  للصوت  العميق«  »التزييف  يعتبر 

الذكاء االصطناعي من قبل املتسللني النتحال هوية أطراف آخرين من 



حققت  حيث  التقنية.  األدوات  أخطر 

في  كبيرة  قفزات  تقنية    ekaFpeed

السنوات األخيرة بحيث تسمح لألشخاص 

تبدو  بطريقة  والصوت  بالفيديو  بالتالعب 

حقيقية جًدا -. فعلى سبيل املثال لهذه التقنية يمكن ألي شخص 

على دراية بفالتر تبديل الوجه على tahcpanS أو margatSni التي تعتبر 

إصداًرا بدائًيا من تقنية ekaFpeed  استخدامها إلنتاج مقاطع فيديو قد تبدو 

حقيقية. ومع زيادة تعقيد ودقة تقنية التزييف العميق والذي يجعل تمييزها من 

الصعب بصرف النظر عن الشيء الحقيقي ، 

السيبراني بالقلق من  ويشعر خبراء األمن 

استخدام املتسللني لهذه التقنية في عمليات 

التصيد واالحتيال، حيث يتظاهر املتسللون 

يسلمون  الضحايا  لجعل  آخر  كشخص 

معلومات خاصة. ولذا،  تعمل بعض الشركات 

على برمجيات تستخدم الذكاء االصطناعي 

العميق  التزييف  بطريقة عكسية الكتشاف 

، لكن هذه الجهود ال تزال في املراحل األولى 

من التطوير.

استخدام الحوسبة الكمية لكسر التشفير 

أنها   elgoog أعلنت التشفير بسهولة.  وقد  الكمية كسر  للحوسبة  يمكن 

حققت »تفوًقا كمًيا« من خالل بناء جهاز كمبيوتر كمي فعال - وهو إنجاز تم 

وضعه نظرًيا ولكن التكنولوجيا ال تزال وليدة وليس لها العديد من التطبيقات 

العملية حتى اآلن. ومع ذلك، أثار اإلعالن مخاوف فورية للمراقبون األمنيون 



الكمبيوتر  أجهزة  إن  يقولون  الذين   ،

كسر  بسهولة  يمكنها  الكمومية 

املنتجات  في  حالًيا  املستخدم  التشفير 

مثل  وآمنة  أنها مغلقة  إليها على  ُينظر  التي 

niahckcolB أو معامالت بطاقات االئتمان. بينما لم يتم استخدام 

أجهزة الكمبيوتر الكمومية لتحقيق هذه الغاية من قبل املتسللني حتى اآلن، 

يخشى الخبراء من أن التكنولوجيا يمكن أن تستمر في التقدم في السنوات 

القادمة ، مما يهدد مجموعات البيانات املشفرة التي تحميها مؤسسات مثل 

البنوك لعقود.

G5 شبكات

 تتيح شبكات g5 سرعات 

نقاط  من  ومجموعة  أعلى 

التي  الجديدة  الضعف 

األمن  خبراء  منها  يحذر 

يسمح  حيث  السيبراني 

التحول إلى الجيل الخامس 

من الشبكات املتسللني طرًقا 

األنظمة  الستهداف  جديدة 

قد  الشبكة.  تستخدم  التي 

تجعل السرعة املتزايدة أجهزة g5 أكثر عرضة لهجمات Sodd ، والتي تهدف 

إلى إغراق خوادم الضحايا بحركة املرور من أجل التغلب عليها وإغالقها. 

انترنت األشياء

األمنية.  التحتية  للبنية  جديدة  تهديدات  األشياء«  »إنترنت  يشكل 



التقنية على تمكني  حيث تعتمد هذه 

الصغيرة والكبيرة من حولنا  األجهزة 

مع  االتصال  وقدرات  حوسبية  بقدرات 

بعضها البعض واإلنترنت على نطاق واسع. 

لدى  أصبح  عامليًا،  وقبولها  األشياء  إنترنت  تقنية  النتشار  نظًرا 

املتسللني القدرة على اكتشاف نقاط الضعف في شبكات إنترنت األشياء 

واستخدامها لإلضرار بالشركات واألفراد. وكمثال لذلك، اخترق املتسللون 

الشبكة التي تستخدمها سفن الشحن الخاصة بشركة noZirev وتمكنوا من 

تتبع املكان الذي كانت الشركة تشحن فيه البضائع األكثر قيمة ومن ثم توجيه 

الهجمات إليها.

استخدام الذكاء االصطناعي للتغلب على أنظمة األمن السيبراني

 يستخدم املتسللون الذكاء االصطناعي للتغلب على أنظمة األمن السيبراني 

التي  للذكاء االصطناعي  والتنوع  الكفاءة  واملتنامية في  العالية  للقدرات  نظًرا 

تتيح االلتفاف على دفاعات األمن السيبراني حيث يمكن للقراصنة استخدام 

البرامج التي تعتمد على الذكاء االصطناعي لفحص الشبكات بسرعة للعثور 

على نقاط الضعف، أو وظائف النص التنبئي النتحال شخصية املطلعني وخداع 

املهاجمون  مقدرة  نتخيل  ان  ومجرد  الحساسة.  املعلومات  لتسليم  األهداف 

يجعلنا  الهجوم  من  كجزء  االصطناعي  والذكاء  اآللي  التعلم  استخدام  على 

ندرك حجم املخاطر املترتبة على ذلك. لقد رأينا عالمات مبكرة على ذلك

 gnicrUoStUo خطر االستجابة باملطورين من خارج املنظومة

خارجية  بمصادر  الحكومية  واملنظمات  الشركات  استعانة  نموذج  يعتبر 

البالغة  األمور  من  التقنية  الوظائف  من  االحتياج  تغطية  أو  أنظمتها  لتطوير 

االلكترونية وتكاملها، حيث   األنظمة  املعلومات واستدامة  أمن  الخطورة على 



تعدد  مع  االختراق  احتماالت  تزداد 

األنظمة  بطوير  تقوم  التي  األطراف 

ويتسع نطاق الضحايا املحتملني للقراصنة 

عن  مؤخًرا  لتقرير صدر  وفًقا  الستهدافهم 

شركة األمن 

الخدمات  من  املزيد  وتحويل  الرقمي  التحول  مع  املتزامنة  األخطار 

الحساسة إلى خدمات الكترونية يستفيد منها العمالء عبر االنترنت 

تسعى جميع القطاعات إلى نقل املزيد من خدماتها إلى خدمات إلكترونية، 

مع  االلكترونية  للهجمات  إضافية  وأهداف  متزايدا  أمنيا  تهديدا  يمثل  مما 

الكفاءة التي يحققها اإلنترنت من حيث سرعة االتصال وسعة البيانات. فقد 

أصبح »سطح الهجوم« أوسع بحيث يكفي قيام املتسلل جهاز واحد متصل 

باإلنترنت ملؤسسة ما للوصول لألجهزة األخرى على نفس الشبكة بشكل 

أفقي.

الفرص والحلول ملواجهة هذه التحديات

بالنظر لجميع ما سبق نجد أن اململكة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود 

حكومتنا الرشيدة، تسير بخطى ثابتة وخطط متكاملة لتطوير البنية التحتية 

الرقمية ومواجهة هذه التحديات والتطورات التقنية املتسارعة. ويشمل تطوير 

التقنيات واالنفاق على  التشريعات والسياسات وتبني أحدث  التحتية  البنية 

األنظمة االلكترونية، واألهم من ذلك التعليم والتدريب والتطوير البرامج التوعوية 

لجميع فئات املجتمع للتكامل مع هذه الجهود وهي العنصر األصعب تحقيقًا 

ولكن بفضل العديد من العوامل اإليجابية املميزة للمجتمع السعودي كمجتمع 

شاب متطور ومتعلم ومثقف وشغوف بالتقنية فإن جميع الفرص مواتية 

لتحقيق التطلعات والوقوف بمواجهة هذه التحديات.



سيرةد. نجالء بنت عبدالرحمن النبهان
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    تنبني آليات الهندسة االجتماعية 

الرقمية بشكل اساسي على محاولة 

خداع الضحية وكسب ثقته في تقديم 

البيانات األساسية الخاصة به، أو تحويل 

آليات متعددة  التام. وهناك  املالية إلى املحتالني برضاه  املبالغ 

ضمنها  من  الغاية  تلك  تحقيق  في  تستخدم  أن  يمكن  ومختلفة 

لتحقيق  ذهبية  فرصة  أمام  أو  الفائزين  أحد  بأنه  املستهدف   إيهام 

مكاسب مادية مميزة، أو بأنه يجب عليه اتخاذ إجراءات معينة لضمان 

أو  التي يستخدمها  التطبيقات  استمرارية صالحية حسابه في إحدى 

أو  ملف  تنزيل  عليه  يقترح  معارفه  أحد  أن  أو  أساسية.  لتفعيل خدمة 

برنامج ما لالستمتاع باملشاهدة أو االستفادة من التطبيق »الجديد«، أو 

أن أحد معارفه يطلب منه املساعدة والعون الطارئ أو في تنفيذ عملية 

شراء بسبب عدم توفر طريقة للدفع او فقدانها، وبالتالي طلب تحويل 

املبلغ إلى حساب املحتال أو بيانات البطاقة االئتمانية. أو أن يقوم الصديق 

الشخص  جهاز  طريق  عن  وصلته  رساله  عن  باالستفسار  )املحتال( 

املستهدف، ومن ثم طلب االطالع على الرقم الذي وجد هذا املستهدف أنه 

قد وصل اليه أيضا بهدف االستيالء على حساب التواصل االجتماعي 

الخاص به. 

ويمكن التفصيل في ذلك بالتالي:

إخطارك بأنك »فائز« فربما تدعي رسالة البريد اإللكتروني التي أرسلت 

بها  باملشاركة  قمت  التي  املسابقات  إحدى  في  الفائزين  أحد  بأنك  لك 

أو ألنك  اختياره بشكل عشوائي  تم  الذي  الشخص  أنك  أو  ما،  يوم  في 

املستخدم صاحب الرقم املميز في الدخول على موقع إحدى الشركات 



الستالم  اختيارك  وتم  العاملية 

تقديم  وعليك  كبيرة،  نقدية  جائزة 

بك  الخاص  البنكي  الحساب  معلومات 

حتى  الشخصية  البيانات  من  ذلك  وغير 

التصيد  »عمليات  هي  هذه  لك.  الجائزة  تحويل  من  يتمكنوا 

الجشع« حيث حتى لو كانت ذريعة القصة واهية، فإن الناس يريدون 

ما يتم تقديمه ويسقطون من أجله بالتخلي عن معلوماتهم، ليتم عندها 

في  واستغاللها  هوياتهم  سرقة  أو  البنكية  حساباتهم  على  السيطرة 

أغراض غير شرعية أخرى أو بيعها في السوق السوداء. 

عليك  تعرض  ربما  وكبيرة،  سريعة  مكاسب  تحقيق  فرص  عرض 

كدعاية جراء استخدامك إلحدى تطبيقات الشبكات االجتماعية أو من 

مكاسب  تحقيق  إمكانية  عليك  تعرض  إلكتروني  بريد  رسالة  خالل 

خالل  من  االشتراك مع إحدى شركات االستثمار مميزة 

لديها  التي  املالي 

إمكانيات مميزة 

رأس  ملضاعفة 

املال الخاص بك، 

اقناع  ثم  ومن 

ف  ملستهد ا

املبلغ  بتحويل 

حساب  إلى 

كة  لشر ا



)الوهمية( أو أنهم سيتولون إنشاء 

حساب جديد لك، وضرورة تزويدهم 

بك  الخاص  البنكي  الحساب  ببيانات 

ترغب  التي  املبالغ  تحويل  تستطيع  حتى 

في استثمارها، ومن ثم قيامهم بتحويل األرباح إلى حسابك، 

وإلكمال عملية الربط ما عليك سوى تزويدهم باألرقام املرسلة من 

البنك على جوالك. 

وجود مشكلة أو حاجة لتمديد صالحية الحساب الخاص بك يتطلب 

البريد  عبر  لك  املرسل  الرابط  فوق  بالنقر  معلوماتك  من  »التحقق« 

لتغيير  الحاجة  أو  األساسية  معلوماتك  تقديم  مع ضرورة  اإللكتروني 



كلمة السر فورا، وقد تكون الرسالة 

من  مرسلة  أنها  تدعي  املرسلة 

املنظمة  في  املعلومات  تقنية  مسؤول 

إلحدى  النظام  مدير  أو  بها  تعمل  التي 

الحسابات الشخصية الرقمية الخاصة بك. ويبدو املوقع الذي 

تم الوصول إليه بعد النقر على الرابط حقيقيًا للغاية مع جميع الشعارات 

واملحتوى الصحيح )في الواقع، تم نسخ التنسيق واملحتوى الدقيق للموقع 

البريد  في  تثق  فأنت  شرعًيا،  يبدو  شيء  كل  ألن  الفعلي(. ونظًرا 

املحتال.  يطلبها  معلومات  أي  وتقدم  املزيف  واملوقع  اإللكتروني 



وغالًبا ما تتضمن هذه األنواع من 

تحذيًرا  االحتيالي  التصيد  عمليات 

التصرف  في  فشلت  إذا  سيحدث  ملا 

قريًبا ألن املجرمني يعرفون أنه إذا تمكنوا 

أن تفكر، فمن  من إقناعك بالتصرف قبل 

املرجح أن تقع في محاولة التصيد االحتيالي. 

الشخصية  بياناتك  ارسال  عن  وعوضا 

فأنت  الدخول،  لتسجيل  السري  والرمز 

ليقوموا  املحتالني،  إلى  البيانات  تسلم هذه 

بها  والتحكم  حساباتك  بمصادرة  عندئذ 

واستغاللها في مهاجمة معارفك.

تطبيقات  إحدى  خالل  من  رسالة  أو  صديق  من  إلكتروني  بريد 

الشبكات االجتماعية، فإذا تمكن أحد املحتالني من اختراق كلمة مرور 

البريد اإللكتروني لشخص ما أو هندستها اجتماعًيا، فسيكون بإمكانه 

وبمجرد  الشخص.  بهذا  الخاصة  االتصال  جهات  قائمة  إلى  الوصول 

بريد  ارسال رسائل  يستطيع  الضحايا،  أحد  املجرم حساب  يمتلك  أن 

إلكتروني أو من خالل الشبكات االجتماعية إلى جميع معارف الشخص 

أو ترك رسائل على جميع صفحات أصدقاء الضحية. وباالستفادة من 

ثقتك بهذا الصديق وفضولك، ستعمل هذه الرسائل على:

توجيهك بالنقر على الرابط املرفق الذي يدعي أنه يحتوي على مشهد 

وأنت  يأتي من صديق  الرابط  وألن  مفيد،  برنامج  أو  أو مضحك  شيق 

فضولي، فستثق في الرابط وتقوم باختياره فقط لتقوم بعملية تحميل 

االستيالء على جهازك وجمع  املحتال من خالله  يتمكن  برنامج ضار 



بيانات االتصال الخاصة بمعارفك 

وخداعهم تماًما كما تم خداعك.

السرعة،  وجه  على  املساعدة  طلب 

بحجة أن »صديقك« عالق في بلد ما، وقد 

تعرض للسرقة والضرب وهو في املستشفى وهو بحاجة إليك 

إلرسال األموال حتى يتمكن من دفع تكاليف العالج والعودة إلى 

الوطن، وتزويدك برقم الحساب الذي يجب تحويل املبلغ إليه. 

طلب ارسال الرقم املرسل إلى جوال الضحية حيت انتشر مؤخرا تحديدا 

سرقة حسابات الواتس آب الخاصة بكثير من املستخدمني، من خالل 

ذلك  ويتم  لديهم،  املسجلني  معارفهم  بأنهم  يبدو  ممن  رسائل تصلهم 

بعد االستيالء على حساب أحد األصدقاء وامكانية التواصل مع جميع 

معارفه، إما بهدف االستيالء على حسابتهم، أو املطالبة باملساعدة املالية 

املرسل  الرقم  ارسال  وبمجرد  املحتالني.  حسابات  إلى  املبالغ  وتحويل 

إلى الجوال، يستطيع املحتال سرقة حساب الواتس آب وتحويله وكامل 

بيانات االتصال السابقة على جهازه الخاص.

في ظل انتشار تطبيقات التواصل االجتماعي املتعددة، ولسهولة القيام 

بوضع الدعايات من خالل بعض تلك التطبيقات، فمن املمكن بسهولة أن 

الفرص  يتم إضافة دعايات تعد بإمكانية تحقيق املكاسب السريعة أو 

االستثمارية التي ال تعوض، أو أن أول عدد من املستخدمني في التسجيل 

في املوقع الذي تم إضافة رابطه ضمن الدعاية سوف يتم منحهم جوائز 

ومزايا قيمة. وقد تكون هذه الدعايات خاصة بمحتالني قاموا باستغالل 

سهولة نشر دعاياتهم من خالل بعض تطبيقات التواصل االجتماعي 

مثل تويتر. 
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شهادة املاجستير، تخصص بحوث العمليات وعلم اإلدارة، جامعة جورج ميسون 
بوالية فرجينيا، 1/1990م.

شهادة البكالوريوس، تخصص علوم الحاسب، جامعة جورج ميسون بوالية فرجينيا، 5/1988م.
شهادة الثانوية، ثانوية ويكفيلد، مقاطعة آرلنغتون بوالية فرجينيا، 6/1983م.

الخبرات
مدير عام مركز بحوث سياسات التعليم – وزارة التعليم: من 1/2018م.

املشرف العام على وحدة أودية التقنية – وزارة التعليم: من 5/2017م – 1/2018م.
مستشار وكالة التخطيط واملعلومات – وزارة التعليم: من 5/2017م.

أستاذ، قسم نظم املعلومات – كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة امللك سعود: من 10/2013م.
مراجع برامج حوسبة معتمد بهيئة االعتماد األكاديمي الدولي آبت – من 8/2012م.

وكيل كلية علوم الحاسب اآللي واملعلومات بجامعة امللك سعود: 1/2016م – 12/2016م.
املستشار واملشرف على اإلدارة العامة لشؤون املعلمني: 3/2015م - 1/2016م.

مستشار معالي وزير التعليم: 2/2015م – 1/2016م.
مستشار معالي وزير التعليم العالي: 1/2015م – 2/2015م.

املشرف على ادارة الجودة واالعتماد األكاديمي بالجامعة السعودية االلكترونية: 11/2013م – 1/2015م.
مستشار وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة بالجامعة السعودية االلكترونية: 7/2013م - 11/2013م.

رئيس قسم نظم املعلومات، كلية علوم الحاسب واملعلومات، جامعة امللك سعود: 10/2009م - 7/2013م.
أستاذ مشارك، قسم نظم املعلومات بجامعة امللك سعود: 10/2009م - 10/2013م.

نائب مدير مركز التميز ألمن املعلومات بجامعة امللك سعود: 10/2009م - 10/2013م.
مدير مركز املعلومات، مؤسسة امللك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي: 6/2005م - 6/2009م.

أستاذ زائر، جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية: 1/2006م - 1/2012م.
رئيس قسم نظم املعلومات، جامعة امللك سعود: 7/2003م - 6/2005م.

 – 1/2003م  واالتصاالت:  املعلومات،  نظم  الحاسب،  علوم  كلية  إلينوي،  والية  ديبول،  جامعة  زائر،  أستاذ 
6/2003م.

أستاذ مساعد، قسم نظم املعلومات بجامعة امللك سعود: 8/1997م - 10/2009م.
أستاذ زائر، كلية أوكتون، والية الينوي، الواليات املتحدة األمريكية: 1/1996م - 8/1997م.

مطور نظم، شركة جنيسيس العاملية، والية الينوي، الواليات املتحدة األمريكية: 1/1996م - 8/1997م.
أستاذ مساعد، معهد النظم املعرفية، والية الينوي، الواليات املتحدة األمريكية: 8/1995م - 12/1995م.

املجالس 
واملهني(: من  التقني  للتدريب  العامة  )املؤسسة  التطبيقية  للبحوث  املحافظ  لجائزة معالي  العليا  اللجنة  عضو 

9/2020م.
عضو في مجلس التجارة اإللكترونية )ممثال عن وزارة التعليم(: من 2/2019م.

عضو املجلس االشرافي على مركز بحوث سياسات التعليم – من 1/2018م
عضو مجلس األمناء بكلية الحاسب اآللي بكليات القصيم األهلية – من 2/2013م.

عضو املجلس العلمي بالجامعة السعودية اإللكترونية – من 10/2014م – 1/2015م.
عضو مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية - من 9/2012م – 4/2015م.

اللجان وفرق العمل 
عضو لجنة مراجعة تقارير االعتماد املؤسسي للمركز الوطني للتقويم واالعتماد التقني واملهني: من 5/2019م

عضو اللجنة االستشارية لبحوث التعليم والتدريب بهيئة تقويم التعليم والتدريب: من 9/2018م.

سيرةأ.د. عبد الرحمن بن عبد الكريم مرزا



اإعداد وتقدمي/ �سعادة د. هيثم بن عبداهلل 
احلمود

المحور الثالث عشر: الهندسة االجتماعية وشبكات 
التواصل االجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع 

 الرابع عشر: سلبيات و إيجابيات الهندسة 
االجتماعية الرقمية



املحور األول أجندة

وشبكات  االجتماعية  الهندسة   

على  وتأثيرها  االجتماعي  التواصل 

املهندس  عن  حقائق  واملجتمع   الفرد 

دورة  االجتماعي   التواصل  وسائل  شبكات  في  االجتماعي 

التواصل  وسائل  شبكات  في  االجتماعي  املهندس  هجوم  حياة 

اململكة  املهندس االجتماعي فرد ومجتمع  االجتماعي  ملاذا يستهدف 

العربية السعودية في شبكات وسائل التواصل االجتماعي؟

 املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي

وسائل  شبكات  في  االجتماعي  املهندس  من  أنفسنا  نحمي  كيف   

التواصل االجتماعي؟

 أهداف املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي

 املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي  الهندسة 

للقيام  بالناس  النفسي  التالعب  هي  السيبراني  األمن  في  االجتماعية 

بأعمال أو إفشاء معلومات سرية،

 ونعلم جيدًا براعة املهندس االجتماعي في محاوالته الختراقه العقول 

التواصل  شبكات  منصات  في  استهدافهم  خالل  من  عليها  والتأثير 

انستغرام(  تويتر،  للحصر)فيسبوك،  ال  املثال  سبيل  على  االجتماعي 

عن  وحساسة  شخصية  معلومات  من  املنصات  هذه  تمثله  ملا  نظرًا 

مستخدميها وذلك بسبب شعبية هذه املنصات الكبيرة لدى كافة شرائح 

املجتمع.

التواصل  وسائل  شبكات  في  االجتماعي  املهندس  عن  حقائق   

االجتماعي 



أثبتت األبحاث و الدراسات العلمية 

حسب موقع وزارة الطاقة االمريكية 

أن الهندسة االجتماعية هي أسهل طريقة 

للمهاجمني لتحقيق أهدافهم وأن ٨٩٪ من 

الهجمات السيبرانية تعتمد على الهندسة االجتماعية.

 في شهر يونيو ٧١٠٢ قام مركز فيرم الب بالتعاون مع وزارة 

الطاقة االمريكية بعمل تجربة افتراضية باستخدام الهندسة االجتماعية 

وهي عبارة عن إرسال » تصيد » بالبريد إلكتروني توضح فيه ان هناك 

موعد لتسليم شحنة بواسطة شركة الشحن االمريكية يو بي اس لعدد 

التجربة في أنه ٧٢٪ من  العاملني في املركز و قد تلخصت  ٨٤٧٢ من 

على  بضغطهم  وذلك  الوهمي  الهجوم  هذا  ضحايا  أصبحوا  العاملني 

الرابط االلكتروني املفخخ.

-BalimreF/SedilS/9102/evihcra/vog.lanF.SSl//:Sptth املصدر   
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العربية  اململكة  ومجتمع  فرد  االجتماعي  املهندس  يستهدف  ملاذا   

السعودية في شبكات وسائل التواصل االجتماعي  بسبب ما حباها الله 

سبحانه وتعالى هذا البلد من مكانة خاصة لجميع املسلمني نظرًا لوجود 

الحرمني الشريفني على أراضيها وانها مهبط الوحي ومصدر الرسالة 

النبوية كما انها قبلة يتوجه إليها جميع املسلمني يوميًا في صلواتهم.

 لها مكانة خاصة لجميع املسلمني  الروابط الدينية و األسرية القوية في 

املهندس االجتماعي في  األعداء التخاذ دور  السعودي وسعي  املجتمع 

شبكات التواصل االجتماعي للسعي في تفكيك جميع هذه الروابط 

بغرض تمزيق املجتمع. 



الروابط الدينية واألسرية القوية

مغرية  تعتبر  الله  حماها  بالدنا   

بسبب  وذلك  االجتماعي  للمهندس 

تبلغ  حيث  الشباب  من  ساكنيها  غالبية 

نسبة الشباب في اململكة العربية السعودية ٧٦٪ من إجمالي 

السكان في اململكة، ومن املعروف أن هذه الفئة العمرية تعتبر عماد 

يتطلع  حضاري  بلد  كل 

وعمرانية  صناعية  لنهضة 

هذه  أن  كما  و  واقتصادية 

هي  الشباب،  من  الغالبية 

مستخدمي  من  األكثر 

التواصل  وسائل  شبكات 

االجتماعي. 

من  ساكنيها  غالبية 

الشباب

 ألسباب شخصية يتخذها 

املهندس االجتماعي اما بغرض سرقة الفرد ماليًا أو اختراق لحساباته 

االلكترونية.

 أسباب شخصية

 دورة حياة هجوم املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل 

االجتماعي

 dm ,malSi & atimUam ,ayrahcattahB & idieh ,Xocliw  املصدر

.)4102( .lUqiFar
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التي طلبها  التنفيذ - بمجرد أن يكمل الضحية هذه املهمة   

املهندس االجتماعي، فإن دورة حياة هجوم املهندس االجتماعي قد 

اكتملت.

املرحلة الرابعة

 التالعب - يمكن بعد ذلك التالعب بالضحية من قبل املهندس االجتماعي 

املثال،  )على سبيل  أو حساسة  معلومات خاصة  لكشف  به«  »املوثوق 

كلمات املرور( أو تنفيذ إجراءات مالية )مثل تحويالت بنكية( وهذا العمل 

يكون نهاية الهجوم أو بداية املرحلة األخيرة.

  املرحلة الثالثة  الوثوق - يقوم املهندس االجتماعي في استغالل رغبة 

ذلك  وخالل  بينهما،  عالقة  تطوير  أجل  من  الثقة  تكوين  في  الضحية 

يتمكن املستهدف »املهندس االجتماعي« من كسب ثقة الضحية.

للمهندس  يمكن   – االستنتاج   - الحقائق  تقصي  الثانية   املرحلة   

الحصول  بهدف  األساليب  من  متنوعة  مجموعة  استخدام  االجتماعي 

وحصوله  جمعها  وبمجرد  املستهدفني،  عن  حساسة  معلومات  على 

عليها، يتمكن بعد ذلك من استخدامها لبناء عالقة خاصة مع الضحية 

إلنجاح هذا الهجوم. 

املرحلة األولى  يقوم املهندس االجتماعي بعدة مراحل لكي يتمكن 

من الوصول ألهدافه:



االجتماعي  املهندس  أهداف   

التواصل  وسائل  شبكات  في 

االجتماعي

القيمة  املواقع  اختراق  محاولة   -5

واملفيدة.

بعد  الفتيات  وخصوصًا  للفرد  االجتماعي  املهندس  ابتزاز   -3  

الحصول على معلوماتهم السرية والخاصة.

 1- تكوين صداقات مع الضحية واللعب على وتر العاطفة في احدى 

منصات التواصل االجتماعي وذلك لكسب ثقة

الضحية.

علمية  ألبحاث  أو  حساسة  أمنية  و  سياسية  ملعلومات  الوصول   -4  



وطبية متقدمة.

االجتماعي  املهندس  تأليب   -2  

التواصل  وسائل  خالل  من  للضحية 

االجتماعي على معتقده و وطنه أو حتى 

أسرته.

شبكات  في  يستخدمها  كثيرة  أهداف  االجتماعي  للمهندس   

وسائل التواصل االجتماعي للتأثير على الفرد او املجتمع ومنها:

 تجنب التواصل مع األشخاص املجهولني.

عدم الوثوق بالروابط االلكترونية مجهولة املصدر وغالبًا تكون تحت

مسميات وموضوعات جاذبة. 

 تجنب الدخول على حساباتك الشخصية أو البنكية من خالل الشبكات 

الالسلكية العامة ) واي فاي(.

وسائل  شبكات  في  والسرية  الخاصة  املعلومات  عن  االفشاء  عدم 

التواصل االجتماعي.

التأكد من تفعيل التحقق من الهوية بخطوتني حني الدخول على جميع

برامجك في شبكات وسائل التواصل االجتماعي.

التوعية الدورية للمجتمع بمخاطر املهندس االجتماعي و حجم اآلثار



أن  املمكن  من  التي  السلبية 

يسببها. 

املهندس  من  أنفسنا  نحمي  كيف 

التواصل  االجتماعي في شبكات وسائل 

االجتماعي؟

بها حني  األخذ  علينا  يجب  التي  والتعليمات  األساليب  من  عدد 

استخدامنا لشبكات وسائل

للمهندس  ضحية  الوقوع  دون  للحيلولة  االجتماعي  التواصل 

االجتماعي:

 شكرًا الستماعكم

 سلبيات و إيجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية
أساليب املهندس االجتماعي لالحتيال على ضحاياه ؟

 سلبيات الهندسة االجتماعية الرقمية 

إيجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية

 من هو املهندس االجتماعي؟

الهندسة االجتماعية هي أكثر الوسائل املتبعة التي يتخذها املهاجمون 

ألخذ املعلومات من الضحايا سواء باستخدام فضاء االنترنت او باملكاملات 

قليلة  معلومات  على  الحصول  االجتماعيني  املهندسني  ويلزم  الهاتفية، 

عن الضحايا لكي يتم كسب ثقتهم ومن ثم استدراجهم للحصول على 

معلومات خاصة وسرية عنهم بغرض سرقة بياناتهم البنكية او حتى 

استغالل هذه املعلومات البتزاز الضحايا لتنفيذ ما يتم امالؤه عليهم من 

قبل املهاجمني )املهندسون االجتماعيون(.

 أساليب املهندس االجتماعي لالحتيال على ضحاياه ؟
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ايجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية

 من املهم االملام بالهندسة االجتماعية ملا لها من إيجابيات في أمور عدة 

ومنها:

 ١- تعتبر الهندسة االجتماعية مهمة لدى األطباء وخصوصا النفسيني 

النفسي لدى املرضى لحثهم على  العامل  ، وذلك للعمل على  منهم 

أخذ الدواء أو التمارين املخصصة لهم أو إلخراجهم من االكتئاب 



املوجود لديهم.

 ٢- ومشابه للحالة السابقة الهندسة 

الدفاع  رجال  يستخدمها  االجتماعية 

بمحاوالت  يقوم  من  على  للتأثير  املدني 

االنتحار من البنايات العالية وذلك إلقناعه وحثه على التراجع 

عن فكرة االنتحار.

 ٣- تقوم على تقديم تصور كامل عن دوافع الفرد وذلك بتحليل سلوكه 

تفكيره و آراءه عن مواضيع معينة من خالل شبكات وسائل

التواصل االجتماعي ، ونلحظ ذلك تقوم به عدة دول قبل املوافقة على 

تقديم الشخص لتأشيرة دخوله لتلك الدولة مما يعزز استباب االمن

فيها.

االستباقي  الفكر   -٤  

حياتنا،  في  ضروري 

أهمية  وبإدراكنا 

االجتماعية  الهندسة 

مخاطر  معرفة  لنا  يتيح 

واحتيال  هجوم  طرق  و 

املهندسني

لضحاياه  االجتماعيني 

تنفيذ  في  ينجح  أن  قبل 

وقوعها  و  مخططاته 

علينا.

الهندسة  سلبيات   



االجتماعية الرقمية

في  السلبيات  من  الكثير  هناك 

الهندسة االجتماعية الرقمية ومنها:

 ١- االستغالل املعلوماتي

 بعد اإليقاع بالضحية والكشف عن معلوماته في الحوسبة 

السحابية وفي أجهزة الحاسوب أو في البريد االلكتروني وبسبب 

هذا

جهات  أو  محصنة  عسكرية  مباني  إلى  الدخول  يتم  قد  االستغالل 

حكومية أو نشر وثائق رسمية ذات حساسية عالية.

٢- عدم الخصوصية

أو لتالعب بالوجوه الشخصية وذلك لجمع عدد  نشر برامج ترفيهية 

كبير من الصور الحقيقية عن املستخدمني وتخزينها في مراكز

بيانات لدى الشركة املالكة للبرنامج ومن ثم بيعها ملستفيدين آخرين.

٣- االختراق االلكتروني قد يخترق املهندس االجتماعي حساب الضحية 

في برامج املراسالت الفورية وايهامه بأنه صديق له وأنه في حاجة للمال 

له  ارسالها  يتم  الخاصة وقد  الرسمية عن شركته  املستندات  او بعض 

دون التحقق من هويته.

٤- االبتزاز

بعد ايهام الضحية والتالعب بمشاعره العاطفية قد يتم ابتزازه بنشر 

معلوماته الخاصة في شبكة االنترنت ان لم يتم تنفيذ ما يرغبهاملهندس 

االجتماعي.
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ملفي الشخصي
مهندس وباحث أكاديمي في تخصص هندسة الحاسب اآللي والكهرباء تعلمُت واكتسبت خبرة عملية واسعة 
في الشبكات الالسلكية ومجاالت أنظمة االتصاالت، إلى جانب ذلك لدي خبرة في تدريس طالب املرحلة الجامعية 
املشاريع  اإلدارية واالشراف على  القيادة  بمهارة  أتمتع  أنني  والكهرباء، كما  الحاسب  في تخصصات هندسة 
وتحسني  األكاديمية  باألبحاث  ُمهتم  الحكومي ألكثر من عشر سنوات،  القطاع  في  عملي  نظير  وذلك  التقنية 

مؤشرات األداء.
املؤهالت األكاديمية 

٢٠١٩ دكتوراة في هندسة الحاسب آلي والكهرباء - جامعة أوكالند - الواليات األمريكية املتحدة
٢٠١٥ ماجستير هندسة كهربائية - جامعة بريدج بورت - الواليات األمريكية املتحدة

٢٠١٥ ماجستير هندسة حاسب آلي - جامعة بريدج بورت - الواليات األمريكية املتحدة
٢٠١٠ بكالوريوس تقنية معلومات والحوسبة – الجامعة العربية املفتوحة – اململكة العربية السعودية

الخبرات املهنية
نائب مساعد األمني لتقنية املعلومات ٢٠٠٩ – حتى األن - وزارة الشئون البلدية والقروية – أمانة 

األحساء
- أستاذ مساعد متعاون في كلية دراسات الحاسب االلي - الجامعة العربية املفتوحة اململكة العربية السعودية

- زمالة ما بعد الدكتوراة - جامعة أوكالند بالواليات املتحدة األمريكية سبتمبر ٢٠١٩ – ديسمبر ٢٠١٩
العضويات العلمية واملهنية

- عضو معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ieee )أمريكا(
- عضو تحرير في مجلة علمية تعنى بمستشعارات شبكات االتصاالت الالسلكية. 

- عضو الهيئة السعودية للمهندسني. )السعودية( 
- عضو منظمة الحوسبة واالتصاالت والتحكم في والية ميتشغان - أمريكا

- عضو املجتمع الفخري UpSilon pi epSilon )Upe( لجامعة بريدج بورت في والية كناتيكت بالواليات املتحدة 
االمريكية.
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