
النصائح لكن هذه بعض, على جهازك بنسبة مئة بالمئة صعب جًدا ما دمت تستخدم شبكة  االنترنتالحفاظ 

:التي تضمن لك حماية جهازك بنسبة كبيرة وتقلل خطر اإلصابة بهذه الملفات

فيروساتمكافحةبرنامجمناألصليةالنسخةعلىالحصول.

التجسسملفاتمكافحةبرنامجمناألصليةالنسخةعلىالحصول.

المنبثقةالنوافذمانعاستخدم(pop-up blocker).

اإللكترونيةلحساباتكورموزوحروفأرقاممنمكونةمعقدةسريةكلماتاستخدم.

حساباتكلجميعواحدةسركلمةتستخدمال.

دوريوبشكلباستمراروبرامجكتشغيلكنظامتحديثعلىالحفاظ.

مصدرهاتعرفالالتيأوفيهاالمشكوكاإللكترونيالبريدرسائلتفتحال.

ملفاتكمناحتياطيةنسخاعمل.

كيف أحمي جهاز الكمبيوتر ؟
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كلمات السر وعدم البوح بها ألي شخص كانحفظ.

عدم نشر المعلومات الشخصية اال بعد التأكد من هوية الشخص المقابل.

عدم البوح بأسرار جهة العمل.

استخدام برامج الحماية على األجهزة للحماية من البرامج الضارة.

قفل الجهاز عند االبتعاد عنه حتى ال يستخدمه األخرون بدون علمك.

للشبكات االجتماعيةاالستخدام الصحيح.

عن أي مشكلة مثل فقد كلمة السر لمسؤولي األمن في الشركةالتبليغ السريع.

 ال تجعل معلوماتك الشخصية ظاهرة للكل وكل من استخدم حاسبك استفاد منها

نصائح هامة لحفظ أمن المعلومات وحساسيتها
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االلكترونية من االماكن العامة مثل مقاهي االنترنتخدماتك الدخول الى تجنب.

اال إذا بدأ الموقع بـواالنترنتمعلومات شخصية او الرقم السري من خالل القنوات االلكترونيةال تدخلHTTPS: \\

 قم بالضغط(log out)االنتهاء من استخدام الخدمةعند.

 دون سابق معرفةمعلومات شخصيةكن حذرا من الذين يتصلون بك لطلب.

تروني او او كلمات المرور عبر الهاتف, البريد االلكبياناتك الشخصية مثل رقم الهوية, ارقام الحساباتال تكشف

.غيرها من وسائل االتصال االلكترونية

موال إليه, كن حذرا عند استالمك رسائل الكترونية تمنحك الحصول على مبالغ مالية او استخدام حسابك لتحويل األ

.لفال تقم باالستجابة لهذه الرسائحيث أن هذه الرسائل ال تعود للبنك وإنما لشخص يحاول سرقة معلومات, 

ال تفتح أي رابط أو بريد إلكتروني يسألك عن معلوماتك الشخصية.

رشادكإذا اتصل بك أحد وقال لك بأن معلوماتك قد تم اختراقها فال تزوده بأي معلومة وإنما اتصل بالجهة المعنية إل.

بيانات حساسة او كلمة السر في محفظتك او حقيبة اليدال تحمل

لتجنب الوقوع في عمليات االحتيالالممارسات أفضل 
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عملكمكانأوهاتفكرقمعنوانك,الكامل,اسمكعنتكشفال.االنترنتشبكةعلىبنشرهتقوملماانتبه.

الشبكةعلىنفسكلتحميتغييرهاكيفيةوتعلماالجتماعيالتواصلشبكاتموقعفيالمبدئيةالخصوصيةإعداداتافهم!

الولوجتطيعيسأحدالبانالخصوصيةخانةتحتااللكترونينشاطكإدراجأوحسابكعلىقفلوضعبمجردانهتفترضال

."الخاصة"الصفحاتخاصبشكلتستهدفالخبيثةالبرمجياتبعض.المعلوماتهذهإلى

الكترونيةتصويرآلةأوتصويرآلةيحملالذيالوحيدالشخصلستبأنكتذكر.

الوبكاميراداماستخيتضمنشيءأيبالتحديدونقصد.منفرا  تجدهأوبهمقتنعغيربشيءللقياميستدرجكأحدا  تدعال.

.أبداً تمحىالالالئقةغيرفاألفالم

عادةً يعها,بثماألفرادبياناتجمعمنتأتيأرباحهاوأنخاصة,تجاريةشركاتتملكهااالجتماعيالتواصلشبكاتأنتذكر

.دعايةشركاتإلى

ينسخأنهلالسمن.شبكتكفيبمنتثقكنتوإنحتىالشخصيةحالتكرسائلفيالالزممنأكثرمعلوماتوضعمناحذر

.معلوماتكأحدهم

االجتماعيةاإلعالموسائلحولنصائح
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 في تطبيق أمن المعلوماتوساهمادعم.

 بسياسات وقوانين أمن المعلوماتكن على دراية.

 بما يجب عمله عند حدوث خرق ألمن المعلوماتعلى دراية تامةكن.

بأن أمن المعلومات عنصر مساعد لتسهيل األعمال وليست عائقثق.

عن الحوادث األمنية للجهة المختصة مباشرةبلّغ.

بالسياسات األمنيةتقيد.

ال ترسل أي معلومات سرية عن الجامعة عبر البريد االلكتروني.

برامج التشفير ألجهزتك المحمولة المختلفةاستخدم.

جهازك الشخصي قبل تركك لمكتبكأّمن.

كلمة مرور قوية يصعب تخمينهااختر.

أو هامةعلى سرية األوراق التي تحتوي على معلومات شخصيةحافظ.

 ف الحساب, , مثل كشسواء كانت تخص العمل أو شخصيةقم بتمزيق الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية

عند انتهاء فترة االحتفاظ بها,  (Shredder)الرقم السري, أو كشف بطاقة االئتمان, باستخدام آلة تقطيع الورق

.أو عندما لم تعد هناك حاجة لها

خلفي إذا في سيارتك على المقاعد األمامية أو الخلفية, بل ضعه في الصندوق الال تترك الكمبيوتر المحمول

.غادرت السيارة

في األماكن العامة ولو لبرهةال تترك الكمبيوتر المحمول.

راقب الحركات على حسابك بانتظام للكشف عن أي محاولة احتيال.

نصائح أمنية للموظفين


