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 || سبل االختراق الرقمي وتأثيره على المؤسسات الفلسطينية: مخرجات ندوة|| 
 

 مقدمة:

 مً عصش إلى آخش في ظل خالة 
ً
العصش الشكمي يهيمً على مشهذ العالم اليىم، ويحطىس العالم ظشيعا

 غير معبىكة. ثطىس 

في رات الىكد ثدٌى الصشاع إلى  والاهحلاٌ هدى العصش الشكمي ظاهم في خالة الحطىس ؤلالىترووي، ولىً

شيل سكمي، ومً هىا وان الاختراق الشكمي خالة مالصمة للعصش الحذًث، ووان رلً على معحىي الذٌو أو 

اإلاؤظعات أو ألافشاد، مما اظحذعى البدث عً ظبل خماًة مً علم الاختراق، وبذا أن أمً اإلاعلىمات خالة 

 ثدذي هبري.

 ومؤظعاثىا الفلعطييية باعحباس خالة الصشاع ًمثل خطش الاختراق الشكمي ًؤرش على اإلا
ً
ؤظعة عمىما

 معحبر ًدحاج معالجة وثطىيش.

الىذوة التي هظمتها #أوادًمية_ؤلاداسة_والعياظة_للذساظات_العليا و#مشهض_غضة_للذساظات_والاظتراثيجيات 

اإلاؤظعات، آملين الاظحفادة  ظعد إلى إللاء الظىء على الاختراق الشكمي للمؤظعات الفلعطييية وظبل خماًة

 منها.

إلاىظمي الىذوة، وحميع مً ظاهم في إخشاحها، واإلاداطشيً، والباخثة/ هبة الهمص التي أثلذم بالشىش 

 أعذت الحلشيش.

دهون يم امل راه  د. محمد إب

سة يا س ية إلادارة وال م ادي يس أك يا رئ ل ع سات ال لدرا  ل
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 ملخص ثنفيذي:

ش ظــبعيىات اللــشن اإلاابــتي بــشصت ظــاهشة اللشنــىة ؤلالىتروهيــة. وظــشعان مــا مــع شــيىع اظــحلذام الىمبيــىثش أواخــ

. وهـي مهـذد ميشـ ات فا إلاشاهلين شغىفين بالحىىىلىحياثدٌى العلىن الزي بذا في بذاًحه اهدشا ، خشبـا جشـً بـين الـذٌو

ظــــشاسا ا ًــــشاد لهــــا خيىيــــة واإلافــــاعالت الىىويــــة ومدطــــات الىهشبــــاء همــــا ثــــذمش اإلالضوهــــات الىلذًــــة لبىــــىن ودٌو ومهحــــً أ

لــ غ هــزا فدعــن بــل إن التهذًــذ ًصــل إلــى حميــع البيــىت لييشــش خباًاهــا وأظــشاسها ممــا ًــؤدي إلــى  الخــشوج إلــى العلــً.

. ابتـــ اص أبـــحا ها 
ً
 ومعىىيـــا

ً
لـــزا مـــً الظـــشوسي وشـــش ثىعيـــة عىـــذ حميـــع معـــحلذمي الحىىىلىحيـــا بلطـــىسة الاختـــراق مادًـــا

ية أو مؤظعـاثية، فـئن ثـنمين ألاحهـضة ومعشفـة جـشق ثجىـن اختراكهـا ًـؤدي الشكمـي جحهـضة الحاظـىو ظـىاء واهـد  خصـ

إلــى الحفــاى علــى ألاظــشاس السخصــية وأظــشاس اإلاؤظعــات ومعلىمامهــا، التــي ثظــمً للمعــحلذم عــذم ونــٌى أي مــً هــز  

 اإلاعلىمات إلى حهات غير ششعي كذ ثظش به وبمؤظعحه

 موضوع الندوة:* 

 ساظات هذوة بعىىان "ظبل الاختراقلذساظات العليا بالششاهة مع مشهض غضة للذلعلذت أوادًمية ؤلاداسة والعياظة 

وخطىسثه  الاختراق الشكميم. لبيان أهمية  6/3/2018الشكمي وثنرير  على اإلاؤظعات الفلعطييية"، ورلً ًىم الثالراء اإلاىافم 

ظافد الىذوة ول مً د. ثامش فطاًش مششف اظحو  على الصعيذ السخصتي واإلاؤظعاجي. وظبل الحماًة مً الاختراكات الشكمية.

الىذوة واإلاداطش في اوادًمية ؤلاداسة والعياظة وحامعة الاكصتى و د. خاصم الباص أظحار معاعذ في كعم الحاظىو حامعة 

 .فير مً الباخثين واإلاهحمينو الاكصتى، واإلاهىذط. خعً داوود مهىذط كعم الحاظىو حامعة ألاكصتى إلى حاهن خشذ 

 إلاىطىعات التي جشخد في هز  الىذوة واآلجي:وواهد أهم ا

 ملذمة في أمً اإلاعلىمات. .1

 إلادة مً الىاكع الالىترووي. .2

 أمً اإلاعلىمات في اإلاؤظعات والششوات. .3

 الخصىنية وأمً اإلاعلىمات السخصتي. .4

 الخصىنية وأمً اإلاىباًل. .5

/ د. خاصم الباص  ختراق الشكمي ثدذذ فيه بئظهاو وثفصيل عً بعشض ثلذًمي إلاىطىع الا  هما وبذأ الظيف ألاٌو

 مداوس اإلاىطىع.

 عً عىانش الحدىم الشئ عية لحماًة اإلاؤظعات وهي والحالي:
ً
 ثدذذ أًظا

 خصش الاحهضة اإلاصشح  ها. -1

 خصش البرامج اإلاصشح  ها والغير اإلاصشح  ها. -2

 ضة الىلالة اإلادمىلة السخصية والخادمات.مهي ة الاعذادات الخانة باجمان لجميع الاحهضة والبرامج، والاحه -3

 الحلييم اإلاعحمش ومعالجة الثغشات. -4

 الاظحلذام اإلالنن ومعالجة الثغشات. -5
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 الصياهة، الشنذ، والحدليل لسجالت الحذكيم. -6

ذ الالىترووي واإلاحصفذ. -7  خماًة البًر

 أظالين الذفاع طذ البرامج الخب ثة )مهىذط أمً اإلاعلىمات(. -8

 الحدىم في مىافز الشبىة والبروثىوىات والخذمات. -9

 اللذسة على اظترحاع البياهات. -10

 إعذادات آمىة جحهضة الشبىة مثل الجذسان الىاسية، اإلاىحهات واإلافاثيذ. -11

 الذفاع عً الحذود. -12

 خماًة البياهات. -13

 الحدىم بالىنٌى ًىاء على الحاحة إلى اإلاعشفة. -14

 بالىنٌى الالظليي.الحدىم  -15

 مشاكبة وطبط الحعاو. -16

 ثلييم اإلاهاسات ألامىية والحذسين اإلاىاظن لعذ الثغشات. -17

 أمً بشمجة الحطبيلات. -18

 الاظحجابة لحىادذ أمً اإلاعلىمات واداسمها بشيل فعاٌ. -19

 اخحباس كابلية اإلاىظمة لالختراق. -20

ثجشبة عملية على اختراق ألاحهضة فلام باختراق خاظىو  خصتي هما وكام الظيف الثاوي/ م. خعً داوود بعمل 

وكام بششح هز  الخطىات بالحفصيل، . مً خالٌ الحطبيم اإلاباشش لىظائل وأدوات وجشق الاختراقوهاثف هلاٌ 

وجشق الهاهشص ووظائلهم وأدوامهم وخذعهم اإلاعشوفة في ثظليل اإلاعحلذمين وانطيادهم وجشق الحداًل لإلًلاع 

 ا.بالضحاً

 : طزحت التي آلاراء أهم* 

واهد آساء الظيىف حميعها مىخذة خٌى طشوسة ثنمين ألاحهضة السخصية وأحهضة اإلاؤظعة وأن ؤلاوعان هى الحللة 

ذ ؤلالىترووي وخعابات مىاكع  ألاطعف في ظلعلة أمً اإلاعلىمات، وطشوسة ثنمين البياهات السخصية والبًر

 الحىانل الاححماعي. 

  -التوصيات: * أهم النتائج و 

 نتائج الندوة: 

 هىان أعشاض ثؤهذ لً وحىد فاًشوظات بجهاصن والحالي:

 اغالق أو جعطيل بشامج الحماًة. -1

 عذم العيطشة على محصفدات الاهترهد. -2

 ظهىس بشامج حذًذة بجهاصن. -3

 ظهىس هىافز مىبثلة هبيرة. -4

 ُبطئ الجهاص أرىاء العمل. -5
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 ثوصيات الندوة:

 ش ثدىم سئ عية ًجن على أي مؤظعة الليام  ها لحماًتها مً الاختراق الشكمي، وهي واآلجي:هىان عىان

 خصش عذد ألاحهضة جي مؤظعة ختى لى دخل أي حهاص غشين ًحم الاشعاس بزلً. .1

 خصش البرامج اإلاصشح  ها. .2

 مهي ة إعذادات ألامان الخانة ليل ألاحهضة. .3

 الخانة باإلاؤظعة. عذم العماح للضواس باظحلذام شبىة ؤلاهترهد .4

 وطع كيىد على اإلاىظفين وحميع العاملين باإلاؤظعة على اظحلذام الشبيات الخانة باإلاؤظعة. .5

فالشات خانة  ؤظعة وإن وحن اظحعمالها ًيىن هىانعذم وطع الفالشات السخصية داخل أحهضة اإلا .6

 باإلاؤظعة هفعها.

 .إلاؤظعةالاظحعاهة بلبراء هظم اإلاعلىمات وثىفير مهىذط ملحص داخل ا .7

 أما على نعيذ ألاحهضة السخصية:

 عذم ثدميل أي ثطبيم على الجهاص إا مً اإلاحجش هفعه ختى ًظمً اإلاعحلذم أن ًيىن الحطبيم آمً. .1

 عذم اظحلباٌ أي ثطبيم عً جشيم البلىثىذ. .2

 عذم العماح جي  خص مهما وان اظحلذام ألاحهضة السخصية والعبث  ها. .3

 لها دالة عىذ اإلاعحلذم هحاسيخ اإلايالد أو سكم الهاثف. اخحياس ولمات مشوس نعبة ول غ .4

 الاهحمام في ثنمين وخماًة ألاحهضة ظىاء السخصية أو أحهضة اإلاؤظعة. .5

ذ ؤلالىترووي. .6  ثنمين الحعابات على مىاكع الحىانل الاححماعي وثنمين البًر

ورلً مً لمية والفعلية ة الليمة العالىذو  أعطىخححم الللاء بالعذًذ مً الخعاؤات التي جشخها الباخثين وما وا

خالٌ ثبادٌ آلاساء واإلاعلىمات والىصائذ والاسشادات. وبعع اإلاذاخالت واهد على شيل ظؤاٌ أرىاء الحطبيم العملي 

 الابشص في الىذوة والحالي:لحاظن أو الجىاٌ، وواهد ألاظ لة على عملية اختراق ا

مً ثلً الاختراكات، وهل حميع ألاحهضة ملتركة  ً خماًة احهضثىا، وهل ًمىهى ظبيل والحل مً هز  الاختراكاتما 

 ؟ام ا، وهيف اهخشف ان حهاصي ملترق 

 

 مت حبمد اهلل

 


