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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 الملخص   للدراسة 

وسات أو الرسقة، وقد تم توضيح  امج الضارة كالفي  تناول هذا البحث أمن المعلومات ومفهومها وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الير
كات أو حت  األفراد من .  أهمية أمن المعلومات لحماية الرسر ز و الذين يريدون أذية الغي   المتطفلي 

ها، لكن هذا األمر لم يكن لم  ي الحصول عىل ما نريد من بيانات وبرامج أو غي 
ز
ي حياتنا سهل علينا الكثي  ف

ز
نت ف إن وجود شبكة االني 

امج ع ة قد تهدد الحياة الخاصة للبعض، فمحاولتنا الحصول عىل بعض الير نت من  ير ايجابيات فقط، بل لم سلبيات خطي  االني 
صفحات غي  موثوقة كان من المحتمل وجود روابط غي  آمنة أو مدسوسة بمجرد فتحها ترسق البيانات المتواجدة لدى الشخص،  
اقها والدخول إىل قاعدة بياناتها وإحداث أعطال قد تؤثر عىل  ي من السهل يصبح اخي 

كات أو المؤسسات الت  كذلك األمر لدى الرسر
كة كلها.   عمل الرسر

ة والضارة، عىل الرغم من وجود  امج الخطي  ي حماية البيانات ومكافحة الير
ز
ي قد تفيد ف

لقد تم تقديم البحث ببعض من المعلومات الت 
ة للعمل عىل حماية المعلومات، إال أننا نامل بأن يكون قد قدم فائدة.   طرق أخرى كثي 

 مات. مصطلحات البحث: أمن المعلومات، حماية البيانات، حماية المعلو 

Abstract 

This research dealt with information security, its concept, methods of preserving and protecting it from 
harmful programs such as viruses or theft. The importance of information security has been clarified 
to protect companies or even individuals from intruders who want to harm others . 

The presence of the Internet in our lives is easy for us a lot in obtaining what we want from data, 
programs or others, but this matter did not only have positives, but also has serious negatives that may 
threaten the private life of some, so our attempt to obtain some programs via the Internet from 
unreliable pages It was possible that there were insecure or tied links as soon as they were opened, 
stealing the information available to the person, as well as companies or institutions that could easily 
become penetrated and enter its database and cause malfunctions that may affect the work of the 
whole company . 

The research has been presented with some information that may be useful in protecting data and 
fighting dangerous and harmful programs, although there are many other ways to work to protect 
information, but we hope that it has provided a benefit . 

Keyword: Information Security, Data Protection, Information Protection. 
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المقدمة   

ت األنظمة واألجهزة  ي الذي يعتمد عىل تمثيل البيانات فيم انترسر
، النظام الثنائ  ، ويقصد بالنظام الرقىمي  بشكل كبي 

ي عرصنا الحاضز
ز
الرقمية ف

، كما  ي
، هما الصفر والواحد. ويمكن تمثيل أي رقم أو حرف أو رمز من خالل النظام الثنائ  ز ي للعد، الذي يتكون من رقمي 

و ه وفق النظام الثنائ 

ي نظام )كود( ا
ز
 ASCIIآلسكي )الحال ف

ً
 أم رموزا

ً
 أم حروفا

ً
 يمكن القول إن البيانات هي مجموعة األرقام الثنائية، سواًء أكانت تمثل أرقاما

ً
(. إذا

 أم أي خليط منها، ومن االمثلة عىل البيانات ما يرسل عير الشبكات من أرقام ثنائية عىل شكل سيل من البيانات )صفر، واحد( تتعامل معها 

،األجهزة فقط، و  ي
 م(2015ال يستطيع أن يتعامل معها اإلنسان. )القحطائز

ي ظل التطورات 
ز
 بأمن الحاسوب فال يوجد أمن للمعلومات إذا لم يراع أمن الحاسوب، وف

ً
 وثيقا
ً
ي يرتبط ارتباطا

إن موضوع األمن المعلومائ 

ي أثرت عىل االمكانات التقنية المتقدمة المتاحة والرامية إىل
ي العالم الت 

ز
 خرق منظومات الحاسوب بهدف الرسقة أو تخريب المتسارعة ف

المعلومات أو تدمي  أجهزة الحاسوب، كان ال بد من التفكي  الجدي لتحديد اإلجراءات الدفاعية والوقائية وحسب اإلمكانات المتوفرة 

اق أو تخريب، فكان عىل المنظمات أن تتحمل مسؤولية ضمان خلق اجواء أمنية للمع لومات تتضمن الحفاظ لحمايتها من أي اخي 

 (2010عليها.)الموىس،

 أمن المعلومات:  

 مراحل تطور مفهوم أمن المعلومات: 

ي أقسام المعلومات، 
ز
ز ف ي الستينات كانت أجهزة الحاسوب وعملها هي شغل العاملي 

مر مفهوم أمن المعلومات بمراحل تطور متالحقة، ففز

امج واألنشطة المحوسبة ز بأمن المعلومات بقدر انشغالهم بعمل األجهزة وكان مفهوم  وكان همهم هو كيفية تنفيذ الير ولم يكونوا مشغولي 

ي األجهزة لذلك ظهر مصطلح من الحاسوب 
ز
األمن يدور حول تحديد الوصول أو االطالع عىل البيانات من خالل منع كل غريب من التالعب ف

ي است
ز
ي حماية الحواسيب وقواعد البيانات، ونتيجة للتوسع ف

خدام أجهزة الحاسوب وما تؤديم من منافع تتعلق باتساع أحجام والذي يعتز

ي السبعينات تم االنتقال إىل مفهوم أمن البيانات ورافق ذ
ز
ك لمعالجة البيانات، تغي  االهتمام ليمثل السيطرة عىل البيانات وحمايتها، و ف

إجراءات الحماية لمواقع الحواسيب من الكوارث واعتماد استخدام كلمات الرس البسيطة للسيطرة عىل الوصول للبيانات إلضافة إىل وضع  

ي مرحلة الثمانينيات والتسعينيات ازدادت أهمية 
ز
 عن موقع الحاسوب، وف

ً
مجيات بعيدا خطط لتخزين نسخ إضافية من البيانات والير

ي مجال تكنولوجيا المعلومات بالسماح ألكير من مستخدم للم
ز
ي قواعد البيانات، كلاستخدام البيانات، وساهمت التطورات ف

ز
هذا  شاركة ف

وري المحافظة عىل المعلومات وتكاملها وتوفرها ودرجة  أدى إىل االنتقال من مفهوم أمن البيانات إىل أمن المعلومات، وأصبح من الرصز

اق نظم الم ي ضمان النتائج المرجوة وتقلص اخي 
ز
عب علومات والتال موثوقيتها، حيث ان اإلجراءات األمنية المناسبة يمكن أن تساهم ف

 م(2013بها.)الدنف،
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ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مفهوم أمن المعلومات: 

، ي ي تحديد مفهوم أمن المعلومات، فقد عرفم )الزغتر
ز
م( أن أمن المعلومات هو اختصار الطرائق والوسائل المعتمدة 2004اختلف ف

از والتلف  ز وير، واالستخدام غي  للسيطرة عىل أنواع ومصادر المعلومات كافة وحمايتها من الرسقة والتشويم واالبي  ز
 المرخص والضياع والي 

 . ي
 وغي  القانوئز

م( فقد عرفها عىل أنها تشي  إىل طيف واسع من المجاالت ضمن وخارج حقل تقنية المعلومات ويشمل أمن 2009أما )الحميدي،

، التحقق من الهوية، مكافحة اإلنكار(  . المعلومات الخصائص الخمسة التالية )الرسية، الكمال، التوفي 

 مكونات ومحاور أمن نظم المعلومات: 

:)الهادي،  م(2006إن بيئة نظام أمن المعلومات تتكون من أرب  ع مكونات أساسية، وهي

 التكنولوجيا.  -

 العمليات.  -

-  .  البرسر

 الثقافة.  -

 

 عنارص أمن المعلومات: 

، ي
المعلومات الثابتة والمنقولة، بحيث م( أن عناض أمن المعلومات: هي مجموعة العناض الواجب توافرها لحماية 2015ذكر )القحطائز

 من جوانب الحماية المطلوبة، أي أنها تتكامل مع بعضها لتوفر الحماية المطلوبة. 
ً
 يغطي كل عنرص من هذه العناض جانبا

ي توصيتم )
ز
ي سبعة عناض أساسية، وهي X) 800فقد حدد االتحاد العالىمي لالتصاالت ف

ز
 ، أن ألمن المعلومات عناض يمكن حرصها ف

ه. أي أن  - ي ال غي 
ي يمكن من خاللها التحقق من هوية الشخص أو الجهة، وأنم الشخص المعتز

ي الخدمة الت 
التحقق من الهوية: وتعتز

 تكون صعبة التحديد 
ً
 اسم مستخدم وكلمة مرور أو رقم حساب. أحيانا

ً
التحقق يبدأ بالتعريف بالهوية أو تحديد الهوية من خالل مثال

ي 
ز
ز للتحقق من الهوية هما )التحقق من هوية الشخص أو الجهة، واآلخر وذلك إذا تكررت ف ز رئيسي   من مجال، وقد ُحدد شقي 

أكير

ي يمكن أن تتم إذا لم يتوفر هذا العنرص: إمكانية دخول 
التحقق من أصل منشأ المعلومة(، ومن األمثلة عىل الخروقات الممكنة الت 

 أنظمتها الداخلية. شخص غي  مرصح لم الدخول إىل شبكة المنشأة أو 

ن  -
ً
ي هذا العنرص بعد التحقق من الهوية، فبعد تحديد الهوية ويسمح بدخول الشخص إىل شبكة الحاسب مثال

التحكم بالوصول: يأئ 

فإنم يجري التحكم باستخدامم لموارد محددة من الشبكة، وليس جميع الموارد عن طريق التحكم بالوصول، حيث تحدد األشخاص 

باستخدامها، ويشمل ذلك منع االستخدام الغي  مرخص ألي معلومة، وتحديد صالحيات لألشخاص المرصح لهم المرصح لهم فقط 

ي ممكن حدوثها لعدم توفر 
وط محددة. من األمثلة عىل الخروقات الت  بالوصول إىل المعلومات الستخدامها واالطالع عليها تحت رسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ي ساهمت ف
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 الوعائ 
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ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز _ممن لد يهم صالحية االطالع عىل المعلومات المهمة_ بعد دخولم النظامي إىل شبكة هذا العنرص: إمكانية طباعة بعض المستخدمي 

 المنشأة وثائق مهمة وحساسة عىل ورق، ومن ثم اطالع أي شخص عليها. 

ز الحفاظ عىل المعلومات من أن يطلع عليها غي  األشخاص المرصح لهم فقط، فعندما ترسل رسالة رسية فإن ذلك يتطلب  - الرسية: وتعي 

إال المرِسل والمرَسل إليم فقط، فإن استطاع أحد االطالع عليها فإنم ال يستطيع أنيفهم محتواها، أي يجب أن تكون غي   أال يراها 

، وعدم تسليمها إال لألشخاص المرصح لهم فقط، إىل 
ً
ز حجب المعلومة يدويا اوح بي 

مفهومة. هناك العديد من الطرق لتوفي  الرسية تي 

ي 
ي حال طرق التشفي  الحديثة الت 

ز
ي تحدث ف

تعتمد عىل خوارزميات رياضية معقدة يصعب فكها. من األمثلة عىل الخروقات الممكنة الت 

: إمكانية االطالع عىل معلومات مهمة وحساسة من قبل أي أحد إذا ما وضعت هذه المعلومات وسط  عدم وجود هذا العنرص وهي

ي وهي غي  مشفرة.   تخزين خارجر

كيب، أو إعادة التوجيم. وهذا سالمة المعلومة وتكاملها: تع - ي الحفاظ عىل المعلومات من اإلضافة أو الحذف أو التعديل، أو إعادة الي 
تز

ي المعلومة و أنها أصلية دون زيادة أو نقصان. ومن األمثلة عىل الخروقات الممكنة حال عدم توافره: أخطاء 
ز
مهم لضمان الثقة ف

ي ينتج عنها التعدي عىل سالمة 
ز الت   المعلومة أو األنظمة المعالجة لها. المستخدمي 

 إذا منحت جهة معينة الصالحية لجهة  -
ً
ي منع أي شخص أو أي جهة من إنكار أي معلومة قاموا بها وكشفهم، فمثال

عدم اإلنكار: وتعتز

ز ثم أنكرت بعد ذلك أنها منحت هذه الصالحية لتلك الجهة فإن خدمة عدم اإلنكار ستكشف ذلك. و  اء منتج معي  شمل تأخرى لرسر

ي أوقات وتواري    خ معينة عن طريق إلحاق بصمة التاري    خ والوقت بالعملية نفسها، 
ز
ونية ف  إثبات وقوع العمليات واإلجراءات اإللكي 

ً
أيضا

ومن األمثلة عىل الخروقات الممكن حدوثها حالة عدم توفر عنرص عدم اإلنكار: إمكانية التنصل من مسؤولية وثيقة معينة جرى تصديقها 

وني  من قبل أحد األشخاص. إلكي 
ً
 ا

ي يحتاج إليها  -
ي جميع األوقات الت 

ز
امج والخدمات متاحة ف توافر أو ديمومة المعلومة: أي أن تكون الشبكة واألجهزة واألنظمة والير

ي حال حدوث األعطال أو الكوارث المعلوماتية
ز
ي عطل أو عدم توفر أي منها، وف

ز
جب ي المستخدم وأن توفر لها الحماية مما قد يتسبب ف

أن تكون هناك شبكة وأنظمة وبرامج بديلة، ومن األمثلة عىل الخروقات الممكن حدوثها حالة عدم توفر عنرص ديمومة المعلومة: 

وس حديث االنتاج.  ي أو في   إمكانية تدمي  أنظمة المنشأة باستخدام برنامج تدمي 

ز والتحقق  -  من فرض سياسات أمن المعلومات، وأنها تطبق بشكل صحيحالمتابعة أو التدقيق: تهدف إىل متابعة عمليات المستخدمي 

امج التطبيقية بشكل مستمر.  ز واألنظمة والير  ودقيق. وتعتمد عىل تسجيل أنشطة المستخدمي 

 

  تتعرض لها الشبكات: 
 المخاطر الت 

ي قد تؤثر عىل حفظ البيانات، ومن أبرز هذه المخاط
 م(2002ر:)بامفلح،تتعرض الشبكات للكثي  من المشكالت والمخاطر الت 

، أو تخريب البيانات وإتالفها، وذلك عىل اعتبار أن  - ز ي أرسار العمل والعاملي 
اقتحام الهاكرز والكراكرز للشبكة مما يؤدي إىل تفسر

وصول أشخاص غي  مرصح لهم إىل ملفات البيانات قد يعرض البيانات للتغيي  أو التعديل أو المسح وبالتاىلي يؤدي إىل تحريف 

ي أحيان أخرى. البيانا
ز
 وإىل رسقتها ف

ً
 ت أحيانا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تعليق شخص لمعدات معينة عىل الكابالت بغرض التنصت عليها.  -

 مراقبة خطوط الهاتف والتجسس عىل مستخدمي الشبكة.  -

وسات مزعجة فقط أم مدمرة تعرض أجهزة الشبكة وبياناتها للتلف أو الفقد.  - وسات للشبكة سواء كانت في   اقتحام الفي 

 ص المرصح لهم باستخدام الشبكة عىل معلومات غي  مرصح لهم باالطالع عليها. إطالع األشخا -

 التشويش عىل اإلشارات المنقولة عير الكابالت.  -

 تعطيل أحد األشخاص لنظام األمن الخاص بالشبكة أو كشفم إلجراءات الحماية المتبعة.  -

 

 أنواع الهجوم عىل البيانات والمعلومات: 

 م(2005أقسام:)أبو سعد،يقسم الهجوم إىل أربعة 

ز المرسل والمستقبل للحصول عىل  -1 هجوم التنصت عىل الرسائل: وتقوم فكرتم عىل أن المهاجم يراقب االتصال بي 

 المعلومات الرسية وهو ما يسىم بالتنصت عىل االتصال. 

 المستقبل وهو ما يسىم أهجوم اإليقاف: ويعتمد عىل قطع قناة االتصال إليقاف الرسالة أو البيانات من الوصول إىل  -2
ً
يضا

 برفض الخدمة. 

ز المرسل والمستقبل( وعندما  -3 ز المرسل والمستقبل )يعتير وسيط بي  هجوم يعدل عىل محتوى الرسالة: وهنا يتدخل بي 

تصل إىل المهاجم فإنم يقوم بتغيي  محتوى الرسالة ومن ثم إرسالها إىل المستقبل، والمستقبل ال يعلم بتعديل الرسالة من 

 ل المهاجم. قب

ك: وهنا يرسل المهاجم رسالة مفادها أنم صديقم ويطلب منم معلومات أو كلمات رسية خاصة  -4 الهجوم المزور أو المفير

 .
ً
كة مثال  بالرسر

وسات و أنواعها:   الفير

ي عام 
ز
كات وِجد أن 2000ف وس واحد. فالفي   %99.67م تم إجراء مسح لعدد كبي  من الرسر وسات منهم قد تعرضوا عىل األقل لفي 

ز  اوح عددها ما بي 
كة  20-10الجديدة كل يوم يي  ، بل إن رسر

ً
 جديدا

ً
وسا وسات أضافت  F-Secureفي  ي مكافحة الفي 

ز
المتخصصة ف

وسات جديدة خالل شهر نوفمير  1418  لفي 
ً
وسات المعروفة بقرابة 2004تعريفا وس. إن  100000م، ويقدر عدد الفي  في 

وسات أنواع منها:   للفي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وسات: هي  - ة بالحواسيب وتنتقل بينهم بعدة طرق، وتتكاثر باالعتماد عىل ملفات أخرى، ولها أنواع  الفي   برامج حاسوبية خبيثة مرصز

ها.  ، ومنها ما يكون مكون من أجزاء متعددة، وغي  ز ة منها ما يبدأ عملم بوقت معي   كثي 

ز الحواسيب بعدة طرق، وتمتاز  - ة، تنتقل بي  وسات باعتمادها عىل نفسها لتالديدان: برامج حاسوبية خبيثة ومرصز تكاثر عن الفي 

 عىل فعالية الحاسوب وشبكة المعلومات. 
ً
 وبرسعة االنتقال وصغر حجمها، لكنها ال تقوم بحذف بيانات وإنما تؤثر سلبا

ي التصدي  -
ز
وا الخير بغرض المساعدة ف ر وينترسر بواسطة أناس صدقوا الكذبة ونرسر البالغ الكاذب: يبدأ من شخص يريد الرصز

،ل ي
وس أو الدودة، وممكن أن تكون عىل شكل بريد كاذب. )الغثير و القحطائز  م(2009لفي 

 

امج الضارة:   مكافحة الير

ي آن واحد، لذا ال بد 
ز
ها ف وسات والديدان وغي  يمكن مكافحة الرامج الضارة باستخدام حزمة برامج واحدة لمكافحة كل من الفي 

 
ً
لتوفي  الحماية المطلوبة، وال بد أن تشتمل برامج الحماية ليس فقط عىل كشف  من تثبيت برنامج مكافحة جيد وتحديثم دوريا

امج الضارة يمكن االعتماد عليها،  ، وهناك عدة برامج مشهورة لمكافحة الير
ً
اإلصابات وإنما إزالتها أيضا

، ي
 م(2015أشهرها:)القحطائز

 ( ي
ز
 (McAfeeحزمة برامج مكاف

 (حزمة برامج سيمانتكSymantec) 

 حزمة برام(ج كاسير سكايKasper SKY) 

 (حزمة برامج نورتونNorton) 

 : ي جميع الحاالت ال بد من اتباع خطوات للمكافحة، وهي
ز
 وف

  .
ً
 تحديث برامج المكافحة آليا ودوريا

  . ي
 من خالل التحديث التلقائ 

ً
 ودوريا

ً
 تحديث نظام التشغيل آليا

  امج التطبيقية األخرى كحزمة برامج األوفيس. تحميل ملفات االصالح األمنية الخاصة بأنظمة التشغيل وبعض ا  لير

   ي لها االمتدادات التشغيلية مثل
ي الت 
وئز يد االلكي  ي لها أكر من امتداد مثل  (vbs) (exe) (scr)عدم فتح مرفقات الير

أو الت 

(txt.vbs). 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الخاتمة

ي تتعرض لها شبكات الحاسب اآلىلي ومستخدميها هو 
ي بات اآلن من أكير المشاكل الت 

ز
 ف
ً
 امن المعلومات وطرق حمايتها، وخصوصا

ي هذا البحث إىل أهمية تفعيل برامج أو حزم للحفاظ عىل 
ز
نت كناقل رئيس للبيانات، وقد تطرقنا ف ظل تزايد استخدام شبكة االني 

ي قد تتعرض لها وتؤثر عىل عملها. 
 البيانات او المعلومات من المخاطر الت 

ا عدة طرق للتعامل مع بعض 
ّ
ي وقد بين

ز
وسات والديدان وطرق الوقاية منها باستخدام برامج وحزم المكافحة كالمكاف المشاكل كالفي 

ها، إضافة إىل أنم تم توضيح وذكر طرق الحفاظ عىل فعالية عملها بالشكل السليم والمطلوب.   والكاسير سكاي وغي 

 أنم علم يتجدد ويتطور  إن الحديث عن أمن المعلومات وطرق الحماية لألنظمة والبيانات ال يتوقف عند 
ً
هذا الحد، وخصوصا

امج المتنقلة  امج جديدة عليها، كما أن وجود الير بتطور البيانات وأنظمة الحواسيب وما تتعرض لم باستمرار من تجديد ودخول لير

وسات عير الروابط الكاذبة أو إرسال رسائل مكذ امج الضارة والفي  ي انتقال الير
ز
نت لم دور كبي  ف

وي عىل برامج ترسق وبة تحتعير االني 

 البيانات دون علم المستخدم. 
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