
 

 

 األمن السيبراني 

  صممت موهبة أهم األساليب العاملية املستخدمة في إثراء معرفة الطلبة املوهوبين، ومن هذا املنطلق من   ئيةاإلثرابرامج  التعد 

املجاالت  قدراتهم في عدد من  تتحدى  و معارف وخبرات الطلبة  تثري    % من البرنامج، 75تمثل    وحدات إثرائية علمية متخصصة

بهدف    ؛تقدم بمستويات متدرجة من املعرفة  ،وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العاملية في مجال املوهبة واإلبداع  العلمية،

 تزداد  ، مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية
 
  عمقا

 
 بعد عام الطلبةكلما تقدم   وتنوعا

 
 .في املشاركة عاما

تصميم مجموعة من    % من البرنامج اإلثرائي الصيفي، ولذلك تم25املهاري خصصت موهبة ما نسبته  وكذلك وألهمية الجانب  

تعن التي  املهارية  مهارات  ب  ى الحقائب  الطلبةواملهمة  ساسية  األ الحياة  بناء  املهارات  ت  والتي  املوهوبين،  لدى  تنمية  في  سهم 

والتأثير  كالرؤية املستقبلية واألمن الرقمي والقيادة  الحادي والعشرين  لقرن  ااملواكبة ملهارات  واالبتكارية  الشخصية واالجتماعية  

 وغيرها من املهارات. االجتماعي

 ؟األمن السيبرانيما هي وحدة  

التهديدات األمنية التي   السيبراني والتشفير، وطبيعة  سيتعرف الطالب في هذه الوحدة على أهم املفاهيم األساسية في األمن 

 .بهذا املجال املرتبطة، كما سيتم تعريف الطالب بالوظائف االختراقات املختلفةوكيفية حمايتها من  الحاسب تواجه أنظمة 

البرمجة.  ا الرقمية وحل مشاكل أم  دلةاأل ، سيتعلم الطالب كيفية استخدام  من ناحية أخرى  ن معلوماتهم باستخدام لغات 

 .سيزيد تركيز الوحدة العلمية لتضمن دراسة حاالت في مجال األمن اإللكتروني والتشفيرعالوة على ذلك، 

 أهداف الوحدة اإلثرائية 

في األمن    املنهيواملسار    االختراقاتاألمن السيبراني وأساسيات األمن السيبراني وحماية األنظمة من   فيمقدمة    ـ/ـةسيأخذ الطالب

 Structured)و  Sniffingو  phishingالسيبراني وأساليب الهجوم السيبراني املختلفة. سيتعرف الطالب على التقنيات التالية:  

Query Language )  وSQL Injection  وMITM (Man-in-the-Middle) attack  و(Distributed Denial-of-Service ) attack 

DDOS   وDNSMAP (Domain Name System Map)    وكيفية تطبيق كل منها وكذلكRouterSploit  . دراسة حاالت متنوعة  و

 . في األمن السيبراني والبناء عليها لعمل مشاريع ملجموعات الطلبة

 الطلبةاملهارات التي سيكتسبها  



 

 

العلمية وتحليلها،  أسيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات    الجماعي، حل املشكالت، قراءة املؤلفات  ساسية، مثل "العمل 

تدريبية  إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من املهارات املستهدفة، والتي تقدم عن طريق حقائب  

قدم من قبل كادر متخصص وُمدرب، منها:
ُ
 تتناسب مع املرحلة العمرية، ت

 الرؤية املستقبلية.  .1

 . األمن الرقمي .2

 .القيادة والتأثير االجتماعي .3

 البرنامج  مكونات

 وحدة علمية إثرائية متخصصة.  •

 أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية.  •

 أنشطة مهارية.  •

 

 


