
كلمات السر
سيتعلم المشاركون كيفية تأمين معلوماتهم على اإلنترنت باستخدام كلمات سر قوية والحفاظ عليها.

سيتعرف المشاركون على مبادئ إنشاء كلمات سر قوية، والمشكالت المحتملة لمشاركة كلمة السر. كما
سيتعلمون كيفية الحفاظ على أمان كلمات السر، وكيفية اتخاذ خطوات لمنع الوصول غير المصرح به إلى

حساباتهم.

المواد
التعرف على مذكرة كلمات السر



أساسيات كلمة السر

الجزء األول

أخبر طالبك

غالبًا ما ال نفكر كثيرًا في كلمات السر التي نستخدمها لمواقع الويب والتطبيقات والخدمات. ومع ذلك،
يتوقف مستوى تأمين معلوماتك على مدى جودة كلمات السر الخاصة بك.

تفاعل في الفصل

قم بإشراك المشاركين في مناقشة باستخدام األسئلة التالية. يرجى تذكير المشاركين أنه من المهم عدم
مشاركة كلمات السر الفعلية الخاصة بهم خالل هذا التدريب أو أي تدريب آخر.

اطرح أسئلة على طالبك

كم عدد كلمات السر لديك؟ 

هل لديك كلمات سر مختلفة لكل من عناوين بريدك اإللكتروني وحسابات وسائل التواصل
االجتماعي الخاصة بك؟

هل هي مختلفة تمامًا أم أنها كلمة سر واحدة بها بعض االختالفات؟

إذا كان لديك أكثر من كلمة سر واحدة، كيف تتذكر أي منها ينتمي إلى أي حساب؟

اطرح أسئلة على طالبك

كم مرة نسيت كلمة سر مهمة؟

ماذا فعلت عندما نسيت كلمة السر؟

كيف تجعل كلمات السر الخاصة بك سهلة التذكر؟

هل هناك كلمة سر تستخدمها كل يوم؟

ماذا قد يحدث إذا اكتشف شخص ما كلمة السر الخاصة بك بدون معرفتك؟

هل يتوقف األمر على هوية المكتشف؟

ما نوع المعلومات التي قد يتعرف عليها شخص ما عنك إذا استخدم كلمة السر الخاصة بك للوصول إلى
حسابك؟

الجزء الثاني



تفاعل في الفصل

يمكنك تقسيم المشاركين إلى ثنائيات.

أخبر طالبك

ناقش مع شريكك ما قد يحدث إذا قام أحد األشخاص الذين يريدون التسبب في مشكالت باكتشاف
كلمة السر الخاصة بمنصة وسائل التواصل االجتماعي المفضلة لديك.

تفاعل في الفصل

امنح المشاركين 5 دقائق للمناقشة. واطلب من المجموعات مشاركة األفكار واآلراء.

أخبر طالبك

تحدث اآلن مع شريكك حول ما قد يحدث إذا عرف أحد المخترقين كلمة السر إلى حساب الخدمات
البنكية على اإلنترنت الخاص بوالدك/ولي أمرك.

تفاعل في الفصل

امنح المشاركين 5 دقائق للمناقشة. ثم اطلب من المجموعات مشاركة ثمار المناقشة.

الجزء الثالث

أخبر طالبك

ربما تتساءل كيف يستطيع المخترق اكتشاف كلمة سر خاصة. ليس هناك الكثير من الطرق؛ إحدى هذه
الطرق هي من خالل هندسة التواصل االجتماعي - أو خداع شخص ما لمشاركة كلمة السر الخاصة به.
يستطيع المخترق القيام بذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني يبدو كأنه وارد بشكل شرعي من منصة
أو موقع ويب حيث يوجد شخص لديه حساب. قد يطلب البريد اإللكتروني من الشخص النقر على رابط
وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر خاصته؛ ومن ثم عندما يقوم الشخص بتسجيل

الدخول تصبح تلك المعلومات متاحة للمخترق.

"test" أو "password123" يحاول المخترقون أحيانًا تخمين كلمات السر باستخدام عبارات شائعة مثل
أو اسمك األول أو األخير.

هناك طريقة أخرى يستطيع المخترق من خاللها معرفة كلمات السر الخاصة؛ تسمى تلك الطريقة هجوم
التخمين "Force Brute". يحدث هجوم التخمين عندما يحاول المخترق تسجيل الدخول إلى حسابك من

خالل تجربة كلمات سر متعددة بشكل متكرر. وفي حين أن المخترق يمكنه تنفيذ هجوم التخمين
"Brute Force" وبشكل بسرعة بّيجر كمبيوتر برنامج تشغيل طريق عن الغالب في يتم إنه إال ،اًيدوي

تلقائي كل توليفة ممكنة من كلمات السر التي يمكن التفكير فيها. على سبيل المثال، قائمة بكلمات
السر المحتملة، أو مجموعة من كلمات السر مكونة من تشكيلة حروف وأرقام مختلفة، حتى يعثر على

رمز المرور الصحيح.

ال شك أن بعض هجمات التخمين "Force Brute" أكثر تعقيدًا من ذلك. إذا كانت كلمة السر الخاصة بك
على قائمة كلمات السر المحتملة، مثل "fido123" أو "password"، فبإمكان بعض البرامج تخمينها

بشكل أسرع عن طريق تجربة تلك الخيارات قبل تجربة االحتماالت األقل حدوثًا أو االحتماالت



العشوائية. يمكن أيضًا أن يكون الهجوم أكثر دقةً إذا كان المخترق يعرف معلومات عنك. على سبيل
المثال، إذا كان المخترق يعرف أن اسم حيوانك األليف هو "Toby"، فقد يجرّب كلمة "Toby" مع

.("Toby3020" أو "Toby629" مثل) تشكيلة مختلفة من األرقام في نهايتها



مبادئ التصميم

الجزء األول

اطرح أسئلة على طالبك

من يعرف ماذا يعني أن يكون لديك كلمة سر "قوية" أو "أقوى"؟ لماذا قد يعد ذلك فكرة جيدة؟

أخبر طالبك

تساعد كلمة السر القوية على حماية معلوماتك. على الرغم من أن امتالك كلمة سر قوية ال يضمن عدم
تعرض حسابك لالختراق، إال أن وضع كلمة سر ضعيفة يجعل الوصول إلى معلوماتك أكثر سهولة لشخص

ما.

تدريب كلمة السر

اطرح أسئلة على طالبك

اذكر بعض األمثلة على كلمات السر الضعيفة.

تشتمل بعض األمثلة على ما يلي: Password أو 12345 أو Hello! أو تاريخ ميالد أو كنية.1.

لماذا تعتقد أنها ضعيفة؟

.1Brute" يمكن تخمينها بسهولة من قبل شخص آخر و/أو جهاز كمبيوتر يدير هجوم التخمين
Force".

ما بعض الطرق التي يمكنك من خاللها جعل كلمة السر أقوى؟

يمكنك إضافة أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة ورموز وجعل كلمة السر أطول وتجنب العبارات1.
والكلمات الشائعة بمفردها.

تفاعل في الفصل

بعد أن يقدم المشاركون مدخالتهم، اكتب هذه اإلرشادات على اللوحة:

أدخل رقمًا واحدًا على األقل.

أدخل رمزًا واحدًا على األقل.

أدخل حرفًا كبيرًا واحدًا وحرفًا صغيرًا واحدًا على األقل.

يجب أن ال يقل طول كلمة السر عن 7 أحرف.



يجب أن تكون كلمات السر سهلة التذكر (إال إذا كنت تستخدم برنامجًا إلدارة كلمات السر).

مدير كلمات السر عبارة عن موقع ويب/تطبيق يساعد المستخدمين في حفظ كلمات السر الخاصة
بهم وتنظيمها.

يجب أن ال تكون كلمة السر كلمة شائعة فردية أو معلومات شخصية (تاريخ الميالد أو اسم الوالد أو
ما إلى ذلك).

ال يجب مشاركة كلمات السر بين مواقع الويب.

أخبر طالبك

هناك طريقتان إلنشاء كلمات سر قوية. األولى هي اتباع إحدى "طرق تعيين كلمات السر" مثل تلك
الموجودة على اللوحة. يشجعك استخدام مثل هذه الطريقة على تضمين عناصر يصعب تخمينها في

كلمة السر النصية/الرقمية، مما يجعل تخمين كلمة السر نفسها أمرًا في غاية الصعوبة. العائق في هذه
الطريقة هو أنها تجعل تذكر كلمات السر أمرًا أكثر صعوبة.

كلمات السر القوية

أخبر طالبك

هناك طريقة أخرى إلنشاء كلمات سر قوية مرتبطة بطول كلمة السر. نظرًا ألن قوة كلمة السر مرتبطة
بطول كلمة السر، فإن استخدام سلسلة من أربع كلمات غير مرتبطة أو أكثر يجعل تخمين كلمات السر

أكثر صعوبة، وذلك بالنسبة لهجمات األشخاص المخترقين وهجمات التخمين "Force Brute". تلك
الطريقة لها فائدة إضافية تتمثل في الحصول على كلمات سر يسهل تذكرها أكثر من كلمات السر

الناشئة عن األسلوب الخاص بطريقة التعيين.

وأخيرًا، يمكن استخدام مزيج من هاتين الطريقتين من خالل إنشاء سلسلة من أربع كلمات غير مرتبطة
أو أكثر، بما في ذلك الرموز واألرقام أيضًا.

الهدف من هذه الطرق المختلفة واحد: وضع كلمات سر فريدة من نوعها ويصعب على اآلخرين
تخمينها.

أخبر طالبك

قم بتقسيم المشاركين إلى ثنائيات

حاول مع المجموعات إنشاء كلمة سر قوية باستخدام اإلرشادات التي كتبتها على اللوحة سابقًا. تذكر أن
كلمة السر التي يصعب على الكمبيوتر تخمينها بشكل عشوائي قد ال يزال من السهل على أي إنسان أو

كمبيوتر لديه قائمة بكلمات السر الطويلة الشائعة تخمينها. لن يتم جمع الورقة التي تحتوي على كلمة
السر الخاصة بك في نهاية النشاط. ننصحك بعدم استخدام كلمة السر هذه ألحد حساباتك فعليًا، حيث

سيعرفها هؤالء األشخاص في المجموعة.

امنح المشاركين 5 دقائق للقيام بذلك. تجوّل في الغرفة واطلب من المشاركين مشاركة أمثلة كلمات
السر الخاصة بهم التي يعتقدون أنها قوية. اسأل المشاركين إذا كان بإمكانهم تذكر كلمات السر التي



قاموا بإنشائها دون النظر إليها مباشرة.

بينما تتطلب بعض مواقع الويب كلمة السر الخاصة بك الستيفاء بعض (أو جميع) هذه الشروط، هناك
مواقع ويب أخرى ال تمتلك مثل هذه القيود. يمكنك أيضًا إنشاء كلمات سر باستخدام سلسلة من الكلمات

الشائعة العشوائية.

تفاعل في الفصل

وبنفس الثنائيات، اطلب من المشاركين إنشاء كلمات سر جديدة عبارة عن سلسلة من الكلمات. أخبرهم
بضرورة تضمين أربع كلمات في كلمة السر لجعلها قوية وسهلة التذكر. امنح المشاركين 5 دقائق للقيام

بذلك. بعد ذلك تجوّل في الغرفة واسأل المشاركين ما هي أمثلة كلمات السر الخاصة بهم. قم بتذكيرهم
مجددًا بأن الورقة لن يتم جمعها في نهاية النشاط، وبعدم استخدام كلمة السر في أي حساب من

حساباتهم.

أخبر طالبك

تستخدم بعض مواقع الويب نظامًا يسمى المصادقة متعددة العوامل (أو ثنائية العوامل) للتحقق من
صحة هويتك. غالبًا ما تستخدم مواقع الويب هذه رسائل نصية أو تطبيقًا أو بريدًا إلكترونيًا إلرسال رمز

لمرة واحدة يجب إدخاله مع كلمة السر.

يمكن لهذه الطريقة أن تجعل حساباتك أكثر أمانًا عن طريق إضافة طبقة أمان إضافية يستحيل كسرها.
على سبيل المثال، لتسجيل الدخول إلى حسابك، يجب أن يكون لدى الشخص كلمة السر الخاصة بك

وصالحية الوصول إلى التطبيق أو الجهاز أو عنوان البريد اإللكتروني المقترن بالحساب.



تأمين كلمات السر

الجزء األول

أخبر طالبك

حتى إذا قمت بإنشاء كلمة سر يصعب حقًا على أي كمبيوتر أو أي شخص اختراقها، إال أن هناك طرق
أخرى قد تجعل كلمة السر ضعيفة.

اطرح أسئلة على طالبك

ما بعض الطرق األخرى التي قد تجعل كلمات السر ضعيفة؟

تشمل بعض األمثلة: إعادة استخدام كلمة سر لحسابات متعددة، استخدام كلمة سر تحتوي على1.
معلومات شخصية، استخدام كلمة السر نفسها لسنوات عديدة، نسيان كلمة السر الخاصة بك.

في رأيك، كم مرة يجب عليك تغيير كلمات السر الخاصة بك؟

أخبر طالبك

حتى كلمات السر الجيدة يمكن اختراقها أو االستيالء عليها، لكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية
نفسك. إذا كان هناك خرق للبيانات على موقع ويب تمتلك فيه حسابًا، فتأكد من تغيير كلمة السر

الخاصة بك على موقع الويب هذا باإلضافة إلى أي مواقع ويب أخرى تستخدم فيها كلمات سر مماثلة.

قد يكون من الصعب تذكر الكثير من كلمات السر الطويلة والمعقدة.

اطرح أسئلة على طالبك

هل تعتقد أن تدوين كلمات السر في ورقة أو في مستند على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فكرة سديدة؟
لماذا أو لماذا ال؟

تفاعل في الفصل

اذكر احتماالت مثل عثور شخص ما على الورقة أو مالحظته الملف على الكمبيوتر الخاص بك. اشرح أن
أحد األساليب يتمثل في استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات السر، ذلك التطبيق الذي يساعد

المستخدمين في حفظ كلمات السر الخاصة بهم وتنظيمها.

الجزء الثاني

أخبر طالبك

نستخدم كل يوم الكثير من الحسابات المختلفة على مواقع ويب مختلفة. وقد يصبح تسجيل الدخول إلى
كل موقع ويب وتسجيل الخروج منه في كل مرة أمرًا معقدًا.

اطرح أسئلة على طالبك



هل سبق لك استخدام ميزة "حفظ كلمة السر" في المتصفح لحفظ كلمة سر خاصة بموقع ويب؟ لماذا
أو لماذا ال؟

هل تفهم كيف يتذكر موقع الويب من تكون؟

اطلب توضيحات. ثم اشرح أن مواقع الويب يمكن أن تتذكر أنك قد قمت بتسجيل الدخول عن1.
طريق تخزين ملفات تعريف االرتباط. وتعتبر ملفات تعريف االرتباط عبارة عن ملفات صغيرة
مخزنة على الكمبيوتر الخاص بك لمساعدة موقع الويب في معرفة من تكون والتعرف على

الكمبيوتر الخاص بك في الزيارات المستقبلية، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول مرة أخرى. ومع
ذلك، يمكن أيضًا استخدام ملفات تعريف االرتباط لتتبعك أثناء التنقل من موقع ويب إلى آخر. وتلك

طريقة من الطرق التي تتيح لإلعالنات استهدافك.

هل من المقبول حفظ كلمة سر إذا كانت موجودة على الكمبيوتر الخاص بك؟

اطرح أسئلة على طالبك

هل تضع كلمة سر لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر؟

ماذا لو كنت تشارك الكمبيوتر مع اآلخرين؟

في هذه الحالة، على الرغم من أن كلمة السر الخاصة بك قد تكون مخفية بنقاط سوداء أو عالمات1.
نجمية في حقل إدخال كلمة السر، إال إن اآلخرين الذين يستخدمون الكمبيوتر الخاص بك قد

يمكنهم اكتشاف كلمة السر الخاصة بك. وال يعني عدم رؤية كلمة السر على الشاشة أنها ال يتم
تخزينها في مكان ما.

اطرح أسئلة على طالبك

هل هناك أوقات تكون فيها مشاركة كلمة السر أمرًا مقبوالً؟ متى؟ ولماذا؟

من األمثلة على ذلك أن يقرر اآلباء مشاركة كلمات سر خاصة بهم مع العائلة ألغراض عائلية أو أن1.
.Netflix يكون لديهم حساب مشترك/عائلي على خدمة مثل

هل تشارك كلمات سر خاصة بك مع أي شخص؟ إذا كان األمر كذلك، فمع من/لماذا؟

إذا كان لديك صديق مقرّب، فهل قد يحفزك على مشاركة كلمة السر الخاصة بك معه بعبارات مثل "إذا
كنت تهتم بي" أو شيء من هذا القبيل؟ لماذا أو لماذا ال؟

أخبر طالبك

يمكنك اختيار مشاركة كلمة السر الخاصة بك مع شخص تهتم ألمره، ولكن االهتمام به ال يعني
بالضرورة أنه يستحق الوصول الكامل إلى حساباتك على اإلنترنت.

فكِّر بعناية في عالقتك مع ذلك الشخص بالتحديد قبل أن تقوم بمشاركته، وال تنس أن تلك العالقة قد
تتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، تعد المشاركة مع الوالدين/أولياء األمور خيارًا مختلفًا تمامًا عن



المشاركة مع صديقك المقرّب.

اطرح أسئلة على طالبك

ماذا قد يحدث لك إذا شاركت كلمة سر؟

يمكن لشخص ما اختراق حساباتك البنكية أو انتحال شخصيتك على اإلنترنت أو معرفة بعض1.
أسرارك.

إذا شاركت كلمة سر مع أحد الحسابات، فهل كنت ستستخدم ذلك الحساب بشكل مختلف؟

اطرح أسئلة على طالبك

هل هناك أشياء لم تكن لتشاهدها على Netflix أو تكتبها في رسالة بريد إلكتروني إذا كان بإمكان
شخص آخر رؤية ما تقوم بفعله؟

تفاعل في الفصل

يجب على المشاركين التفكير في سلوكياتهم الخاصة عند استخدام حساب مشترك. يجب أن يضعوا في
اعتبارهم أن نشاطهم على اإلنترنت معروض للمستخدمين اآلخرين على الحساب.

اطرح أسئلة على طالبك

إذا كان حسابك يمثل نسخة افتراضية منك، مثل ملف شخصي على وسائل التواصل االجتماعي، فهل من
المقبول السماح ألشخاص آخرين باستخدام حسابك؟

تفاعل في الفصل

ناقش إمكانية قيام شخص بانتحال شخصيتك وإرسال رسائل إلى أصدقائك.

اطرح أسئلة على طالبك

هل تسمح ألي من األجهزة التي تستخدمها بتخزين كلمات السر الخاصة بك؟ لماذا أو لماذا ال؟ هل
يعني ذلك أنه من اآلمن حفظ كلمات السر الخاصة بك على هاتفك الشخصي أو الكمبيوتر الخاص بك؟

ماذا قد يحدث إذا سمحت لصديق باستعارة هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك؟

هل هناك أي أجهزة تشاركها مع اآلخرين، مثل العائلة أو األصدقاء؟ هل تشارك حسابًا على ذلك
الجهاز، أم أن كل شخص يمتلك حسابًا خاصًا به؟

هل تستخدم جهازًا "عامًا"، مثل جهاز في المكتبة أو المدرسة أو أي مكان آخر؟ هل نفس األشياء التي
تفعلها في أي مكان آخر تفعلها أيضًا على ذلك الجهاز؟

الجزء الثالث

تفاعل في الفصل



يمكنك تقسيم المشاركين إلى ثنائيات.

أخبر طالبك

ناقش مع الثنائيات ما إذا كنت قد قمت يومًا بتسجيل الدخول إلى كمبيوتر في المدرسة أو في مكتبة أو
في مكان عام آخر، ورأيت أن شخصًا آخر ما زال قيد تسجيل الدخول إلى حسابه على وسائل التواصل

االجتماعي أو البريد اإللكتروني. اطلب منهم التفكير في ما إذا كانوا سينظرون إلى الحساب أم سيفعلون
أي شيء آخر.

تفاعل في الفصل

امنح المشاركين 5 دقائق للمناقشة ثم اطلب منهم المشاركة. قم بإشراك المجموعة في مناقشة حول
هذا النوع من االستخدام غير المصرح به.



الوصول غير المصرح به إلى الحساب

الجزء األول

تفاعل في الفصل

يُرجى مالحظة ما يلي: تمت تغطية جزء من محتوى هذا النشاط في "النشاط رقم 1: أساسيات كلمة
السر". يمكنك االطالع على هذه المادة مرة أخرى أو تخطيها، حسب احتياجاتك.

أخبر طالبك

بإمكان اآلخرين الوصول إلى حسابك، حتى من دون معرفة مسبقة لكلمة السر الخاصة بك أو تخمينها
عشوائيًا بشكل صائب. إذا عرف شخص ما معلومات شخصية كافية عنك، فقد يتمكن من وضع تخمينات
مدروسة حول كلمة السر الخاصة بك، أو قد يقنع شخصًا ما في إحدى الشركات بكشف معلوماتك. نظرًا
ألن المخترقين ال يستخدمون التكنولوجيا الختراق حساباتك، فإن هذا النوع من الهجمات يُسمى اختراق

التواصل االجتماعي أو هندسة التواصل االجتماعي.

اطرح أسئلة على طالبك

ارفع يدك إذا كنت قد نسيت يومًا كلمة السر لموقع ويب.

ماذا يحدث عند النقر على "لقد نسيت كلمة السر"؟

عادةً ما يطلب موقع الويب إجابات عن أسئلة األمان أو يحاول االتصال بك باستخدام رقم هاتف أو1.
بريد إلكتروني.

ما بعض أسئلة األمان التي قد يطرحها موقع الويب؟

اشرح كيف أن بعض هذه األسئلة عبارة عن أسئلة يمكن لألصدقاء أو المعارف اإلجابة عليها أو1.
تخمينها. أشياء مثل: اسم الحيوان األليف، محل الميالد، اسم األم قبل الزواج، اسم المعلم

المفضل، اسم الصديق المقرب، الفريق الرياضي المفضل.

من أيضًا قد يعرف هذا النوع من المعلومات عنك؟

كيف يتصل موقع الويب بك عند نسيان كلمة السر؟

من أيضًا قد يكون لديه صالحية الوصول إلى نقاط االتصال الخاصة بك؟

اطرح أسئلة على طالبك

كيف يمكن ألحد الغرباء عنك معرفة المعلومات الشخصية المرتبطة بإجاباتك على أسئلة األمان؟

منشورات وسائل التواصل االجتماعي، أو عمليات البحث على اإلنترنت عن المعلومات العامة، أو1.
التخمين عدة مرات، أو االتصال بأصدقائك، أو ما إلى ذلك.



ما بعض أمثلة منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي تحتوي على معلومات شخصية؟

على سبيل المثال، صورة على Instagram لقطتك مع اسمها في الشرح التوضيحي، أو صورة بها1.
موقع معين عليه إشارة، أو منشورات أعياد ميالد عامة.

كيف يمكنك استخدام Google لمعرفة المزيد عن شخص ما واختراق كلمة السر الخاصة به؟

إذا أظهر لك أحد محركات البحث صورة صف شخص ما في الصف التاسع في صحيفة مدرسية1.
على اإلنترنت، يمكنك معرفة اسم معلم الصف التاسع لهذا الشخص.

الجزء الثاني

أخبر طالبك

يمكن أن يكون نشر المعلومات التي تحتوي على إجابات ألسئلة األمان الخاصة بك أمرًا غير آمن على
اإلطالق. احرص على اختيار أسئلة األمان التي ال يعرف إجاباتها غيرك. يمكنك أيضًا تأليف إجابات

ألسئلة األمان، طالما تحفظها في برنامج إلدارة كلمات السر أو يسهل عليك تذكرها.

قد تتصل مواقع الويب بالمستخدمين باستخدام رقم هاتف أو بريد إلكتروني مرتبط بحساب المستخدم.
إذا نسي أحد المستخدمين كلمة السر الخاصة به، فغالبًا ما توفر مواقع الويب كلمة سر مؤقتة أو ارتباطًا

تشعبيًا يمكن للمستخدم استخدامه إلعادة تعيين كلمة السر الخاصة به.

اطرح أسئلة على طالبك

هل هذه طريقة آمنة للتأكد من أن الشخص الذي يطلب كلمة السر الجديدة هو المستخدم الفعلي؟

ماذا لو كنت تشارك عنوان البريد اإللكتروني المرتبط بالحساب؟

تعد طريقة رابط إعادة تعيين كلمة السر آمنة في معظم األحيان، ولكن إذا كنت تشارك الحساب أو1.
كلمة السر مع شخص آخر، فسوف تعرضك للمخاطرة.

أخبر طالبك

يمكن تنفيذ اختراق التواصل االجتماعي بواسطة أشخاص يتصلون بك مباشرةً ويحاولون خداعك لمنحهم
معلوماتك. في بعض األحيان، قد يرسل إليك شخص ما بريدًا إلكترونيًا مدعيًا أنه شخص آخر (مثل

صديق أو أحد أفراد العائلة أو شخص من البنك) ويطلب منك أن تشارك معه معلومات مهمة عنك (مثل
تاريخ ميالدك) للتحقق من هويتك. كما يمكن أن يتم ذلك بطريقة أكثر إتقانًا، مثل أن يخترق شخص ما

حساب صديقك على وسائل التواصل االجتماعي ويرسل إليك (وربما العديد من األشخاص اآلخرين)
لسؤالك عن تاريخ ميالدك أو مكان نشأتك. إذا تلقيت أي رسائل من صديقك قد تبدو غريبة، فمن

األفضل أن تتواصل مع صديقك أوالً (خارج منصة وسائل التواصل االجتماعي) لتحديد ما إذا كان هو من
يرسل المحتوى بالفعل أم ال.

الهجمات التي تستخدم بريدًا إلكترونيًا أو موقع ويب مثل الحقيقي تسمى الخداع، ويمكن أن تؤدي إلى
سرقة الهوية. على سبيل المثال، يستطيع لصوص الهوية فتح بطاقات ائتمان باسمك واستخدامها، مما



قد يجعل من الصعب عليك الحصول على بطاقة ائتمان عندما تكون أكبر سنًا.

يمكن أن يؤدي الخداع إلى السماح للسارق بانتحال شخصيتك والوصول إلى مزيد من المعلومات، مما
يتيح له التجسس عبر رسائل بريدك اإللكتروني، أو مراسلة أصدقائك أثناء التظاهر بأنه أنت، أو سرقة
أموالك. كما قد تتيح هذه العملية للسارق منعك من الوصول إلى حسابك عن طريق إنشاء كلمة سر

جديدة ال تعرفها.



المهمة

المذكرة

تكليف

اطلب من المشاركين اإلجابة على األسئلة التالية وإضافة إجاباتهم في شكل نصوص أو عناصر مرئية
إلى مذكرة "التعرف على كلمات السر".

اذكر ثالث رؤى استنتجتها من هذه الجلسة ستقوم بتطبيقها في المرة التالية التي يتوجب عليك فيها1.
إنشاء كلمة سر.

اذكر حالة تشعر فيها أنه من المقبول مشاركة كلمة السر الخاصة بك مع شخص آخر.2.

اذكر ثالث استراتيجيات يمكنك استخدامها لمشاركة كلمة السر الخاصة بك بأمان مع شخص آخر.3.

اذكر ثالثة أمثلة توضح المشكالت التي قد تحدث نتيجة وقوع كلمة السر في يد شخص غير أمين.4.
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