
  سالمتك
 كيف تتصفح اإلنترنت بشكل آمن على الحواسب العامله

بنظام ويندو

 استخدم دامئا شبكة إفرتاصية خاصة (يف يب إن)1 أو براجم أخرى لالتصال اآلمن باإلنرتنت (مثل
سايفون3 أو تور)2 لتشفري اتصالك وإخفاء هوية اتصالك.

 جتنب االتصال باإلنرتنت من خالل الشباكت الالسلكية العامة واملفتوحة محلاية تصحفك وجتنب
تعرض بياناتك مثل لكامت الرس اخلاصة حبساباتك للرسقة.

ننصح باستخدام كروم أو فايرفوكس لتصفح اإلنرتنت معوما.

أوال- إتصل بشلك آمن

 إن الدخول إلى اإلنترنت بدون استخدام واحدة من أدوات الحماية يعتبر غير آمن, فباستطاعة
 مزودي خدمة اإلنترنت والسلطة والمخترقين )القراصنة( مراقبة أي نشاط غير مشفر على

 اإلنترنت في حال توفرت لهم التقنيات واألدوات المناسبة. يحوي هذا الدليل على الخطوات
 األساسية التي تساعد على منع تعرض المستخدم لهذه المراقبة خالل تصفحه لإلنترنت.

 نويص باستخدام سالمتك يف يب إن يف سوريا ويه تقوم بتعزيز أمنك عىل اإلنرتنت حيث تقوم بفلرتة االتصال وجحب إي طلب
لالتصال من روابط معرفة بأهنا حتوي برجميات خبيثه حبيث ال تعمل عىل جهازك.

ميكنك تزنيل سايفون3 أو تور املخيف واستخادم أحدمها. كالمها موىص به لالستخدام يف سوريا.
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 استخدم شباكت السلكية أو مفتوحة من مصادر موثوقة قدر األماكن. يستطيع مدراء هذه الشباكت
 واملخرتقني الذين يستخدموهنا تنفيذ جهامت رجل يف الوسط, واليت متكن املهامج من مراقبة نشاطك

واحلصول ومجع املعلومات اليت ترسلها أو تتلقاها عرب هذا االتصال.
 ال تقوم بقبول أية هشادات تعرض لك لقبوهلا عند استخدام الشباكت العامة تلك, فقد تكون هذه حماوالت

خبيثة إلعادة توجيه حركة اإلنرتت اخلاصة بك.
 إذا كنت حباجة ماسة الستخدام شبكة عامة، اتبع اخلطوات الواردة يف احلزء التايل من هذا الدليل بدقة

وجتنب الدخول إىل أي من حساباتك اإللكرتونية عندما تقوم بذلك.
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ثانيا - تصفح بشلك آمن

 مق بتحديث املتصفح اخلاص بك بشلك دوري من خالل النقر عىل "احبث عن حتديثات" لتقوم مبعاجلة
الثغرات األمنية اليت قد تعاين مهنا بعض اإلصدارات وتقوم الرشاكت بإصدار حتديثات ملعاجلهتا.

تصفح اإلنرتت باستخدام التصفح اخلاص أو الشيحب أو املخيف يف كروم و فايرفوكس وذلك من أجل:
 عدم قيام املتصفح بتجسيل تارخ التصفح وتزنيل امللفات اخلاص بك

مسح الكوكزي اجلديدة فور إغالق املتصفح

 مالحظة: إضافة بوك ماركس أو إحداث تغيريات إلعدادت املتصفح أثتاء التصفح حبالة الشبح أو التصفح املخيف
يمت حفظها مجيعا.

 استخدم حمراكت البحث (egaP tratS) و (oGkcuDkcuD) للبحث عىل اإلنرتنت دون ترك أي أثر
لنشاطك.

(Start Page)(DuckDuckGo)
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https://www.torproject.org/projects/obfsproxy.html.en%23download
https://salamatechwiki.org/index.php%3Ftitle%3D%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2588%25D9%25863_Psiphon3
https://salamatechwiki.org/index.php%3Ftitle%3D%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2588%25D9%25863_Psiphon3
https://support.mozilla.org/en-US/kb/private-browsing-browse-web-without-saving-info
https://support.google.com/chrome/answer/95464%3Fhl%3Den
https://support.google.com/chrome/answer/95464%3Fhl%3Den
https://startpage.com/
https://duckduckgo.com/
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 مق بتقييد معل جافا عند القيام بأمور حساسة عىل اإلنرتنت لتجنب املرور من خالل أي سكريبت مريب6
اليت قد تعرض جهازك خلطر اإلصابة بالربجميات اخلبيثة.

 ميكنك العثور عىل خيارات جافا يف لوحة التحمك - خيارات التحمك جبافا - األمن - مق بإبطال تفعيل خيار
مضمون جافا أثناء التصفح

HTTPS Everywhereإستخدم 3erehwyrevE SPTTH لتأمني االتصال بني جهازك ومواقع اإلنرتنت 7
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 erehwyrevE SPTTH يه إضافة خاصة بكروم وفايرفوكس تقوم بإجبار املتصفح عىل الوصول إىل الكثري
من املواقع من خالل نخسه أكرث أمانا مهنا (مشفرة).

عليك تقييد املعلومات اليت تقوم مببادلهتا مع املواقع اليت ال تستخدم هذا الربوتوكول.
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HTTPS Everywhere

 مق مبسح تارخي التصفح والبحث السابق اخلاص بك ومق بتقييد تجسيل تارخي التصفح اجلاري,
وذلك يف املتصفح وحساباتك اإللكرتونية (مثل فيسبوك)

ثالثا - عاين عناوين الصفحات وتأكد من مصداقية الروابط قبل تزنيل امللفات

 مق بفحص الروابط اخلاصة باملواقع اليت تزورها و روابط التزنيل (التحميل) لتضمن سالماهتا
وأهنا موثوقة لتجنب الروابط اخلبيثه

 عىل رابط التزنيل مثال أن حيوي عىل نفس النطاق اخلاص باملوقع الذي يقوم بالتزنيل منه. عند تزنيل
  فايرفوكس مثال من gro.allizom.www//:sptth/  عىل رابط التزنيل أن حيوي يكون

/gro.allizom.daolnwod//:sptth
https://www.mozilla.org/

https://download.mozilla.org/

Virus Total

ال تنقر عىل اي رابط مريب ال تثق مبصدره وال تعرفه

عند احلاجة لتزنيل ملف من رابط عىل اإلنرتنت مق بفحص الرابط باستخدام

 مق بفحص لك ما تقوم بتزنيله من اإلنرتنت بواسطة مضاد الفريوسات من أجل معرفة ما إذا اكنت
حتوي برجميات خبيثه
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راجع دليل كيف محتي جهازك من الربجميات اخلبيثه ملزيد من املعلومات

رابعا- استخدم مضاد للفريوسات عند تصفح اإلنرتنت دامئا

راجع دليل كيف محتي جهازك من الربجميات اخلبيثه ملزيد من املعلومات.

 لالطالع على موضوعات األمن الرقمي,
قم بزيارة موقع دليل سالمتك

https://salamatechwiki.org
https://download.mozilla.org/%20
https://www.virustotal.com/en/%23url
www.salamatechwiki.org



