دليل تعريف األقسام األساسية للمقررات اإللكرتونية
لدورة أمن المعلومات كالي لينكس
الفئة املستهدفة من الدليل:
 -املدرب.

 املتدرب. -الدعم الفين.

تفاصيل الدليل:
يتضمن دليل األقسام األساسية ملقرر دورة أمن املعلومات كالي لينكس ما يلي:
 التعريف بالربنامج اهلدف العام من الربنامج األهداف التفصيلية للربنامج -حماور الربنامج

 -التقييم الذاتي للربنامج

فيما يلي توضيح األقسام األساسية
التعريف بالربنامج
تعد مادة اهلاكر األخالقي من أهم املواد اليت وجب على كل مهتم مباجا أمن املعلومات دراستها ولل اما تتوفر عليه من دروس وتقنيات نظرية
كانت أو تطبيقية .هي مادة موجهه للمستوى املُبتدئ واملتوسط وللمهتمني يف جما أمن املعلومات واختبار االخرتا ،وتهدف ل ى بنا خربة عملية
يف اختبار االخرتا ،من خال تعلم استخدام توزيعة كالي لينكس املخصصة لمأمن وامحماية .كالي لينكس هو أدد توزيعة لينكس من شركة
هاجمة أمنية مصممة خصيصا لمأغراض املتميزة إلجرا عمليات تدقيق أمن الشبكات والتحقيقات اجلنائية .تأتي  Kaliحمملة بالكامل مبئات
من األدوات املتكاملة لتنفيذ كل جانب من جوانب اختبار االخرتا .،لن اجلرمية السيربانية يف ازدياد وأصبح أمن املعلومات أكثر أهمية من أي وقت
مضى .غالبًا ما يؤدي أي هاجوم منفرد على البنية األساسية لشبكة الشركة ل ى ضرر ال ميكن لصالده ألصو الشركة و  /أو مسعتها .مل يعد يكفي
جمرد االعتماد على التدابري األمنية التقليدية .من أجل ضمان أمن أصو املعلومات اهلامة من الضروري أن تتعرف على االسرتاتياجيات
والتكتيكات والتقنيات اليت يستخدمها املخرتقون الفعليون الذين يسعون ل ى اخرتا ،شبكت :Kali Linux – Backtrack Evolved .
سوف يقوم دليل اختبار االخرتا ،بإعدادك للدخو ل ى عامل القرصنة االدرتافية من خال التأكد من أن على دراية جيدة باملهارات الالزمة
واألدوات املستخدمة لتهديد أمن شبكات املؤسسات وأنظمة املعلومات.

اهلدف العام من الربنامج
يهدف هذا الربنامج التدرييب املقدم من معهد اخلبري الرتبوي ل ى لكساب املشرتكني املهتمني مباجا األمن السيرباني أهم املعارف واملهارات األساسية
يف االخرتا ،األخالقي بنظام الكالي لينكس من خال التعرف على ماهية اجملا ومهام اهلاكر األخالقي وكيفية تطبيق نظام الكالي لينكس
ولمكانية تطبيقه ودجمه يف خمتلف القطاعات وأماكن العمل لدعم أهداف املنشأة العامة يف حتقيق بيئة .

األهداف التفصيلية للربنامج
سيتمكن املتدرب يف نهاية الدورة من أن:
 .1يشرح ماهية االخرتا ،األخالقي ومنهاجياته
 .2يذكر أساسيات توزيعة كالي لينكس الشهرية
 .3يلخض كل ما خيص مصطلحات اهلندسة االجتماعية
 .4يطبق نظام كالي لينكس
 .5يكتشف الثغرات والربامج اخلبيثة
 .6يستخدم النظام فى محاية األجهزة الذكية وأمن املعلومات

حماور الربنامج
 .1معرفة مفهوم االخرتا ،األخالقي واختبار االخرتا،
 .2معرفة كيفية اهلاجوم والتسلل على األجهزة االلكرتونية
 .3أساسيات توزيعة كا ى لينكس الشهرية
 .4كيفية حتميل كا ى لينكس والعمل عليها
 .5أساسيات بنا خمترباخرتا،
 .6معرفة األدوات املختلفة على كا ى لينكس

التقييم الذاتي للربنامج
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGxuMPucrv_0gaHo6NLQJONpkDJPk0rWQviEWw3ZtVil73g/viewform

