الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي  /الرخصــة الدولية
لقيــادة الحاســب اآللــي  -أمــن تكنولوجيــا املعلومــات
منهج إصدار ٢

الغرض
يهــدف هــذا املســتند إلــى تقديــم التفاصيــل حــول منهــج  ECDL / ICDLأمــن تكنولوجيــا املعلومــات .يصــف املنهــج ،مــن خــال مخرجــات التعليــم،
املعرفــة واملهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا املرشــح للحصــول علــى شــهادة  ECDL/ICDLأمــن تكنولوجيــا املعلومــات .كذلــك يقــوم املنهــج بتقديــم
أساســا لالختبــار النظــري والعملــي فــي هــذه الوحــدة.
حقوق النشر مؤسسة ٢٠١٠ © ECDL
جميــع الحقــوق محفوظــة .ال يجــوز إعــادة نشــر أي جــزء مــن هــذا املســتند بــأي شــكل كان ،إال بالحصــول علــى موافقــة مــن مؤسســة  .ECDLيجــب
توجيــه االستفســارات حــول الحصــول علــى املوافقــة إلعــادة نشــر املــواد إلى مؤسســة .ECDL
إخالء املسؤولية
بالرغــم مــن أخــذ كل عنايــة مــن قبــل مؤسســة  ECDLفــي إعــداد هــذا املنشــور ،ال يتــم إعطــاء أي ضمــان مــن مؤسســة  ،ECDLبصفتهــا الناشــر،
حــول اكتمــال املعلومــات الــواردة فيــه ،ولــن تتحمــل مؤسســة  ECDLأيــة مســؤولية عــن أيــة أخطــاء ،ســهو ،عــدم دقــة ،خســارة أو ضــرر مــن أي
نــوع تنشــأ بموجــب هــذه املعلومــات أو أيــة تعليمــات واردة فــي هــذا املنشــور .يجــوز إجــراء تغييــرات مــن قبــل مؤسســة  ECDLحســب تقديرهــا
الخــاص وفــي أي وقــت ودون إشــعار مســبق.

مؤسســة  ECDLهــي اســم تجــاري مســجل ملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي املحــدودة ومؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي (الدوليــة) املحــدودة .وتعــد مؤسســة
الرخصــة األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي  ECDLواملؤسســة الدوليــة لقيــادة الحاســب اآللــي  ICDLوجميــع الشــعارات املرتبطــة بهمــا ،هــي جميعـ ًا عالمــات تجاريــة مســجلة ملؤسســة الرخصــة
األوروبيــة لقيــادة الحاســب اآللــي .جميــع الحقــوق محفوظــة.
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صفحة  ٢من ١٠

الرخصة األوروبية لقيادة الحاسب اآللي  /الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  -أمن تكنولوجيا املعلومات
يقــدم هــذا املقــرر املفاهيــم واملهــارات األساســية التــي يرتكــز عليهــا االســتعمال اآلمــن لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي الحيــاة
اليوميــة ،واســتخدام األســاليب والتطبيقــات املالئمــة مــن أجــل املحافظــة علــى اتصــال شــبكي آمــن ،اســتخدام اإلنترنــت بأمــان ،وإدارة
البيانــات واملعلومــات بشــكل مالئــم.

أهداف املقرر
سيتمكن املرشحون الناجحون من إظهار املهارات التالية:
إدراك أهمية تأمني املعلومات والبيانات وتعريف املبادئ العامة لحماية البيانات/الخصوصية والحفظ والتحكم.
التعرف على تهديدات األمن الشخصي من سرقة الهوية وتهديدات البيانات املحتملة باستخدام الحوسبة السحابية.
التمكن من استخدام كلمات املرور والتشفير لتأمني امللفات والبيانات.
إدراك التهديــد الــذي تشــكله البرامــج الضــارة والتمكــن مــن حمايــة الكمبيوتــر أو الجهــاز أو الشــبكة مــن البرامــج الضــارة وهجماتهــا
علــى العناوين.
التعرف على أنواع األمن الالسلكي والشبكي والتمكن من استخدام جدار الحماية الشخصية ونقاط االتصال الشخصية.
حماية الكمبيوتر أو الجهاز من الوصول غير املصرح به والتمكن من إدارة كلمات املرور وتحديثها بأمان.
استخدام إعدادات مناسبة ملتصفح الويب وإدراك كيفية التحقق من صحة املواقع اإللكترونية واستعراض الويب بأمان.
إدراك مســائل األمــان املتعلقــة بالتواصــل بمــا فــي ذلــك البريــد اإللكترونــي والشــبكات االجتماعيــة وبروتوكــول نقــل الصــوت عبــر
اإلنترنــت والتراســل الفــوري واألجهــزة املحمولــة.
نسخ البيانات احتياط ًيا واستعادتها على مواقع التخزين السحابية واملحلية وحذف البيانات والتخلص من األجهزة بأمان.

الفئة
 .١مفاهيم األمان

مجموعة املهارات
 ١-١تهديدات البيانات

املرجع
١-١-١

التفريق بني البيانات واملعلومات

٢-١-١

مصطلحــي جرائــم اإلنترنــت والقرصنــة
فهــم
ّ
وإدراكهمــا

٣-١-١

التعــرف علــى البرامــج الضــارة والتهديــدات
العرضيــة التــي تتعــرض لهــا البيانــات مــن
قبــل أفــراد أو مقدمــي الخدمــة أو املنظمــات
الخارجيــة.
التعــرف علــى التهديــدات التــي تتعــرض لهــا
البيانــات نتيجــة ظــروف اســتثنائية غيــر عاديــة،
علــى ســبيل املثــال :الحريــق والفياضــات
والحــروب والــزالزل.

٥-١-١

التعــرف علــى التهديــدات التــي تتعــرض لهــا
البيانــات نتيجــة اســتخدام الحوســبة الســحابية،
علــى ســبيل املثــال :التحكــم فــي البيانــات
واحتماليــة فقــدان الخصوصيــة.

٤-١-١
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صفحة  ٣من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات
 ٢-١قيمة البيانات

 ٣-١األمان الشخصي
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املرجع

موضوع املهمة

١-٢-١

إدراك الخصائــص األساســية ألمــن املعلومــات،
علــى ســبيل املثــال :الســرية والنزاهــة واإلتاحــة.

٢-٢-١

إدراك أســباب حماية املعلومات الشــخصية،على
ســبيل املثــال :تجنــب ســرقة الهويــة واالحتيــال
والحفــاظ علــى الخصوصيــة.

٣-٢-١

إدراك أســباب حمايــة معلومــات العمــل املخزنــة
علــى أجهــزة الكمبيوتــر وغيرهــا مــن األجهــزة،
علــى ســبيل املثــال :منــع الســرقة وعمليــات
االحتيــال وفقــدان البيانــات العرضــي واألعمــال
التخريبيــة.

٤-٢-١

تعريــف املبــادئ العامــة لحمايــة البيانــات/
الخصوصيــة والحفــظ والتحكــم ،علــى ســبيل
املثــال :الشــفافية واألغــراض الشــرعية
والتناســب.

٥-٢-١

مصطلحــي أصحــاب البيانــات
إدراك وفهــم
ّ
ومراقبــي البيانــات وكيفيــة تطبيــق مبــادئ
حمايــة البيانات/الخصوصيــة والحفــظ والتحكــم
عليهمــا.

٦-٢-١

إدراك أهميــة االلتــزام باتبــاع إرشــادات
اســتخدام االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
( )ICTوسياســاته وكيفيــة الوصــول إليهمــا.

١-٣-١

إدراك مصطلــح الهندســة االجتماعيــة واآلثــار
املترتبــة عليــه ،علــى ســبيل املثــال :الوصــول
غيــر املصــرح بــه ألجهــزة الكمبيوتــر وغيرهــا
مــن األجهــزة وجمــع املعلومــات غيــر املصــرح
بــه واالحتيــال.

٢-٣-١

التعــرف علــى طــرق الهندســة االجتماعيــة ،علــى
ســبيل املثــال :املكاملــات الهاتفيــة والتصيــد
( )Phishingوالتجــول فــوق األكتــاف
(.)shoulder surfing

٣-٣-١

فهــم مصطلــح ســرقة الهويــة واآلثــار املترتبــة
عليهــا وإدراكهمــا :الشــخصية واملاليــة
والقانونيــة واملتعلقــة بالعمــل.

٤-٣-١

تعريــف علــى طــرق ســرقة الهويــة ،علــى ســبيل
املثــال :الغــوص فــي املعلومــات والتزويــر املالــي
والتحجــج االحتيالــي.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املنهج  -ن ١

صفحة  ٤من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات
 ٤-١أمان امللفات

 .٢البرامج الخبيثة

 ١-٢األنواع والطرق

 ٢-٢الحماية

املرجع
١-٤-١

إدراك تأثيــرات تمكني/عــدم تمكــن اإلعــدادات
األمنيــة مللــف املاكــرو.

٢-٤-١

إدراك مزايــا التشــفير وحــدود تقييــده ،وكــن
علــى درايــة بأهميــة وضــرورة عــدم اإلفصــاح
عــن كلمــة مــرور التشــفير أو مفتاحــه أو شــهادته
أو فقدانهــا.

٣-٤-١

تشفير ملف أو مجلد أو محرك أقراص

٤-٤-١

تعيــن كلمــة مــرور للملفــات ،علــى ســبيل
املثــال :املســتندات وجــداول البيانــات وامللفــات
املضغوطــة.

١-١-٢

إدراك مصطلــح البرامــج الخبيثــة وفهمــه ،إلــى
جانــب التعــرف علــى مختلــف الطــرق التــي
يمكــن اســتخدامها كوســيلة إلخفــاء البرامــج
الضــارة علــى أجهــزة الكمبيوتــر وغيرهــا مــن
األجهــزة ،علــى ســبيل املثــال :أحصنــة طــروادة
والجــذور الخفيــة ( )rootkitsواألبــواب
الخلفيــة (.)backdoors

٢-١-٢

التعــرف علــى أنــواع البرامــج الخبيــث املعديــة
وإدراك طريقــة عملهــا :الفيروســات والديــدان.

٣-١-٢

التعــرف علــى أنــواع البرامــج الخبيثــة لســرقة
البيانــات مثــل توليــد األرباح/االبتــزاز ،إلــى
جانــب إدراك طريقــة عملهــا :البرامــج اإلعالنيــة
وبرامــج الفديــة وبرامــج التجســس وشــبكات
البوتــات وتســجيل ضربــات املفاتيح واملســجالت
واألجهــزة القائمــة بعمليــة االتصــال للربــط علــى
شــبكة اإلنترنــت
إدراك طريقــة عمــل البرامج املضادة للفيروســات
وحــدود تقييدها.

٢-٢-٢

إدراك ضــرورة تثبيــت برنامــج ملكافحــة
الفيروســات علــى أجهــزة الكمبيوتــر وغيرهــا
مــن األجهــزة
إدراك أهميــة تحديــث البرامــج بصــورة منتظمــة،
علــى ســبيل املثــال :برامــج مكافحــة الفيروســات
ومتصفــح الويــب واملكونــات اإلضافيــة
والتطبيقــات ونظــام التشــغيل.

٤-٢-٢

مســح محــركات أقــراص أو مجلــدات أو ملفــات
معينــة باســتخدام برنامــج مضــاد للفيروســات،
مــع الحــرص علــى جدولــة عمليــات املســح
باســتخدام برنامــج مضــاد للفيروســات.

١-٢-٢

٣-٢-٢
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صفحة  ٥من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات

 ٣-٢حــل املشــكلة والتغلــب
عليها

 .٣حماية الشبكة

 ١-٣األنواع والطرق

 ٢-٣األمن الالسلكي
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٥-٢-٢

إدراك املخاطــر الناتجــة عــن اســتخدام البرامــج
القديمــة وغيــر املدعومــة ،علــى ســبيل املثــال:
املخاطــر املتزايــدة للبرامــج الضــارة وعــدم
التوافــق.

١-٣-٢

فهــم مصطلــح فــرض العــزل واآلثــار املترتبــة
علــى امللفــات امللوثة/املشــبوهة

٢-٣-٢

عزل امللفات امللوثة/املشبوهة وحذفها.

٣-٣-٢

إدراك إمكانيــة تشــخيص هجمــات البرامــج
الضــارة واكتشــافها والقضــاء عليها باســتخدام
مصــادر إلكترونيــة ،علــى ســبيل املثــال :مواقــع
أنظمــة التشــغيل وبرامــج مكافحــة الفيروســات
والشــركات املــوردة لبرامــج متصفــح الويــب
ومواقــع األطــراف املعنيــة.

١-١-٣

فهــم مصطلــح شــبكة وإدراك أنــواع الشــبكات
الشــائعة مثــل :الشــبكة املحليــة (,)LAN
الشــبكة املحليــة الواســعة (,)WLAN
الشــبكات الواســعة ( ,)WANالشــبكة
الخاصــة االفتراضيــة (.)VPN

٢-١-٣

فهــم كيفيــة التوصيــل بشــبكة مؤمنــة ضــد:
البرامــج الضــارة ،الدخــول غيــر املصــرح بــه،
الحفــاظ علــى الخصوصيــة.

٣-١-٣

فهــم دور مســؤول الشــبكة فــي إدارة توثيــق
دفعــات الحمايــة ذات الصلــة وترخيصهــا
وتقديرهــا ومراقبتهــا وتثبيتهــا بجانــب تحديــث
مراقبــة شــبكة املــرور والتعامــل مــع البرامــج
الضــارة التــي توجــد داخــل الشــبكة.

٤-١-٣

فهــم وظيفــة جــدار الحمايــة وحــدود تقييــده فــي
بيئــة العمــل الشــخصية.

٥-١-٣

تشــغيل جــدار حمايــة شــخصي وإيقافــه،
تخصيــص جهــاز أو خادم/وظيفــة ومنــع
الوصــول إليهــم مــن خــال جــدار الحمايــة
ا لشــخصي .

١-٢-٣

إدراك الخیــارات املتعــددة لألمــن الالســلكي
وحــدود تقيدهــا مثــل :تكافــئ الســرية للشــبكة
الســلكية ( ,)WEPالوصــول املحمــي
الالســلكي ( ,)WPAالوصــول املحمــي
الالســلكي ( ,)WPA2التحكــم فــي الوصــول
إلــى الوســائط ( ,)MACاختفــاء معــرف ضبــط
الخــادم (.)SSID

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املنهج  -ن ١

صفحة  ٦من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات

املرجع
٢-٢-٣

إدراك خطــورة اســتخدام شــبكة الســلكية غيــر
مؤمنــة حيــث يمكــن أن تــؤدي إلــى :اختــراق
الشــبكة مــن قبــل املتجسســون.
فهم مصطلح نقاط االتصال الشخصية.

٤-٢-٣

تمكــن وتعطيــل نقــاط اتصــال شــخصية مؤمنــة
وتوصيــل األجهــزة وفصلهــا بشــكل آمــن.

١-١-٤

تعريــف إجــراءات منــع الوصــول غيــر املصــرح
بــه إلــى البيانــات مثــل :اســم املســتخدم ،كلمــة
املــرور ،رمــز  ،PINبرامــج التشــفير،
املصادقــة املتعــددة.

٣-٢-٣

 .٤التحكم في الوصول

 ١-٤الوسائل

 ٢-٤إدارة كلمة املرور

 .٥اإلستخدام اآلمن
لشبكة اإلنترنت
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 ١-٥إعدادات املتصفح

موضوع املهمة

٢-١-٤

فهــم مصطلــح كلمــة املــرور ملــرة واحــدة
واســتخدامها بشــكل نموذجــي.

٣-١-٤

إدراك الغــرض مــن إنشــاء حســاب علــى
ا لشــبكة .

٤-١-٤

إدراك أهميــة الوصــول إلــى الحســاب علــى
الشــبكة مــن خــال إدخــال اســم املســتخدم
وكلمــة املــرور وضــرورة قفــل الحســاب أو
الخــروج منــه عنــد عــدم االســتخدام.

٥-١-٤

تعريــف تقنيــات مقاييــس الحمايــة الحيويــة
املســتخدمة فــي التحكــم بالوصــول مثــل :بصمــة
اإلصبــع ،املســح الضوئــى ببصمــة العــن،
التعــرف علــى الوجــه ،هندســة اليــد.

١-٢-٤

إدراك سياســات كلمــة املــرور الجيــدة ،مثــل:
مالئمــة طــول كلمــة املــرور ،مالئمــة الحــروف،
املزيــج املالئــم مــن الحــروف الخاصــة
واألرقــام واألحــرف األبجديــة ،عــدم مشــاركة
كلمــات املــرور ،تغييــر كلمــة املــرور بشــكل
منتظم،اســتخدام كلمــات مــرور مختلفــة
للخدمــات املختلفــة.

٢-٢-٤

إدراك وظيفــة وحــدود تقييــد برامــج إدارة كلمــة
املــرور.

١-١-٥

اختــر إعــدادات مناســبة لتمكــن وعــدم تمكــن
خاصيــة اإلكمــال التلقائــي وعــدم الحفــظ عنــد
إكمــال نمــوذج.

٢-١-٥

حــذف بيانــات شــخصية مــن املتصفــح مثــل:
ســجل املتصفــح ،الســجالت املحملــة ،ملفــات
اإلنترنــت املخزنــة ،كلمــات املــرور ،ملفــات
التعريــف ،البيانــات التــي تــم إكمالهــا بشــكل
تلقائــي.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املنهج  -ن ١

صفحة  ٧من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات
 2-٥تأمني التصفح

املرجع
١-٢-٥

االنتبــاه إلــى أهميــة إجــراء أي نشــاط محــدد
عبــر اإلنترنــت (الشــراء ،املعامــات املاليــة)
مــن خــال صفحــات إنترنــت آمنــة باســتخدام
اتصــال إنترنــت آمــن.

٢-٢-٥

تعريــف طــرق متعــددة لتأكيــد صحــة موقــع
اإلنترنــت مثــل :املحتويــات عاليــة الجــودة،
العمــات األجنبيــة ،عنــوان  URLالســاري،
املعلومــات الخاصــة بالشــركة أو املالــك،
معلومــات االتصــال ،شــهادة األمــان ،التحقــق
مــن مجــال املالــك.

٣-٢-٥

فهم مصطلح عمليات االحتيال.

٤-٢-٥
 .٦االتصاالت

 ١-٦البريد اإللكتروني

 ٢-٦الشبكات االجتماعية
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موضوع املهمة

إدراك وظيفــة برامــج التحكــم فــي املحتــوى
وأنواعهــا مثــل :برامــج الترشــيح علــى اإلنترنــت،
برامــج املراقبــة األبويــة.

١-١-٦

إدراك الهــدف مــن تشــفير البريــد اإللكنرونــي
فــك تشــفيره

٢-١-٦

فهم مصطلح التوقيع الرقمي

٣-١-٦

التعــرف علــى رســائل البريــد اإللكترونــي
االحتياليــة وغیــر املرغــوب فيهــا.

٤-١-٦

التعــرف علــى الخصائــص الشــائعة للتصيــد
اإللكترونــي ( )phishingمثــل :اســتخدام
أســماء املنظمــات القانونيــة واألشــخاص وروابــط
الويــب املزيفــة والشــعارات والعالمــات التجاريــة
وتشــجيع الكشــف عــن املعلومــات الشــخصية.

٥-١-٦

الدرايــة بإمكانيــة اإلبــاغ عــن محــاوالت التصيد
اإللكترونــي للمنظمــات القانونيــة واألطــراف
املعنيــة.

٦-١-٦

إدراك خطــر إصابــة الكمبيوتــر أو الجهــاز
بالبرامــج الضــارة عــن طريــق فتــح مرفــق البريــد
االلكترونــي الــذي يحتــوي علــى ملــف ماكــرو أو
ملــف قابــل للتنفيــذ.

١-٢-٦

إدراك أهمية تجنب الكشف عن املعلومات السرية
أو الشخصية على الشبكات االجتماعية .

٢-٢-٦

الدرايــة بضــرورة ضبــط إعــدادات حســاب
موقــع التواصــل االجتماعــي ومراجعتــه بانتظــام
مثــل :خصوصيــة الحســاب واملوقــع.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املنهج  -ن ١

صفحة  ٨من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات

 3-٦بروتوكول نقل الصوت
عبر اإلنترنت والتراسل
الفوري

 ٤-٦الهواتف املحمولة

 .٧تأمني إدارة البيانات
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 ١-٧تأمني البيانات
ونسخها احتياط ًيا

املرجع

موضوع املهمة

٣-٢-٦

ضبــط إعــدادات حســاب موقــع التواصــل
االجتماعــي :خصوصيــة الحســاب واملوقــع.

٤-٢-٦

إدراك املخاطــر املحتملــة الســتخدام مواقــع
التواصــل االجتماعــي مثــل :التســلط عبــر
اإلنترنــت واالســتمالة والكشــف عــن املحتويــات
الشــخصية والهويــات الزائفــة االرتباطــات
والرســائل االحتياليــة أو الخبيثــة.

٥-٢-٦

إدراك إمكانيــة إبــاغ مــزود الخدمــة واألطــراف
املعنيــة عــن االســتخدام أو الســلوك غيــر
الصحيــح ملواقــع التواصــل االجتماعــي.

١-٣-٦

إدراك نقــاط الضعــف الكامنــة فــي أمــان
التراســل الفــوري وبروتوكــول نقــل الصــوت
عبــر اإلنترنــت مثــل :البرامــج الخبيثــة والوصــول
املســتتر والوصــول إلــى امللفــات والتنصــت.

٢-٣-٦

التعــرف علــى طــرق ضمــان الســرية عنــد
اســتخدام بروتوكــول نقــل الصــوت عبــر
اإلنترنــت والتراســل الفــوري مثــل :التشــفير
وعــدم الكشــف عــن املعلومــات الهامــة وحظــر
مشــاركة امللفــات.
إدراك اآلثــار املحتملــة الســتخدام تطبيقــات مــن
متاجــر التطبيقــات غيــر الرســمية مثــل :البرامــج
الضــارة للهواتــف املحمولــة واالســتخدام غيــر
الضــروري للمصــادر والوصــول إلــى البيانــات
الشــخصية ورداءة الجــودة والتكاليــف الضمنية.

٢-٤-٦

فهم مصطلح صالحيات التطبيقات.

٣-٤-٦

إدراك إمكانيــة اســتخالص املعلومــات الخاصــة
مــن تطبيقــات الهواتــف املحمولــة مثــل:
تفاصيــل االتصــال وســجل املوقــع والصــور.

٤-٤-٦

الدرايــة باإلجــراءات االحتياطيــة وإجــراءات
الطــوارئ التــي يجــب اتخاذهــا فــي حالــة فقــدان
الهاتــف مثــل :التعطيــل عــن بعــد واملســح عــن
بعــد وتحديــد موقــع الهاتــف.

١-١-٧

التعــرف علــى طــرق ضمــان األمــن املــادي ألجهــزة
الكمبيوتــر واألجهــزة األخــرى مثــل :تجنــب تــرك مواقــع
وتفاصيــل معــدات تســجيل الدخــول دون مراقبــة،
واحــرص علــى اســتخدام أقفــال الكبــات والتحكــم
فــي الوصــول.

١-٤-٦

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املنهج  -ن ١

صفحة  ٩من ١٠

الفئة

مجموعة املهارات

 2-٧اإلتالف والحذف
اآلمن
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املرجع

موضوع املهمة

٢-١-٧

التعــرف علــى أهميــة نســخ البيانــات احتياط ًيــا
فــي حالــة فقدانهــا مــن أجهــزة الكمبيوتــر أو
األجهــزة األخــرى.

٣-١-٧

التعــرف علــى مميــزات النســخ االحتياطــي مثــل:
االنتظام/التكــرار والجــدول وموقــع التخزيــن
وضغــط البيانــات.

٤-١-٧

نســخ البيانــات احتياط ًيــا إلــى موقــع مــا مثــل:
برنامــج التشــغيل املحلــي أو الوســائط/برنامج
التشــغيل الخارجــي أو الخدمــة الســحابية.

٥-١-٧

اســتعادة البيانــات مــن موقــع النســخ االحتياطي
مثــل :برنامــج التشــغيل املحلــي أو الوســائط/
برنامــج التشــغيل الخارجــي أو الخدمــة
الســحابية.

١-٢-٧

التفرقــة بــن حــذف البيانــات وبــن تدميرهــا
بشــكل دائــم.

2-٢-٧

إدراك أســباب الحــذف الدائــم للبيانــات مــن
محــركات األقــراص أو األجهــزة.

3-٢-٧

الدرايــة بتعــذر تدميــر البيانــات بشــكل دائــم
للمحتويــات مــن الخدمــات مثــل :مواقــع
التواصــل االجتماعــي واملدونــات ومنتديــات
اإلنترنــت والخدمــات الســحابية.

4-٢-٧

التعــرف علــى الطــرق الشــائعة تدميــر البيانــات
بشــكل دائــم مثــل  :التمزيــق أو تدميــر
محــرك األقراص/الوســائط أو إزالــة املغنطــة أو
اســتعمال أدوات تدميــر البيانــات .

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املنهج  -ن ١

صفحة  ١٠من ١٠

