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   Treadstone 71دورات االستخبارات التدریبیة لدى 
 

استخبارات الفضاء اإللكتروني  مھنیةشھادة   
 

 
دأ بمحاضرات ثم تتبع دورة شھادة مھنیة استخبارات الفضاء اإللكتروني الخطوط العریضة المذكورة فیما بعد وتتبع النمط المعتاد من طرق التدریس التي تب

ت المصادر المفتوحة تجارب عملیة ثم محاضرات ثم تجارب عملیة طوال فترة الدورة. نقوم بتقسیم الفصل إلى فرق من أجل أداء عملیات بحث عن استخبارا
لسلبي للمعلومات عن (جمع البیانات وتنظیمھا وتحلیلھا والكتابة التحلیلیة وكتابة ملخصات موجزة داخل الفصل) للعدید من حاالت الدراسة التي تتضمن الجمع ا

حیاة تقلیدیة لالستخبارات مع مناھج متكررة باستخدام  األھداف النشطة. كما أن ھناك العدید من التدریبات العملیة األخرى على مدار الدورة. نحن نتبع دورة
. نحن نركز بالفعل على من یقومون بالتھدید وعلى الحمالت وعلى االستخبارات التكتیكیة واإلستراتیجیة. یعتمد العملیات األمنیةالمحتوى المبني على معاییر 

خالل معلومات مأخوذة مباشرة من العناوین الرئیسیة. نقوم بعرض مواد الدورة من البحث على مجموعات نشطة من األعداء (من خالل الجمع السلبي) ومن 
كما نوفر للطالب إمكانیة الدخول على شبكات خاصة افتراضیة كما نوفر لھم كتابین على األقل. یستخدم الطالب أیضاً  Amazon Kindle Appخالل تطبیق 

Dropbox  في الوصول إلى المواد األخرى للدورة الدراسیة ومشاركة بیانات حاالت الدراسة األخرى. كما ننصح باستخدام تطبیقSlack  داخل الفصل في
 التواصل. 

العملیات األمنیةمعاییر   
 مدرسة شیرمان كنت للتحلیل االستخباراتي •
 مھنیة وكالة االستخبارات المركزیة •
 مھنیة وكالة األمن الوطني  •
 طرق االستخبارات العسكریة •
 العملیات األمنیةتوجیھات  •
 یوتیكا) كلیةیرسي ھیرست / المواد األكادیمیة (جامعة م •
 عام من عملیات استخبارات الفضاء اإللكتروني 15ترتكز على الخبرة العملیة على أرض الواقع و •

 
 

سنوات وبدأنا على مستوى درجة الماجستیر الجامعیة عبر اإلنترنت. ومنذ ذلك الوقت قمنا  10وقد قمنا بتدریس ھذه الدورة وتنقیحھا على مدار ما یقرب من 
ورات الدراسیة األخرى بتدریب المئات في المجال والذین صعدوا وترقوا في مناصب مھمة. نحن ال نمنح درجة الدبلوم كما ال نقوم بتدریس العدید من الد

 المختلفة. نحن نركز فقط على االستخبارات. 
 

 شرح تفصیلي لبرنامج شھادة مھنیة استخبارات الفضاء اإللكتروني (قابل للتعدیل)
CYBINT1 –  ،إخفاء الھویة وإعداد الشخص لمرحلة إخفاء الھویة، طرق وأسالیب جمع المعلومات، التخطیط لجمع المعلوماتPIRs أدوات جمع واستھداف ،

، ، استخبارات التھدیدات، استخبارات المصادر المفتوحةCSIRT ،TTPs ،IoCs المعلومات. التكیف مع احتیاجات طریقة المالحقة واالكتشاف، الروابط مع
 استخبارات جمیع المصادر، قاموس معیاري، وتصنیف المعلومات 

  
CYBINT2 – فكیر الحرج، المؤسسات، اإلنتاج، أسالیب التحلیل المنظم، أسلوب الخداع واإلنكار لدى العدو، استخدام األسالیب، أنواع األدلة، إدارة اإلنتاج، الت

 معاییر القیاس، استمارات وقوالب تلقي المعلومات
 

 CYBINT3 – یة أنماط طرق التحلیل، تفكیك المعلومات، إعادة تجمیع المعلومات، طرق دمج المعلومات، حاالت دراسة في التحلیل، االنحیاز المعرفي، مصداق
، CSIRT، ة واالكتشافوموثوقیة المصادر، مستویات الثقة، تحلیل االفتراضات األخرى، تشریح األدلة، سیناریوھات التحلیل، االنتقال إلى مرحلة المالحق

TTPs ،IoCsالمنھج االستقرائي / االستداللي / المعتمد على التخمین، التوجھات التاریخیة، وتحلیل الحمالت، االستخبارات من أجل تطویع المؤسسات ،  
 
 

CYBINT4 – 4  ،حاالت دراسة، التعرف على عمالئك، التعرف على أصحاب المصلحة، التحلیل، أوامر وتعلیمات القیادة، نظرة عامة على ترتیب األدلة
ات، ، أنواع التقاریر، تخطیط خطوط اإلنتاج / ترتیب التقاریر بأرقام مسلسلة، نشر األخبار، عرض حاالت الدراسة، محاضرBLUF ،AIMSالكتابة التحلیلیة، 

 تجارب عملیة، تدریب عملي، تدریبات داخل الفصل، العروض التقدیمیة للطالب، منتجات تحلیلیة، القوالب، مواد الدورة.
 

یوفر ن الرئیسیة ما في حاالت الدراسة استخدم جمیع الطرق واألسالیب واألدوات المشار إلیھا في مواد الدورة. حاالت الدراسة مستقاة بشكل مباشر من العناوی
 للطالب خبرة على أرض الواقع داخل الفصل.



 

 
Treadstone 71 LLC Copyright 2017© 
 

 
 ھذه الدورة تتبع المعاییر التعلیمیة للرابطة الدولیة لالستخبارات في التدریبات األساسیة على التحلیل االستخباراتي:

 
 أوالً مقدمة عن االستخبارات

 ثانیاً التفكیر الحرج
 ثالثاً الكتابة التحلیلیة

 رابعاً التفكیر اإلبداعي
مساً اإلیجاز التحلیليخا  

 سادساً أسالیب التحلیل الھیكلیة
 سابعاً المشاكل التحلیلیة

األدلة تخطیطثامناً   
  تاسعاً حاالت دراسة

 
 أوالً مقدمة عن االستخبارات 

A. .دورة االستخبارات: ناقش دورة أو عملیة االستخبارات وكیفیة ارتباط عناصرھا مع بعضھا البعض 
B.  االستخبارات: اكتب وصفاً لقطاع االستخبارات الذي تعمل فیھ الوكالة وأدوار كل مشارك.نظرة عامة على قطاع 
C. .تصنیف االستخبارات: استخدم الطرق المناسبة في التصنیف وتمییز مختلف الوثائق 

 ثانیاً التفكیر الحرج

A.  االستخباراتي وعملیات حل المشاكل.تعریف التفكیر الحرج: اشرح ما ھو التفكیر الحرج وسبب أھمیتھ للتحلیل 
B. أو الھیكل  العناصر الثمانیة للتفكیر: استخدم نموذج بول وإلدر (أو أي نموذج معروف في التفكیر الحرج) باستخدام العناصر الثمانیة للتفكیر الحرج)

 التنظیمي المرتبط بھ) من أجل التقییم الحرج للتقییمات المكتوبة. 
C.  المعاییر الفكریة لبول وإلدر (أو أي مجموعة معاییر فكریة أخرى) وكیفیة استخدامھا في التحلیل االستخباراتي. المعاییر الفكریة: أشرح 

 ثالثا: الكتابة التحلیلیة

 

 باإلشارة إلى المعاییر یمكن أن تكون ھذه المعاییر بدیلة للمعایر المطبقة بناًء على إرادة الجماھیر. ملحوظة: 

A. ف على مزایا منتجات ت: نظرة عامة على المنتجا  الفعالة. ICتعرَّ

B. .معاییر المھنیة: اربط بین المعاییر المھنیة التحلیلیة وبین الكتابة الواضحة 

C.    .معاییر استقاء المصادر: تدرب على طریقة الكتابة بما یتوافق مع معاییر استقاء المصادر 

D.  .كتابة البیانات المعلنة: اشرح طریقة كتابة البیانات المعلنة 

E. .ب علیھا بكتابة وثائق استخباراتیة مناسبة  تدریبات عملیة: راجع مھارات التفكیر الحرج وتدرَّ

 ً  التفكیر الحرج  خامسا

A.  .استثارة األفكار: وسع نظرتھا للبدائل 

B.  تحدى افتراضاتھم وأوھامھم المعرفیة. النظرإعادة : 

C. .التفكیر الجانبي: وفر بدائل أنماط التفكیر 

D.  .الفرق الصدیقة: فكر من وجھة نظر الخصم 

E.  التحلیل الذي یمكن الدفاع عنھ وساعدھم على  األھدافتدریبات عملیة داخل الفصل: وفر ألصحاب المصلحة/القیادة الخیار من خالل عرض /
  التقییم الحرج لالستخبارات / المعلومات.

 رابعاً اإلیجاز التحلیلي

 قواعد اإلیجاز: اشرح قواعد اإلیجاز.  .1
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 صیاغة اإلیجاز: صغ إیجازاً بناًء على ھذه القواعد .2
 ثم استعرض النتائج التحلیلیة شفویاً بطریقة عملیة.  –تدریب: استعرض تقریر موجز حول موضوع استخباراتي  .3

 سادساً طرق التحلیل الھیكلیة

 تنظیم / مقارنة البیانات: فھم الحاجة إلى تنظیم البیانات بكفاءة من أجل تحلیلھا بالطریقة المناسبة. .1
 طرق تطویر المشاكل / المعضالت:  .2

 إعادة صیاغة المشكلة: فھم كیفیة إعادة صیاغة المشكلة من أجل حل أكثر كفاءة للمشكلة. .1
 تقییم الدلیل: اشرح كیف ومتى یتم تقییم الدلیل وكفاءة المھارة في القیام بذلك. .2
ب الحاجة إلى معرفتھا والتحدث عنھا بوضوح مراجعة االفتراضات: اشرح طبیعة االفتراضات وأثرھا على اتخاذ القرار وسب .3

 وعالنیة.
 مراجعة مفھوم اإلنكار والخداع: اشرح عناصر مفھوم اإلنكار والخداع وأثرھا على التحلیل. .4

C. طرق وضع التصورات 

 التحلیل الربطي: اشرح طبیعة االرتباط وكیف أن تحلیل ھذه یمكن أن یوفر الدلیل أو یقود إلى عملیات تآمریة.  – 1

 أنماط التحلیل: فھم األنماط التي یمكن أن توجد وكیف یمكن أن تساعد ھذه األنماط في تطویر مؤشرات ومحاذیر وسبب ذلك.  – 2

 ألطر الزمنیة كأداة تنظیمیة.تحلیل اإلطار الزمني: وضح استخدام ا – 3 

 تحلیل تدفق المنتجات: وضح كفاءة حركة تدفق ھذه األشیاء بالنسبة لألنشطة السریة. – 4

D.  :أسالیب التحلیل البدیلة 

 ماذا لو؟: ناقش كیفیة النظر إلى األحداث غیر المتوقعة والتي لھا تأثیر كبیر. – 1

 المغایرة: فھم القدرة على استخدام تحلیل االفتراضات المغایرة كأداة تحلیلیة. تحلیل االفتراضات – 2

ضد الفریق الثاني: اشرح كیف یمكن أن یكون استخدام فرق المحللین في استقصاء وجھات النظر المختلفة فعاالً عند  –الفریق األول  – 3
 النظر في البدائل.

 استخدام المناظرات السفسطائیة في الكشف عن البدائل التحلیلیة.المناظرات السفسطائیة: اشرح كیف یمكن  – 4

 تقییم المراحل قبل النھائیة: قم بتقییم ما قد یحدث في المستقبل في حالة اكتشاف أن نتائجك غیر صحیحة.  – 5

 سابعاً المشاكل التحلیلیة

 یجاد الثغرات في األدلة والعمل مع جامعي البیانات من أجل سد الثغرات.الدمج بین جامع / محلل البیانات: اشرح دور جامعي البیانات؛ وكیفیة إ –أ 

 قواعد البیانات التحلیلیة: اشرح قواعد البیانات التحلیلیة المتاحة وكیفیة استخدامھا. –ب 

 برامج الكمبیوتر التحلیلیة: اشرح برامج الكمبیوتر التحلیلیة المتاحة ووضح كیفیة استخدامھا. –ج 

 األخالقیات في مجال االستخبارات: اختبر الحاجة إلى السلوك األخالقي في مجال االستخبارات. –د 

ة في النتائج والمصادر التحلیلیة: اشرح الطرق المختلفة التي یمكن أن تكون من خاللھا النتائج التحلیلیة فعالة بما في ذلك المصادر المتاح -ھـ 
 المصدر المفتوح.

 : افھم أھمیة معرفة عمالئك ومعرفة احتیاجاتھم.مشاركة العمالء –و 

 المخاطر التحلیلیة: اشرح أمثلة عن المخاطر التاریخیة في التفكیر التحلیلي واقترح طرقاً لتجنبھا. –ز 

 األدلة تخطیطثامناً 

A. جدال والمناظرات المعقدة. یوضح یختبر الطالب تخطیط األدلة ویقومون بعمل رسوم بیانیة "من مربعات وأسھم" للمنطق وخصوصاً لعملیات ال
 تخطیط األدلة قدرة الطالب على صیاغة المنطق واإلیمان بھ وشرحھ لآلخرین ومن ثم تعزیز عملیة التفكیر الحرج.

B. بدون یستخدم الطالب طرق الرسوم البیانیة في تخطیط األدلة من أجل توضیح بنیة المنطق والحجة. ھذه الطریقة مھمة للتفكیر الحرج المتطور. ف
 تخطیط من الصعب أن تكون واضحاً بشأن بنیة الدلیل، وبدون ھذا الوضوح عادةً ما تأتي االستجابات الحرجة بنتائج عكسیة. 
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  إتقان فن تخطیط األدلة یساعد الطالب على تنمیة مھارات التفكیر الحرج والمنطق العام. .1
 صیاغة حجج قویة وواضحة ومرتبة جیداً. .2
 للطالب.توصیل منطقك  .3
 استخدام التخطیط في تقییم المنطق. .4
   استخدام التخطیط في حل الخالفات بطریقة منطقیة. .5
 استخدام التخطیط في اتخاذ قرارات أفضل. .6

 تاسعاً حاالت دراسة

 من المھارات المھنیة في بیئة تحاكي أرض الواقع دراسة لتحلیلحاالت  3 – 1 –أ 

 دراسة الستعراض المھارات في بیئة تحاكي أرض الواقع.حاالت  3 – 1 –ب 
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 العملیات اإلعالمیة –مھنیة مكافحة التجسس في الفضاء اإللكتروني 

 
 الجزأین األول والثاني

 
س في الفضاء توضح ھذه الدورة للطالب المبادئ األساسیة والعملیات في مجال مكافحة التجسس في الفضاء اإللكتروني مع التركیز على مھام مكافحة التجس

لى المھنیة التقلیدیة اإللكتروني وعملیات مكافحة التجسس الدفاعیة وعملیات مكافحة التجسس الھجومیة ومكافحة التجسس المضاد ألن ھذه المجاالت تنطبق ع
سیزید كتروني وكیف ستبرز في نطاق الفضاء اإللكتروني. من خالل البدء بعملیات مكافحة التجسس التقلیدي واالنتقال إلى مكافحة التجسس في الفضاء اإلل

 فحة التجسس.لدى الطالب تقدیر جھود جمع المعلومات واستكشاف المخاطر المحتملة والمشاكل الداخلیة ومخاطر ومزایا مكا
 

تشكل دوائر مع زیادة أھمیة الحاجة الكلیة لالستخبارات في التوقیتات المناسبة لألمم وللشركات أیضاً، سوف یستعرض الطالب العناصر األساسیة التي 
متزایدة للتفكیر الحرج وأیضاً سوف االستخبارات مع التركیز على كیفیة استعراض ھذه النقاط المحوریة. كجزء من ھذه الدورة سوف یتم استعراض األھمیة ال

 یتم الحدیث باستفاضة عن التحلیل خارج الصندوق من أجل تنمیة مھارات التفكیر الحرج لدى الطالب.  
ع التركیز ضاً، ممع زیادة تطور مجاالت الفضاء اإللكتروني تزداد أھمیة استخبارات الفضاء اإللكتروني ولھذا سوف تزداد حمایة دوائرنا االستخباراتیة أی

حد أكثر على الحاجة المتزایدة إلى ضمان عدم الكشف عن عملیاتنا في منظور الفضاء اإللكتروني. مكافحة التجسس في الفضاء اإللكتروني وربما ھي أ
فعالة أو الھجومیة بشكل احتماالت عملیات مكافحة التجسس الدفاعیة الالموضوعات المھمة والحیویة في صلب جھودنا لجمع المعلومات. سوف تغطي الدورة 

   متعمق.
 

ستفادة من قدرات سوف تعتمد ھذه الدورة بقوة على عملیات البحث الفردیة والمناقشات الجماعیة الستكشاف عالم مكافحة التجسس في الفضاء اإللكتروني، واال
 خالل جلسات المناقشة األسبوعیة.الطالب على التفكیر في حل الواجبات العملیة وتحلیلھا بشكل مستقل داخل الفصل من 

معلومات. تركز ھذه الدورة على االستخبارات مفتوحة المصدر واألعداء مع إنشاء ملفات شخصیة على اإلنترنت للمساعدة في جمع البیانات واستخالص ال
 تخبارات مفتوحة المصدر واستخداماتھا. تختبر ھذه الدورة التمھیدیة جمع االستخبارات مفتوحة المصدر وأیضاً مدى توافر وإتاحة أدوات االس

 
 

، واالنضمام إلى سوف یتم الطالب من فھم استخدامات طرق إخفاء الھویة فقط، واألسس التي یعتمد علیھا تطویر الملفات الشخصیة في الفضاء اإللكتروني
الحالیة في مؤسساتھم للمساعدة في عملیات أمن الفضاء اإللكتروني، مواقع التواصل االجتماعي وتطبیقاتھا واستخداماتھا، وكیف یمكن نشر ھذه الطرق 

 ودفاعھم ضد األعداء والجمع السلبي للبیانات.
 ً . تحافظ یحتاج إنشاء ملفات شخصیة على اإلنترنت إلى الصبر والوقت الالزم لتأسیس مصدر موثوق. تحدث األنشطة الموازیة من خالل ما ذكرناه سابقا

Treadstone 71  ى استقاللیتھا عن العمالء حسب الحاجة من أجل الحفاظ على سریة الطرق والعملیات.  عل 
 

واالستخبارات الحالیة توجیھ األنشطة.  الھدف ھو إنشاء برنامج الستخبارات الفضاء اإللكتروني واالستخبارات مفتوحة المصدر التي  Sitrepsیمكن أن یعید 
ومیول وفي بعض األحیان تتحول إلى  (trends)غرق تیارات البیانات الوقت لكي تتطور وتتحول إلى روابط وتوجھات تخلق تیاراً من البیانات للتحلیل. تست

  ل.   تحلیل قائم على التوقع والتنبؤ. الرغبة ھي االنتقال من المنھج البولیسي إلى منھج وقائي مع التحول لكي یصبح منھج توقعي على نحو أشم
  

 
، دعم المعلومات، دعم عملیات إستراتیجیة اختراق الفضاء اإللكتروني أو تنقیتھ، عملیات المعلومات –فضاء اإللكتروني  الجزء األول مكافحة التجسس في ال

اع فھوم الخدالمكافحة الوطنیة للتجسس، قاموس وتصنیف قیاسي، مكافحة التجسس القائمة على المھام، الجمع المضاد والتوقع، مفھوم الخداع واإلنكار، م
جتماعي واإلنكار المضاد، الفضاء اإللكتروني، االستخبارات مفتوحة المصدر، طرق الجمع، األدوات الخاصة، األدوات المتخصصة، مواقع التواصل اال

ید متطلبات ، تحدواالنضمام لھا، طرق البحث على مواقع التواصل االجتماعي، الطرق واألسالیب،  التوزیع الدیموغرافي لمواقع التواصل االجتماعي
عرف على الحمالت األولویات االستخباراتیة، تحدید متطلبات المعلومات، استحواذ على األھداف في الفضاء اإللكتروني واستغاللھا، التحقق من األھداف، الت

استھداف المواقع، أسالیب وطرق وإجراءات النشطة لألعداء، التعرف على النوایا والدوافع واألھداف والمتطلبات، الجمع السلبي للمعلومات، تطویر الحمالت، 
 االنضمام للمواقع، نوایا وأھداف ودوافع ومتطلبات وأسباب االنضمام، دورات عملیة، االستثارة والحجب. 

 
 لألبعاد ھوفستد نظریةو المعرفة كنوع من الخداع، سیكولوجیة المجتمع، االختالفات الثقافیة، التنوع، –مكافحة التجسس في الفضاء اإللكتروني الجزء الثاني 

رئیسیة للشخصیة، الثقافیة، وعلم النفس االجتماعي، ومفھوم التبادلیة، والتجانس، والقبول المجتمعي، واالستحسان، والسلطة، والندرة، والعوامل الخمس ال
ة، والتأسیس، والوقایة، والحروب النفسیة في الفضاء اإللكتروني، وتحلیل األھداف والتالعب بالرسائل كلما أمكن، وإنشاء ملفات شخصی المعلومات، وحرب

، والتألیف Cyber CIوالتوسع (بناءً على دراسة دورة االستخبارات في الفضاء اإللكتروني)، وجمع البیانات، ودائرة تحدیثات / تعدیالت أو تحسینات 
     للمدونات وكتابة مقاالت من أجل التأثیر، واستخدام مفاھیم وعبارات محددة.
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طبقة الملفات الشخصیة في الفضاء اإللكتروني، إنشاء وتفعیل الملفات الشخصیة، تطویر الملفات  –اإللكتروني الجزء الثالث  مكافحة التجسس في الفضاء
كة الدرامیة، الشخصیة في الفضاء اإللكتروني والحفاظ علیھا، واألنماط األولیة للشخصیة، وتطویر الملفات الحالیة، وإنشاء ملفات جدیدة، وتأسیس الحب

    والعناق، وجمع وربط المعلومات والتوجھات واالتجاھات. یص القصة، وتغییر القصة والتحكم فیھا،وتلخ
 

الدوسیھات المستھدفة، تحلیل الفجوات المستھدفة، تحدید المھمة لكي یمكن الربط  –الملفات الشخصیة  –دورة التجسس في الفضاء اإللكتروني الجزء الرابع 
كتروني، وتحلیل بینھا وبین األھداف التنظیمیة، وعملیات الجمع السریة للمعلومات، وعملیات الرصد، والرصد المضاد، وأنشطة االستخبارات في الفضاء اإلل

روني، وتحلیل تقاریر االستخبارات في الفضاء اإللكتروني، ودعم الملخصات وتقییم المصدر وتقریر تحلیل وإنتاج أنشطة االستخبارات في الفضاء اإللكت
، دارة المھامالعملیات وتقییم األصول وحزمة الدعم، وتقییم استخبارات في الفضاء اإللكتروني وحمالت االستخبارات في الفضاء اإللكتروني، والمھام وإ

 ى التأثیر أو إحداث أثر، والوظائف والخدمات.والعملیات التي تعتمد عل
 
 
 

 
التھدیدات الداخلیة الستخبارات الفضاء اإللكتروني، التحریات، إعداد تقییم للوضع، إعداد  –دورة مكافحة التجسس في الفضاء اإللكتروني الجزء الخامس 

تحدید األثر المحتمل على  –الخطة، خطة الدعم، اختیار وساط الفضاء اإللكتروني، العملیات األمنیة على اإلنترنت، وتطویر اإلنتاج، االختبارات األولیة 
، اآلراء والمقترحات، الوصایا العشر تقییم ردود/استجابة الجمھور –المواد، التنفیذ، االختبارات الالحقة بعد الدورة  الجمھور المستھدف، إنتاج وتصنیف

 لمكافحة التجسس، البحث عن وتحلیل طرق التأثیر على األعداء من مصادر معلومات مختلفة. العروض التقدیمیة للفرق / األفراد. 
 تدریبات داخل الفصل (وحاالت دراسة واقعیة)، وعروض الطالب، والقوالب ومواد الدورة.محاضرة وتدریبات ودروس عملیة و

 
 واالستخبارات البشریة واالستخبارات مفتوحة المصدر التي تعتمد على الھدف  السريالفضاء اإللكتروني 

 
ممة من أجل تزوید الطالب بالتكتیكات والطرق واألسالیب من دورة االستخبارات البشریة واالستخبارات مفتوحة المصدر في الفضاء اإللكتروني السري مص

 أجل الحفاظ على إخفاء أثناء القیام بجمع المعلومات من األعداء المستھدفین. فیما یلي توضیح غیر شامل لما تغطیھ ھذه الدورة: 
 االستخبارات مفتوحة المصدر 

 تعریف باالستخبارات مفتوحة المصدر 

 بروتوكوالت فھرسة وتصنیف محركات البحث.فھم 
 استراتیجیات وأدوات البحث المتطور على الویب العادي والویب العمیق.

 إخفاء المستندات الخاصة بالویب من محركات البحث واستعادة الصفحات التي تم حذفھا من خوادم الویب.
 

 ومجموعات األخبار والقوائم البریدیة.البحث في المنتدیات ومندیات النقاش اإللكترونیة 
مجتمع التدوین وشبكات التواصل االجتماعي وقواعد بیانات مقدمة عن البحث في الوسائط المتعددة، وسجالت الویب والبحث في 

 موسوعات اإلنترنت والخصوصیة وإخفاء الھویة على اإلنترنت. 
 أدوات تنسیق وتنظیم وترتیب اإلنترنت

 ة التجسس في االستخبارات مفتوحة المصدر التي تستخدمھا العناصر اإلجرامیة.أسالیب وطرق مكافح
 خرائط مواقع الویب وطرق وأدوات أرشفتھا.

 مقدمة عن االستخبارات مفتوحة المصدر وعملیات التحلیل االستخباراتي.
 التخطیط الفعال لمشاریع االستخبارات مفتوحة المصدر على اإلنترنت.

 
 فتوحة المصدر فھم االستخبارات م
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 دورة االستخبارات مفتوحة المصدر 
 أھداف جمع االستخبارات مفتوحة المصدر 

 التوثیق الجید 
 طرق التوثیق 
 أدوات التوثیق 

 وضع التصورات 
 تطبیقات كتابة المالحظات 

 التوثیق
 Hunchlyتطبیق /  

 معالجة الكلمات 
 لقطات الشاشة

 الخطوط الزمنیة 
 تحدید ملف التھدیدات الخاصة بك 

 العملیات األمنیة
الطرق التي قد تكشف ما تقوم بھ االستخبارات مفتوحة المصدر 

 الستھداف إعدادات منصة استخبارات مفتوحة المصدر 
 USBوسائط 

 خادم السحابة 
 (VPNs)الشبكات وبروتوكوالت الشبكات الخاصة االفتراضیة 

 متصفحات الویب 
 االمتدادات واإلضافات المفیدة 

 االستخبارات مفتوحة المصدر على الھواتف الجوالة 
 إدارة كلمات المرور 
 عادات البحث الفعالة 

 االشتباك مع ھدفك 
 البیانات الحساسة 

 تطھیر المنصة الخاصة بك 
 

  النظر إلى االستخبارات مفتوحة المصدر كمنصة جمع استخباراتیة 

 ستخبارات مفتوحة المصدرالقواعد األساسیة لال

 الخصوصیة على اإلنترنت / أدوات إخفاء الھویة 
 طرق مكافحة التجسس التي تستخدمھا العناصر اإلجرامیة 

 نظم قواعد البیانات على اإلنترنت
 منھجیة وأدوات األرشفة وطرق الحصول على صفحات األرشیف والمعلومات السریة المخفیة 

 طرق البحث المتطورة للمدونات وشبكات التواصل االجتماعي
 طرق تحدید المواقع الجغرافیة 

 على الصور  تقنیة التعرف
 تعزیز نقل الملفات كبیرة الحجم

 أفضل الطرق لالستفادة من إمكانیات لقطات الشاشة
 تحلیل وتنظیم وإعداد التقاریر المكتوبة

 
 التخطیط لجمع وتحلیل االستخبارات مفتوحة المصدر 

 شرح نقاط القوة ونقاط الضعف في االستخبارات مفتوحة المصدر.
 احِم نفسك أوالً  –الوكالء والخصوصیة 

 مناھج البحث 
 طرق البحث األساسیة 
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 طرق البحث المتطورة 
 البحث عن األشخاص –الدیب ویب (اإلنترنت العمیق) الجزء األول 
 السجالت العامة  –الدیب ویب (اإلنترنت العمیق) الجزء الثاني 

 أفضل النظم لالستخدام، الطرق فعالة التكالیف، المزایا والمساوئ –قواعد البیانات المدفوعة 
شبكات التواصل االجتماعي، والمدونات والمنتدیات ونصائح البحث في مواقع التواصل  –الدیب ویب (اإلنترنت العمیق) الجزء الثالث 

 االجتماعي
 طرق استخدام مواقع التواصل االجتماعي في تحریاتك

 ث الدولیة محركات وأدوات البح
 المواقع المتخصصة 

 في الوقت الفعلي  –األخبار المباشرة 
 المواقع التجاریة 

 الدخول على النشرات الدوریة 
 المصادر المفتوحة األخرى 

 األدوات والتنزیالت 
 اكتب نتائجك بسھولة في تقریر رسمي –التنظیم والتحلیل والتلخیص وكتابة التقاریر 

 تطبیقات وأمن الھواتف الذكیة 
 

 تقییم الدور الذي تلعبھ االستخبارات مفتوحة المصدر في العملیة االستخباراتیة. 

 جمع وإنتاج االستخبارات مفتوحة المصدر.
 التخطیط والتوجیھ 

 متطلبات الجمع
 ما الذي تجمعھ؟ 

PIRs  وSIRs 
 جمع البیانات

 تحلیل البیانات 
 إیجاد نتائج للعمیل 
 األدوات واألسالیب 

 أطر العمل  
 الطرق  

   Treadstone 71أوراق بیانات االستخبارات مفتوحة المصدر لدى 
 متصفحات االستخبارات مفتوحة المصدر 

Maltego  وSpiderfoot ،Paliscope و ،Shodan ) ومتصفح االستخبارات مفتوحة المصدرOSINT Browser و (Buscador     
 مصادر الویب األخرى في االستخبارات مفتوحة المصدر 

    Google Hackingو  Google dorksقاعدة بیانات 
 مواقع التواصل االجتماعي 

 Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, more 
Facebook و ،LinkedIn و ،Twitter و ،Instagram   وأكثر 

 أدوات تحدید المواقع الجغرافیة 
 ) Metadataالبیانات الفوقیة (

 ھیئات االستخبارات مفتوحة المصدر 
 أوامر وترتیب العملیات على الفضاء اإللكتروني –تخطیط جمع االستخبارات مفتوحة المصدر 

 
، Tor ،Tails ،Maltego ،Oryon ،Buscador ،Spiderfoot ،Paliscopeتدرب ھذه الدورة الطالب وتعلمھم كیفیة تثبیت واستخدام تطبیقات 

Paliscope ،IACA  باإلضافة إلىSkyProxy  وI2P ) بشكل غیر حصري. سوف یتعلم الطالب كیفیة تثبیت ھذه األدوات من أجھزة الفالش لدیھمflash 
drives (ملحوظة: ال یعمل برنامج والھدف منھا ھو) .المساعدة في طرق إخفاء الھویةTails جمیع أجھزة الكمبیوتر المحمولة ویواجھ صعوبات مع  على

. أجھزة الكمبیوتر Appleأجھزة الكمبیوتر المحمول المخصصة لأللعاب وأجھزة الكمبیوتر المحمول الجدیدة وصعوبات في بعض األحیان مع أجھزة 
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باإلضافة إلى بعض  I2Pو  Tor ،Tailsق على طریقة عمل سوف نجعلك تتعرف بشكل أعم.). Tailsالمحمول البسیطة جداً ھي المطلوبة لتثبیت برنامج 
 النصائح والطرق للحفاظ على األمن التشغیلي. 

 
الستخدامھا مع أجھزة الكمبیوتر المحمولة الخاصة بھم. سوف یقوم الطالب بعملیة تثبیت  وبھا األدوات الالزمة (flash drives)سوف یُمد الطالب بفالشات 

حاالت الدراسة الواقعیة التي تستھدف أعداًء حقیقیین. (ملحوظة: سوف تظل جمیع األنشطة التي یتم القیام بھا في إطار القانون). األدوات واستخدامھا في 
 سوف یستخدم الطالب األدوات المتضمنة في المتصفحات ونظم التشغیل والتطبیقات من أجل الحصول على خبرة عملیة.

 
مجموعة أدوات تغطي المرحلة الثانیة من التدریب استخبارات مواقع التواصل االجتماعي مع التركیز على االستحواذ على األھداف واستغاللھا.  باستخدام 
لى مختلف منصات إخفاء الھویة، یمكن للطالب عمل حاالت دراسة من أجل جمع معلومات عن األعداء بكفاءة. سوف یقوم الطالب بإنشاء حسابات متعددة ع

 والتطبیقات األخرى المستخدمة في االتصاالت المشفرة أو مع إخفاء الھویة.الویب وتطبیقات وسائل التواصل االجتماعي 
 

 المتطورة  OPSECعملیات 
 تطویر الملفات الشخصیة والحفاظ علیھا

 الحبكة الدرامیة والشخصیات والتقلبات والمحاكاة
 لھاالستحواذ على الھدف واستغال

 الحمالت 
 النوایا والدوافع واألھداف والمتطلبات 

 التحلیل الثقافي االجتماعي
APTs  الحالیة 

 مفاھیم الفرق الحمراء
 الجمع السلبي للمعلومات 

 العملیات النفسیة
 

فة، وتطویر تغطي المرحلة الثالثة من التدریب تطویر وإدارة الملفات الشخصیة. سوف یُطلب من الطالب إنشاء مجموعة من الملفات الشخصیة بھویات مختل
ة وإمكانیة استخدامھا الشخصیة واألبعاد (الدوافع والمنھجیة والتقییم والغرض)، والحبكة الدرامیة، ورسم الملخص، ودوافع ومحدودیة القصة، وتقلبات القص

صداقیة لدى ونطاقھا واألدوات المستخدمة وطرق التفاعل مع الھویات األخرى وإشراك شخصیات ثانویة وتنقیح األھداف مع تطویر حملة من أجل اكتساب الم
 الشارع.    

 
ع االستكش�اف ومواق�ع الموس�وعات والمواق�ع األخ�رى وأدوات ومواق�) Darknetسوف تستعرض المرحلة األخیرة من الدورة الدخول على اإلنترن�ت المظل�م (

   الحالیة المعروفة. 
 

 المرحلة الثانیة
 

 وصف الدورة:
 

جمع االستخبارات مفتوحة المصدر وأیضاً مدى توافر وإتاحة واستخدامات أدوات االستخبارات مفتوحة المصدر. سوف یتمكن  تختبر ھذه الدورة التمھیدیة
االجتماعي  الطالب من فھم استخدام طرق إخفاء الھویة فقط، واألساسیات وراء تطویر الملفات الشخصیة على اإلنترنت واالنضمام لمختلف مواقع التواصل

على الفضاء اإللكتروني)، ودفاعاتھم ضد  العملیات األمنیة( CYBER-OPSECوكیف یمكن توظیف ھذه الطرق الحدیثة في مؤسساتھم للمساعدة في  وتطبیقاتھا
     األعداء والجمع السلبي للمعلومات.  

 
لمستخدمة في اإلضرار بالحكومات والمؤسسات مواقع تلمیع األعداء والمنتدیات وغرف الدردشة والمواقع الشخصیة من أجل تجمیع أجزاء المعلومات ا

الفضاء اإللكتروني وكفاءة تسلیح الطالب األمنیة في عملیات والالتجاریة. والتعرف على استخبارات الفضاء اإللكتروني، واالستخبارات مفتوحة المصدر 
إنشاء یة للتدخل تمنع مھاجمة األھداف. سوف یتعلم الطالب طرق باألدوات لجمع نقاط المعلومات، وتحویل نقاط المعلومات ھذه إلى استخبارات عملیة كاف

   .لدى الشارعوإدارة الملفات الشخصیة باإلضافة إلى الجمع السلبي للمعلومات التي تقود إلى المصداقیة 
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