 - 01املقدمة:
 - 1.1نبذة عن نظام األندروٌد.
 - 1.2معمارٌة نظام أندروٌد.
 - 1.3نموذج الحماٌة.
 - 1.4عملٌة اإلقالع.

 - 02صنع خمترب اخرتاق:
 - 2.1التعرف على توزٌعة .Santoku
 - 2.2ما هو محاكً األندروٌد وما الذي ٌمٌزه عن محاكً الـiOS؟
 - 2.3ما هو الروت وفائدته وخطورته؟

 - 03التفاعل مع نظام األندرويد:
.Android Debug Bridge - 3.1
.DDMS File Explorer - 3.2
.SSH - 3.3
.VNC - 3.4
.BusyBox - 3.5

 - 04اهلندسة العكسية لتطبيقات األندرويد:
 - 4.1مقدمة عن الهندسة العكسٌة.
 - 4.2التعرف على مكونات ملف الـ.APK
 - 4.3التعرف على مكونات تطبٌق األندروٌد.
 - 4.4معمارٌة ملفات الـ.DEX
 - 4.5الفرق بٌن الـ Dalvik Bytecodeوالـ.Java Bytecode
 - 4.6ما هو الـ SmaliوالـBaksmali؟

.Decompiling DEX to Java - 4.7
 - 4.8عملٌة التوثٌق فً تطبٌقات األندروٌد.

 - 05حتليل حزم البيانات:
 - 5.1مقدمة عن تحلٌل الحزم.
 - 5.2التحلٌل الغٌر نشط.
 - 5.3التحلٌل النشط.
 - 5.4اعتراض حزم الـ.HTTPs

 - 06اختبار اخرتاق تطبيقات األندرويد:
 - 6.1مقدمة عن اختبار اختراق تطبٌقات األندروٌد.
 - 6.2منهجٌة اختبار اختراق تطبٌقات األندروٌد.
 - 6.3تثبٌت تطبٌقات المختبر.
 - 6.4جمع المعلومات عن التطبٌق.
 - 6.5ما ٌجب أن تعرفه قبل عملٌة اختبار االختراق !
 - 6.7التعرف على .Drozer
.OWASP Top 10 Mobile Risks - 6.8
 - 6.8.1استغالل ثغرة من نوع .Weak Server Side Controls
 - 6.8.2استغالل ثغرة من نوع .Insecure Data Storage
 - 6.8.3استغالل ثغرة من نوع .Insufficient Transport Layer Protection
 - 6.8.4استغالل ثغرة من نوع .Unintended Data Leakage
 - 6.8.5استغالل ثغرة من نوع .Poor Authorization and Authentication
 - 6.8.6استغالل ثغرة من نوع .Broken Cryptography
 - 6.8.7استغالل ثغرة من نوع .Client Side Injection
 - 6.8.8استغالل ثغرة من نوع .Security Decisions Via Untrusted Inputs

 - 6.8.9استغالل ثغرة من نوع .Improper Session Handling
 - 6.8.10استغالل ثغرة من نوع .Lack of Binary Protections
 - 6.9ما ٌجب أن تعرفه أٌضًا !

 - 07التحقيك اجلنائي ألنظمة األندرويد:
 - 7.1أنواع التحقٌق الجنائً.
 - 7.2معمارٌة الـ FileSystemفً نظام األندروٌد.
 - 7.3استخدام أداة  ddمن أجل استخراج البٌانات.
 - 7.4استخدام  AFLogicalالستخراج جهات االتصال ،االتصاالت ،الرسائل النصٌة.
 - 7.5استخدام أداة .Logcat
 - 7.6استخدام  Backupالستخراج بٌانات التطبٌقات.
 - 7.7تخطً الـ.Android Locks
 - 7.7.1تخطً الـ.Pattern
 - 7.7.2تخطً الـ.Password/Pin

 - 08التقرير:
 - 8.1كتابة تقرٌر اختبار اختراق.
 - 8.2مكونات التقرٌر.

