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 للنشر -خبر صحفي 

 

 

 الجامعة األميركية في بيروت تشارك في شهر التوعية باألمن السيبراني
 

 

التوعية باألمن السيبراني في شهر تشرين األول تحتفل الجامعة األميركية في بيروت بشهر 

الجاري، وللعام الثاني على التوالي. ولقد تأسس شهر التوعية باألمن السيبراني في العام 

، وهو المبادرة األولى في العالم التي تهدف إلى تعزيز الوعي باألمن السيبراني وتعميم 2004

"أبطال شهر التوعية باألمن السيبراني" أفضل الممارسات في سبيل ذلك. ويُعتبر برنامج 

ً بين الشركات والوكاالت الحكومية والكليات والجامعات والجمعيات  مجهوداً تعاونيا

 .والمنظمات غير الربحية واألفراد الملتزمين بتثقيف اآلخرين حول أمن اإلنترنت

 

الهواتف المحمولة إلى األجهزة لقد أصبحت التكنولوجيا أكثر انغماساً يومياً في حياة الناس، من 

المنزلية المتصلة. وبينما تتطّور التكنولوجيا بسرعة الصوت، يجهد مجرمو اإلنترنت بالقدر 

ذاته من التصميم إليجاد طرق إلحباط التكنولوجيا وتعطيل الحياة الشخصية والتجارية. ويهدف 

يات الناشئة الموجودة في شهر التوعية باألمن السيبراني إلى تسليط الضوء على بعض التحد

عالم األمن السيبراني اليوم وتوفير إرشادات مباشرة يُمكن ألي شخص أن يعمل بها إلقامة 

 .عالم رقمي آمن ومضمون له وألحبائه

 

وهذا العام، تدور مجاالت التركيز الرئيسية لشهر التوعية باألمن السيبراني حول أربع 

ني، وهي: التعرف على التصيّد االحتيالي واإلبالغ ممارسات أساسية رئيسية لألمن السيبرا

عنه، فالتصيد االحتيالي ال يزال أحد التهديدات الرئيسية التي يطلقها مجرمو اإلنترنت اليوم، 

وفهم فوائد استخدام مدير لكلمات المرور وتبديد الخرافات حول أمان وسهولة استعماله، وتفعيل 
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ى األجهزة الشخصية وشبكات األعمال، وتثبيت إجراء نظام المصادقة المتعدّدة العناصر عل

 ً  .التحديثات على الجهاز بشكل منتظم وتشغيلها تلقائيا

 

واآلن وفي عامه التاسع عشر، يستمر شهر التوعية باألمن السيبراني في بناء الزخم والتأثير 

تعمالهم في سبيل هدف نهائي يتمثل بتزويد الجميع بالمعلومات التي يحتاجونها ليبقى اس

لالنترنت أكثر أماناً وصوناً. والجامعة األميركية في بيروت هي داعمة لهذه المبادرة التعليمية 

والتوعوية ألمن اإلنترنت. كما أنها تتشارك في قيادتها مع التحالف الوطني لألمن السيبراني 

 .ركيةووكالة األمن السيبراني والبنى التحتية التابعة لوزارة األمن الداخلي األمي

 

وكيفية المشاركة في  2022للمزيد من المعلومات حول شهر التوعية باألمن السيبراني للعام 

مجموعة متنوعة من األنشطة، الرجاء زيارة الموقع االلكتروني 

staysafeonline.org/cybersecurity-awareness-month/  متابعة ً . ويمكنكم أيضا

على وسائل التواصل االجتماعي طوال  BeCyberSmartواستخدام الهاشتاغ الرسمي #

 الشهر.
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 بيروت لمحة عن الجامعة األميركية في
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

