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شهر التوعية باألمن اإللكتروني المعلوماتي 2021: 
 .#BECYBERSMART .قم بدورك

شهر التوعية باألمن اإللكتروني المعلوماتي 2021  

األمن اإللكتروني في رفع مستوى الوعي حول أهمية  اإللكتروني المعلوماتي، والذي هو حاليا  في عامه الثامن عشر،يستمر شهر التوعية باألمن 

في شهر أكتوبر من  الذي يُعقدو، باألمن اإللكتروني المعلوماتيفي جميع أنحاء أمتنا. يُعد شهر التوعية أو مايسمى أحيانا  باألمن السيبراني، المعلوماتي 

عند أستخدامهم  ا  ونوا أكثر أمانبين الحكومة والصناعة لضمان حصول جميع األمريكيين على الموارد التي يحتاجون إليها ليك ا   تعاونيا  ، جهدكل عام

شهر قيادة ترأس على الصعيد الفيدرالي في الرائدة وهي (، CISAوأمن البنية التحتية )اإللكتروني المعلوماتي اإلنترنت. تشارك وكالة األمن شبكة 

 .(NCSA) تياإللكتروني المعلوماالتحالف الوطني لألمن ، مع اإللكتروني المعلوماتيالتوعية باألمن 

  #BECYBERSMART .قم بدورك

 ، من البيت األبيض إلى الفرد. يفخرحة للشراكة بين الحكومة والصناعةخالل كل عام، رسالة واض اإللكتروني المعلوماتي،يقدم شهر التوعية باألمن 

CISA و NCSA  سمة الوضوح والشمولية لحملة التوعيةمواصلة ب  : 

 

 ". BeCyberSmart#.قم بدورك"

 

ساءلة امتالك دورهم في حماية الجزء الخاص بهم من الفضاء اإللكتروني ، والتأكيد على المُ األفراد والمنظمات على ، يتم تشجيع الطابع امن خالل هذ

 .اإللكتروني المعلوماتيالشخصية وأهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز األمن 

الرسائل األسبوعية 

 الرسائل األسبوعية من خاللالخاصة بك  المعلوماتياإللكتروني لتوعية باألمن اهر شحملة بدعم  NCSA و CISA كما في السنوات الماضية ، توصي

 األربعة:

 اإللكتروني المعلوماتيلتوعية باألمن اانطالق شهر بداية أكتوبر:  1 •

 .المعلوماتي من اإللكترونياأل: كن ذكيا  في مجال (1أكتوبر )األسبوع  4أسبوع  •

 الخداع!: حارب عمليات (2أكتوبر )األسبوع  11سبوع أ •

 (أسبوع التوعية المهنية في األمن اإللكتروني المعلوماتي). ةشاركمف. خبرة. ا: أستكش(3أكتوبر )األسبوع  18سبوع أ •

 أوال . المعلوماتياألمن اإللكتروني : (4أكتوبر )األسبوع  25سبوع أ •

http://www.cisa.gov/
https://staysafeonline.org/cybersecurity-awareness-month/
https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/events/cybersecurity-career-awareness-week
https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/events/cybersecurity-career-awareness-week
https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/events/cybersecurity-career-awareness-week
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  2021يشهر التوعية باألمن اإللكتروني المعلومات

المصادر 

 خالل شهر أكتوبر وطوال العام.اإللكتروني المعلوماتي الوعي باألمن نشر لتعزيز وفيما يلي عدد من المصادر المفيدة 

هي حملة توعية عامة وطنية تقدم موارد مجانية ، ).Campaign™ STOP. THINK. CONNECT(  لة توقف. فكر. أتصلحم •

 خالل أستخدام ا  ليكون أكثر أمان ناألمريكي عامةوتمكين  المعلومات خالل أستخدام اإلنترنتمن أللمساعدة في زيادة فهم تهديدات 

 اإلنترنت.

شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص إلنشاء وتنفيذ جهود ببناء  (NCSA) تيالتحالف الوطني لألمن اإللكتروني المعلوما يقوم •

العمل والمدرسة من المعلومات التي يحتاجون إليها للحفاظ على مكان  ،تعليمية وتوعية واسعة النطاق لتمكين المستخدمين في المنزل

 .اإللكتروني المعلوماتي آمنة ومأمونة عبر اإلنترنت وتشجع ثقافة األمن لتكون أنظمتهم ومعلوماتهم الحساسة ، مؤسساتهم ، أنفسهم

هجمات برامج الفدية أو  التقليل من مخاطر،  وكالة األمن اإللكتروني المعلوماتي وأمن البنية التحتيةتهدف الحملة المقدمة من قبل  •

ة الوعي ومكافحة التهديد المستمر والمتطور لبرامج الفدية. تقدم الحملة ندوات مسجلة عبر اإلنترنت وأدلة وتنبيهات إلى زياد ،الرانسموير

 التعافي منها.بالتالي االستجابة لها واإللكترونية، هجمات هذا النوع من اللكل من التقنيين وغير التقنيين لتعلم كيفية منع نصائح إلكترونية و

، وهي جهد وطني من قبل وزارة األمن الداخلي األمريكية ، إللهام الجيل كن ذكيا  في مجال أمن المعلومات اإللكترونيحملة تم تصميم  •

 لمعلوماتي عبر اإلنترنتتعرف على أساسيات األمن اإلنترنت. أثناء أستخدام ان لتحمل مسؤولية سالمتهم األصغر من األمريكيي

 من خالل زيارة الحملة عبر اإلنترنت.  اإللكتروني المعلوماتيوعمليات االحتيال الشائعة وكيفية اإلبالغ عن حوادث األمن 

الشركات  ألصحابهو دليل ، وكالة األمن اإللكتروني المعلوماتي وأمن البنية التحتيةمن المقدم  أساسيات األمن اإللكتروني المعلوماتي •

اإللكتروني الصغيرة وكذلك الوكاالت الحكومية الصغيرة والمحلية لتطوير فهم عملي للمكان الذي يبدأ فيه تنفيذ ممارسات األمن 

، وهي  األدوات األساسية الخاصة باإلمن اإللكتروني المعلوماتي مجموعة راجعالتنظيمية. إللقاء نظرة أعمق ورؤى أكبر،   المعلوماتي

إلى  ،األمن اإللكتروني المعلوماتي وأمن البنية التحتية الخاصة بوكالة أساسيات أمن المعلومات مجموعة من الوحدات المصممة لتقسيم 

 .كل األساسياتللعمل نحو التنفيذ الكامل ل C -تكنولوجيا المعلومات وقيادة مجموعة لألفراد فيإجراءات صغيرة 

المقدمة من موارد ، ويشمل جميع األمن اإللكتروني المعلوماتي وأمن البنية التحتية لوكالةبع موقع موارد وإرشادات العمل عن بُعد التا •

 .من خالل اإلنترنت يكونوا آمنين عند العمل عن بُعدللمساعدة المنظمات والعاملين عن بُعد  قبل الوكالة

  )CISA( طلب متحدثين بإسم وكالة األمن اإللكتروني المعلوماتي وأمن البنية التحتية

، us-https://www.cisa.gov/contactالرابط من خالل زيارة ، األمن اإللكتروني المعلوماتي وأمن البنية التحتية من وكالة  متحدثيأطلب 

لمعالجة  للوكالة إلعطاء الوقت الكافي،  2021أغسطس  27يرجى إرسال طلبات المتحدثين بحلول يوم الجمعة،  . " CISA قسم "طلب متحدث

 .أكتوبرلتغطية فعاليات شهرالمتحدثين توفيرجميع طلبات المتحدثين و

 CISA أتصل بفريق شهر التوعية باألمن اإللكتروني المعلوماتي 

أثناء أستخدام ومساعدة جميع األمريكيين على البقاء آمنين  اإللكتروني المعلوماتيلك على دعمك المستمر والتزامك بشهر التوعية باألمن  شكرا  

 من خالل زيارتك للرابطأو  stopthinkconnect@hq.dhs.gov يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى فريقنا علىلمعرفة المزيد اإلنترنت. 

month-awareness-https://www.cisa.gov/cybersecurity  أو-awareness-https://staysafeonline.org/cybersecurity

 month/. 
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https://www.dhs.gov/be-cyber-smart/campaign/?utm_source=onepager&utm_medium=email&utm_campaign=cybermonth2021
https://www.cisa.gov/publication/cisa-cyber-essentials/?utm_source=onepager&utm_medium=email&utm_campaign=cybermonth2021
https://www.cisa.gov/publication/cyber-essentials-toolkits/?utm_source=onepager&utm_medium=email&utm_campaign=cybermonth2021
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https://www.cisa.gov/contact-us
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