
DATE: 8-10 JUNE 2020  

From12:00 to14:30  BEIRUT TIME 
 09:00 to11:30 GMT

التاريخ: 8-10 حزيران/يونيو 2020  

من 12:00 الى 14:30 توقيت بيروت 
   09:00 الى 11:30 التوقيت العاملي

CYBER SECURITY 
for home workers
العمل اآلمن من املنزل وفقاً للمعايير الدولية

السيبراني  األمن  في 



BACKGROUND 

The world is struggling with the Corona virus 
Outbreak, people are compelled to shelter in 
place and the economy is affected. The public 
and the private sector, including financial 
companies, are deeply hindered. In this current 
situation, companies’ survival is intricately linked 
to their resilience and readiness to provide secure 
alternatives for their employees to remotely work 
from home.  

Workers need to connect to their workplace, 
perform and resume their work, they solicit 
increasingly collaboration platforms to meet 
online, team up with each other and fulfill their 
duties. Some companies decided to embrace 
the cloud services, some are reshaping their 
infrastructure to cope with this new situation. Other 
companies decided to rely on public applications 
to communicate and share sensitive information 
without any level of protection such as encryption 
or even exposed their facilities (i.e. email servers) 
to the internet without any protection for the sake 
of business continuity.

OBJECTIVES
On completion of this workshop, participants will 
be able to: 

•	 Understand	the	alternative	for	remote	working
•	 Understand	the	threats	exposing	remote		 	
 workers and companies
•	 Understand	the	risks	associated	with		 	
 collaboration tools
•	 Understand	the	best	practices	and	controls	to
 protect companies’ infrastructure and users’   
 devices and data. 
•	 How	to	choose	and	harden	safe	conferencing	
 and collaboration tools
  

PREREQUISITES
•	 This course requires basic knowledge of teleworking
        tools.
•	 Advanced English level  
WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP

•	 Business	users	and	managers	engaging	in		 	
 teleworking, especially teleworking employee  
         personally owned devices such as smartphones 
 and home computers.
•	 IT	managers
•	 Operational	Risk	
•	 Information	Security	Officers
•	 IT	auditors

مقدمة 

يعاني	العالم	في	أيامنا	هذه	من	تداعيات	فيروس	Covid-19	الذي	ألزم	الناس	
العام	 القطاع	 العالمي،	وبات	 االقتصاد	 على	 وأثر	سلباً	 منازلهم	 بالمكوث	في	
من	 يعاني	 المالية،	 الشركات	 ذلك	 في	 بما	 سواء،	 حد	 على	 الخاص	 والقطاع	
جراء	تأثر	االقتصاد	بهذه	الجائحه.	ونتيجة	لهذا	الوضع،	يرتبط	بقاء	الشركات	
ارتباطاً	وثيقاً	بمرونتها	ومدى	استعدادها	لتوفير	بدائل	آمنة	لموظفيها	للعمل	عن	

بعد	)في	المنزل(.

يحتاج	العاملون	الى	التواصل	باستمرار	مع	مكاتبهم	من	اجل	إنجاز	أعمالهم	
وإعداد	التقارير	الالزمه،	وذلك	يستدعي	المزيد	من	التعاون	والعمل	الجماعي	
لخلق	منصات	تواصل	عن	بعد.	وللتأقلم	مع	هذا	الوضع	الجديد	قامت	بعض	
الشركات	باعتماد	منصة	)cloud services(	والبعض	األخر	اعاد	تشكيل	
التعامل	مع	هذا	الوضع	المستجد،	فيما	قامت	شركات	 بنيته	التحتية	بما	يخدم	
مع	 الحساسة	 المعلومات	 ومشاركة	 العامة	 التطبيقات	 على	 باالعتماد	 اخرى	
الغير	دون	اي	مستوى	من	الحماية	كالتشفير	او	حتى	عرض	البريد	االلكتروني	

على	االنترنت	وذلك	بهدف	تامين	استمراريه	العمل.
هذا	الواقع	الجديد	يطرح	اشكالية	سالمة	وحماية	العمل	عن	بعد	)من	المنزل(	

وسبل	تأمين	هذه	السالمه	وفقاً	لمعايير	االمن	السيبراني.

أهداف ورشة العمل

عند االنتهاء من ورشة العمل، سيتمكن المشاركون من:
استيعاب	البديل	للعمل	عن	بعد 	-

فهم	التهديدات	التي	تتحكم	بالعمال	والشركات 	-
التعرف	على	المخاطر	التي	ترتبط	بادوات	التعاون 	-

فهم	افضل	الممارسات	والضوابط	لحماية	البنية	التحتية	للشركات			 	-
واجهزة	المستخدمين	وبياناتهم 	

فهم	كيفية	اختيار	وتقوية	ادوات	االمان	للمؤتمرات	واالجتماعات 	-
عن	بعد. 	

المعرفة المسبقة المطلوبة

تتطلب	هذه	الورشة	المعرفة	األساسية	بأدوات	العمل	عن	بعد 	-
المعرفة	المعمقة	باللغة	اإلنكليزية	ضرورية	جداً	 	-

هذه الورشة موجهة لـِ

مدراء	االعمال	والعاملون	عن	بعد	وخاصة	من	يستخدم	األجهزة 	-
الشخصية	كالهواتف	الذكية	واجهزة	الكومبيوتر	المنزلية. 	

مدراء	تكنولوجيا	المعلومات 	-
العاملون	في	ادارات	المخاطر	التشغيلية 	-

المتخصصون	في	امن	المعلومات 	-
مدققو	تكنولوجيا	المعلومات 	-



العلمية بالمادة  تزويدكم  يتم  سوف 
الورشة انتهاء  عند  حضور  شهادة  و   

Topics and Agenda:

 DAY ONE (Duration 2 hours & half): 

INTRODUCTION, OPPORTUNITIES, THREATS & RISKS
 
•	 Introduction
•	 Opportunities	and	benefits
•	 Challenges	and	requirements
•	 Threats	and	risks	
•	 Requirements	to	protect	companies’			 	
 infrastructure and data
•	 Policy	and	procedures

DAY TWO (Duration 2 hours & half): 

TELEWORKING

•	 On	premise	Vs.	Cloud	solutions
•	 Data	privacy
•	 UYOD	)Use	Your	Own	Device(
•	 Enterprise	Mobility	Management	)EMM(

 
 DAY THREE (Duration 2 hours & half): 

SECURITY AND HARDENING OF COLLABORATION 
SERVICES TOOLS

•	 Criteria	to	consider	when	Selecting	a		 	
 Collaboration Service
•	 Using	collaboration	tools	securely
•	 Comparison	of	available	tools	in	the	market
•	 Vulnerabilities	associated	to	collaboration		 	
 tools
•	 Practical	example	on	how	to	securely	use		 	
	 ZOOM	application

المواضيع الرئيسية:

  	اليوم	األول	)المدة	الزمنية	ساعتان	ونصف(

مقدمة، الفرص، التهديدات والمخاطر

مقدمة 	-
الفوائد	والفرص 	-

التحديات	والمتطلبات 	-
التهديدات	والمخاطر 	-

متطلبات	حماية	البنية	التحتية	والبيانات	الخاصة	بالشركات 	-
السياسات	واإلجراءات 	-

			اليوم	الثاني	)المدة	الزمنية	ساعتان	ونصف(

العمل عن بعد

داخل	الشركة	واستعمال	التطبيقات	الحسابية 	-
خصوصية	البيانات 	-

UYOD	)استخدم	جهازك	الخاص(  -
(EMM(	انظمه	استعمال  -

			اليوم	الثالث	)المدة	الزمنية	ساعتان	ونصف(

االمن وصالبة ادوات التعاون الخدماتية

المعايير	المرعية	عند	اختيار	ادوات	التعاون 	-
استخدام	ادوات	التعاون	بأمان 	-

مقارنة	األدوات	المتاحة	في	السوق 	-
نقاط	الضعف	المرتبطة	بأدوات	التعاون 	-

مثال	عملي	عن	كيفية	استخدام	تطبيق	ZOOM	بأمان 	-

You will receive the material 
& a certificate of attendance 

upon completion of the webinar



SPEAKER - احملاضر  

• Head of Information Security Departmentat Byblos Bank Group - Lebanon. 
• He is a Certified Information Systems Auditor (CISA) from ISACA and a Lecturer at University Saint 
Joseph-ESIB and Ecole Nationale D’Administration (ENA) Lebanon. 
• Prior to his current position, Jean Michel was respectively the Head of IT Audit and the Head of 
MIS at Byblos Bank Group. He graduated from the French engineering school Ecole Nationale de 
la Statistique et de L’Analyse de L’Information (ENSAI) and holds also a degree in Economics from 
Saint Joseph UniversityLebanon. 
• Jean Michel has been an Information Systems professional for more than 20 years including 17 
years of Information Security and IT Audit in the financial industry. He delivered several MIS, Design, 
programming and Information Security courses in Universities across the country. He has a long 
experience with risk and Vulnerability assessment and is a QUALYS Certified Specialist. 
• His current focus, in addition to his responsibility at Byblos Bank is around Digital Forensics, 
Artificial Intelligence, intelligence techniques.

MR. JEAN MICHEL KAOUKABANI
األستاذ جان ميشال كوكباني

MEANS OF PAYMENT 
Please	find	below	our	account	in	USD	at	Arab	Bank-	Jordan

Arab	Bank	–	Amman	–	Jordan
Shmeisani	Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban	no:	JO76	ARAB	1180	0000	0011	8010	2725	10

Swift	code:	ARABJOAX118
Beneficiary	name:	Union	of	Arab	Banks

For more information and registration kindly send an email to:
training@uabonline.org

or visit UAB website: www.uabonline.org  

•	رئيس	إدارة	أمن	المعلومات	في	مجموعة	بنك	بيبلوس	-	لبنان	.	
•		مدقق	نظم	معلومات	معتمد	من (CISA(	من	منظمة	)ISACA)	الدولية	-	ومحاضـــر	فـــي	جامعـــة	القديس	يوســـف	 ESIB	-	و	في	

المعهد	الوطني	لالدارة	ENA	لبنان.
•	قبل	منصبه	الحالي،	شـــغل	جان	ميشـــال	منصب	رئيس	قســـم	تدقيـــق	تقنيـــة	المعلومـــات	ورئيس	قســـم	أنظمة	المعلومات	اإلدارية	

في	مجموعة	بنك	بيبلوس.	
•		تخـــرج	من	كلية	الهندســـة	الفرنســـية	ENSAI	ويحمل	شـــهادة	في	االقتصاد	من	جامعة	القديس	يوســـف	ًأيضا	-لبنان.	

•		متخصص	في	أنظمة	المعلومات	ألكثر	من	20	عاماَ	في	أمن	المعلومات	وتدقيق	تكنولوجيا	ً	١٧عاما	في	ذلك	المعلومـــات	في	المجال	
المالي	.وقـــد	ألقى	العديد	من	محاضـــرات	في	أنظمة	المعلومـــات	اإلدارية	والتصميم	والبرمجة	وأمـــن	المعلومات	في	الجامعات	

والمؤتمرات	في	لبنان	والبالد	العربية	.يتمتع	بخبرة	طويلة	في	تقييم	المخاطـــر	وتقييم	الضعف	فـــي	األنظمة،	وهو	أخصائي	معتمد	من	
 QUALYS

•	ينصـــب	تركيزه	الحالـــي،	باإلضافة	إلى	مســـؤوليته	في		والذكاء	Forensics	بنـــك	بيبلـــوس،	حـــول	تقنيـــات	الـــذكاء	
االصطناعـــي	وتحليـــل	البرمجيـــات	الضارة	واالستجابة	للحوادث.

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الورشة لقاء 

رسم مشاركة خاص وقدره 2500 دوالر أميركي فقط.

PARTICIPATION FEES:
350$


