
 
 

 
 : بدورتھ الثالثة  -الملتقى المصرفي العربي لألمن السیبراني 

 

  المالي وجھوزیة التحقیق الجنائي الرقميسـتـقـرار اإلاألمـن السیـبـرانـي وتـحـدیـات 
Cyber Security and Bank Stability Challenges & Digital Forensic Readiness 
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 برنامج العمل والجدول الزمني

 

   2022 / 02 / 22  ثالثاءالیوم األول: ال
 

 

08:30 - 09:30 
 

 التسجیل وقھوة الصباح 
 

 

9:30 - 10:45     
 

 

 حفل االفتتاح وكلمات الترحیب 
 
 

 ، األمین العام، أتحاد المصارف العربیةفتوح األستاذ وسام  •
 ، رئیس جمعیة البنوك في األردن معالي األستاذ باسم السالم  •
 محافظ البنك المركزي األردني  معالي الدكتور عادل شركس، •

 
 

 دور المركز الوطني لألمن السیبراني في المملكة األردنیة الھاشمیة     :كلمة رئیسیة  
 األمن السییبراني على الصعید الوطني في تعزیز منظومة 

 مدیر السیاسات واإلمتثال في المركز الوطني لألمن السیبراني  : األستاذ یوسف الروسان ، المتحدث-
 

 

10:45 – 11:00 
 

 ةــاسـتراح
 

 :  رئیسیة ماتكل 11:45 – 11:00
 الجرائم اإللكترونیة دور شعبة الجرائم اإللكترونیة/ األمن العام في المملكة في مكافحة 

 

 رئیس وحدة الجرائم االلكترونیة، : الرائد/ محمود المغایرةالمتحدث-
 
 

Verify capabilities against the latest threats and hunt for active attacks 
  Mandiant - Manager Territory-AdawamenahMr. Othman:المتحدث -



 
 
11:45-12:15 

 
   ready environments-Main pillars for digital forensic    :االوليالجلسة 

 

 البنك المركزي األردني –مدیر وحدة االستجابة لحوادث األمن السیبراني ،  أحمد علیان: األستاذ المتحدث-
 

12:15 – 12:45 
 

   Forensic Techniques Malware :(Demo)      :الثانیة الجلسة 
 

Speaker: Mrs. Paula Januszkeiewicz (CEO Security, MVP ),Poland 
 

 
12:45 – 13:00 

 

 
 اسـتراحــة

    Cyber Risk Associated with Digital Banking and     : الثالثةالجلسة  13:00-13:45
Open Finance 

 

 : المتحدثان 
    بنوك مصررئیس لجنة األمن السیبراني، اتحاد  األستاذة عبیر خضر، - 
 ،جمھوریة مصر العربیة البنك األھلي المصري  المعلومات،    رئیس قطاع أمن  
 المركزي األردني    البنك رئیس، قسم الخدمات المالیة الرقمیة،، األستاذ محمد دویك-

 

   Anatomy of APT and Financial Operations     :حلقة نقاش 15:00 -13:45
 

 : المتحدثون
- Ms. Berfin Gokoglu, Regional Security, Compliance and Identity lead - 
Microsoft Company    

- Mr. Maher Yamoot, Security Researcher- Kaspersky     
- Mr. Othman Adawamenah, Territory Manager - Mandiant 

Moderater : Mr. Ala Zayadeen, Information Security and Data Protection 
Senior Manager - JOPACC 

 وحفل غداء  للملتقى  إنتھاء أعمال الیوم األول  15:00
 
 

 
16:00 – 19:00   

 

 

 برعایة البنك العربي اإلسالمي الدولي 
 یعقد إتحاد المصارف العربیة 

 حول:  اللقاء الحواري األول لتمكین المرأة في صنع القرار االقتصادي والمصرفي 
 الفوائد العامة والعملیة"  -تعلّـم أساسیـات المھـارات المصرفیـة  "تمكین المـرأة في

 عمان  –فندق انتركونتیننتال 
 
 
 
 

   2022/ 02/ 23الثاني: األربعاء  الیوم 
 

 قھوة الصباح  9:00 – 08:30
 

 Threat Intelligence and Information Sharing Cyber:     األولى الجلسة  10:00 – 9:00
 

 
 



 مجموعة بنك بیبلوس، لبنان  -رئیس إدارة أمن المعلومات  ،األستاذ جان میشال كوكباني:المتحدث 
 

 Adopting the COBIT 2019 framework and the NIST“ الثانیة:الجلسة  10:30 – 10:00
Critical Infrastructure CybersecurityFramework for Improving  

 جمعیة ضبط   -مختص في مجال مخاطر وتدقیق أنظمة المعلومات    خبیر  ، السید نادر قاحوش  المتحدث:
   )ISACA – Amman Chapter( وتدقیق نظم المعلومات  

 إستراحة  10:45 – 10:30

  gend to end Security OfferinMicrosoft Zero Trust      الجلسة الثالثة:  10:45-11:30

 
    Speaker: Ms. Berfin Gokoglu, Regional Security, Compliance and  
                     Identity lead - Microsoft Company    

 Requirements of Cybersecurity Frameworks Practicalالرابعة: الجلسة  11:30 - 12:00

  ، مدیر إدارة المخاطر، البنك العربي اإلسالمي الدولي : عبد الكریم عرسان سكريالمتحدث 

 إستراحة    12:15 – 12:00
  :الرابعةالجلسة  14:00 – 12:15

  Session 1: 
“Banking Security: Challenges, Predictions, & Solutions” 

  Speaker:  Mr. Dan Caban, Senior Manager- Mandiant Services, 
Emerging Markets – META. 

 Session 2: 
“The Defender’s Advantage your Security Defenses” 

  Speaker: Mr. Jamil Abu Aqel, Mandiant Sales Engineering Director 
   :المتحدثون/الختامیةالجلسة  14:00-15:00

 

 لبنان  –رئیس إدارة أمن المعلومات في مجموعة االعتماد اللبناني  ،األستاذ طوني شبلي  -
خضر،  - عبیر  السیبرانياألستاذة  األمن  لجنة  مصر /رئیس  بنوك  أمن ،  اتحاد  قطاع  ورئیس 

     البنك األھلي المصري/المعلومات
 مجموعة بنك بیبلوس،    -رئیس إدارة أمن المعلومات  ،األستاذ جان میشال كوكباني  -
 البنك المركزي األردني –رئیس وحدة اإلستجابة لحوادث األمن السیبراني أحمد علیان، االستاذ   -

 

رئیس مجلس ادارة جمعیة ضبط وتدقیق نظم المعلومات،   االستاذ تامر العجرمي  :دیر الحلقةی
ISACA–  Amman Chapter 

 

   وتالوة التوصیات إنتھاء أعمال الملتقى   15:00
 حفل الغداء 15:15

 

سبا تعدیل البرنامج بما یرایحق إلتحاد المصارف العربیة : مالحظة  ه منا


