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CYBERWEEK IS INTRODUCING FUN FOR FAMILIES

Isolation. Addiction. Online Predators. Cyberbullying. Stalking. 
Parents are increasingly concerned about cyber bullying and that their children may give out too much personal 
information to strangers. How can you help protect your family and keep your kids safe online? 

Get involved with talks, cyber games and activities at HITB+CyberWeek, where the world’s top thinkers and cyber 
security experts share their latest knowledge, ideas and techniques.

Emirates Palace,
Abu Dhabi, United Arab Emirates

October 12, 2019
9AM – 6PM

FAMILIES
Register Now https://cyberweek.ae

100+ ACTIVITIES | 6 DAYS | 1 EVENT 
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LEARN HOW TO INTEGRATE CYBERSECURITY IN YOUR DAILY LIVES.

HITB+CyberWeek answers all your questions at one event. Learn about tools, tactics and techniques 
to help navigate our cyber world.

Presentations Activities

Social Media Story
A story revolving around a day in the life of 
a teenager, illustrated through an Instagram 
profile that exposes the dangers of social 
media.

Cyber Smart
Parents can learn about the cyber threats 
that kids are exposed to through this 
presentation.

Cyber Careers Talk
Parents can learn more about careers in 
Cybersecurity.

The Hacking of Everything
See how social media privacy can be breached, 
the problems with weak passwords, and how 
everyday devices like home WiFi and smart 
TVs can be hacked.

VR Secure
Network security attacks are translated 
into visual and audible patterns that kids 
can quickly recognize and learn.

Who Wants to be Cyber Smart?
Compete in a cyber game show, similar in 
style to ‘Who wants to be a Millionaire?’, 
and be in the running for rewards for the 
whole family.

Cyber Cinema
Learn about cybersecurity… and beyond 
through an educational and fun video!

Game of Cyber Threats
Help your children learn how to use the 
Internet safely while having fun using 
interactive mobile games.

Cyber Heroes
Brings to life our cyber world along with an 
interview with Comics Heroes founder, Gary 
Berman.

Key Note Speech
A speech from a subject matter expert with 
a focus on the key risks faced by kids and 
parents online.
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لعائالتيحمل المرح إللكتروني األمن سبوع أ

.العزلة/اإلنعزال.إلدمان.إللكترونيالتنمر . إلنترنتشبكةعبراألشرارنوالمحتال.التّعقب خلسة

كيف لك أن تحمي عائلتك. يزداد قلق الوالدين من تعرض أطفالهم للتنّمر اإللكتروني، واحتمال إفصاحهم عن الكثير من المعلومات الشخصية للغرباء
وتبقي أطفالك آمنين في الضاء اإللكتروني؟

اء األمناإللكترونياأللمعإللكترونياألمن سبوع أاألنشطة التي يحفل بهاة،لعاب اإللكترونيألو، الحواراتشارك في  ، حيث يتبادل المفكرون وخب
هم، وأساليبهم .في العالم أحدث معارفهم، وأفكار

االمارات قصر
، االمارات العربية المتحدة ابوظب

يمكن للعئالت
https://cyberweek.aeاإللكترونيزيارة الموقععبر لتسجيلا

فعالية واحدة |أيام٦ |نشاط100أكثر من 

١٢،٢٠١٩تشرين األول/ أكتوبر

مساءً ٦إلى صباًحا ٩

https://cyberweek.ae/
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حياتك اليومية منجزءاً ال يتجزأإللكترونيألمن تجعل منتعلم كيف 

تنقل في الفضاء على الالتي تساعد وألساليبوالوسائلدواتألتعّرف على. ةواحدةفعاليفي ةالسئلجميع عن األمناإللكتروني سبوع يجيب أ
إللكتروني بأمان

العروض التقديمية

إلجتماعيتواصل الةقص
ً يومتتناول قصة هي  اجرى توضيحه، يافعشاب حياة في ا

وني الذي إللكترانستغرامشخصي في تطبيق ملف باإلستشهاد
.وسائل التواصلاالجتماعييبين مخاطر

إللكتروني االذكاء 
هذا العرض التقديمي التعرف علىنيلوالدليمكن لتهديداتاعبر 

ها إللكترونية همالتي يتعرض ل .  صغار

ألمن إللكتروني قطاعمهنإستعراض
فيةالوظائف المتاحللوالدين التعرف على المزيد منيمكن
.إللكترونياألمن قطاع

الخطاب الرئيس
برزأيركز فيه علىخطاباً إللكتروني ألمن أحد خبراءيلقي

، ونيوالوالدين في الفضاءااللكترالصغارالمخاطر التي تواجه 
ها .وطرق التصدي ل

األنشطة

كل شيءة التي تطالقرصنال
تماعي، التواصلاالجفي وسائلخصوصيةالعلى طرق انتهاكتعرف 

تتعرضوكيف ة،الضعيفالمروركلمات الناجمة عن والمشكالت
ًّ، مثل الشبكات ا السلكية واي األجهزة اإللكترونية التي تستخدم يوميا

.ة للقرصنةالتلفزيزن الذكيفاي، وأجهزة 

منآلالواقع اإلفتراضي 
ية جرى تجسيد الهجمات التي تهدد أمن الشبكات بنماذج مرئ

ها بسرعة .ومسموعة يستطيع الصغار إدراكها والتعلم من

إللكتروني؟اكتساب الوعي من يريد 
من يريد ان "ةمسابقلةمشابهتحّدى المنافسين في لعبة إلكترونية 

.ةالعائلأفرادالجوائز لجميعواربح ، "اً يصبح مليونير

إللكتروني الفضاءأبطال 
هد  Comicمؤلفمعمقابلةعش تجربة الفضاءاإللكتروني، وشا

Heroesغاري بيرمان.

ةإللكترونيالسينما 
ى عرٌض مرئي تعليميٌّ وترفيهي يهدف من بين ما يهدف إل

.  التعريف باألمناإللكتروني

ةإللكترونيلعبة التهديدات 
نما بيالنترنت بامان استخدام شبكةتعلم على ساعد أطفالك 

هاتف المتنقل التفاغلية .تستمتعون بألعاب أجهزة ال


