
 

 االتحاد الدولي لالتصاالت

 (ARO) المكتب اإلقليمي العربي
 

 مصر •الجيزة  •أكتوبر  6 •الدور الثالث  • 147مبنى رقم  •القرية الذكية  •المكتب االقليمي العربي  –االتحاد الدولي لالتصاالت 
 ArabStates@itu.int-RO-ITU: البريد االلكتروني • www.itu.int: الموقع االلكتروني • +202 3537 1888: فاكس • +202 3537 1777: هاتف

 

 

 2019 يوليو 23القاهرة،  018744 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات :ىلإ  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

 " ستباقيإدارة الجرائم السيبرانية: نهج إالدورة التدريبية حول "

 2019 سبتمبر 20 - 16تونس العاصمة، تونس، 

 ،تحية طيبة وبعد
 

" ستباقيإم السيبرانية: نهج دارة الجرائإيسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدريبية حول "

ينظم  .2019 سبتمبر 20لى إ 16خالل الفترة من  ،تونس –بتونس العاصمة  والتي سوف يتم تنظيمها

( كجزء S2Tبتونس ) تونس لألقطاب الذكية مؤسسة االتحاد الدولي لالتصاالت هذا التدريب بالتعاون مع

بالمنطقة لالتحاد الدولي لالتصاالت شبكة مراكز التميز تحت رعاية  من السيبرانياألمن برنامج 

 العربية.

 

 .العربيةو االنجليزية والفرنسيةسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة 

 
بناء المعرفة في األساليب الحالية والتكنولوجيات المستخدمة في الجريمة إلى هذا التدريب  يهدف

إدارة الجرائم السيبرانية: نهج بالسيبرانية، وتزويد المشاركين برؤى واسعة والممارسات المتعلقة 

 .استباقي

 

 :سيغطي المواضيع التالية هذا التدريب

 الحالة؛ ودراسات السيبرانية الجريمة إحصاءات ومناقشة عرض 
 عنها؛ والكشف السيبرانية الجريمة منعأساليب  شرح 
 وإجراءاتها؛ وسياساتها السيبرانية الجرائم لعمليات مفصل وصف 
 ؛السيبرانية الجرائم إدارة ألنشطة مفصل فهم تقديم 
 الرقمي؛ التحقيق مهمة وأساسيات التحقيق عملية شرح  
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 ومعالجتها اإللكترونية األدلة تحديد في والتوجيه الدعم تقديم. 
 

الجريمة السيبرانية ومحترفي  يق فيحقتلمديرين المسؤولين عن فرق الا ستهدفهذه الدورة ت

باألمن السيبراني والجريمة السيبرانية. المؤسسات األخرى  المهتمينتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

في مجال األمن السيبراني والجريمة السيبرانية مدعوون أيضا  ملذين يرغبون في بناء قدراتهراد اواألف

 .إلى المشاركة في هذا البرنامج التدريبي

 

 هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريبتفصيلية عن المعلومات اليمكن االطالع على 

 (.اضغط هنا)الدولي لالتصاالت  بوابة أكاديمية االتحادالذي يمكن تحميله من 
 

يتم التسجيل لهذه الدورة التدريبية حصريا عن طريق اإلنترنت على الرابط المذكور أعاله في 

 حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. 2019ر بسبتم 6 موعد أقصاه

 
ولمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالمهندس/ مصطفي المهدي، مسؤول البرامج، بالمكتب 

 (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaاإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني )

 الذكية لألقطاب تونسمؤسسة  ،مكلفة بالتنسيق مع االتحاد الدولي لالتصاالت جراية، ىوالسيدة/ هد

 .(houda.jarraya@s2t.tn; houda.jarraya@gmail.com) ، على البريد اإللكتروني(S2T) بتونس

 
 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،                  
 
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                              

 

 المدير االقليمي             
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