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 2019 يوما 12، القاهرة 018718 املرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات :ىلا  
 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:
 

 " األمن السيبرانيأساسيات الدورة التدريبية حول "
 2019 يونيو 20-16 المملكة العربية السعودية،-الرياض

 ،حتية طيبة وبعد
 

 الرياضب ظيمهاواليت سوف يتم تن" األمن السيبرانيأساسيات يسرين أن أدعوكم للمشاركة يف الدورة التدريبية حول "
ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت هذا التدريب  . 2019 يونيو 20اىل  16خالل الفرتة من  ،اململكة العربية السعودية –

لالحتاد الدويل ميز شبكة مراكز التحتت رعاية  األمن السيرباينكجزء من برنامج   جامعة نايف العربية للعلوم االمنيةبالتعاون مع 
 باملنطقة العربية.لالتصاالت 
 

 .العربيةو سيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية باللغة االجنليزية 
 

 .األمن السيرباينيات عمل اليت حتكم وحتدد تمببادئ البيانات والتكنولوجياشاركني املتزويد إىل دف هذا التدريب يه
 لتدريبوفر ايسو الدور املتكامل للمتخصصني يف جمال األمن السيرباين. على األمن السيرباين و على أمهية املشاركني  وسيتعرف
اهليكل و  يسيةستعلم اخلربة حيث ميكن للمستخدمني استكشاف مبادئ األمن السيرباين التأ يةيكديناملالتوجيه الذايت و  التفاعلي

ملسائل األخرى من بني ا من املعلومات.يف جمال تكنولوجيا أ التكنولوجيات الناشئةو  احلوادثو  واهلجمات األمين وإدارة املخاطر
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 الفعالة.نظيمية وعناصر السياسات األمنية فهم مبادئ األمن الت 

 تقنيات واستخدامات معايري التشفري واملنتجات على تعرفال. 

 املتوفرة بالشبكة املضيفة.قنيات األمان تعريف شبكة وتو  ركيبت 

  اإلنرتنت واالتصاالتصف املعايري واملنتجات اليت تستخدم لفرض األمان على تكنولوجيا و. 

  بعدواليت عن لالسلكي النفاذ اية فرض األمان على صف كيفو. 

  تلك املخاطر نللتخفيف م لثلىونشر الطريقة املتنمية والرتميز وحتديد  اتالتطبيقمواطن خماطر تلخيص. 
 
 

ي ميكن حتميله الذ للتدريبهذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام تفصيلية عن العلومات املميكن االطالع على 
 (.اضغط هنا)الدويل لالتصاالت  بوابة أكادميية االحتادمن 

 
ة يحلكوموالشئون ا وأمن املعلومات املخاطرو  واملطابقة جمال األمن السيرباين املهنيني املبتدئني يفستهدف الدورة تهذه 

كذلك و  األمن السيرباينو  ونظم املعلومات تاملفاهيم األساسية يف جمال تكنولوجياب امملاإلالتعرف و بون يف الذي يرغوالقانونية 
 ذلك على أدوارهم.  وتأثرياتمن السيرباين الذين يودون فهم لغة ومبادئ اال

 
 مايو 30ه ايتم التسجيل هلذه الدورة التدريبية حصريا عن طريق اإلنرتنت على الرابط املذكور أعاله يف موعد أقص

 تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. حيث 2019
 

يب لالحتاد باملكتب اإلقليمي العر وملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال باملهندس/ مصطفي املهدي، مسؤول الربامج، 
رائد الراشدي، جامعة نايف / والسيد (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدويل لالتصاالت، على الربيد اإللكرتوين )

 .(Raed.alrashidi@nauss.edu.sa ) ، على الربيد اإللكرتوينالعربية للعلوم االمنية
 

 .نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية
 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،                  

 
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 

 ]تم التوقيع على األصل[

https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursecategoryextended&cat_id=:&course_id=1853:fundamentals-of-cyber-security&Itemid=478&lang=en
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 ي ـمـليـقر اإلـاملدي      

 
 

 


