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 2019 سبتمبر 17القاهرة،  018795 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات :ىلا  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة          

للفرق االستشاريةاإلقليميين الرؤساء والنواب           

والمجموعات الدراسية                

)بقطاع التقييس والتنمية والراديو(          
 
 
 

  

 

 الموضوع:

 

 األشياء"أنترنت أمن "الدورة التدريبية حول 

 2019أكتوبر   31- 27المملكة العربية السعودية، -الرياض

 ،،تحية طيبة وبعد،

 

االتحاد الدولي  ينظم حيث. المذكورة اعالهيسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدريبية 

العربية للعلوم االمنية كجزء من برنامج أنترنت بالتعاون مع جامعة نايف هذه الدورة التدريبية لالتصاالت 

 األشياء تحت رعاية شبكة مراكز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية.

 

 .واللغة االنجليزية سيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة العربية

 

حول "أمن إنترنت دف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين برؤى وممارسات مكثفة ته

 األشياء".
 سيكون المشاركون قادرين على: التدريبية،بنهاية الدورة              

 عليها والتعرف التكنولوجي والنظام األشياء إنترنت بنية مكونات تحديد. 

 واسع نطاق على المستخدمة األشياء إنترنت بروتوكوالت وظيفة شرح. 

 بينها والتمييز األمنية المفاهيم معرفة. 

 األشياء إنترنت بيئة نظام على األمنية المفاهيم تطبيق إظهار. 

 األشياء إنترنت بيئة نظام في الموجودة األمنية الضعف نقاط تحليل . 

 األشياء إنترنت بيئة نظام على األشياء إنترنت أمن معايير تطبيق وصف 
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يمكن االطالع على المعلومات التفصيلية عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي 

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

 

الذكية  لموظفين التقنيين العاملين في مشاريع المدنتستهدف المهندسين واالتدريبية هذه الدورة 

والمنظمين، وصانعي السياسات، ومشغلي االتصاالت، والمصنعين واألوساط األكاديمية. أن المؤسسات 

ت األشياء وتطبيقات المدن الذكية واألفراد اآلخرين الذين يرغبون في بناء قدراتهم في مجال تكنولوجيات إنترن

 هم أيضا مرحب بمشاركتهم في هذا البرنامج التدريبي.

 

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

 حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. 2019أكتوبر  10أقصاه 

 

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

( والسيد/ mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالعربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني )

 (.alrashidi@nauss.edu.sarمنية، على البريد اإللكتروني )رائد الرشيدي، جامعة نايف العربية للعلوم اال

 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية.

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 

 مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                 

          

 

 ]تم التوقيع على األصل[

 
 المدير االقليمي                                     
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