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 إلى:

 

 في المنطقة العربية جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت  -

 في المنطقة العربية جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  -

 العربية  المنطقة الشركاء في  -

 في المنطقة العربية  لمؤسسات األكاديميةا -

 في المنطقة العربية  العالقة المنظمات اإلقليمية والدولية ذات -

 رؤساء ونواب الفرق االستشارية والمجموعات الدراسية اإلقليمية العربية  -

 
 

  

 "   أساسيات األمن السيبراني الدورة التدريبية عن بعد حول "  الموضوع: 

 ، السادةالسيدات وحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

 

التي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت   "أساسيات األمن السيبراني "  حول  عن بعد  للمشاركة في الدورة التدريبيةكم  تيسرنا دعو 

  السيبراني كجزء من برنامج األمن  ،  2022يناير    20إلى    19  من  خالل الفترةبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  

كز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية. وسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية  . تحت رعاية شبكة مرا

 

 .تمكين المشاركين من فهم مبادئ األمن السيبراني وأداء المهارات العملية في محاكاة لهجمات التصيد تهدف الدورة إلى

 

 سيتمكن المشاركون من:بنهاية الدورة، 

 

 . معرفة العناصر الرئيسية لألمن السيبراني ووصف أهميتها -

 . معرفة اتجاهات الهجمات السيبرانية والتمييز بين أنواعها -

 . معرفة كيفية التمييز بين التهديدات ونقاط الضعف والمخاطر في مجال األمن السيبراني  -

كتساب المهارات الالزمة إلجراء الخطوات  -  . العملية لمحاكاة الهجمات السيبرانيةا

كتساب المهارات الالزمة لتنفيذ الخطوات المتعلقة بتقصي أوجه الضعف -  . ا

كتساب المهارات الستخدام اآللة االفتراضية ومحاكاة الهجمات السيبرانية -  .ا
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التدريبية   الدورة  األمنية  االنظمة، مسؤولو  اتالشبكؤولو  مستستهدف هذه  العمليات  كز  األفراد  ،  وموظفي مرا إلى  باإلضافة 

 المهتمين باكتساب المزيد من المعرفة في مجال األمن السيبراني. 

 

بوابة  تحميله من  يمكن  الذي  للتدريب  العام  اإلطار  التدريبية من خالل  الدورة  هذه  كثر عن  أ معلومات  االطالع على  يمكن 

كاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت . كما يتم التسجيل لهذه الدورة التدريبية حصريا على الرابط 1(اضغط هنا على الرابط التالي )  أ

 . 2022يناير  12 أقصاهالمذكور أعاله في موعد 

 

بالمكتب اإلقليمي العربي ،  كبير مستشاري الدول العربية،  سيد/ احمد الراجحيالب لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال  

والدكتور عبد الرزاق المرجان، مدير مركز التميز    (ahmed.elraghy@itu.intعلى البريد اإللكتروني )لالتحاد الدولي لالتصاالت،  

واأل السيبرانية  اإللكتروني:للجرائم  البريد  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  في  الرقمية                                                                          دلة 

(AAlmargan@nauss.edu.sa-T.) 

 

 . الدورة التدريبية عن بعدنتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 

 [تم التوقيع على  األصل]

 

 عادل محمد درويش 

 مدير المكتب اإلقليمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
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