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 2020 فرباير  25القاهرة،  018901 املرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم مجيع إدارات :ىلإ  
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت          
 الشركاء يف الدول العربية          

        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية           
قليمية والدولية ذات العالقة املنظمات اإل           
االستشارية للفرق اإلقليميني  والنواب رؤساءال           
        واجملموعات الدراسية          

والتنمية والراديو( بقطاع التقييس )           
   

 املوضوع:
 

 "  (+CompTIA Security) األمن السيربان حول "املتقدمة الدورة التدريبية 
 2020  أبريل 9 –  5 اململكة العربية السعودية،-الرايض

 ، حتية طيبة وبعد

 
واليت  " (+CompTIA Security)     يربان ـالساألمن حول " املتقدمة اركة يف الدورة التدريبيةـرين أن أدعوكم للمشـيس

ينظم االحتاد الدويل   .2020أبريل  9إىل  5خالل الفرتة من  ،اململكة العربية السعودية – لرايضاب سوف يتم تنظيمها
شبكة  حتت رعاية  األمن السيبرباينكجزء من برانمج   جامعة انيف العربية للعلوم االمنيةمع لالتصاالت هذا التدريب ابلتعاون 

 ابملنطقة العربية. لالحتاد الدويل لالتصاالت مراكز التميز 
 

 واللغة اإلجنليزية.  العربيةسيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية ابللغة 
 

بكات من  واألدوات والتقنيات الالزمة لتعلم كيفية محاية الش تزويد املشاركني مبهارات متقدمةهذا التدريب مصمم ل
الضعف وضمان خصوصية العمالء وبناء اهلياكل األساسية    ناطقوحتديد م  اصول املؤسساتوأتمني    أنواع خمتلفة من اهلجمات
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 CompTIA) من بني خمتلف املواضيع األمنية املتقدمة الرئيسية املتعلقة بشهادة مجعية صناعة تكنولوجيا احلوسبة  .منةاآلنظم الو 

Security+)  سيتم تغطية املواضيع التالية، فانه: 
 

 . وعناصر السياسات األمنية الفعالة املؤسساتاملبادئ املتقدمة ألمن  ✓
 . التقنيات املتقدمة واستخدامات معايري التشفري  ✓
 .التثبيت والتكوين املتقدم لتقنيات األمان القائمة على الشبكة واملضيف ✓
 .املعايري واملنتجات املتقدمة املستخدمة لفرض األمان على تقنيات الويب واالتصاالت ✓
 .احلماية املتقدمة للوصول الالسلكي عن بُعد ✓
 .  الرتميز وحتديد طريقة التطوير والنشر املصممة لتخفيفهامهددات و لتطبيقات املتقدمة ا ✓

 
الذي ميكن حتميله  هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريبتفصيلية عن العلومات املميكن االطالع على 

 (.اضغط هنا)الدويل لالتصاالت    بوابة أكادميية االحتاد من 

 

املخاطر  خماطر الشبكات  حملليو ، دققي شبكات احلاسوبومملتخصصني يف األمن السيرباين، استهدف هذه الدورة ت
ساسيات األمن السيرباين. ابإلضافة  أبة  الذين لديهم معرفواملهنيني القانونيني    ات واهليئات والشركاتاحلكوم  من  وأمن املعلومات

 .األمن السيرباين ومسؤويل تكنولوجيا املعلومات كوادرو  الشبكات إىل مهندسي
 

مارس  20أقصاه يتم التسجيل هلذه الدورة التدريبية حصراي عن طريق اإلنرتنت على الرابط املذكور أعاله يف موعد 
 حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. 2020

 
الربامج، ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد  وملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال ابملهندس/ مصطفي املهدي، مسؤول 

دي، جامعة انيف يرائد الرش /والسيد (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدويل لالتصاالت، على الربيد اإللكرتوين )
 . (RAlrashidi@nauss.edu.sa) ، على الربيد اإللكرتوينالعربية للعلوم االمنية

 
 .نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

 
 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،                   

 

 مهندس/ صالح الدين معرف                                                               
 ]تم التوقيع على األصل[ 

 القائم أبعمال املدير اإلقليمي       
 لمكتب االقليمي للدول العربيةل      
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