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 2020 فبراير 13القاهرة،  018897 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:

 
 " (CompTIA Security) األمن السيبرانيأساسيات الدورة التدريبية حول "

  2020أبريل  2لى إمارس  29 المملكة العربية السعودية،-الرياض
 ،تحية طيبة وبعد

 

 األمن السيبرانيأساسيات يسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدريبية حول "

(CompTIA Security) "خالل الفترة  ،العربية السعوديةالمملكة  – الرياضب والتي سوف يتم تنظيمها

جامعة ينظم االتحاد الدولي لالتصاالت هذا التدريب بالتعاون مع  . 2020أبريل  2لى مارس إ 29من 

لالتحاد شبكة مراكز التميز تحت رعاية  األمن السيبرانيكجزء من برنامج  نايف العربية للعلوم االمنية

 بالمنطقة العربية.الدولي لالتصاالت 

 

 .العربيةوسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة االنجليزية 

 
 التي تحكم وتحدد تبمبادئ البيانات والتكنولوجياشاركين المتزويد إلى دف هذا التدريب يه

الدور المتكامل على األمن السيبراني وعلى أهمية المشاركين  وسيتعرف .األمن السيبرانيعمليات 

تعلم  يةيكديناملالتوجيه الذاتي و التفاعلي لتدريبوفر ايسوالسيبراني. للمتخصصين في مجال األمن 

الهيكل األمني وإدارة و سيسيةالخبرة حيث يمكن للمستخدمين استكشاف مبادئ األمن السيبراني التأ

من بين  من المعلومات.في مجال تكنولوجيا أ التكنولوجيات الناشئةو الحوادثو والهجمات المخاطر

  ساسيات األمن السيبراني، سيتم تغطية المواضيع التالية:بأالمسائل األخرى ذات الصلة 
 

 الفعالة.نظيمية وعناصر السياسات األمنية فهم مبادئ األمن الت 
 تقنيات واستخدامات معايير التشفير والمنتجات على تعرفال. 
 ضيفة.المتوفرة بالشبكة المقنيات األمان تعريف شبكة وتو ركيبت 
 صف المعايير والمنتجات التي تستخدم لفرض األمان على تكنولوجيا اإلنترنت و

 .واالتصاالت
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 بعدوالتي عن لالسلكي النفاذ اية فرض األمان على صف كيفو. 
  للتخفيف  مثلىونشر الطريقة التنمية والترميز وتحديد  اتالتطبيقمواطن مخاطر تلخيص

 .تلك المخاطر من

 

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

 (.غط هنااض)الدولي لالتصاالت  بوابة أكاديمية االتحادالذي يمكن تحميله من 
 

وأمن  المخاطرو والمطابقة مجال األمن السيبراني المهنيين المبتدئين فيستهدف هذه الدورة ت

المفاهيم األساسية في مجال ب ماملاإلالتعرف وبون في الذي يرغة والقانونية يلحكوموالشئون االمعلومات 

من السيبراني لغة ومبادئ األك الذين يودون فهم كذلو األمن السيبرانيو ونظم المعلومات تتكنولوجيا

 ذلك على أدوارهم.  وتأثيرات

 

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

 تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. حيث 2020 رسما 23اه موعد أقص

 

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

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

 ، على البريد اإللكترونيرائد الراشدي، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية /والسيد

( RAlrashidi@nauss.edu.sa). 

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 

 مهندس/ صالح الدين معرف                                                              

 
 ]تم التوقيع على األصل[

 
 

 القائم بأعمال المدير اإلقليمي       
 لمكتب االقليمي للدول العربيةل       
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