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 2019 كتوبرأ 6القاهرة،  018808 المرجع:
   

 جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية :ىلإ  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

 المؤسسات األكاديمية في الدول العربية              

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

 " األدلة الرقميةحول "الدورة التدريبية 

 2019نوفمبر  21 - 19، المملكة العربية السعودية -رياض ال

 تحية طيبة وبعد،

 

والتي سوف يتم " األدلة الرقميةحول " المتقدمة يسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدريبية

ينظم   .2019 نوفمبر 21لى إ 19، خالل الفترة من المملكة العربية السعودية – الرياضبتنظيمها 

كجزء من مع جامعة نايف العربية للعلوم االمنية بالتعاون الدورة التدريبية االتحاد الدولي لالتصاالت 

  بالمنطقة العربية.لالتحاد الدولي لالتصاالت شبكة مراكز التميز تحت رعاية  األمن السيببرانيبرنامج 

 

أنشطة ملتقى الجرائم السيبرانية واألدلة الرقمية الذي  كجزء من هذه الدورة التدريبيةسيتم تنظيم 

 .(ضغط هنااالعربية للعلوم االمنية )نايف تنظمه جامعة 

 

 واللغة اإلنجليزية. العربيةسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة 

 

هو تزويد المشاركين بمهارات وأدوات وتقنيات متقدمة تتعلق الغرض من هذه الدورة التدريبية 

والمختبرات العملية. من بين الموضوعات المختلفة  المباشرة باستخدام المحاضرات ألدلة الرقميةبا

 ، سيتم تغطية الموضوعات التالية:باألدلة الرقميةالمتعلقة 
 

 ةالرقمياألدلة في  ةمقدم 

 الجرائم االلكترونية 

  األدلة الرقميةأدوات 

 .االثباتات الرقمية 
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 :، سيتمكن المشاركون منالدورة التدريبيةنهاية ب

 ةالرقميعملية األدلة  تطوير. 

 استخدامااألكثر  الرقمي اإللمام باستخدام أدوات التحقيق. 

 هاالقدرة على االستجابة للجريمة الرقمية وحماية مسرح. 

  الخاصة بها وأنظمة التشغيل والتخزين الرقميةاألدلة تعلم كيفية جمع وتحليل بيانات. 

  النقالة  األدلة الرقمية للهواتفالقدرة على فهم وكتابة تقرير جنائي رقمي بما في ذلك

 البريد اإللكتروني. وجرائم

  تحديد المجاالت الشائعة لنشاط البرامج الضارة وخصائص أنواع مختلفة من ملفات

 البرامج الضارة.

 دخل المتعلقة بالتحقيق في سيناريوهات الت مباشرةالستجابة الاء بثقة لالمقدرة على األد

 الرقمي.

 

يمكن االطالع على المعلومات التفصيلية عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب 

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

 

محترفي األمن السيبراني وإخصائي تحليل أمن األنظمة وفريق االستجابة موجهة ل هذه الدورة

لطوارئ الحاسوب وإنفاذ القانون وأي شخص مهتم باألدلة الرقمية. باإلضافة إلى مسؤولي أنظمة 

 األمن السيبراني ومسؤولي تقنية المعلومات. يالتشغيل ومتخصص

 

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

 حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. 2019 نوفمبر 10موعد أقصاه 

 

ؤول ــس/ مصطفي المهدي، مس، يمكنكم االتصال بالمهندعن هذه الدورة ولمزيد من المعلومات

               االت، على البريد اإللكترونيـالبرامج، بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتص

(mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa) االمنية، على دي، جامعة نايف العربية للعلوم يرائد الرش /والسيد

 .(RAlrashidi@nauss.edu.saالبريد اإللكتروني )

 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية.

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 

 مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                 

 

 ]تم التوقيع على األصل[

 

 

 المديـر اإلقـليـمـي                  
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