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 2020 أغسطس 31القاهرة،  018955 املرجع: 
   

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

        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية          
املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة           
للفرق االستشارية اإلقليميني الرؤساء والنواب           

واجملموعات الدراسية                  
)بقطاع التقييس والتنمية والراديو(           

   

 املوضوع:
 

   "(DNSSEC) وامتداداتهأمساء النطاقات  نظام أمن"الدورة التدريبية عرب اإلنرتنت حول 
 2020 ربسبتم 21-27

 ، حتية طيبة وبعد

 
"  (DNSSEC)  وامتداداتهأمساء النطاقات    نظام  أمن"يف الدورة التدريبية عرب اإلنرتنت حول  للمشاركة    دعوتكميسران  

  سبتمرب   27إىل    21  خالل الفرتة من(  S2T)   تونس لألقطاب الذكية  مؤسسة  معاليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون  
سيتم تقدمي و  ابملنطقة العربية.لالحتاد الدويل لالتصاالت شبكة مراكز التميز حتت رعاية السيرباين من األكجزء من برانمج ،  2020

 .جنليزيةاإلابللغة هذه الدورة التدريبية 
 

 : التالية احملاور    التدريب  سيغطيكما    ،خاطراملو   مهية األ  من حيث  السيرباين  مناأل  وتقنيات  مبادئ   سريكز علىهذا التدريب  
 
 . (DNSأمساء النطاقات ) ألمن األساسية  املفاهيم فهم ▪
 .لشبكتك( DNSSEC) امتداداتهأمساء النطاقات و  نظام أمن يدعم حملل تكوين كيفية  على تعرفال ▪
 .لنطاقاتك األساسي (DNSSEC) امتداداتهأمساء النطاقات و  نظام أمن تكوين كيفية  على تعرفال ▪
 .لشبكاتك العكسية( DNSSEC) امتداداتهأمساء النطاقات و  نظام أمن سجالت تكوين كيفية  على تعرفال ▪
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 . (DNSSEC) امتداداتهأمساء النطاقات و  نظام أمنبـ املتعلقة واإلجراءات ابألدوات درايةال ▪
 . وإصالحها  ألساسية( اDNSSEC)امتداداته  أمساء النطاقات و   نظام  أمن  مشكالت  استكشاف  كيفية  على  تعرفال ▪
 
الدورة    ستهدفت السجالت  و   املهندسنيهذه  يف  التقنيني  واملوظفني  والشبكات  األنظمة  ألمساء    واملسجلنيمسؤويل 
صانعي القرار ومديري املشاريع واالسرتاتيجيني ابإلضافة إىل املستشارين واملتخصصني يف األمان الذين   ستهدفتكذلك  .  النطاقات

 جمال  يف  قدراهتم  بناءب  املهتمني  واألفراد  ( DNSSECامتداداته )أمساء النطاقات و   نظام  حيتاجون إىل فهم أعمق لكيفية عمل أمن
 .السيرباين األمن

 
بوابة  عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من  أكثر  معلومات  ميكن االطالع على  

 (. اضغط هنا )  على الرابط التايل   أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

سبتمرب    14هلذه الدورة التدريبية حصراي عن طريق اإلنرتنت على الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه  يتم التسجيل  كما  
 .تفاصيل دفع الرسوم موضحة أيضاً ابلرابط تتوفر حيث . 2020

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

مكلفة ابلتنسيق مع والسيدة/ هدي جراية،   (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدويل لالتصاالت، على الربيد اإللكرتوين ) 
مؤسسة   لالتصاالت،  الدويل  اإللكرتوين (S2T)   بتونس  الذكية  لألقطاب  تونساالحتاد  الربيد  على   ، 

(houda.jarraya@s2t.tn; houda.jarraya@gmail.com .) 
 

 عرب اإلنرتنت.  نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

                    
 ،،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام             

 
 

                                                                                     
 ]تم التوقيع على األصل[ 

                                                                                                                                    
                                   عادل درويش

 اإلقليمي املكتب مدير                                   

 الحتاد الدويل لالتصاالتا                                                                      
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