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الدورة التدريبية عن بعد حول "حتليل برامج الفدية الضارة :آلية تشفري وفك تشفري امللفات"

إىل :مجيع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية
مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

الشركاء يف الدول العربية

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

واجملموعات الدراسية

حتية طيبة وبعد،
يسران دعوتكم للمشاركة يف الدورة التدريبية عن بعد حول "حتليل برامج الفدية الضارة :آلية تشفري وفك تشفري
امللفات" ،اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون مع جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،خالل الفرتة من  7إىل 8

أبريل  ،2021كجزء من برانمج األمن السيبرباين حتت رعاية شبكة مراكز التميز لالحتاد الدويل لالتصاالت ابملنطقة العربية.
وسيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية ابللغة اإلجنليزية.
هتدف الدورة إىل شرح طبيعة برامج الفدية الضارة كنموذج من أحد الربجميات اخلبيثة املستخدمة على نطاق واسع من
قبل املهامجني السيربانيني وجمرمي اإلنرتنت وكذلك تعلم كيفية الكشف عن وحتليل ومحاية نفسك وشركتك من هجمات الفدية
الضارة.
بنهاية هذه الدورة التدريبية ،سيصبح لدى املشاركني القدرة على اإلملام ابملعارف واملهارات التالية:
االتحاد الدولي لالتصاالت – المكتب االقليمي العربي • القرية الذكية • مبنى رقم  • 147الدور الثالث •  6أكتوبر • الجيزة • مصر
هاتف • 202 3537 1777 :فاكس • 202 3537 1888 :الموقع االلكتروني • www.itu.int :البريد االلكترونيITU-RO-ArabStates@itu.int :
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• تعريف برامج الفدية الضارة واهلدف منها.
• أنواع وتوجهات برامج الفدية الضارة

•
•
•
•

آلية التشفري وفك التشفري اليت تستخدمها برامج الفدية الضارة.
تنسيق ملفات نظام التشغيل ويندوز (.)Windows
املقارنة بني ملف برامج الفدية الضارة وملف عادي ابستخدام أداة (.)hex view
استخدام جهاز ظاهري.

تشكل هذه الدورة التدريبية قيمة عظيمة ابلنسبة ملديري األمن السيرباين ،واملهندسني ،واألطقم التقنية ،ومشغلي
االتصاالت اهلاتفية ،واملديرين العاملني يف منظمات حكومية وشركات صناعية وجهات أكادميية ،ابإلضافة إىل األفراد املهتمني
ابهلجمات السيربانية اليت تُنفذ عرب برامج الفدية الضارة.
كما ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله
من بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت على الرابط التايل (اضغط هنا) .1كما يتم التسجيل هلذه الدورة التدريبية حصراي
على الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه  30مارس .2021
ملزيد من املعلومات ،ميكنكم االتصال ابملهندس /مصطفي املهدي ،مسؤول الربامج ،ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،على الربيد اإللكرتوين ( )mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.intوالدكتور /عبد الرزاق مرجان ،مدير مركز
التميز يف اجلرائم السيربانية واألدلة اجلنائية الرقمية ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،على الربيد اإللكرتوين (T-
.)AAlmargan@nauss.edu.sa
نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية عن بعد.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،

[تم التوقيع على األصل]

1
https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/ransomware-analysis-file-encryption-anddecryption-mechanism
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