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 إلى:

 

 في المنطقة العربية جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت  -

 في المنطقة العربية جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  -

 العربية  المنطقة الشركاء في  -

 في المنطقة العربية  لمؤسسات األكاديميةا -

 في المنطقة العربية  العالقة المنظمات اإلقليمية والدولية ذات -

 رؤساء ونواب الفرق االستشارية والمجموعات الدراسية اإلقليمية العربية  -

 
 

  

 " تحليل برامج الفدية الضارة: آلية تشفير وفك تشفير الملفات الدورة التدريبية عن بعد حول "  الموضوع: 

 ، السادةالسيدات وحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

 

تحليل برامج الفدية الضارة: آلية تشفير وفك تشفير  "  حول  عن بعد  كم للمشاركة في الدورة التدريبيةتيسرنا دعو 

  26إلى   25من   خالل الفترةالتي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  "الملفات 

كتوبر   كز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية. ،  2021أ كجزء من برنامج األمن السيببراني تحت رعاية شبكة مرا

 . ة باللغة اإلنجليزيةوسيتم تقديم هذه الدورة التدريبي

 

شرح طبيعة برامج الفدية الضارة كنموذج من أحد البرمجيات الخبيثة المستخدمة على نطاق واسع    تهدف الدورة إلى

ومجرمي اإلنترنت وكذلك تعلم كيفية الكشف عن وتحليل وحماية نفسك وشركتك من    من قبل المهاجمين السيبرانيين

 هجمات الفدية الضارة. 

 

 بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

 

 تعريف برامج الفدية الضارة والهدف منها. -

 .أنواع وتوجهات برامج الفدية الضارة -

 .الفدية الضارة آلية التشفير وفك التشفير التي تستخدمها برامج  -

 .(Windowsتنسيق ملفات نظام التشغيل ويندوز ) -

 . (hex viewالمقارنة بين ملف برامج الفدية الضارة وملف عادي باستخدام أداة ) -

 . استخدام جهاز ظاهري -
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ية، مديري األمن السيبراني، والمهندسين، واألطقم التقنية، ومشغلي االتصاالت الهاتفتستهدف هذه الدورة التدريبية 

بالهجمات   المهتمين  األفراد  إلى  باإلضافة  كاديمية،  أ وجهات  صناعية  وشركات  حكومية  منظمات  في  العاملين  والمديرين 

 .السيبرانية التي تُنفذ عبر برامج الفدية الضارة

 

كثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي يمكن تحميله من    يمكن االطالع على معلومات أ

كاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت على الرابط التالي ) . كما يتم التسجيل لهذه الدورة التدريبية حصريا على 1( ضغط هناا بوابة أ

كتوبر  15 أقصاهالرابط المذكور أعاله في موعد   . 2021  أ

 

مسؤول البرامج، بالمكتب اإلقليمي العربي  لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالمهندس/ مصطفي المهدي،  

التميز    والدكتور/ عبد الرزاق مرجان، مدير مركز (  mustafa.almahdi@itu.intلالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني )

اإللكتروني  البريد  على  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الرقمية،  الجنائية  واألدلة  السيبرانية  الجرائم                                        في 

(AAlmargan@nauss.edu.sa-T.) 

 

 . ه الدورة التدريبية عن بعدنتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذ

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 [توقيع على  األصل

 

 

 عادل محمد درويش 

 مدير المكتب اإلقليمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
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