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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقلیمي العربي

 
 

 2017نوفمبر   29، القاھرة                                                         018428 المرجع:
   

 جمیع إدارات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات العربیة  إلى:
 وھیئات تنظیم االتصاالت العربیة    
 وجمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت والشركاء في الدول العربیة    
 والمنظمات االقلیمیة والدولیة ذات العالقة    

 

 
محلي قائم على التحدي في  يتدریب المدربین من أجل وضع منھج تدریبورشة عمل الموضوع: 

، القریة  2017دیسمبر  21-17خالل الفترة  ،في المنطقة العربیة نشءمجال األمن السیبراني لل
 الذكیة ، جمھوریة مصر العربیة

 

 
 تحیة طیبة وبعد،

 

 یسرنا، 2017لعام  التحاد الدولي لالتصاالتفي إطار خطة عمل المكتب اإلقلیمي العربي ل              
محلي قائم  يمن أجل وضع منھج تدریبتدریب المدربین  ورشة عمل دعوة معالیكم / سعادتكم لحضور

 2017دیسمبر  21-17في المنطقة العربیة خالل الفترة  نشءعلى التحدي في مجال األمن السیبراني لل
 ، القریة الذكیة، القاھرة، مصر.بمقر معھد تكنولوجیا المعلوماتوذلك 

 

 
، ھو جزء من النتائج المتوقعة لمبادرة األمن السیبرانيوالجدیر بالذكر أن ھذا التدریب               

ومعھد تكنولوجیا المعلومات في  حیث اتفق كالً من المكتب اإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت
على التعاون في تقدیم نقل المعرفة إلى البلدان العربیة في مجال تنمیة قدرات  جمھوریة مصر العربیة

 من السیبراني.في مجال األ النشء
 

في  النشءعلى مدار أسبوع بھدف تبادل الخبرات في مجال بناء قدرات سیعقد ھذا التدریب               
متخصصین في األمن السیبراني من البلدان العربیة من أجل وضع خبراء ومجال األمن السیبراني مع 

 ة.محلي قائم على التحدي لكل بلد من البلدان المشارك يمنھج تدریب
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من أجل االستفادة  في الدول العربیة ألخصائي األمن السیبرانيوقد صمم ھذا التدریب للسماح             
من المنھج  التدریبي الذي تم تطویره من قبل معھد تكنولوجیا المعلومات والذي یھدف إلى تدریب النشء 

لھذا المنھج التدریبي لمناقشات الشاملة من خالل اعلى مھارات التحدي في مجال األمن السیبراني، وذلك 
، بحیث یصبح ھؤالء  عرض أحدث التقنیات واالتجاھات المستقبلیة وكذلك عن طریقوالتحدیات 

المتدربین قادرین على توطین ھذه التجربة في بلدانھم بما یخدمھم بالشكل األمثل لیكونوا مدربین على 
 ھذا المنھج. 

 
بالمھارات التي یجب أن تتوفر في المرشحین لھذا التدریب حیث مرفق طي ھذا الخطاب قائمة 

 المطلوبة. تلن تقبل طلبات المشاركة ما لم یحقق المرشح المھارا
 

مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونموذج  بھذا االجتماع؛ھذا وتتوفر جمیع الوثائق المتعلقة 
، باإلضافة إلى جمیع ما یستجد عبر اإلنترنت ونموذج حجز الفندق التسجیل ورابط المنحة طلب

  ). اضغط ھنا( بخصوص ھذا النشاط، على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقلیمي على العنوان التالي
 . 2017 دیسمبر 15علماً بأن آخر موعد للتسجیل ھو 

 
محدود فإنھ یوجد عدد  ھذا االجتماع،وتسھیالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً في 

. وعلى لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا قامةاإلالسفر ونفقات لتغطیة  لكلیةمن المنح ا
المذكور أعاله  االجتماعالنموذج المتوفر على موقع  تعبئةالجزئیة  المنحةاإلدارات الراغبة في طلب 

 .2017دیسمبر   7في موعد أقصاه 
 

المكتب ب، مسؤول برامج رودة األمیر علي، /ةعلومات، یمكنكم االتصال بالمھندسلمزید من الم
  .) rouda.alamirali@itu.intالبرید اإللكتروني (على العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت،  اإلقلیمي
 

 في ھذا االجتماع. نتطلع لمشاركتكم الفعالة 
 

 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،
 

 ابراھیم الحداد المھندس/ 
 

 
 

 المدیر االقلیمي للمكتب اإلقلیمي العربي  
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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