
 
 

                                                                         
                                                                                                                                                                          

                                                                     
ي أمن المعلوماتن: العنوا

ن فن اكة مع "فورتينت" إلعداد متخصصي   معهد تكنولوجيا المعلومات يوقع شر
 جريدة المال : المصدر 
  ٢٠٢1 نوفمب   17 التاري    خ: 

 

 
كة  ن بشر ن األمنيي  كة وقعت خالل fortinet «فورتينت»قال محمد عبد الفتاح كبب  المهندسي  ، إن الشر

اكة مع معهد تكنولوجيا المع التابع لوزارة االتصاالت من أجل  ITI لوماتالمرحلة الماضية اتفاقية شر
ن  ي تخري    ج طالب متخصصي 
ن
 .مجال أمن المعلومات ف

ي « المال»وأوضح عبد الفتاح ل 
ي أن الخطوة السابقة تأت 

ن
ية  ف كة لتنمية مهارات الكوادر البشر إطار خطة الشر

ن من خالل ت ن متخصصي  ي ، مما يسهم عليمهم وتدريبهم وتطوير مهاراتهمسواء طالب أو موظفي 
ن
زيادة  ف

وعات الدولة  ن بهذا المجال ويواكب مشر ي أعداد المتخصصي 
ن
 .الرقمي مجال التحول  ف

ن خالل العام المقبل عىل طرح منتجات جديدة  كب 
كة الب   سياق متصل، كشف عن استهداف الشر

ن
وف

ي وخدمات متطورة 
ن
 .كما تسعي أيضا إىل زيادة أعداد موظفيها  بها،مجال أمن المعلومات واألنظمة الخاصة  ف

كة تتمثل  إىلوأشار  اتيجية الشر ي أن اسب 
ن
ن ال ف معلومات عند تحويلها رقميا تطوير طرق مختلفة لتأمي 

اتيجية ونية وعىل رأسها المعلومات  باسب  ي عدد الهجمات اإللكب 
ن
جديدة تتماشر مع التطور الملحوظ ف

ي تعتب  عرضة للهجمات  االقتصادية
اقاتللدولة والت  ونية واالخب   اإللكب 

كات المختصة  كة بشكل خاص والشر ي عىل زيادة نشاط الشر ورأي أن أزمة جائحة كورونا أثرت بشكل إيجات 
ل، مما  اعتماد بمجال أمن المعلومات بشكل عام، وذلك بسبب  ن كات عىل العمل من المبن العديد من الشر

ن و  ن او المستخدمي  ن معلومات الموظفي  اعتماد العديد من تطلب وجود معايب  مرتفعة لحماية وضمان تأمي 
ن المعلومات كة لتأمي   .المنشآت عىل الشر

كة  ي أمريكا خالل عام « فورتينت»يذكر أن شر
ن
ي وتعمل  ٢٠٠٠تأسست ف

ن
مجال أنظمة الحلول الرقمية  ف

كات والمنشآت وتدير من خالل مكتب القاهرة عملياتها  ي وحماية أنظمة معلومات الشر
ن
ن  ف السوقي 

 .السودانية والليبية

 

 

 

 

 

 

https://almalnews.com/%d9%81%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/
https://almalnews.com/%d9%81%d9%8a%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/

