مسابقة فلسطين لـصائدي الثغرات األمنية
الدورة الثانية 9102 -

تدعوكم و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في مسابقة صائدي الثغرات األمنية  9102وهي مسابقة إقليمية عربية ُينظمها

المركز العربي اإلقليمي لألمن السيبراني التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت ( )ITU-ARCCوبالتعاون مع شركة  ،Silensecويجري تنظيمها محليا على

مستوى دولة فلسطين بالتعاون مع مركز االستجابة لطوارئ الحاسوب "بالسيرت" في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
نبذة عن المسابقة:

تهدف المسابقة إلى تطوير المهارات والمواهب لدى الشباب الفلسطيني في مجال األمن السيبراني لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين

بمجال األمن السيبراني وتعزيز قدراتهم في أمن المعلومات للمنافسة على المستوى اإلقليمي والعالمي ،وتتمحور المسابقة حول عدة أسئلة وتحديات في
مجاالت األمن السيبراني المختلفة كالقرصنة األخالقية ،حماية نظم البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تحليل البرمجيات الخبيثة ،وتحليل

األدلة الرقمية.

و بعد ما حققته المسابقة بنسختها األولى 2018وبمشاركة فعالة من  7دول عربية منها( :سلطنة عمان ،قطر ،فلسطين ،مصر ،الكويت ،تونس،

وليبيا)؛ حيث تم دعوة الفائزين الثالثة ممثلين من الدول التالية( :دولة فلسطين ،سلطنة عمان ودولة قطر) لتكريمهم خالل النسخة السابعة للمؤتمر

اإلقليمي لألمن السيبراني باستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة.
الفئة المستهدفة:
المجموعة األولى 42- 77 :سنة

المجموعة الثانية 42 :سنة فما فوق
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مراحل المسابقة:
الفئة
التسجيل

 92فما فوق

92-01
 7نيسان (4172 )2

وحتى

مالحظات

 42تموز (4172 )7

المرحلة التأهيلية

 42تموز (4172 )7

المرحلة النهائية

 42آب (4172 )2

المرحلة االقليمية

ستحدد الحقا

في حال كان عدد المسجلين أكثر من  21سيتم اختيار
أفضل  21وإذا كان اقل من ذلك سيتم احتسابهم جميعا
عقد المسابقة على المستوى الوطني (فلسطين) واختيار
أفضل متسابق لكل قطاع من القطاعات الثالثة لكل فئة:

الفئة  :42-77أفضل ثالث (مهاجم ،محقق ،مدافع)

الفئة  42فما فوق :افضل ثالث (مهاجم ،محقق ،مدافع)
سيتم عقد مسابقة بين الفائزين من جميع الدول المشاركة

وس ي يييتم تكي ي يريم الف ي ييائزين بالمس ي ييابقة ي ي ييمن فعالي ي ييات الم ي ييؤتمر االقليم ي ييي لألم ي يين الس ي يييبراني المزم ي ييع عق ي ييد ف ي ييي س ي ييلطنة ُعم ي ييان خ ي ييالل أكت ي ييوبر
.4172
التسجيل:
تم فتح باب التسجيل للمسابقة عبر الرابط التالي ( )https://cyberstars.pro/register/ولغاية  42تموز(.4172 )7
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جدول زمني:
التسجيل

نهاية التسجيل

المرحلة التأهيلية

المرحلة النهائية

المرحلة االقليمية

نيسان 4172

 42تموز (4172 )7

 42تموز (4172 )7

 42آب (4172 )2

ستحدد الحقا

معلومات االتصال:
و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

مركز االستجابة لطوارئ الحاسوب – بالسيرت
-البيرة -فلسطين

م .نادية صوان هاتف | 02-2943333 / 200 :خليوي | 1227222211 :بريد الكترونيn.sawan@cert.ps :
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وسم مسابقة فلسطين لصائدي الثغرات األمنية 2019
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