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 برنامج المنتدى 

  
 اليوم األول  

  2023/فبراير/15األربعاء 

 08:30 am - 09:00 am 
 

 االستقبال والتسجيل 

 
09:00 am - 09:30 am 

 
 حفل االفتتاح 

09:35 am - 10: :05 am  
 

م. محمد الدوب  األول: المتحدث الرئيسي   

ي 
ان    التحديات األزلية لألمن السيبر

10:10 am – 10:40 am  
 

ي المتحدث الرئيسي 
   ا. د. مجدي بيومي  : الثان 

يحة  يحة آمنة وذكية  2030شر  : نحو شر

10:45 am - 11:15 am 

 
 الرعاة  المشاركي   و تكريم 

 صورة تذكارية  
 

11:15 am - 12:25 pm 
 

 افتتاح المعرض 

احة الصالة   اسبر

12:30 pm - 1:30 pm 

 
ي الهيد 

ي م-الحلقة النقاشية األوىل: د. أمان   . إيمان العتيبر
 

ي تواجه األفراد 
ونية والمخاطر التر : الجرائم االلكبر ي

ان  ي الفضاء  تحديات األمن السيبر
 
والمؤسسات ف

ي 
ان   السيبر

  

ي   
ي الكويتر

 الحرس الوطت 
عبد للا  إبراهيمالنقيب   

  م. عمر فؤاد 

 
 وزارة الداخلية  

 رائد م. منسي العنزي 
الراشد نالرحم عبدمالزم   

العوضي  إبراهيممالزم   

 م. سليمان المطيري 

 

MoD: 

م.لعقيد ركن ا  
عبدالرحمن مبارك 

  الشطي 

كة الجاسم   شر
 للمحاماة 
 المحامي 

  محمد الجاسم 

http://e.paaet.edu.kw/


  

 

1:35 pm - 2:00 pm 
 

ء الغدا  احةسبر ا  

2:00 pm - 3:30 pm 
 

 ورش العمل 

 د. باسل العثمان 

 شركة كويت هاكرز

Live Mobile Hacking and Securing your 

Social Networks Accounts 

 شنب م. شريف الم

 شركة ميكروسوفت 

Threat Landscape and 

Decoding/ fighting against 

ransomware with XDR & SIEM 

3:30 pm – 5:00 pm 

ا. أحالم موسى  –ا.رشا شلبي   

 كلية الكويت التقنية 

Ethical Hacking for Beginners 

 أنس نعيم 

 شركة ميك قروب 

Digital Manufacturing-Two- 

and three-dimensional design 
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 برنامج المنتدى 

  

 اليوم الثاني  
  2023/ فبراير/16الخميس 

 

08:30 am - 09:00 am 
 

 االستقبال والتسجيل 

9:00 am – 10:15 am 

 
ي 
 الخريف    عبد هللام.  –د. باسل العثمان  - الحلقة النقاشية الثانية: د. فاطمة بهبهان 

: تعزيز ثقافة أمن المعلومات ومراكز األمن     ي
ان  ي حلول األمن السيبر

ان   السيبر
 

CITRA 

هيئة االتصاالت  
 ونظم المعلومات

 م. منار المنصور  

KFUPM 

جامعة الملك  
ول   فهد للببر
 والمعادن

 د. محمد فلمبان  

IDRAK Corp. 

كة    إدراكشر
لالستشارات  
 والتدريب 

 م. ليث خلف  

CAIT 

الجهاز المركزي  
لتكنولوجيا  
 المعلومات 

 د. أنور الحربي 

Wicsme 

رابطة نساء 
ق األوسط   الشر
ي 
ان   لألمن السيبر
 ا. فاطمة فؤاد 

10:15 am – 10:30 am   ة احة قصب   اسبر

10:30am - 11:30 am 

  

 
 ا. أحمد جابر   –م. أحمد عبدهللا   –الحلقة النقاشية الثالثة: د. مشعل المشعان 

: حلول األمن  ي
ان  استخدام أحدث التطبيقات والوسائل التكنولوجية  السيبر  

  
 شركة ميكروسوفت

مم. أحمد عال  
Breaking Down Zero 

Trust Frameworks 

 وزارة االعالم

   محمد الرشيدي

العامة للتعليم التطبيقي  الهيئة 

 والتدريب

   ا.د. أحمد الحنيان

 السفارة األمريكية  

 كولونيل  تيلور ستبس 

11:35 am - 12: 15 pm 
 

احة الصالة   –مسابقة مشاري    ع الطلبة   اسبر  

12:20 pm - 1:20 pm 
 

م. خلود الهندي   – : د. أحمد البقصمي الرابعةالحلقة النقاشية   
: الجانب األكاديمي  ي

ان   حلول األمن السيبر

لعلوم  لالكويت   كلية
 والتكنولوجيا  
 د. باسل العثمان  

  كلية الكويت التقنية

ة ربيع الد. شيماء   

ي 
  - كلية االبتكار التقب 
  جامعة زايد

طاهرد. فاطمة   

 جامعة البحرين  

 د. أمل الريس 
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1:25 pm - 2:00 pm 
 

احة الغداء     اسبر

2:00 pm - 2:20 pm 
 

ي    الحلقة الختامية: 
ان  مستقبل األمن السيبر  

 شركة االتصاالت الكويتية 
 م. عيسى السويط

  

2:20 pm - 2:45 pm 
جوائز مسابقة الطلبة  توزي    ع  حفل الختام و   

2:45 pm - 3:45 pm 

 ورش العمل 

  ةربيع الد. شيماء 

 كلية الكويت التقنية  

Electronic Health Records and Cyber Security 

   رعبد الخضحمزة 

 شركة ميك قروب 
 

Internet of Things 

3:45 pm - 4:45 pm 
 

   إسماعيلم. طارق 

 دورات دوت كوم  
Basics of Cybersecurity  

 

 تقي الفاضل  

 شركة ميك قروب 
 

Robot programming 

 

 


