أجندة المؤتمر الثالث لألنم اليبرراى
" ىحو نمجتمع رقمي آنم "
تحت رعاية نمعالي وزير االتصاالت وتكنولوجبا المعلونمات
م  /ياسر القاض

البوم االول
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نم

ال

12:30

01:00

الموضوعات

المتحدث

رئبس الجلية

كلمة نمعالي اليبد وزير االتصاالت وتكنولوجبا المعلونمات المهندس  /ياسر القاض
م  /حيام الجمل
رئنس مركز معلومات ودعم إتخاذ
القرار
د /شريف هاشم

03:00
01:00

03:00

03:45

03:45

04:15

04:15

06:00

ىحو صباغة االستراتبجبة
المثريه لألنم اليبرراىي
Toward developing
Egyptian Cyber
security Strategy

رئنس المكتب التيفنذى للمجلس األعلى لألم
السنبرانى
نائب رئنس الجهاز القومي لتيظنم اإلتصاالت

د /شريف حازم
نائب الرئنس التيفنذي هنئة تيمنة صياعة تكيولوجنا المعلومات
والرئنس التيفنذي لمركز التمنز ألم المعلومات

د  /عرد الرحم
الصاوى
أستاذ هيدسة
اإلتصاالت بجامعة
حلوان

د /ىضال اليعبد
رئنس لجية اإلتصاالت وتكيولوجنا
المعلومات بالبرلمان المصرى
د/ىشوى عرد الراقي
مدير برنامج أم المعلومات بجامعة الينل
Eng. Ashraf Hussein
Identity and Security
Sales and Marketing Director
solutions
SAFRAN
Break
أنم االتصاالت و حمايه الرباىات
الشخصبة
Telecommunication
Security & Protecting
Personal Identifiable
Information
Cyber Espionage
Operations in the
Middle East

م /جورج عزت
CEO - Elite VAD
نمحمد الفاتح
OWASP Chapter leader
د /حيام ىربل
المحاضر بكلنة الحقوق جامعة حلوان -
اكاديمنة الشرطة  -اكاديمنة السادات للعلوم
االدارية االدارة العامة لتكيولوجنا المعلومات

م  /أحمد شوشة
أستاذ نمياعد جانمعة النبل

م /نمحمد الهراس
المدير التيفنذي
لسناسات و
استراتنجنات
حماية البينة
المعلوماتنة –
الجهاز القومي
لتيظنم االتصاالت

البوم الثاىي
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 عادل عرد/ م
المنعم
رئبس نمجموعة
عمل تأنمب
المعلونمات بالغرفة

المتحدث

الموضوعات

 أسانمة حج/ م
Technical Director & Chief
Information Security officer
– IP Protocol
Clinton Firth
Partner and MENA cyber
leader

Ernst and Young
 عصام أحمد/م

نمراكز عملبات أنم المعلونمات و دورها ف
نمراقره و نمجابهة الهجمات اليبرراىبه
Security Operations Center
Monitoring and Defining Cyber
Attacks

ال

نم

11:30

09:30

12:15

11:30

12:45

12:15

02:45

12:45

03:45

02:45

06:00

03:45

06:15

06:00

Director Systems
Engineering – Middle East and
Africa FireEye

 ولبد حماد/ م
Co‐founder & Managing
Director ‐ PROXC Consulting Ltd ISACA

األنم اليبرراى وإستمرارية األعمال
Business Continuity& Cyber
Security

Break
 ياسر/ م
الزغر
مدير تطوير
األعمال
Alfa شركة
Electronics
ورئنس
مجموعة عمل
 بالغرفةIOT

 نمريان عازر/د
ىائب بالررلمان المصرى
 جورج عزت/م
CEO - Elite VAD
 عرد الرحم زغلول/د
Field consultant and professor of
Electric Power Engineering at The
University of Cairo

أنم ىظم نمعلونمات المدن الذكبه
و اىترىت األشباء
Smart Cities & Internet
of Things- IOT Security

 عمر شري/م
Cyber Security Director
Ernst and Young

Lunch
 أنمجد ياسب/ م
Technical & Pre sales Director –
Elite VAD

 عماد حلم/د
مدير المخاطر
السنبراننه
واستمرارية
العمل
بالجهاز
القومي لتيظنم
االتصاالت

 إيهاب عل/م
Cyber Security Director
Ernst and Young

 راىبا الروبي/م
Security Solution Consultant
Palo Alto

 هاىي عرد القادر/م
Trend Micro - Infort

 نمحمد عرد الحلبم/م
وزارة الكهرباء
 عمر شري/م

الهجمات اليبرراىبه عل شركات
الرنبه التحتبة الحرجه و تأثبرها
عل األنم القونم
Critical Infrastructure
Attacks & Its impact on
National Security

Cyber Security Director
Ernst and Young

الختام والتوصبات

