المؤتمر الوطنى – والية الخرطوم
امانة الفكر والثقافة واالعالم
غرفة الدفاع االلكترونى
خطه الربع االول لعــام 2022

اس تحوذت ظاىرة ادلغوة نوتظاىر ػىل املواكع الاجامتغَة ػىل ش بكة اإلهرتهت ػىل جاهب كبري من الاىامتم
واملناكشات ىف اجملمتؼات والاوساط امس َاس َة والاػالمِة وامشؼبَة ػىل حد سواء فغامبآ ما ٍكون امتؼاظى مؼيا
ػرب احلدًث غن امتداغَات والااثر املدمرة ميذه امظاىرة ػىل الاوساط امش بابَة ىف اجملمتؼات وامشؼوب امؼربَة
والاسالمِة دون ظرح احلوول امؼموَة دلرء ىذا اخلعر ووضع حوائط دفاغَة امام حماوةل اخرتاق اكرث هلاط
امضؼف دلى امش باب املتحمس  ,هبدف ثدمري بَاثو الاخالكِة وإغراق امشؼوب ىف موجات من الاحنالل
وامرتدى وىه اخعر من وسائل امتدمري امؼسكرًة وخسائرىا اكرب من كتىل احلروب
أىداف غرفة ادلفاع الاهكرتوىن -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ثغعَة ورضد اكفة مواكع امتواضل الاجامتغى مثل امػػ  facebookوامػػ twitter
دفع امشائؼات وامش هبات  ,وثوضَح احللائق حبَادًة
رضد املواكع امسوبَة ومواكع املؼارضة
إظيار جاىزًة احلزب امتلنَة و امسؼي متؼزٍز دور املؤمتر اموظين يف اواسط امش باب من خالل اظيار
الاجنازات واملاكسب والاس تلرار الامين وامس َايس والاكتطادي.
كتابة امردود املناس بة ػىل امش بكة ادلومَة مإلهرتهت ملا ًثار من كضااي متس امبالد .
حمارصة املؼارضة وإضؼاف جحهتا من خمتوف امش باكت اإلجامتغَة وخوق مواكع ضدًلة وحوَفة من خالل
مجموػات خمتوفة من املوامني نومؤمتر اموظىن.
معل ثلرٍر ىف شلك راضد اهكرتوىن ٌشمل لك املواكع امؼربَة وامطحف الاجنبَة الاهكرتوهَة بطورة
ًومِة

محاور العمل :
 -1محىر انعمم االداري :

 اختَار فرًق معل ًتكون من  100خشص نوؼمل ىف غرفة ادلفاع الاهكرتوىن ابموالًة اختَار جالجو اشخاص بغرض الارشاف واملتابؼة وكتابة امتلارٍر امالزمة جتيزي غرفة دفاع اهكرتوىن ىف لك حموَة من حموَات املؤمتر اموظىن وامتنس َق بُهنم وربعيم ابمغرفةاملركزًة ابموالًة
 الاس تفادة من غضوًة املؤمتر اموظىن املنترشة وثؼبئهتم مَكوهوا كدر احلدث ثدرًب س َاىس واػالىم نومدخوني -1اوشاء موكع بأمس "امسودان اموظن الام – سودان املس تلبل – اان امسودان " ٌشمل هبذه ثؼرًفِة غن
امسودان ووالايثو وًضم الاكسام الاثَة :
أ -الاػالم ىف امسودان
ب -امرموز امسوداهَة
ت -امثلافة امسوداهَة
ث -دراسات وحبوث
ج -امرتاث امسوداىن
ح -فن جشكِىل
خ -مؼرض كتاب
د -خمتارات اغاىن وظنَة
ذ -مسارح
ر -رايضات شؼبَة
ز -الاغاىن امسوداهَة
س -كتاب امللاالت والامعده ىف امطحف امسوداهَة

 -2محىر انعمم االنكترونً :

 امتنس َق مع خمتوف امغرف نوتنس َق حول امرساةل الاػالمِة وامؼاموني فهيا (ش باب – ظالب –اجليات احلزبَة )
 وضع اسرتاثَجة نوؼمل ىف املواكع الاهكرتوهَة والاثفاق ػىل شلك موحد نوتلرٍر معل وردايت حبَث هضمن وشاط  24ساػة ػىل مس توى لك املواكع مراجؼة الاماهة امس َاس َة مبدان ابخلط امس َاىس كتابة -3محىر انرصد االنكترونً :

 رضد لك ماٍكتب غن امسودان ىف املواكع الاهكرتوهَة وامطحف واملنتدايت والاهجزة امفضائَةوامتؼامل مؼيا
 -4محىر انشبكاث اإلجتماعيت :

 متابؼة لك ماٍكتب غن املؤمتر اموظىن ىف املواكع الاجامتغَة مثل امفُس بوك  facebookوموكعثوًرت  twitterواملنتدايت واملدوانت
 كتابة امردود املناس بة -5محىر انتدريب :
اٌشلُ
1

2
3

إٌّشط

دورة ثدرًبِة ىف
امؼمل الاهكرتوىن

دورة ثدرًبِة ىف
امؼمل امس َاىس
دورة ثدرًبِة ىف
امؼمل الاػالىم

اٌثياْ
اٌّؼذي
 111تشًّ ػًٍ اوتساب يهارج انرؼايم يغ
شخص صفحاخ اإلنرزند واستخذاَ ِىالغ
اٌتىاصً االجتّاػً وإٌّتذياخ وششح
اٌطشق اٌسٍيّح ٌٍتحذيث وسفغ اٌصىس
واٌتؼاًِ ِغ ٍِفاخ اٌفيذيى وأشا صفحاخ
وػًّ ِجّىػاخ واٌتحىُ تخصىصيتها
 111رفغ انىػى انسٍاسى نهشثاب وذثقٍفهى ػهى
شخص انؼًم انسٍاسى وكراتح انزدود انًناسثح.
 111ذسارع االنرزند وذبثٍقاخ االػماو
شخص االجرًاػً ،يثم فٍسثىك ونٍنكذإٌ
وذىٌرز ،ذؼًم ػهى ذغٍٍز انىاقغ االػمايً
وكٍفٍح ذىاصهنا يغ انجًهىرو نظزج ػًٍقح
إنى انرأثٍز انذي ٌحذثه االػماو االجرًاػً
ػهى جذول األخثار وكٍفٍح اػرًاد وسائم
االػماو ػهى يىاقغ االػماو االجرًاػً
كًصادر ألخثارها
وّا تضُ تصّيُ

اٌّيضأيح
15111

11111
11111

 -6محىر انهقاءاث االعالميت :
ٌّىاصٍح جهىد تطىيش اٌؼًّ اإلػالِي واٌّحتىي اإلػالِي وتطىيش اإلػالَ االٌىتشؤي واإلػالَ االجتّاػي
ِٓ خالي اٌتٕسيك ِغ :

-1
 -2اٌّشاوض اٌصحفيح
 -3وتاب االػّذٖ
 -4اٌمٕىاخ اٌفضائيح
سؤساء اٌصحف

-7

لاػذج تيأاخ اٌؼًّ االٌىتشؤً :
ٔهذف ِٓ هزا اٌّحىس أشاء لاػذج تيأاخ ٌحصش وً ػضىيح اٌّؤتّش اٌىطًٕ واٌتً تتؼاًِ ِغ اٌّىالغ
االجتّاػيح وحصشها ٌيتُ اٌتىاصً واٌتٕسيك ِؼها واالستفادج ِٕها فً هزا اٌّجاي اٌجذيذ ٌتىىيٓ اوثش شثىح
تىاصً تيٓ ػضىيح اٌّؤتّش اٌىطًٕ ورٌه تاٌتٕسيك ِغ اِأح االتصاي اٌتٕظيًّ وشؤْ اٌؼضىيح تاٌّؤتّش
اٌىطًٕ واليح اٌخشطىَ.
وزٌه ٔسؼً ٌتٍّيه ػضىيح اٌّؤتّش اٌىطًٕ اجهضج حاسة آًٌ واجهضج ِحّىٌح تاٌتٕسيك ِغ وصاسج اٌتمأح
وإٌّظّاخ اٌؼاٍِح فً هزا اٌّجاي

 -8محىر انمناشط انثقافيت وانفكريت فً مىاقع انتجمعاث انعامت
اٌشلُ
1

إٌّشط

اٌّؼذي
6
ِشاخ

منتدايت

ِىالغ اٌتجّؼاخ اٌؼاِح

اٌّيضأيح
10111

-

شاسع إٌيً
حذائك اٌسالَ اٌخشطىَ تشي
حذائك اٌسالَ اِذسِاْ اٌّالصِيٓ

2

مَاىل شؼرًة

6
ِشاخ

-

شاسع إٌيً
حذائك اٌسالَ اٌخشطىَ تشي
حذائك اٌسالَ اِذسِاْ اٌّالصِيٓ

12111

3

مسابلات

6
ِشاخ

-

شاسع إٌيً
حذائك اٌسالَ اٌخشطىَ تشي
حذائك اٌسالَ اِذسِاْ اٌّالصِيٓ

10111

ٌياًٌ غٕائيح
ٌياًٌ وطٕيح
اٌؼضف إٌّفشد
اٌّسشح اٌّتحشن
ِسشح اٌطفً

6
ِشاخ
6
ِشاخ
6
ِشاخ
6
ِشاخ
6
ِشاخ

//

31111

//

31111

//

6111

//

12111

//

12111

ميسانيت انغرفت :
أ – احتياجاث انمعمم :

انبند
Computer PC server
Printer laser jet 2055
Sudani MDSL modem

انعدد
1
10
30
100

17000
0011
2000
3000
0111
01111

100
85

00111
000111

Upgrade internet speed to 2 mb
Access point sisco or linksys
Anti virus E-set smart security
full protection
Pci wireless card link sys or dlink
Computer desktop P4
H.D.D 250 G
RAM 2 G
Processor I3
Full multimedia

انميسانيت انتقديريت /
بانجنيو

انمجمىع

انًجًىع

101611

 انمعمم يحتىي حانيآ عهً عدد  15جهاز ونىد زياده عدد االجهسة نتصم انً  31جهاز
بانمعمم انمركسي بانىاليت
 انشاء مراكس دفاع انكترونً بانمحهياث بمعدل  11اجهسة نكم محهيت
احتياجاث انكادر انعامم :

انبند

انعدد

حزكح واذصال نًذٌزي انغزفح
انًزكزٌح

10

نثزٌح وجثح

42

نثزٌح حزكح

100

نثزٌح يكرة
حافز يذخهى انثٍاناخ

انمجمىع

انميسانيت انتقديريت /
بانجنيو
00111
 50ج 10 x
اشخاص ٌ 01 xىو
00811
 01ج 42 x
اشخاص ٌ 01 xىو
081111
 20ج 100 x
اشخاص ٌ 01 xىو
0111

00
انًجًىع 268811

انميسانيت انعامت :
انبند
محىر انتدريب
محىر انمناشط انثقافيت وانفكريت
احتياجاث انمعمم
احتياجاث انكادر انعامم

انًجًىع

انمجمىع
00111
008111
000011
008811

633411

اخلامتة :
متثل ىذه اخلعة هجد امللل مبووغ امعموح ىف ثلدمي وثعوٍر امؼمل الاهكرتوىن اذلى اضبح الاىامتم بو من
امرضورة مباكن  .آموني دمع اخلعة وثوجهييا وػىل هللا كطد امسبِل,,,

احمد محمىد انعربً

انًذٌز انفنى نهغزفح

