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 نبذة عن السيرة الذاتية
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0537 26 86 10 رقم الهاتف التابث   
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nlasfar@mcinet.gov.maالبريد اإللكتروني 
 
 

 المسار المهني: 

وزارة الصناعة / )سابقا(قطاع البريد والمواصالت والتكنولوجيات الحديثة ب ،2001سنة  يف ،التحاق

)حاليا( نولوجيات الحديثةوالتجارة والتك  

مديرية االقتصاد الرقمي/ رئيس مصلحة تنمية الثقة الرقمية   

:منسق عدة مشاريع، أهمها  

  ؛إعداد دورات تكوينية حول أمن نظم المعلومات موجهة للطلبة المهندسين ����

   ؛من نظم المعلومات خاصة بالمهن القانونيةإعداد دورات تكوينية حول أ ����

  ؛إقامة برامج للتحسيس والتوعية حول أمن نظم المعلومات موجهة للعموم والمهنيين ����

   ؛والقانوني في مجال الثقة الرقمية دراسة شاملة لتأهيل وتعزيز اإلطار التشريعيإنجاز  ����

  ؛من نظم المعلوماتألبوابة إنجاز  ����

 .لكترونيةاإل تحديد ميثاق لمواقع المتاجرة ����

التشفيرمسؤول عن التصاريح والرخص الخاصة ب  

  إنجاز المركز الوطني لتدبير ومعالجة حوادث األمن المعلوماتيعضو في الفريق المكلف بمشروع 

  :من بينها الوطنية والدولية،في العديد من الملتقيات مشاركة ال

التجارة والتنمية لصالح "ندوة البنك اإلسالمي للتنمية حول شارك في أشغال المعضو الوفد المغربي  ����

 ؛2011 توبركأ 26 إلى 24من  لدار البيضاءاالتي انعقدت ب "الدول اإلفريقية

 ؛2011يونيو  28، لدار البيضاءابالذي انعقد قة الرقمية الثفي الفاعلين  ىملتقخالل حاضرة مقاء لإ ����
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 29من الذي انعقد بمراكش المغاربي  - قة الرقمية خالل المنتدى الفرنسيالثحول حاضرة مقاء لإ ����

 ؛2011 توبركأ 01 إلىشتنبر 

شارك في أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت المعضو الوفد المغربي  ����

 والمساهمة في صياغة تعديل ،2010أكتوبر  22إلى  4من ) المكسيك(خارا الذي انعقد بجواداال

   ؛المتعلق باألمن السيبيراني الصادر عن هذا المؤتمر 130القرار 

األمن شارك في أشغال المنتدى الجهوي لالتحاد الدولي لالتصاالت حول المعضو الوفد المغربي  ����

   ؛2009يو يون 5إلى  4السيبيراني الذي انعقد بتونس من 

 التكنولوجيات الحديثة وورشة حول التعاون االقتصادي الشارك في أشغال المعضو الوفد المغربي  ����

   ؛2009أبريل  2 مارس إلى 30بين كوريا الجنوبية والدول اإلفريقية التي انعقدت بمصر من 

لتي انعقدت للجمعية العامة لعربسات  ا 28شارك في أشغال الدورة المعضو الوفد المغربي  ����

   ؛2005ماي  21إلى  19بمراكش من 

شارك في أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت المعضو الوفد المغربي  ����

   .2002أكتوبر  18إلى شتنبر  23الذي انعقد بمراكش من 

:، من بينهاأمن نظم المعلوماتمنسق تنظيم عدة ملتقيات في مجال التكنولوجيات الحديثة و  

تعاون بين ال في إطار ،بالرباط 2010 في يونيو تي أقيمتال األمن السيبرانيحول  الورشة الجهوية ����

 ؛األمن السيبرانيوالوكالة الماليزية المكلفة ب التجارة والتكنولوجيات الحديثة و وزارة الصناعة

في التي نظمت  "الإلستراتيجية والتحسيس وتطوير الكفاءات:  األمن السيبراني"حول  إقليميةندوة  ����

" Carnegie Mellon"بشراكة مع مجموعة البنك الدولي وجامعة  ،بإفران 2010يناير 

التحاد الدولي وا اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوميات والحرياتو األمريكيةبالواليات المتحدة 

والوكالة الماليزية والمجلس األوروبي والوكالة الفرنسية المكلفة بنظم أمن المعلومات  لالتصاالت

 ؛األمن السيبرانيالمكلفة ب

 وماي 17 يوم التي نظمت "ت المعلوماتمدينة وحياة أفضل مع تكنولوجيا"حول موضوع  ندوة ����

  ؛لالتصاالت التحاد الدوليومجتمع المعلومات للالتصاالت بمناسبة اليوم العالمي  ،2010

تعاون بين وزارة في إطار ال ،2009مارس  5 يوم التي نظمت األمن السيبرانيحول  ندوة ����
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 ؛لالتصاالت واالتحاد الدولي التجارة والتكنولوجيات الحديثة و الصناعة

 و تعاون بين وزارة الصناعةفي إطار الالرباط ب الذي أقيم 2009منتدى الفرص الرقمية لعام  ����

  ؛والوكالة الوطنية الكورية لمجتمع المعلومات التجارة والتكنولوجيات الحديثة

التجارة  و وزارة الصناعة من طرف تنظمي تال األمن السيبراني، حول 2009يناير  22ندوة،  ����

 .والتكنولوجيات الحديثة

 الدراسة والتكوين: 

  الماستر في االتصاالت الالسلكية من جامعة بلومد

Information and Communication University بكوريا الجنوبية 

2006-2008 

 2003  باليابان هندسة الشبكات المعلوماتية في مجال ،أشهر 5ة لمد ،تكوين

بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالرباط االتصاالت في مجال الشبكات و س التطبيقدمهندبلوم   1999-2000 

في الفيزياء اإللكترونية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرةاإلجازة   1994-1998 

 


