
 اتصاالت 
في جميع أنحاء العالم

•  كن جزًءا من هذا الحدث الشامل الذي يجمع الخبراء 
في مجاالت األمن المادي وأمن الفضاء اإللكتروني 
وأمن العمليات من كافة مستويات سلسلة اإلمدادات.

•  اقتنص فرصة االلتقاء بأكثر من 550 عارًضا 
للمعدات والمنتجات المتقدمة والمخصصة 

والتكنولوجيا المتطورة والتي تساعد الخبراء 
األمنيين في تجنب العدد المتزايد من التهديدات 

المستهدفة ألصولهم.  

•  احضر فعاليات قيّمة للتواصل الشبكي بحضور آالف 
المشاركين من أكثر من 110 دول.

 تجربة 
ال نظير لها 

•  تعتبر صالة عرض GSX بمثابة مختبر تعلم 
شامل، وهو مزود ببرامج تتيح لك تعزيز استيعابك 

للتكنولوجيات الناشئة وتطبيق أفضل الممارسات 
بصورة أفضل.

•  تقدم منصات X-Learning الفريدة رؤى قابلة 
للتنفيذ لخبراء األمن من أجل تشكيل مالمح مستقبل 

المجال بصورة استباقية.

•  تجربة GSX D3 Xperience: ساحة 
الطائرات دون طيار والروبوتات والدفاع—

 Association for المدعومة من
 Unmanned Vehicle Systems

 International (AUVSI)—عبارة عن 
مجال يتضمن سمات مميزة يمكنك من خالله 

استكشاف روبوتات تفاعلية وغير مأهولة. 

•  يستضيف المعرض مجموعة من المتحدثين 
الرئيسيين البارزين الذين يناقشون المواضيع العالمية 

والتحديات التي تواجه مجال األمن.

 فرص لبناء 
المسار المهني

•  كن على اطالع دائم بأحدث التوجهات والبيانات 
وأفضل الممارسات المتبعة في المجال من خالل 

أكثر من 300 جلسة تعليمية.

•  جدد شهاداتك واحصل على مساقات من التعليم 
المستمر من مكان واحد وفي وقت واحد، فضالً عن 
االرتقاء بمستوى كفاءتك وقدرتك على تغيير الوضع 

الراهن.

•  ُزر Career HQ حيث ستحصل على مراجعات 
 Headshot Studiosمجانية للسيرة الذاتية، و

وتدريب مهني، وجلسات للتطوير المهني وفرص 
إلقامة شبكة عالقات مع أصحاب األعمال واألقران.

ما الذي يجعل مؤتمر 
  Global Security Exchange (GSX)  

 التجربة األكثر قيمة 
 التي ستحصل عليها في 2019؟

تعرف على المزيد <<
GSX.org/International

المعروف مسبقًا باسم معارض ومؤتمرات ASIS السنوية

من 8 إلى 12 سبتمبر 2019



GSX.org/International

 انضم إلى 
أحد الوفود!

هل أنت مهتم باالنضمام إلى أحد الوفود القادمة من بلدك والحصول على 
خصومات على رسوم التسجيل؟ اتصل بقائد الوفد الخاص بك والمدرج على 

GSX.org/international. إذا لم يكن هناك أحد مدرج بالقائمة، فاتبع 
التعليمات المتاحة عبر اإلنترنت.

 الوفود الدولية 
تلقى المزايا التالية*:

•  خصم على رسوم تسجيل األفراد بمؤتمر GSX. هذا الخصم ال يُطبق على 
برامج مرحلة ما قبل المؤتمر ودورات مراجعة الشهادات. يتعين أن تكون 

جزًءا من أحد الوفود لتحصل على رمز الخصم. اتصل بقائد وفد بلدك للحصول 
على المساعدة (اطلع على GSX.org/international للحصول على 

معلومات إضافية).

 •  استخدام غير محدود للصالة الدولية. 

 •  منفذ تسجيل دولي حصري في الموقع.

 •  هدية خاصة من ASIS إلى أعضاء الوفد.

يحصل قادة الوفود التي تتألف من خمسة عشر فرًدا أو أكثر من كل دولة على 
غرفة فندقية مجانية تختارها ASIS في فندق مدرج رسميًا بالمؤتمر وذلك لمدة 
أربع لياٍل (بما يشمل استئجار الغرفة والضريبة فقط؛ ويتحمل الفرد أي تكاليف 

أخرى عارضة). 
*تكون المزايا خاضعة للتغيير.

يعد مؤتمر GSX بمثابة حدث واحد يضع 
أمن المؤسسات و االبتكار في الصدارة، 
ويساعد في توضيح التكنولوجيات 
الناشئة والرائدة. 

 الصالة الدولية 
GSX في مؤتمر

يمكنك المرور بالصالة الدولية، الموجودة في صالة العرض، وستجد فيها:

•  غرفًا خاصة مجهزة لعقد االجتماعات.

•  مساحة لالسترخاء من أجل تصفية الذهن والتواصل مع الزمالء من كافة 
أنحاء العالم. 

.Wi-Fi إمكانية الوصول مجانًا إلى شبكة  •

•  مشروبات منعشة وساعة سعيدة في الحانة تُباع فيها المشروبات بأسعار 
رخيصة من 16:30 و17:30 يوم الثالثاء الموافق 10 سبتمبر.

 اعرض على 
GLOBAL SECURITY EXCHANGE

هل أنت موّرد بمجال األمن؟

تفضل بزيارة GSX.org/exhibit لالطالع على مخطط المبنى وتنزيل 
دليل العارضين، والحصول على معلومات االتصال الخاصة بفريق المبيعات 

لدينا من أجل مناقشة الخيارات المتاحة للعرض بمعرض GSX—والذي 
سيسعى فيه آالف الخبراء األمنيين إلقامة شراكات مع شركتك.


