
الئحة وحدات التدريب

الشركاء

• أمن تكنولوجيا المعلومات والتدقيق
• إدارة المخاطر التكنولوجية

• الخدمات االستشارية



 
اليوم 1:

عرض مفاهيم نظام إدارة أمن المعلوماتكما تمّ تعريفها في المعيار 
  ISO/IEC 27001؛ استحداث نظام إدارة أمن المعلومات

اليوم 2:
 التخطيط من أجل تطبيق نظام إلدارة أمن المعلومات يمتثل للمعيار 

ISO/IEC 27001 

اليوم 3:
تطبيق نظام إلدارة أمن المعلومات يمتثل للمعيار 

 ISO/IEC 27001 

اليوم 4:
 رصد نظام إدارة أمن المعلومات ومتابعته وقياسه وتدقيقه من أجل منحه شهادة

ISO/IEC 27001 

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

اليوم 1:
 عرض مفاهيم نظام إدارة أمن المعلومات كما تمّ تعريفها في المعيار 

ISO/IEC 27001 

اليوم 2:
ISO/IEC 27001 التخطيط للتدقيق وبدء التدقيق وفقاً للمعيار  

اليوم 3:
ISO/IEC 27001 إجراء التدقيق وفقاً للمعيار 

اليوم 4:
 إنهاء التدقيق وفقاً للمعيار ISO/IEC 27001 ومتابعته

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة
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شهادة أيزو

 شهادة رئيس فريق التدقيق
 – أيزو 27001:2013

الوصف والجدول الزمني

شهادة رئيس فريق التطبيق 
  – أيزو 27001:2013
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اليوم 1:
ISO/IEC 27005 عرض برنامج إدرة المخاطر وفقاً للمعيار 

اليوم 2:
تعريف المخاطر وتقديرها وتقييمها ومعالجتها  

ISO/IEC 27005 وتقبلها واإلبالغ عنها ومراقبتها وفقاً للمعيار 

اليوم 3:
لمحة عامة عن النهج األخرى لتقييم المخاطر 

 المتعلقة بأمن المعلومات واإلمتحان 

اليوم 1:
EBIOS  تقييم المخاطر وفقاً لمنهجية 

اليوم 2:
    EBIOS إنجاز تقييم المخاطر وفقاً لمنهجية 

اليوم 3:
 EBIOS ورشة عمل حول دروس الحالة واإلمتحان على

اليوم 1:
 الشروع في تقييم المخاطر وفقاً لمنهجية MEHARI للتحليل المنسق للمخاطر 

اليوم 2:
MEHARI تقييم مواطن الضعف والمخاطر وفقاً لمنهجية 

اليوم 3:
التخطيط لألمن وفقاً لمنهجية MEHARI واإلمتحان 

شهادة أيزو

شهادة خبير في إدارة المخاطر– 
  PECB أيزو 27005

شهادة خبير في تقييم المخاطر  
EBIOS  وفقاً لمنهجية

 PECB – MEHARI شهادةر
متقدم

الوصف والجدول الزمني
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اليوم 1: 
   عرض مفهوم نظام إدارة الجودة كما تمّ تعريفه في معيار أيزو 9001

اليوم 2:
 التخطيط وإطالق عملية تدقيق أيزو 9001  

اليوم 3:
التدقيق بموجب أيزو 9001

اليوم 4: 
 إنجاز التدقيق والمتابعة

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

اليوم 1:
عرض مفاهيم نظام إدارة استمرارية األعمال كما تمّ تعريفها في المعيار

 المعيار أيزو 22301 وإطالق نظام إدارة استمرارية األعمال
اليوم 2:

التخطيط لوضع نظام إدارة استمرارية األعمال الممتثل للمعيار أيزو 22301

اليوم 3:
 تشغيل نظام إدارة استمرار العمليات الممتثل للمعيار أيزو  22301

اليوم 4:
رصد نظام إدارة استمرارية األعمال ومراقبته وقياسه والتدقيق  

من أجل منحه الشهادة وفقاً للمعيار 22301 

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

شهادة أيزو

شهادة رئيس فريق تطبيق 
نظام إدارة استمرارية

  األعمال – أيزو 22301

الوصف والجدول الزمني

شهادة رئيس فريق التدقيق   
على نظام إدارة الجودة – أيزو

9001:2008 
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اليوم 1: 
  عرض لعملية التعافي بعد حصول كارثة

اليوم 2:
 تقييم المخاطر من أجل الحدّ منها في أثناء عملية التعافي

اليوم 3:
التخطيط والبنى األساسية لعملية التعافي

اليوم 4: 
 األداء وتقييم درجة التعافي 

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

اليوم 1:
 عرض مفاهيم نظام إدارة أمن المعلومات ومعيار أيزو  27002

اليوم 2:
تنفيذ تدابير أمن المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية وإدارة  

األصول وضبط الدخول

اليوم 3:
تنفيذ تدابير أمن المعلومات المتعلقة بالتشفير وبحماية األصول 

 المادية والبيئة والعمليات والشبكة
اليوم 4:

تنفيذ تدابير أمن المعلومات المتعلقة باألنظمة والعالقات مع الموردين  
وإدارة الحوادث واستمرارية األعمال واإلمتثال 

اليوم 5:
اإلمتحان النهائي

شهادة أيزو

شهادة رئيس فريق   
اإلدارة – أيزو 27002:2013

الوصف والجدول الزمني

 شهادة رئيس فريق عمليات    
التعافي بعد كارثة معلوماتية –

  أيزو 24762
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اليوم 1:

ISO/IEC 27035 المقدمة وسياق إدارة الحوادث وفقاً للمعيار  
اليوم 2:

 التخطيط لتنفيذ عملية إدارة الحوادث في المنظمة وفقاً للمعيار 
ISO/IEC 27035

اليوم 3:
تنفيذ عملية إدارة الحوادث

اليوم 4: 
 رصد عملية إدارة الحوادث وقياسها وتحسينها 

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

اليوم 1:
عرض مفهوم نظام إدارة أمن سلسلة اإلمداد وفقاًً للمعيار أيزو 28000 ؛

  استحداث نظام إدارة أمن سلسلة اإلمداد
اليوم 2:

التخطيط لنظام إدارة أمن سلسلة اإلمداد وفقاً للمعيار أيزو 28000    

اليوم 3:
تنفيذ نظام إدارة أمن سلسلة اإلمداد وفقاً للمعيار أيزو 28000 

اليوم 4:
رصد نظام إدارة أمن سلسلة اإلمداد ومراجعته وقياسه والتدقيق   

من أجل منحه الشهادة

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

شهادة أيزو

شهادة إدارة أمن    
سلسلة اإلمداد – أيزو

28000 

الوصف والجدول الزمني

 شهادة خبير رئيسي في     
إدارة حوادث األمن – 

  أيزو 27035
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اليوم 1:

ISO/IEC 31000  عرض إدارة المخاطر وفقاً للمعيار  
اليوم 2:

 وصف سياق إدارة المخاطر 

اليوم 3:
عرض مفصل لعملية إدارة المخاطر

اليوم 4: 
تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها

اليوم 5:
اإلمتحان لنيل الشهادة

اليوم 1:
المبادئ والمفاهيم األساسية الخاصة بالتلزيم. الهدف الرئيسي: 

التأكد من أنّ المتدرّب قادر على فهم المفاهيم األساسية والممارسات 
 الحميدة الخاصة بالتلزيم وتفسيرها وتوضيحها

اليوم 2:
الممارسات الحميدة في مجال الـتلزيم. الهدف الرئيسي: التأكد من    

أنّ المتدرّب قادر على الفهم والتفسير واسداء المشورة الخاصة بتنفيذ 
مشاريع وعقود التلزيم وإدارتها

اليوم 3:
تصميم وتنفيذ إطار حوكمة عمليات التلزيم. الهدف الرئيسي: التأكد من  
أنّ المتدرّب قادر على التخطيط لعملية إدارة فاعلة للتلزيم وعلى تنفيذها 

(تابع في الصفحة التالية)

شهادة أيزو

شهادة  رئيس فريق     
إدارة التلزيم الخارجي 

   – أيزو 37500

الوصف والجدول الزمني

 شهادة رئيس فريق      
إدارة المخاطر – أيزو 

 31000
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اليوم 4:
دورة حياة اإلمداد في التلزيم. الهدف الرئيسي: التأكد من أنّ المتدرّب قادر 

على فهم كلّ مرحلة من مراحل مشروع التلزيم وإدارتها والتأكد من أنّ 
العناصر الرئيسية تؤخذ في الحسبان وفقاً للخطوط التوجيهية للمعيار أيزو 

37500 
اليوم 5:

 اإلمتحان لنيل الشهادة 

اليوم 1:
عرض حوكمة تكنولوجيا المعلومات والمعيار أيزو 38500

اليوم 2:
استراتجية تكنولوجيا المعلومات واكتسابها    

اليوم 3:
إدارة األداء والمخاطر  

اليوم 4:
إدارة الموارد واإلمتثال والسلوك البشري    

اليوم 5:
 اإلمتحان لنيل الشهادة  

شهادة أيزو

شهادة رئيس فريق      
إدارة الحوكمة المؤسسية  

في مجال تكنولوجيا المعلومات
    – أيزو 38500

الوصف والجدول الزمني

 شهادة رئيس فريق إدارة      
التلزيم الخارجي – أيزو  

37500
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المصاحبة في إطار خدمات استشارية مفصّل على قياس العميل  

صياغة السياسات والتعليمات األمنية

صياغة بالغات األمن واإلعفاءات وطلبات التغيير

تصنيف األصول المعلوماتية

وضع قوائم الجهات المسؤولة

وضع هياكل األمن والتكنولوجيا مع األخذ في االعتبار العمليات ذات 
األبعاد األربعة القانونية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية 

وضع خطة التعافي المعلوماتي

وضع خطة استمرارية األعمال

مؤشرات األداء الرئيسية
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صياغة السياسات والتعليمات األمنية

تحليل المخاطر

العمليات وإدراة األصول

العمليات وإدراة الرخص

مصفوفة توزيع األدوار والمسؤوليات

وضع نظام اإلدارة البصرية

 WEBTRuST 2 تدقيق اإلمتثال للمعيار

تدقيق األمن وفقاً للمعيار أيزو 27002

الهندسة اإلجتماعية

حماية سرية المعلومات الشخصية والضوابط

مدرٍّب على أمن تكنولوجيا المعلومات (توعية)

 الصفحة 10| الئحة وحدات التدريب

المصاحبة في إطار خدمات استشارية مفصّل على قياس العميل  



390 Chemin du Domaine Martel, 
Saint-Prime, Québec, Canada G8J 0A4

الهاتف: 1.418.932.4412+
info@gasti.ca
www.gasti.ca

24 Boulevard de la Concorde Est, Suite 101
Laval, Québec, Canada H7G 4X2 

الهاتف: 1.450.662.8700+
  الفاكس:450.662.0525 1+

info@baracci.com
www.baracci.com

ال بدّ من توعية الموظفين 
على أمن المعلومات

لإلتصال بنا


