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بالتعاون 
مع

ينظم ورشة عمل مصرفية متخصصة حول موضوع:



خلفية الورشة

يشهد العالم تزايداً كبرياً ىف حجم وتعقيدات الهجمات السيربانية التي إستهدفت مختلف الدول وخاصة يف منطقتنا العربية، 

ويعترب القطاع املايل األكثر عرضة لخطر هذه الهجمات السيربانية، حيث تعترب املؤسسات املالية واملرصفية هدفاً جذاباً نظراً 

من  املطلوبة  الحماية  توفر  ال  قد  قديمة  نظماً  يستخدم  املؤسسات  من  الكثري  يزال  وال  املالية.  الوساطة  يف  الحيوي  لدورها 

الهجمات اإللكرتونية. ويف حال نجاحها، يمكن أن ترتتب عواقب كبرية ومبارشة عىل املؤسسة من خالل الخسائر املالية، ناهيك 

عن التكاليف غري املبارشة كاإلرضار بالسمعة.

أما أمن املؤسسات املالية فهو أكرب بكثري من املستوى الفردي حيث أنه يشمل تأمني شبكة البنك من االخرتاقات، تأمني أجهزته 

املخاطر،  لحرص  مستويات  عىل  األجهزة  توزيع  وجهاز،  مستخدم  لكل  الصالحيات  تأمني  وإنتشارها،  الخبيثة  الربامج  من 

إستخدام بروتوكوالت مؤمنة يف عمليات التواصل، تدريب وتأهيل املوظفني عىل كيفية الرد يف حالة إشتباههم يف أمر ما وغريها 

من وسائل 

احملاضرة:

املهندسة إيمان محمد
إستشاري أمن معلومات معتمد)ISC2- CISSP(  ومن  

)ISACA - CISM(

•خربة تزيد عن ١٢عاما ىف مجال أمن املعلومات واالمن 

املعلومات  وامن  تكنولوجيا  مخاطر  وإدارة  السيربانى 

ببنك مرص والقطاع املرصيف - جمهوريه مرص العربيه.

•مؤهلة من ضمن القائمة النهائية للمرشحني بجائزة 
 The women in Tech Awards Middle East Dubai

2019

احملاور والعناوين الرئيسية                                           
فهم وتطبيق املفاهيم األساسية ألمن املعلومات  •

تقييم وتطبيق مبادئ حوكمة أمن املعلومات  •

فهم وتطبيق مفاهيم إدارة مخاطر أمن املعلومات  •

ضوابط األمن السيرباني.  •

تطبيق التشفري والتوقيع االلكرتونى  •

التحكم يف الوصول املنطقي لألصول  •

األمن املادي.  •

حوادث األمن السيرباني تفصيلها، كيفية حدوثها،    •

وكيف كان ممكن تجنبها.  

حماية البنية التحتية  •

كيفية إدارة حوادث األمن السيرباني  •

فهم ودعم التحقيقات األمنية  •

)DR( تنفيذ عمليات التعايف من الكوارث  •

املشاركة يف تخطيط وإستمرارية األعمال  •

ورشة عمل حول متطلبات معايري تأمني الدفع    •

PCI  DSS اإللكرتوني  

اهداف الورشة
تمكن ورشة العمل هذه املشارك من التعرف بعمق وبشمول عىل:  

- املعايري واألطر والتطبيقات املثىل يف مجال األمن السيرباني.

- كافة الضوابط األمنية التي يتم إستخدامها من أجل حماية النظام وتخزين ومعالجة البيانات واملعلومات عىل الحواسيب

- طرق دعم وحماية الخدمات املرصفيه الرقمية املختلفة واملستخدمة من أجل تخفيض النفقات التشغيلية للبنوك وتسهيل   

   الخدمات املرصفية. 

- عنارص أمن املعلومات التى تعمل عىل توفري نظام عايل من الرسية التي تهدف بشكل أسايس إىل استمرار عملية الحماية   

   والتأمني يف كافة األوقات.

- فهم معايري ومتطلبات PCI DSS لتأمني املدفوعات اإللكرتونية.



 املواضيع الرئيسية و الربنامج الزمين:

اليوم األول - أمن املعلومات وإدارة املخاطر

 COBIT 2019    COBIT 5  حوكمة أمن املعلومات يف إطار عمل حوكمة تقنية املعلومات  •

الحوكمة وإدارة املخاطر واإلمتثال  •

أهم أحدث الهجمات السيربانية يف 2019-2018 )األسباب ووسائل الحماية(  •

مفاهيم وتكنولوجيات أمن املعلومات  •

مقاييس حوكمة أمن املعلومات  •

نظرة عامة عىل إسرتاتيجية أمن املعلومات  •

أهمية إدارة مخاطر أمن املعلومات  •

تطوير وإدارة برامج أمن املعلومات بالقطاع املرصيف  •

حاالت عملية  •

اليوم الثاني - تامني البنيه التحتيه

  ISO 27001:2013 املعيار الدويل ألمن املعلومات  •

تحديد ضوابط أمن البيانات  •

التحكم يف الوصول املنطقي لألصول  •

تقييم وتحديد نقاط الضعف يف األنظمة القائمة عىل الويب - األنظمة املتنقلة - األجهزة املدمجة  •

تحديد وتطبيق الضوابط األمنية يف بيئات تطوير الربمجيات  •

)SDLC( دمج االمن السيرباني يف دورة حياة تطوير الربمجيات  •

تطبيق التشفري والتوقيع اإللكرتوني  •

تطبيق مبادئ التصميم اآلمن يف بنيات الشبكة  •

تصميم إسرتاتيجيات التقييم واإلختبار والتدقيق  •

إجراء أنشطة تسجيل ومراقبة األنشطة املتعلقة باألمن   •

حاالت عملية  •

اليوم الثالث - أمن املعلومات وتأثريه بإستمرارية األعمال التشغيلية بالبنوك

التحقيقات األمنية  •

التطبيقات املثالية لكيفيه إدارة الحوادث االمنية  •

األمن املادي  •

Cloud security  •

)DRP( تنفيذ عمليات التعايف من الكوارث  •

)BCP(املشاركة يف تخطيط وإستمرارية األعمال  •

PCI -DSS DSS ورشة عمل حول تطبيق معايري تأمني الدفع االلكرتونى  •

حاالت عملية  •



رسم اإلشرتاك :

$ 350
يتضمن رسم االشرتاك حضور الورشة واستالم أوراق العمل، والضيافة خالل فرتات االسرتاحة .

الربنامج الزمين ولغة الورشة :

مدة الورشة: ثالثة أيام، بواقع 6 ساعات تدريبية يوميًا، بإمجالي 18 ساعة تدريبية.

التسجيل للورشة: يبدأ يف اليوم األول من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 صباحًا.
الربنامج الزمين: تبدأ الورشة يوميًا من الساعة 9:00 حتى الساعة 15:00 .

          لغة الورشة: اللغة العربية واإلجنليزية.

طريقة الدفع :

يرجى التكّرم بتسديد رسم اإلشرتاك نقدًا أو مبوجب حواله حلساب إحتاد املصارف العربية بالدوالر األمريكي أو ما يعادله بالدرهم اإلماراتي طرف 

First Abu Dhabi Bank
Corniche Branch 

Swift code : NBADAEAA
Account no : 1411203132414017

Iban no: AE91 0351411203132414017
Beneficiary name: Union of Arab Banks 

يرجى إرسال أمساء السادة املشاركني إىل العناوين املبينة أدناه: 
املكتب اإلقليمي إلحتاد املصارف العربية اخلرطوم - مبنى إحتاد املصارف السوداني هاتف وفاكس: 249-183-781742+    

أو األمانة العامة إحتاد املصارف السوداني
اخلرطوم - السودان - ص.ب.: )12597(       هاتف وفاكس: 249-183-781742+      


