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BACKGROUND 

With the uncertainty we are living in these days, economy going down, not know when it will 
start recovering, budget is kept for only the survival matters, is it the right time to talk about IT 
governance!?
Well, it is true that the economy is going down, all businesses almost and in all countries are 
affected, cost cutting mode is not enough more, survival mode might be the right description 
of today’s situation. But are the major headlines for having business surviving? cost cutting? 
Offering online services? Looking for new technological ways to solve business issues? digital 
transformation?
Will we be able to survive, will we be able to put digital transformation if we cannot ensure getting 
the full value from our IT related investment? How can we ensure that we are fully efficient in all 
our IT expenses? How can we address the emerging risks?
The answer is to have an end to end (covering all levels in the organization, from board to the 
executive management, and to IT Operations and management.)

OBJECTIVES

This workshop aims to:
• raise awareness and provide participants with 
in-depth knowledge aimed at building solid 
information and technology governance by 
explaining the principles, standards and best 
practices, as well as reviewing practical cases.
• Drive the digital transformation by adopting a 
robust IT governance framework

• Coming out with a clear vision of information 
and technology governance that will help in 
adopting it and establishing regulatory controls 
in this field.

• Raising awareness for members of bank 
boards of directors and executive team.

• Familiarity with governance standards and 
their applications, which helps boards of 
directors and executive management each to 
carry out their respective role.

WHO SHOULD ATTEND?

• Managers and heads of units of departments.

• Personnel in the field of information and     

   computer management.

• Managers and staff of operating and customer  

  service departments.

• Web site supervisors and those involved 

  in knowledge management and electronic  

  management.

• Personnel in information security departments.

• Personnel in legal departments.

• Personnel in the Compliance Department.

• Personnel in risk management.

• Personnel in the Internal Audit Department.

  boards of directors and executive team.
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MAIN TOPICS AND AGENDA

DAY 1

Introduction
• Early Signs of Poor (or lack of) IT governance
• The basis of IT governance
• The business - Information and Technology 

alignment challenges 
• The State of IT Governance Survey

DAY 3

• Improving Cyber security Capability in 
Information and Technology Governance 
framework

• IT Governance quick wins and challenges
• The IT governance and the digital 

transformation
• Design factors for successful IT governance 

implementation

DAY 2

• Realizing the expected Benefit from IT 
related investment

• The Full economic life cycle of IT enabled 
investment

• Developing IT strategy

DAY 4

• The State of IT Governance Survey results 
and discussion

• IT Governance Industry Practices, 
Standards and Frameworks

• The IT Governance and the IT Audit 
• IT governance Performance Measurement 

Techniques

SPEAKER : MR. ABDO CHALHOUB, 
EXECUTIVE VICE PRESIDENT FOR EPMO & ICT PROFESSIONAL SERVICES 
AT PATH SOLUTIONS.

• Holder of an Electrical Engineering degree, in addition to COBIT 2019, CGEIT, CISA, CISM, CDPSE, 
CSX, PMP, PRINCE2 Foundation professional certifications

• Abdo has over 30 years of experience in managerial ICT positions in international and regional 
markets. He previously held senior positions at Cisco Systems - USA, UNDP Lebanon and Texas 
Instruments-PACC Lebanon.

• Former President of ISACA Lebanon Chapter, he is currently a Board Member.
• Over 10 years instructor at the Lebanese American University (LAU) in Beirut-Lebanon, courses 

covered Information Security Management and Information System Auditing.
• Accredited trainer and public speaker in international, regional, and local conferences organized by 

the Union of Arab Banks, Lebanese Association of Banks, Agence Universitaire de la Francophonie, 
Lebanese American University (LAU), American University of Beirut (AUB), Institute for Finance and 
Governance of École Supérieure des Affaires (ESA), ISACA, PMI, and others on a variety of topics 
including IT Governance, IT Management, Information Security, Cybersecurity, ISO 27001, Project 
Management and many others.

• Accredited trainer for IT Governance (CGEIT, COBIT 2019 and COBIT 5), information Systems 
Auditing (CISA), and Information Security Management (CISM).
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الخلفية

في ظل حالة االنكماش االقتصادي التي يشهدها العالم اليوم  من جراء جائحة COVID - 19، ومع عدم وجود اي بوادر عن   
قرب إنفراج هذه االزمة. تعمد مختلف مؤسسات األعمال الى العمل من المنزل، كما تقدم خدماتها عبر اإلنترنت، األمر الذي يؤدي الى 
تسريع تبني استراتجيات التحول الرقمي وما يرافقه من اإلعتماد الكلي على تكنولوجيا المعلومات. هنا تكمن ضرورة اعتماد هيكلية واضحة 
وموثوق بها لجهة ضمان الحصول على القيمة المرجوة من العائدة على استثمارات الشركة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، مع الحد من 

التعرض للمخاطر الناشئة. وكل ذلك بأقل تكلفة ممكنة وهذا ما يشكل االهداف الرئيسية من حوكمة تقنية المعلومات.

األهداف

تهدف ورشة العمل هذه الى:
• نشر الوعي وإكساب المشاركين المعرفة المعّمقة حول كيفية الى 
شرح  خالل  من  والتكنولوجيا  المعلومات  على  صلبة  حوكمة  بناء 
األسس والمعايير وأفضل التطبيقات المعتمدة حالياً في مجال الحوكمة 

وكذلك استعراض حاالت تطبيقية.

•التوجه للتحول الرقمي من خالل اعتماد هيكلية موثوق بها لحوكمة 
تقنية المعلومات

في  تساعد  المعلومات  تقنية  واضحة عن حوكمة  برؤية  الخروج   •
اعتمادها ووضع ضوابط منظمة في هذا المجال.

مجالس  أعضاء  لدى  الرشيدة  الحوكمة  مجال  في  الوعي  رفع   •
اإلدارات واإلدارات التنفيذية بالمصارف.

• اإللمام بمعايير الحوكمة وتطبيقاتها مما يساعد مجالس اإلدارات و 
اإلدارة التنفيذية على القيام بأدوارهم وفقاً لمبادئ الحوكمة.

المشاركون المستهدفون

مدراء الدوائر ورؤساء األقسام.• 

العاملون في مجال إدارة المعلومات والحاسوب.• 

مدراء وكوادر دوائر التشغيل وخدمة العمالء.• 

المعرفة •  إدارة  في  والمعنيون  االلكترونية  المواقع  مشرفو 

واإلدارة اإللكترونيه.

العاملون في إدارات أمن المعلومات.• 

العاملون في اإلدارات القانونية.• 

العاملون في إدارة اإلمتثال.• 

العاملون في إدارة المخاطر.• 

العاملون في إدارة التدقيق الداخلي.• 
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الزمني والبرنامج  الرئيسية  المواضيع 

اليوم الثاني

• وسائل التأكد من تحقيق الفوائد المتوخاة من اإلستثمار في تكنولوجيا 
المعلومات

• الدورة اإلقتصادية الكاملة لإلستثمار في المعلومات والتكنولوجيا
• ركائز استراتيجية التكنولوجيا والمعلومات

اليوم الرابع

التكنولوجيا  في  الحوكمة  واقع  حول  اإلستبيان  نتائج  مناقشة   •
والمعلومات

المعايير  والمعلومات:  التكنولوجيا  في حوكمة  الممارسات  أفضل   •
وأطر العمل

• التدخل في ما بين حوكمة تكنولوجيا المعلومات وتدقيق المعلومات
• عرض، مناقشة وتقييم األداء في حوكمة المعلومات والتكنولوجيا

اليوم األول

• مقدمة .
• المؤشرات المبكرة حول ضعف أو غياب الحوكمة الرشيدة على 

المعلومات والتكنولوجيا
• ركائز حوكمة التكنولوجيا والمعلومات  .

• تحديات المواءمة بين تكنولوجيا المعلومات وبيئة العمل
• استبيان حول واقع الحوكمة الرشيدة في تكنولوجيا المعلومات.  

اليوم الثالث

• تحسين إمكانات األمن السيبراني في إطار عمل حوكمة التكنولوجيا 
والمعلومات

التكنولوجيا  حوكمة  تطبيق  في  والتحديات  السريعة  المكاسب   •
والمعلومات

• التحول الرقمي وحوكمة التكنولوجيا والمعلومات
• عناصر النجاح في تطبيق حوكمة ناجحة للتكنولوجيا والمعلومات

المحاضر:
المهندس عبدو شلهوب

• يحمل إجازةً جامعيةً في الهندسة الكهربائية، باإلضافة إلى الشهادات المهنية:
CDPSE, CISM, CISA, COBIT 2019, COBIT 5, CGEIT, PMP, PRINCE 2, CSX

• خبرة تزيد عن 30 عاماً في ادارة تكنولوجيا المعلومات في شركات دولية.
 Path Solutionsفي شركة (EPMO) يشغل حالياً منصب نائب المدير التنفيذي للخدمات المهنية لتكنولوجيا المعلومات و التطوير المؤسسي •

، الرائدة عالمياً في تزويد وتطوير أنظمة البرمجيّات والخدمات المصرفيّة اإلسالميّة المتكاملة.
•كانت أعوامه األخيرة حافلة باإلنجازات حيث اعتلى مناصب عليا في: 

Cisco Systems – USA and .Texas Instruments –PACC، و UNDP – Lebanon
• شغل منصب الرئيس لمجلس إدارة جمعية ISACA  - لبنان وهو حالياً عضو في مجلس إدارتها.

• حّل خطيباً ومدرباً في العديد من المؤتمرات وورش العمل التي نظمتها اتحاد المصارف العربية ومعاهد وجامعات عديدة عربية ولبنانية عريقة، 
معهد التمويل والحوكمة في المعهد العالي لألعمال (ESA) ، جمعية مصارف لبنان، الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، الجامعة األميركية في بيروت ، 
الجامعة اللبنانية األميركية ، جمعية ISACA و جمعية PMI التي تناولت وبشكل خاص حوكمة تقنية المعلومات، أمن المعلومات األمن السيبراني، 

ISO 27001، وإدارة المشاريع وغيرها.
CISM، CISA، COBIT 2019، COBIT 5، CGEIT في APMG International ب معتمد من • مدّرِ



MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD 

at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: 

JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

PARTICIPATION FEES  300$

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره 2500 دوالر أميركي فقط.

االشتراك رسم 
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#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org


