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مقدمة:
التحّول الرقمي هو اإلجراءات التي تنفذها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجاالت األعمال، والتي تؤدي إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تقديم المؤسسة للقيمة 
للعمالء. تستخدم الشركات تقنياٍت رقميًة مبتكرًة إلجراء تحوالت ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العمالء المتغيرة وسياسات أمن المعلومات هي إحدى الوسائل 
المهمة للمحافظة على أمن الحاسب اآللي، والذي يشمل المخاطر التي يتعرض لها أو المعلومات التي يحتفظ بها، وهذه المخاطر قد تكون مقصودة بهدف السرقة أو التخريب  أو 

طبيعية نتيجة إهمال أو عوامل خارجية كالحريق.

أهداف الدورة:
تحديد مفهوم التحول الرقمى�	
أهداف التحول الرقمى�	
مكتسبات التحول الرقمى�	
مخاطر الحاسب�	
أمن المعلومات�	
سياسات أمن المعلومات�	
صياغة سياسات امن المعلومات�	
األمن المادي )األجهزة(، الشبكات،�	

محاور البرنامج:
ما أهمية التحّول الرقمي؟�	
بناء الحلول الرقمية�	
تطبيقات األجهزة المحمولة�	
منصة التجارة اإللكترونية�	
الحوسبة السحابية�	
المستشعرات الذكية�	
أسبابى تحول المؤسسات�	
التحول الرقمى وزيادة االنتاجية�	
تحسين تجربة العمالء�	
مراحل التحول الرقمى�	
جرائم تقنية المعلومات�	
أمن الحاسب اآللي�	
أهداف سياسات أمن المعلومات�	
استراتيجيات أمن المعلومات�	
المعنيون بسياسة امن المعلومات�	
محددات سياسات أمن المعلومات في المنشأت.�	
استراتيجيات وثيقة سياسة أمن المعلومات�	
األمن المادي )األجهزة(، الشبكات،�	
أمن اإلنترنت�	
البريد اإللكتروني، الحماية من الفيروسات..�	
شروط سياسة أمن المعلومات�	
تحديد صالحيات الدخول على كل نظام وكل شبكة�	
التقيد بتنفيذ السياسات�	
أمثلة على سياسات أمن المعلومات�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)التحول الرقمي وإدارة الملفات وسياسات آمن المعلومات(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................


