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ISO 27001 
 
؟ 27001:2013 ماهو ايزو   
 

صغيرة او كبيرة ، حكومية او خاصة او غيرها ،  نظام مناسب ألي منظمة /شركة  سواء كانت 27001:2013ايزو  
 كما هو الحال في القطاعات المصرفية والمالية والصحية والعامة وشركات تكنولوجيا المعلومات .

 
 
 
 
 

201327001:فوائد ايزو             
حة من اجل إدارة ناج  تعد حماية المعلومات  الخاصة بالمؤسسة والمحافظة على سرية هذه المعلومات أمرا بالغ األهمية

في إدارة أمن المعلومات والحصول  27001ومن اجل ضمان استمرارية العمل في المؤسسة . وااللتزام بمتطلبات االيزو 
على هذه الشهادة يساعد مؤسستك في إدارة وحماية البيانات القيمة الخاصة بها ويساهم في الحفاظ على اصول هذه 

 انظمة المؤسسة سواء كانت معلومات او
 
 

هو نظام إلدارة أمن المعلومات و يتضمن أفضل المعايير الدولية والممارسات الفضلى   27001:2013ايزو 
المستخدمة الدارة أمن المعلومات. اإلصدار الحالي من هذا المعيار، يوفر مجموعة من المتطلبات الموحدة لنظام إدارة 

 أمن المعلومات.
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ISO 27001 2013:  
 

 يمكن المؤسسة من الحصول على عدة فوائد منها : 27001:2013الحصول على شهادة ايزو 
 . يساهم في الحفاظ على سرية المعلومات المهمة في المؤسسة 
  المخاطر .يوفر للعمالء وأصحاب العالقة )مساهمين ومدراء وموظفين ( الثقة في كيفية إدارة 
 . يسمح بتبادل أمن للمعلومات 
 . يمكن المؤسسة من االيفاء بالتزاماتها القانونية والتعاقدية 
 . يساعدك على االمتثال لالنظمة والقوانين الخاصة بمجال عمل مؤسستك 
 توفر لك ميزة تنافسية 
 . تحسين رضا العمالء وبالتالي الذي يزداد والء العمالء للمؤسسة 
 ديم الخدمة أو المنتج .التناسق في تق 
 . ادارة فعالة وتقليل التعرض للمخاطر 
 .  يبني ثقافة أمن المعلومات ضمن المؤسسة 
 يحمي الشركة واألصول والمساهمين والمديرين 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.goglobal.ps/


: 97022986000+رام هللا – البالوع برج الرحمن ط7 مقابل برج جوال.  تلفون  ي
ون  ي info@goglobal.ps   بريد االلكتر

ون   الموقع االلكتر
www.goglobal.ps 

 

 
 

 
 
 
 ماالذي سوف اتعلمه في هذه الدورة؟ 

 ما هي إدارة أمن المعلومات 
 لماذا ادارة امن المعلومات مهمة للمؤسسة 
  هي فوائد ادارة امن المعلومات .ما 
 ما هي خلفية ادارة امن المعلومات 
  2013: 27001ما هي المفاهيم والمبادئ األساسية في ايزو 
  2013: 27001ما هي المتطلبات الرئيسية لل ايزو 
  خطة   وهذا يشمل اعداد 2013: 27001كيفية تحديد إطار نموذجي لتنفيذ و ادارة امن المعلومات متوافق مع ايزو

 وتنفيذها واجراء الفحوصات الروتينية ومن ثم تصويب المالحظات ان وجدت . 
   2013: 27001كيفية إجراء مراجعة شاملة لنظام ادارة امن المعلومات الحالي وقياس مدى توافقه مع نظام ايزو . 
  من منظور التنفيذ وفقا لطبيعة عمل المؤسسة  2013: 27001كيفية تفسير متطلبات ايزو. 
  2013: 27001كيفية تنفيذ المتطلبات الرئيسية لاليزو 
                                                                              . ما هي مفاهيم القيادة وإدارة التغيير في المؤسسة                                

 لدعم والتحفيز اثناء تنفيذ مشروع ادارة امن المعلوماتادارة المشروع  وتبادل المهارات والخبرات وا  فهم 

 المستهدفة الفئة 
 ( المدققون الذين يرغبون في فهم كامل ودقيق لعملية تنفيذ وتطبيق  نظام إدارة أمن المعلوماتISO27001) 
 أعضاء فريق أمن المعلومات 
 نظام إلدارة أمن المعلومات مديرو المشاريع أو استشاريو نظم المعلومات الراغبين في إعداد اوادارة 
 المستشارون او الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات. 
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ماهي معايير ايزو االخرى التي ممكن ان نقدمها؟    
  نظام صحة البيئة – 14000ايزو 

  أنظمة الصحة والسالمة المهنية  - 45001ايزو 

 سالمة األغذية - 22000 ايزو 

  أمن المعلومات - 27001ايزو 

  نظام إدارة استمرارية األعمال - 22301ايزو 

  الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد األمن - 28001ايزو 

  إدارة المخاطر - 31000ايزو 

  نظام إدارة األجهزة الطبية - 14301ايزو 

    المعلومات؟معيار أمن ماهو الفرق بين معايير ايزو و   

PCI-DSS وادارة بطاقات االئتمان صناعة المعلومات للشركات والمؤسسات التي تعنى بهو معيار أمن 

والهدف منه الحد من سرقة بيانات بطاقات االئتمان والحفاظ على سرية المعلومات. وبالنسبة لمعظم هذه 

.الشركات فإن االلتزام بهذا المعيار إلزامي    

ي جميع أنحاء العالم يحدد المتطلبات الالزمة إلنشاء نظام إلدارة أمن معترف به ف هو معيار دولي 27001:2013ايزو 
 .ي نوع من الشركات  او المؤسسات  و هو اختياري و لي  إلزاميا للشركةمالئم ومناسب ألالمعلومات. وهو 



 

 

 

   الوقت والمكان واالمتحان 
 
 
 

 مساء 5صباحا الى  9من الساعة  20/3/2019-16الوقت: 
  ام هللا وجنينر  المكان:

 العالمية بعد انتهاء التدريب  PECBسيكون أون الين بالترتيب معاالمتحان: 
                            

 الرسوم 
 دوالر بما يشمل: 2000إجمالي الرسوم بمبلغ 

 مواد التدريب. ✓
 استراحتان ووجبة غداء. ✓

 .ISO27001الدولية في  PECBشهادة 
 رسوم االمتحان ✓

التسجيل      



 

 لالستفسارات والتسجيل ، يرجى االتصال بنا على:
 

 جو جلوبال لالستشارات العامة
 2986000-2-970+ تلفون: 

  training@goglobal.psالبريد االلكتروني:
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