إعالن دورة تدريبية متخصصة

تعلن سوق دمشق لألوراق المالية عن تنظيم دورة تدريبية تخصصية بعنوان " حوكمة إدارة تقانة المعلومات
والتقنيات المتعلقة بها  ، " COBIT 5 Foundationحيث ستلقي الدورة التدريبية الضوء على:


تطور دور تقنيات المعلومات واالتصاالت.



أثار و مخاطر تقنيات المعلومات واالتصاالت.



األصول المعلوماتية وحوكمة تقانة المعلومات .

 ما هو ال ـ  COBIT 5؟ المبادئ و االجراءات والتنفيذ والتطبيق.

لمن هذه الدورة :تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة من العاملين في الشركات السيما:
 مدراء وموظفي إدارة المخاطر.






مدراء وموظفي ادارة اإللتزام.
مدققي الحسابات والمراقبين المصرفيين.
أعضاء لجان إدارة المخاطر .
اعضاء لجان إدارة التدقيق .
مدراء وموظفي قسم تقانة المعلومات .

الزمان:

من تاريخ

التوقيت:

18:00 – 14:00

 03ولغاية  05أيلول .2019

المكان :فندق الفردوس

_

(أربع ساعات

يوميا).

قاعة األوسكار.

رسم الدورة / 100,000 / :ل.س مئة ألف ليرة سورية فقط.

طريقة التسجيل :الرجاء إرسال كتاب ترشيح من جهة العمل و تعبئة طلب التدريب إلكترونيا على الموقع اإللكتروني للسوق

والموجود ضمن تبويبة التوعية واإلعالم  --الدورات التدريبية وورش العمل  --دورات تدريبية متخصصة واختيار أيقونة طلب التدريب.
الموعد النهائي للتسجيل :نهاية دوام يوم األحد  10أيلول

9102

دفع الرسوم :عبر التحويل أو اإليداع في حساب السوق رقم ( )0211991في المصرف الدولي للتجارة والتمويل وتزويدنا بإشعار

التحويل /اإليداع /على رقم الفاكس .011-519 00 99
لإلستفسار والتسجيل اإلتصال باألستاذ أسامة حسن مدير الدراسات واإلعالم على األرقام المبينة أدناه:

الهاتف:

011-519 00 00

فرعي ،2222 :خلوي 99 111 11 57 :وااليميل:

ohasan@dse.sy

برنامج الدورة التدريبية التخصصية تحت عنوان
" حوكمة إدارة تقانة المعلومات والتقنيات المتعلقة بها
"COBIT 5 Foundation
التاريخ

المحاضر
-

اليوم األول
الثالثاء

9102/12/11

التوقيت
6:00 - 2:01

اليوم الثاني

يحيى حسون

9102/12/10

خبير تدقيق نظم معلومات

األربعاء

التوقيت
2:00 - 9:01

تطور دور تقنيات المعلومات واالتصاالت
أثار تقنيات المعلومات واالتصاالت
مخاطر تقنيات المعلومات واالتصاالت
األصول المعلوماتية
حوكمة تقانة المعلومات

 -ما هو ال ـ  COBIT 5؟

 االطار المفاهيمي ل ـ .COBIT 5 المبادئ التي يقوم عليها ال ـ . COBIT 5 االجراءات ضمن ال ـ COBIT 5Evaluate, Direct and Monitor

اليوم الثالث

 تتمة االجراءات ضمن ال ـ COBIT 5 -دورة التنفيذ والتطبيق ل ـ COBIT 5

الخميس

9102/12/10

التوقيت
6:00 - 2:00

المحتوى

6:30 - 6:00

اختتام الدورة وتوزيع الشهادات

7:30 - 6:30

دعوة عشاء لجميع المشاركين

* ساعات التدريب خالل أيام الدورة التدريبية من الساعه  2011-9011مع استراحة كل يوم من

الساعه 0000-1000

