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" المعلومـات   تكنولوجيـا أمن "برنامج  هاعن اعتماد على هامش مشاركتها في جايتكسبلدية دبي كشفت 

)ICDL IT Security(  القائمـة علـى تبنّـي أفضـل     تأتي استكماالً الستراتيجيتها في خطوة لكوادرها

  .أمن وسالمة نظم المعلوماتالممارسات التي من شأنها تعزيز الحفاظ على 

  

ابعين ت بإشراف مدربين معتمدينتابع لبلدية دبي الخاص التدريب الر البرنامج في مركز توفي من المقررو

أفضـل  معارف وال بأحدثموظفي البلدية  مؤسسة الرخصة الدولية لضمان تزويد للبلدية مدربين من قبل

الجـرائم  حماية أنفسهم مـن  والتي من شأنها تمكينهم من المهارات الرئيسية المتعلقة باألمن اإللكتروني 

 .وضمان خصوصية وسرية بيانات المتعاملين اإلنترنتشبكة عبر  الرقمية



وشـبكة   تزويد مستخدمي الكمبيوترحول " من تكنولوجيا المعلوماتالرخصة الدولية أل"يتمحور برنامج و

فضالً عن  قدرة المستخدم العادي على حماية بياناته الرقمية الالزمة لتعزيزاألساسية بالمهارات  اإلنترنت

 معدالت الجرائم رتفاع المطّرد في في ظل االنترنت المنزلية أو المكتبية الثغرات األمنية على شبكة اإلسد

  .اإللكترونية

  

على  2010حازت في العام  ي، إذرقمبسجل حافل بالتميز على مستوى ضمان األمن البلدية دبي وتتمتع 

متعاملين والتي تثبـت  مجال أمن المعلومات للخدمات اإللكترونية التي تقدمها لل في "27001آيزو "شهادة 

  .البيانات الشخصية والمؤسسية وفق أعلى المعايير العالمية القدرة العالية على حماية

  

 :في بلديـة دبـي   إدارة تقنية المعلوماتفي رئيس قسم أمن نظم المعلومات ، ت السيدة أماني الجسميقالو

الذي يمثل خطوة  "المعلومات  تكنولوجياأمن "برنامج  لتطبيق" مؤسسة الرخصة الدولية"يسرنا التعاون مع "

خلق بيئة عمل إيجابية ومطابقة ألعلى معايير األمن المعلوماتي في سبيل الحفاظ ل هامة لدعم سعينا الحثيث

وانطالقاً من دورنا كهيئة حكومية مسؤولة تجاه المجتمع، . بالمتعاملينعلى سرية وسالمة البيانات الخاصة 

اء بقدرة الكفاءات البشرية على االستجابة بفعالية لالختراقات نعمل على تطوير البنية التحتية التقنية واالرتق

بما ينعكس بصورة إيجابية على تعزيز أدائنا المؤسسـي وتحقيـق أعلـى    الرقمية والجرائم اإللكترونية 

  ."مستويات رضا العمالء

  

عـاون  مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللـي لمجلـس الت  "قال جميل عزو، مدير عام من جانبه، 

تعد بلدية دبي إحدى كبرى الهيئات الحكومية في إمارة دبي والتي تحظى بأهمية اسـتراتيجية  " :"الخليجي

. العائدة للمتعاملين من األفـراد والمؤسسـات  الهامة كونها الجهة المعنية بالتعامل مع العديد من البيانات 

إيجاد إطار عمـل متكامـل لضـمان    يد وحققت البلدية على مدى السنوات الماضية نجاحاً الفتاً على صع

الحفاظ على سرية المعلومات في العصر الرقمي الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في معدل الجرائم اإللكترونية 

إلى دعـم جهـود   " أمن تقنية المعلومات"ونتطلع عبر برنامج . بالتزامن مع نمو معدالت انتشار اإلنترنت

ضل ممارسات األمن اإللكتروني بين أوساط الموظفين بما يضـمن  البلدية الرامية إلى نشر الوعي حول أف

 ."توفير أفضل الخدمات الموثوقة للمتعاملين


