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خدماتنا :خدمات أمن المعلومات
إنجازاتنا
تابلت المواطن الرقمي من تصميم وصناعة وإنتاج أبوغزاله للتقنية ()TAGTECH.Global
“طالل أبوغزاله العالمية” وشركة األمن السيبراني الروسية توقعان مذكرة تفاهم في مجالي أمن
المعلومات والتعليم اإللكتروني

خدماتنا :خدمات أمن المعلومات

•معيار األيزو ( 20000إدارة خدمات
تكنولوجيا المعلومات)
•خدمات أخرى لتدقيق تكنولوجيا المعلومات

تواجه المؤسسات اليوم عددًا متنوعًا من
التهديدات التي تحد أمن المعلومات  ،حيث
تنشأ بعض التهديدات األمنية من داخل المؤسسة
نفسها  ،مثل تسرب البيانات من قبل العاملين في
ً
المؤسسة وتلف أجهزة الحاسوب التي تحتوي مع أكثر من  18عاما من خبرة في مجال استشارات
تكنولوجيا المعلومات ،وبوجود الموظفين المؤهلين
على معلومات حساسة.
والمعتمدين ذوو خبرة  ،ومجموعة واسعة من
إن مهمة طالل أبوغزاله الدولية لتقنيات المعلومات العمالء من مختلف القطاعات االقتصادية ،شركة
( )TAG-ITIهي توفير خدمات أمن المعلومات طالل أبوغزاله لتقنيات المعلومات وعدت بتزويد
المتكاملة والمخصصة للعميل على أساس المعايير خدمات أمن المعلومات ذات الجودة المصممة لتلبية
الدولية التي من شأنها ضمان سالمة بياناتهم .كافة متطلبات العمالء.
خدماتنا تشمل:
•تقييم الثغرات وفحص اإلختراق للشبكات
المصدر
خدماتناhttp://www.tagiti.com/ar/article/page/-:
•معيار األيزو ( 27001نظام إدارة أمن المعلومات)
خدمات-أمن-المعلومات
•معيار األيزو ( 22301ادارة استمرارية األعمال)
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إنجازاتنا

•تقديم خدمات تدقيق تكنولوجيا المعلومات لنقابة
المهندسين األردنيين ،األردن.
•تزويد خدمات تدقيق تكنولوجيا المعلومات وأمن
المعلومات لمجلس الشورى في البحرين.
•أنجاز المرحلة الثانية من مشروع األرشفة
اإللكترونية في مستشفى الجامعة األردنية،
األردن.
•تطوير موقع إلكتروني جديد لمبادرة “No
 ”Lost Generationفي األردن.
•االنتهاء من مشروع األرشفة لمركز تكنولوجيا
المعلومات الوطني ،األردن.
•إطالق تطبيقات الموبايل على األندرويد
واأليفون للمجمع العربي لتكنولوجيا األدارة في
األردن
•تطوير نظام التعليم اإللكتروني للمعهد القضائي،
األردن.

تفخر طالل أبوغزاله “لتقنيات المعلومات الدولية”
( )TAGITIبتسليط الضوء على بعض ما حققته
من إنجازات عظيمة في خدمة العمالء في جميع
أنحاء العالم:
•إطالق نظام األمتحانات اإللكترونية
•تقديم خدمات التسويق الرقمي لحملة “صنع في
األردن”.
•تقديم خدمات إستشارية في أنظمة تخطيط موارد
المؤسسة ( )ERPلشركة مياهنا األردن.
•تزويد شركة االتصاالت المتكاملة ()ITC
بخدمات تدقيق تكنولوجيا المعلومات وأمن
المعلومات في المملكة العربية السعودية.
•تزويد بنك البحرين الوطني ( )NBBبخدمة
تدقيق تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات،
البحرين.
•تزويد الجامعة األمريكية في كردستان ()AUK
بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ()ERP
المصدر:
وأنظمة التسجيل.
•تطوير نظام المواعيد وإعادة تصميم الموقع
اإللكتروني لعيادات مستشفى الدوحة  ،قطر.
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www.tagiti.com/ar/article/7003

تابلت المواطن الرقمي من تصميم وصناعة وإنتاج أبوغزاله للتقنية
()TAGTECH.Global
عمان -أعلنت طالل أبوغزاله للتقنية عن
إصدار أول منتجاتها االلكترونية بإطالق
الجهاز اللوحي ()TAG Digital Tablet
بأعلى المواصفات الدولية وبأفضل األسعار
التنافسية .ويهدف هذا الجهاز ليكون الستعمال
جميع األعمار والفئات ويصلح في الوقت نفسه
ليصبح الحقيبة المدرسية الذكية.
يتميّز  TAG-DCبمعالج  Octa Coreالذي
يتكون من ثمانية نوى للمعالجات والتي تساعد
بالقيام بالعديد من المهام المتقدمة مثل التعامل مع
مقاطع الفيديو عالية الدقة واأللعاب المتطورة دون
استنزاف البطارية ،مما يجعل الجهاز يعمل بقدرة
وكفاءة عالية في مدة زمنية طويلة.
يَصدر جهاز  TAG-DCاللوحي بمساحة تخزينية
 4جيجا رام وسعة تخزينية  64جيجا ،كما يتوفر
كاميرا أمامية وكاميرا خلفية عالية الوضوح ،ويدعم
الجهاز شريحتين اتصال من الجيل الرابع الـ .4G
وسوف يتوفر هذا الجهاز في معارض طالل
كما سيتوفر مجانا ً مع جهاز  TAG-DCاللوحي :أبوغزاله العالمية وعلى التوالي في جميع منافذ البيع
حافظة شاشة ( ،)Screen Protectorسماعات في األردن والوطن العربي والعالم.
بلوتوث ذات جودة عالية ،غطاء ( )Coverمصنوع
من الجلد .USB Keyboard ،كما أن الجهاز ويُمكن معرفة المزيد عن جهاز TAG-DC
سيكون مكفول لمدة سنة واحدة.
اللوحي من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التَّالي:
tagtech.global
وقد أمكن انتاج هذا الجهاز بسعر  140دينار فقط
ألنه ممول من طالل أبوغزاله فاونديشن ضمن المصدر:
http://www.tagiti.com/ar/mysoapclient/
برامجها لخدمة المجتمع.
getnewsbody/25043
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“طالل أبوغزاله العالمية” وشركة األمن السيبراني الروسية توقعان مذكرة تفاهم في مجالي
أمن المعلومات والتعليم اإللكتروني
سانت بطرسبرغ – وقعت طالل أبوغزاله العالمية
( ،)TAG.Globalوهي المجموعة العالمية المعنية
بالخدمات المهنية والتعليم وشركة Group-IB
الروسية ،وهي شركة أمن سيبراني عالمية متخصصة
في التصدي للهجمات اإللكترونية السيبرانية وحماية
الملكية الفكرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في
مجاالت أمن المعلومات والتعليم اإللكتروني
والتدريب في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة على هامش المنتدى
االقتصادي الدولي الثالث والعشرين لسانت
بطرسبرغ المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس
الروسي السيد فالديمير بوتين وبحضور فخامة
الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ وبمشاركة أكثر
من  17000شخص من المسؤولين الحكوميين وقادة
األعمال ،سيركز الطرفان على شؤون حماية الملكية
الفكرية التي تلعب دورًا بارزا في تقدم االقتصاد
وتعزز اإلمكانات الفكرية والنمو إضافةً إلى التعليم
( ،)Group-IBوتهدف المذكرة إلى التركيز بشدة
اإللكتروني والتدريب.
على خلق بيئة أكثر أمانًا ألصحاب الملكية الفكرية
وشركة أبوغزاله للملكية الفكرية ( )AGIPالرائدة في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تقديم الخدمات
عالميا في مجالها ،استكملت تسجيل ما يزيد على التعليمية من أجل منح المعرفة والمهارات األساسية
 500,000عالمة تجارية في كافة أنحاء العالم ،في مجال األمن السيبراني لضمان اقتصاد رقمي
واُنتخب رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتور طالل يتسم باالستقرار والقدرة على الصمود في الفضاء
أبوغزاله عض ًوا في قاعة مشاهير الملكية الفكرية اإللكتروني.
نظرًا لمساهمته البارزة في تطوير قوانين وممارسات
وقال الدكتور أبوغزاله «يوجد العديد من الفرص
الملكية الفكرية.
والمجاالت للتعاون فيها ونحن نحيي شركة جروب
وشارك سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس آي بي ( )Group-IBعلى تفانيهم في العمل
مجلس إدارة طالل أبوغزاله العالمية ،في المنتدى ومهنيتهم ،ونحن سعداء بتبادل الخبرة والعمل معًا
المنعقد تحت عنوان «تعزيز العالقات االقتصادية لمصلحة عالمنا ،حيث تتمتع طالل أبوغزاله العالمية
والتعليمية والثقافية الروسية العربية» ،حيث ألقى بتواجد وانتشار قوي من خالل  110مكاتب حول
بشكل خاص على استخدام الذكاء العالم ،وأنا على ثقة بأنه يمكننا ،سويًا المساهمة
كلمة ركز فيها
ٍ
بشكل كبير في تقديم أفضل خدمة».
االصطناعي ( )AIفي مختلف المجاالت.
ٍ
ووقع أبوغزاله مذكرة التفاهم مع السيد إليا ساتشكوف ،من جانبه قال السيد ساتشكوف ،المؤسس والرئيس
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جروب آي بي التنفيذي لشركة جروب آي بي (« )Group-IBإن
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المهنية والتعليم وبناء القدرات والملكية الفكرية.
عملت طوال  47عا ًما على تطوير البنية التحتية
للتفاعل بين مجتمعات األعمال في مختلف البلدان.
وفي الوقت الحالي ،طالل أبوغزاله العالمية هي
بمثابة 140 :شركة مهنية و 150شراكة مهنية،
و 110مكاتب حول العالم ،بما فيها روسيا ،و150
مكتب تمثيلي ،وأكثر من  1,000,000عميل (بزيادة
سنوية قدرها  25000عميل) ،وأكثر من 350
جائزة دولية ،وأكثر من  250شراكة تعليمية ،وأكثر
من  150شراكة مهنية ،وأكثر من  500عضوية في
منظمات دولية.

طالل أبوغزاله العالمية ( )TAG.Globalهي
شركة رائدة في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية
وإدارتها في المنطقة العربية ولديها معرفة كبيرة
بمشكالت التي يواجهها العمالء المحليون في مجال
الملكية الفكرية .ستتمكن الشركات في المنطقة من
االستفادة من التعاون الفريد بين تقنيات الجيل الجديد
لحماية الملكية الفكرية التي تقدمها شركة جروب
آي بي ( ،)Group-IBوالخبرة التي تتمتع بها
طالل أبوغزاله العالمية ( )TAG.Globalوسجلها
الحافل بالنجاح بين عمالئها .إننا نتطلع إلى توسيع
مدى انتشارنا في المنطقة ونحن على ثقة بأن مذكرة
التفاهم الموقعة مع طالل أبوغزاله العالمية (TAG.
 )Globalهي خطوة هامة في هذا االتجاه».
حول شركة جروب آي بي
شركة جروب آي بي ( )Group-IBهي شركة
والدكتور أبوغزاله ،الذي ترأس أول فريق عمل رائدة عالميًا في مجال تقديم الحلول التي تهدف إلى
ألصحاب المصلحة المتعددين التابع لألمم المتحدة ،اكتشاف الهجمات السيبرانية واالحتيال عبر اإلنترنت
وهو فريق العمل المعني بتكنولوجيا المعلومات والتصدي لهما وحماية حقوق الملكية الفكرية .وتم
بشكل كبير في الجمع اختيار نظام الذكاء للتصدي للتهديدات (Threat
واالتصاالت الذي ساهم
ٍ
بين تكنولوجيا المعلومات ومجتمعات التنمية معًا )Intelligence system ،الخاص بالشركة واحدًا
كما نجح في جعل التكنولوجيا في خدمة األهداف من أفضل أنظمة في فئته من قبل شركات جارتنر
اإلنمائية لألمم المتحدة ،ناقش والسيد ساتشكوف ( ،)Gartnerوفورستر لألبحاث (،)Forrester
مجاالت التعاون الممكنة والتي تتضمن مبادرات وشركة البيانات الدولية ( .)IDCوتعتمد الريادة
مشتركة في مجالي األمن السيبراني وحماية الملكية التكنولوجية لشركة جروب آي بي ()Group-IB
الفكرية على نطاق عالمي ،والترويج لتقنيات حماية على الخبرة العملية للشركة التي تمتد لستة عشر
الملكية الفكرية الفريدة من نوعها التي تعتمد على عا ًما في تحقيقات الجرائم اإللكترونية في كافة أنحاء
الذكاء في جميع أنحاء العالم من خالل التعاون في العالم و 55.000ساعة من االستجابة لحوادث األمن
السيبراني المتراكمة في أكبر مختبر للطب الشرعي
مختلف القطاعات.
في أوروبا الشرقية ومركز مراقبة يعمل على مدار
وستتعاون طالل أبوغزاله العالمية ( TAG.الساعة لتوفير استجابة سريعة للحوادث السيبرانية
 )Globalمع ( CERT-GIBفريق االستجابة وهو فريق االستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع
للطوارئ الحاسوبية التابع لشركة جروب آي بي لشركة جروب آي بي ( .)CERT-GIBشركة
( ،))Group-IBوهو عضو في الجمعيات الدولية جروب آي بي ( )Group-IBشريك لإلنتربول
فيرست ( )FIRSTوتراستد إنتروديوسر ( Trustedواليوروبول ،ولقد أوصت بها منظمة األمن والتعاون
 ،)Introducerفي تمكين الشركات المحلية من في أوروبا كمزود حلول أمن سيبراني .وشركة
القضاء على انتهاكات الملكية الفكرية بسرعة وكفاءة جروب آي بي ( )Group-IBهي عضو أيضًا في
مع الحد من األضرار المالية وحاالت اإلضرار المنتدى االقتصادي العالمي.
بالسمعة التي تتعرض لها عالماتها التجارية.
المصدر:
http://www.tagiti.com/ar/mysoapclient/
حول طالل أبوغزاله العالمية
getnewsbody/24971
طالل أبوغزاله العالمية ( )TAG.Globalهي
مجموعة عالمية رائدة في مجال تقديم الخدمات
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CONTACT US:

For inquiries please contact Mr. Mohammad Abu-Murry - TAG-ITI
Executive Director on the following numbers:
Tel: (0962 - 6) 5100900
Fax: (0962 - 6) 5100901
Website: www.tagiti.com
Email: mabumurry@tagorg.com

