קורס הכנה לקראת מבחן הסמכה
מועדים גמישים
®CISM
לבחינות CISM
מועדי נובמבר-דצמבר 2017
מנהל אבטחת מידע מוסמך
CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER

הלימודים יתקיימו באזור המרכז.
החל מתאריך  ,04.09.2017בימים ב' ו-ד' ,בשעות .17:00-21:00
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האיגוד ובמזכירות האיגוד:
בטלפון ;03-6910093 :בדוא"ל.isaca@isaca.org.il :

שימו לב!
רק בקורס ® CISMשל  ISACAכל סטודנט מקבל את חומרי הלימוד
המקוריים :ספר הקורס ומנוי מקוון לבנק של  1500שאלות הכנה לבחינה.
 ISACAישראל מזמינך להשתתף בקורס המכשיר את משתתפיו לעמוד בבחינת ההסמכה ל ,CISM-ההסמכה הבינ"ל
למנהל אבטחת מידע נותנת לכם הכרה בינלאומית ,כי הנכם בעלי ניסיון מעשי וידע רב ,בניהול אבטחת מידע בסביבה
ארגונית מורכבת .יודגש ,כי זהו קורס היחיד בישראל המתבסס באופן ייחודי על חומר מקצועי של .ISACA
הקורס מועבר על ידי מרצים מנוסים בעלי ניסיון מעשי רב בתחומי הלימוד.

מהן מטרות הקורס?
לקורס שתי מטרות עיקריות:
• הקניית ידע מתקדם הנדרש כיום למנהל הגנה בסייבר ואבטחת מידע ,בשגרת הפעילות שלו.
• הכנה לבחינת ההסמכה .הבחינה מורכבת מ 150-שאלות ומקיפה את ככל התחומים הנלמדים בקורס .במסגרת
הקורס יושם דגש רב על פתרון וניתוח שאלות.

למי הקורס מיועד?
 üלאלו המעוניינים בקריירה בתחום ניהול הגנה בסייבר ואבטחת מידע.
 üלעוסקים בתחום הגנה בסייבר ואבטחת מידע ו/או בוגרי קורסים באבטחת מערכות מידע ,מנהלי אבטחת מידע
בעלי ניסיון מעשי המעוניינים לעבור את בחינת ההסמכה .CISM
 üלעובדים בתחום מערכות מידע המעוניינים לעסוק בתחום ניהול הגנה בסייבר ואבטחת מידע.

מהם נושאי הלימוד ומה משקלם בבחינה?
ü
ü
ü
ü

ממשל אבטחת מידע ).(24%
ניהול סיכונים ).(33%
פיתוח וניהול תכנית לאבטחת מידע ).(25%
ניהול אירועי אבטחת מידע ).(18%
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היכן ומתי יתקיים הקורס?
הלימודים יתקיימו החל מחודש ספטמבר  ,2017באזור המרכז במתכונת של שתי פגישות בשבוע בשעות הערב15 ,
מפגשים בני  4שעות )סה"כ  60שעות לימוד( .בהתאם לאילוצים ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים.

מהם התנאים לקבלת תעודת הגמר בקורס?
נוכחות ב 80%-מההרצאות לפחות ,הצלחה בבחינת המתכונת בקורס ההכנה.

כמה עולה הקורס?
עלות משתתף בקורס הינה  8,000ש"ח )שכר לימוד כולל תשלום עבור ספרי לימוד ,מנוי מקוון לבנק של  1500שאלות
הכנה לבחינה וכיבוד קל(.

יש הנחות לחברי  ?ISACAיש הנחות לסטודנטים?
ü
ü
ü
ü
ü

לחברי  ISACAישראל ,עלות הקורס  6,000ש"ח )חיסכון של  2,000ש"ח(.
לחברי לשכות אחיות )לשכת רו"ח IIA ,ישראל – איגוד מבקרים פנימיים בישראל ,לשכת מנתחי מערכות ואיגוד
מבקרי רשויות מקומיות(  -עלות הקורס  7,500ש"ח.
למשתתפים מאותו ארגון תינתן הנחה בשיעור של  10%עבור המשתתף השני ו 15%-עבור המשתתף השלישי
ומעלה.
לסטודנטים )לתואר ראשון( במוסד אקדמי מוכר שהם חברי  4,900 :ISACAש"ח .מספר המקומות לסטודנטים
מוגבל .עלות חברות שנתית לסטודנט הינה  $25לשנה.
האיגוד הינו מלכ"ר ואינו גובה מע"מ.

מהן דרישת קדם לקורס?
היכרות טובה ו/או ניסיון מעשי בתחום הגנת הסייבר ואבטחת מידע ,או ידע מעשי במערכות מידע ,המעוניינים לעסוק
באבטחת מערכות מידע.

לתשומת ליבכם,
 üפתיחת הקורס מותנית בהרשמה של מספר משתתפים מינימלי.
 üהרשמה למבחן הבינלאומי תתבצע ישירות ע"י הנבחן מול האיגוד הבינלאומי ,בתשלום נפרד.
 üדמי הרשמה ורכישת ספרים הינם בסך  1,400ש"ח למשתתף וישולמו בעת הרישום לקורס .סכום זה
מהווה חלק משכר הלימוד .אם ביטול הרשמה יבוצע עד  10ימים לפני פתיחת הקורס יוחזרו 1,000
ש"ח בלבד .לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי הרשמה או חלקם אם תבוטל השתתפותו של החניך
בקורס מסיבה כלשהי.

הרשמה :במזכירות האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע  ISACA -ישראל.
דואל isaca@isaca.org.il :טל 03.6910093 :פקס03.6957580 :

 -מספר המקומות מוגבל -
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