 .1األوصاف الوظيفية
الوظيفة

مبرمج

املؤهالت
العلمية
درجة
البكالوريوس في
علوم الحاسوب
هندسة
أو
الحاسوب أو أي
ذو
تخصص
عالقة

الخبرات العملية
خبرة ال تقل عن ()3
سنوات في مجال
تطوير االنظمة بلغة
NETأو  JAVAأو
SharePoint

املهام
 تجربة وتشغيل وبناء البرامج واألنظمة والتأكد أنها
تعطي املعلومات املطلوبة واألوامر الصحيحة.
 توثيق البرامج واألنظمة طبقا للمواصفات واملعايير
املعتمدة من قبل محلل النظم.
 دراسة املالحظات من قبل املستخدمين والطلبات
الواردة واملتعلقة بتعديل وتطوير األنظمة املحوسبة
وتصحيح األخطاء واجراء الحلول املناسبة.
 الدعم واملراجعة املستمرة للبرامج واألنظمة وزيادة
كفاءتها لتالئم متطلبات العمل املتجددة.
 جمع البيانات التفصيلية وتحليلها للخروج
باملخططات التي توضح املدخالت واملخرجات
والعمليات املنطقية للبرامج واألنظمة.
 التواصل مع مشغلي ومحللي النظم لتعريف وحل
مشاكل البرامج واألنظمة.

علمية

محلل
األعمال

درجة
شهادة
البكالوريوس او
اعلى في مجال
تكنولوجيا
أو
املعلومات
ادارة األعمال أو
اي تخصص ذو
عالقة
يعتبر من يحمل
الدرجة
املتخصصة في
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خبرة ملدة  4سنوات في
مجال ذو عالقة
ويفضل ان يكون في
بيئة عمل االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
خبرة في كل من
العام
القطاعين
والخاص
معرفة بعملية اعداد
التقارير والتحليل املالي
واالحصائي
معرفة بإدارة املشاريع

 املساعدة في بلورة الوثائق الالزمة التي من شأنها
توثيق تنفيذ املشروع و تحديد الطلب املبدئي
للخدمة اإللكترونية
 جمع املعلومات املتعلقة بمتطلبات العمل الجديدة و
املؤسسات الحكومية التي يحتمل أن تكون ذات
عالقة بالعمل املناط من أعضاء الفريق
 مساعدة مسؤول التحول اإللكتروني و مدير وحدة
التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال في تحديد
األهداف الخاصة بالعميل و إجراء املقاربة مع
توقعاته
 تحليل مبادرات العمل الجديدة ،و بناء عليه تقديم
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ادارة املشاريع ذو ودورة حياة املشروع
وتطوير
ومنهجية
ميزة خاصة .
أنظمة ادارته

مختلف الوثائق الالزمة ملتطلبات العمل
 إعداد الوثائق الالزمة ملتطلبات العمل الرسمية و
االحتفاظ بها حسب األصول
 إعداد التقارير الالزمة الطالع اإلدارة على مدى تطور
متطلبات العمل و إبداء التوصيات
 املشاركة في تصميم األنظمة الالزمة لضمان تلبية
متطلبات العمل حسب رغبة العميل
 تحليل مخرجات الخدمات التي تم تطويرها و إبداء
التوصيات الالزمة ملعالجة أية انحرافات قد توجد

مدير
مشروع

درجة
البكالوريوس في
أي من الحقول
ذات
العلمية
أن
العالقة,
يحمل الدرجة
املتخصصة في
ادارة املشاريع
()PMP

خبرة  5سنوات في
ادارة املشاريع ويفضل
ان تكون في قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات
خبرة في ادارة املخاطر,
ادارة الجودة  ,جدولة
املشاريع  ,ادارة
وتوزيع
التكاليف
املوارد,
دراسة نطاق املشروع ,
وتطبيق نظام اتصاالت
فعال.
خبرة في التخطيط ,
والتنظيم والرقابة على
األعمال  ,والتنسيق مع
ادارة املشروع.
خبرة في الرقابة على
وخاصة
املعايير
بالنسبة للرقابة على
الفرق
املتعددة
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 تنظيم العالقة مع العمالء الداخليين للمشروع
لضمان التزامهم بالتنفيذ الدقيق للمشروع وتقديم
النتائج املرجوة منه ويتضمن ذلك التنسيق مع
األقسام واالدارات التالية:
 مدير ادارة املشاريع فيما يتعلق باملبادرات,واملوازنة ,وجدول املواعيد ,واملوارد املخصصه
للمشروع ,وادامة االتصاالت الرسمية في هذا
املجال.
 قسم التكنولوجيا ملراجعة املخرجات الفنيةللمشروع ,واألمور املتعلقة بالخدمات املشتركة
للحكومة االلكترونية ,وأمن املعلومات ,وهندسة
املشروع.
 قسم ادارة التغيير فيما يتغلق بأمور التدريب,اعادة هندسة األعمال  ,االتصال وخطوط
الترقية.
 تنظيم العالقة مع العمالء الخارجيين للمشروع
لضمان التزامهم بالتنفيذ الدقيق للمشروع وتقديم
النتائج املرجوه منه ويتضمن ذلك التنسيق مع
األقسام واالدارات التالية:
 مركز املعلومات الوطني للمتابعه على األموراالجرائيه الخاصه باملشروع موضع العمل.
 مختلف االدارات الحكومية ذات العالقةلضمان نجاح تنفيذ املشروع ,واطالع هذه
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النشاطات (بما فيها
الرقابة على الشركات
التي يتم التعاقد معها)
 ,وكذلك القدرة على
االجراءات
وضع
التصحيحية واقتراح
االجراءات البديلة.

االدارات على كافة مراحل املشروع بدءا من
التصورات املوضوعة للمشروع وحتى املتابعة
ملا بعد التنفيذ ,وكذلك الخطط املستقبلية .
 متابعة األعمال وتنفيذ الخطة اليومية املتعلقة
باملشروع.
 متابعة عمل املوردين والشركات التي يتم التعاقد
معها للتأكد من مستوى األداء للفريق املنفذ
للمشروع ,لضمان تسليمه حسب املواصفات وموعد
التسليم املطلوبين ,وضمن املوازنة املحددة.
 مراقبة مصروفات املشروع مقارنة بمستوى التقدم
في األداء وذلك وفقا لألهداف والخطط والتعريف
املحدد للمشروع .وكذلك مراقبة التغييرات التي
تحصل أثناء التنفيذ ,والتأكد من عدم تعارضه مع
النطاق املحدد له.
 التوصل الى اتفاق على خطة تنفيذ واقعية بالنسبة
للخدمات املقترحه ,وضمان توفر املوارد املطلوبة
للمشروع  ,وأن مراحل املشروع تنفذ حسب املواعيد
املتفق عليها.
 تأمين املوارد الالزمة من الجهات الخارجية باالعتماد
على نطاق املشروع ,ويتضمن ذلك تقديم خطة
املشروع ,طرح عطاء املشروع ,تأمين املوارد واملوافقة
عليها ,واعتماد عقد املشروع.

ضابط
إدارة تغيير

خبرة ()5
سنوات في
التطوير
اإلداري أو
إدارة التغيير

درجة
البكالوريوس،
ويفضل شهادة أو
تدريب في إدارة
الموارد البشرية

 كتابة اإلجراءات و إرشادات تطبيق دليل إدارة
التغيير.
 الترويج للمشاريع من خالل تحضير مادة الترويج و
التلميق مع وحدة العالقات العامة و االعالم.
 العمل على تأكيد تطبيق دليل إدارة التغيير خالل
املشاريع املطبقة.
 متابعة تدريب املوظفين في الوزارات و الدوائر على
أنظمة الخدمات اإللكترونية املطورة.
 متابعة تعيين قسم الحكومة اإللكترونية في الدوائر
الحكومية املختلفة.
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 التحضير لتطبيق عمليات التوعية املختلفة من
ورشات عمل للمؤسسات و الدوائر.
 املشاركة في تطوير و تنفيذ و مراقبة و تحديث
متطلبات إدارة التغيير و معاييرها و اعرافها و
أنشطتها لبرنامج الحكومة اإللكترونية ومشاريعها ،بما
في ذلك إعادة تأهيل ،إدارة و تطوير بيئة األعمال و
املراجعة التنظيمية ،وإعادة الهيكلة و التنمية
والتدريب ونقل املعرفة ،و إرضاء للعمالء و التوعية و
الترويج ،عالوة على تخطيط و إدارة أنشطة االتصال.
 املشاركة في كتابة و تحديث و إكمال متطلبات
استدراج العروض للحكومة اإللكترونية.
 التنسيق و املشاركة مع موظفي تقنية املعلومات و
االتصال في كتابة و تنفيذ الخطط الترويجية و
طلبات استدراج العروض للحكومة االلكترونية.
 يعمل على ترويج و دعم أنشطة التوعية لبرنامج
الحكومة اإللكترونية ويشارك في نقل وسائل رئيسية.
 ينظم و يشارك في إدارة االحداث و املناسبات و
العروض التي من شأنها أن تسهم في زيادة الوعي حول
الحكومة اإللكترونية بناء على طلب من رئيس قسم
إدارة التغيير.
أخصائي
امن
معلومات

خبرة خمس سنوات في
درجة
البكالوريوس في مجال مشابه
تكنولوجيا
املعلومات او أي
ذو
تخصص
عالقة

 تقديم الدعم الفني الخاص بتصميم ،وتركيب،
وصيانة مجموعة متنوعه من انظمة امن املعلومات
املتعددة ،مثل  ،FW ،IPS،IDS VPNاضافة الى
تقديم حلول تستند الى محتوى امن املعلومات
وانظمة التشفير.
 تقييم املنتجات املقدمة من موردي امن املعلومات
واعتماد االفضل منها كلما دعت الحاجة ،وذلك
بهدف تعزيز امن شبكة الحكومة االلكترونية ومركز
املعلومات.
 اعداد الوثائق التقنية الالزمة بما فيها املراجع
واالبحاث ،وتصميم التوجيهات الالزمة في هذا املجال
وحفظها حسب األصول.
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 التاكيد على االلتزام بسياسات أمن املعلومات
الخاصة ببرنامج الحكومة االلكترونية  ،وأفضل
املمارسات املطبقة في هذا املجال.
 املساهمة في إعداد وتطوير استراتيجيات معالجة
الكوارث األمنية واستراتيجيات استمرارية العمل.
 االضطالع بالدور القيادي املطلوب في املشاريع
الخاصة بأمن املعلومات
 تصميم البرامج واالدوات التي تساهم في تقييم
التعرض للمخاطر واعتماد االفضل منها.
 تحليل الوقت الفعلي والوقت املوثق لعمليات
االختراق ،والتعرض للمخاطر  ،وتدقيق البيانات.
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