الدائرة :برنامج الحكومة اإللكترونية
 -1معلومات اساسية عن الوظيفة
 1.1مسمى الوظيفــــة :ضابط تدقيق أمن المعلومات
 2.1االدارة /المديرية :برنامج الحكومة اإللكترونية
 3.1القسم/الشعبة :أمن المعلومات
 4.1مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس قسم البنية التحتية وامن المعلومات

-3غرض الوظيفة
 مراقبة مدى تطبيق السياسات الخاصة بأمن المعلومات والمشاركة في تحديثها. -4المهام والواجبــــات :
 مراجعة وتحديث ومراقبة مدى تطبيق السياسات الخاصة بأمن المعلومات تقييم مدى التزام الحكومة اإللكترونية بالمتطلبات القانونية تقييم مدى التزام الحكومة اإللكترونية بالسياسات األمنية و المعايير الخاصة بها تقييم مدى التزام مركز عمليات الحكومة االلكترونية بالسياسات األمنية الخاصةبالحكومة االلكترونية
 المساعدة في حماية الوثائق و البيانات و المعلومات الخاصة بالبرنامج و بإدارته ،و منعإساءة استخدامها بأي شكل كان ،و تنظيم الرقابة على تشفير البيانات
 إجراء فحص االلتزام التقني ،و تدقيق أنظمة المعلومات ،و الرقابة على التدقيق توعية أعضاء برنامج الحكومة اإللكترونية ومستخدميه وعمالئه بقضايا أمن المعلومات العمل مع الفريق واالنضمام ألي فريق من فرق أمن المعلومات للمساعدة عند الحاجة المشاركة بالمعرفة والخبرة مع الزمالء لتحسين روح الفريق وتعزيز أداء الوزارة عنطريق قنوات االتصال المتوفرة
المتطلبات االساسية واالضافية الشغال الوظيفة
 المؤهل العلمي والخبرات: شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو في أي من الحقول العلمية ذات العالقة.  5سنوات خبرة في أمن وحماية المعلومات والتدقيق على أنظمة المعلومات. خبرة في المجال الفني لتكنولوجيا المعلومات سواء إدارة النظم ( Microsoft or )Linuxأو إدارة الشبكات أو أمن الشبكات.
 خبرة في إعداد السياسات األمنية و وضع المعايير الالزمة للقياس ،و طرق تنفيذها.  2.7التدريب:- Certified ISO 27001 Lead Auditor/Implementer
- CISA/ISACA certified
 3.7 -المعارف والمهارات والقدرات:

-

معرفة جيدة أو/و خبرة في أمن تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي والتجاري.
معرفة بآخر المستجدات في القضايا األمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
معرفة بالمعايير الدولية ألمن المعلومات مثل .ISO 27001
معرفة بالمعايير الدولية  PKIو .PCI
فهم عميق للمخرجات األمنية ،و أدواتها ،و نظم الشبكات ،و أمن اإلنترنت .
فهم عميق لبيئة العمل من النواحي األمنية و الفيزيائية ،و أنظمة الرقابة على وسائل
النفاذ للشبكات.
فهم عميق لمبادئ تقييم المخاطر و كذلك لمبادئ إدارة المخاطر ،طرق مراجعة التدقيق،
و طرق تنفيذ السياسات و الرقابة عليها.
فهم جيد بأساليب إدارة الهوية الرقمية ،و التوثيق ،و تكنولوجيا التشفير .
مهارات ممتازة في االتصال الكتابي والشفهي وباللغتين العربية واالنجليزية.
مهارة عالية في االتصاالت الكتابية و الشفهية و باللغتين العربية و اإلنجليزية

 -8االعتمادات:
جهة االعتماد
 1.8الدائرة المعنية
 2.8ديوان الخدمة المدنية

االسم

مسمى الوظيفة
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