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

-3غرض الوظيفة
 ضمان أمن تطبيقات الويب المطورة داخليا أو خارجيا للحكومة االلكترونية -4المهام والواجبــــات :
 تقييم أمن تطبيقات الويب والبرمجيات قبل إطالقها أو تشغيلها باإلضافة إلى الفحصالدوري
 القيام باختبارات فحص و اختراق الثغرات ( vulnerability assessment and ) penetration testingلتطبيقات الويب و تطبيقات الهواتف و خدمات الويب
والشبكات
 القيام باختبارات حجب الخدمة ( )DDOS كتابة واصدارتقارير التقييم و الفحص االمني ومناقشتها مع مطوري التطبيقات لحلالمشاكل األمنية المكتشفة.
 البقاء على اطالع باخر طرق الفحص و االختراق تطوير و اعداد اجراءات ( ) procedureومنهجيات ( )methodologyالختبار اختراق الثغرات
 المساعدة في حماية الوثائق و البيانات و المعلومات الخاصة بالبرنامج و بإدارته ،ومنع إساءة استخدامها بأي شكل كان ،و تنظيم الرقابة على تشفير البيانات
 توعية أعضاء برنامج الحكومة اإللكترونية ومستخدميه وعمالئه بقضايا أمنالمعلومات
 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 ذاتالعالقة.
  5سنوات خبرة في مجال فحص و اختبار اختراق الثغرات. -خبرة في فحص و اختراق الثغرات يدويا

 خبرة ومعرفة بنظام التشغيل , threat modeling , OWASP top 10 , kali, metaspolit
  2.7التدريب: CEH certified شهادة في اختراق الثغرات واالنظمة ( ( penetration testing certifict 3.7المعارف والمهارات والقدرات:
 معرفة جيدة أو/و خبرة في أمن تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي والتجاري. معرفة جيدة بلغات البرجمة (  ) scripting languageمثل python , ruby ,bashمعرفة بآخر المستجدات في القضايا األمنية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
 معرفة بالمعايير الدولية ألمن المعلومات مثل .ISO 27001 معرفة بالمعايير الزدولية  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 وسائلالنفاذ للشبكات.
 فهم عميق لمبادئ تقييم المخاطر و كذلك لمبادئ إدارة المخاطر ،طرق مراجعةالتدقيق ،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
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