وظائف شاغرة
ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات
والهيئات واملؤسسات الحكومية .فعلى من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة على القيام بمهامها
ويحمل مؤهل جامعي للتخصص املناسب للوظيفة ،إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي Fa@stats.gov.sa :
م

مسمى الوظيفة
أخصائي أمن معلومات

8

هدف
الوظيفة

تطوير وتطبيق برامج أمن معلومات على مستوى الهيئة ،وتنفيذ األنشطة املستمرة الرامية إلى الحفاظ على توافر وصحة وسرية
مصادر معلومات في الهيئة ،بما يتوافق مع سياسات ومعايير األمن املتبعة.

املهام
اإلدارية



دعم مدير إدارة أمن املعلومات في إعداد تقارير األداء الدورية لإلدارة.



تنفيذ مبادرات أمن الشبكات والنظم في الهيئة.
مراجعة البنية األمنية وتقديم اآلراء حول التصاميم املقترحة.



تطوير سياسات وإجراءات ومعايير أمن املعلومات ،وضمان توثيقها وتحديثها.



مراقبة االمتثال لجميع إجراءات وسياسات أمن املعلومات وإجراء عمليات مراجعة دورية بشأنها ،والتأكد من اتساقها مع
الضوابط الداخلية في جميع اإلدارات.



املساعدة في عملية تصميم وتنفيذ أنشطة مراقبة االمتثال والتحسين ذات الصلة ،لضمان االمتثال مع كل من السياسات
األمنية الداخلية والقوانين واللوائح ذات الصلة.



تنفيذ األنشطة املتعلقة بالتخطيط العارض ،وإدارة استمرارية األعمال ،ووضع خطة التعافي من مخاطر تقنية املعلومات،
بالتعاون مع اإلدارات واألطراف األخرى ذات العالقة.



التوصية بتعزيز القدرات وإدخال تحسينات على وظائف وخصائص البرامج والنظم األمنية الهامة.



رصد نقاط الضعف من خالل الفحوصات الداخلية والتقارير الخارجية ،وتحليلها واقتراح املنهجيات العالجية.



توفير الرقابة وتولي مسؤولية الكشف عن محاوالت التسلل ومعالجتها.



تامين البنية التحتية لشبكة نظم املعلومات للهيئة بطريقة مطابقة للمعايير ومواصفات ضمان الجودة املعتمدة.



تطبيق ومراعاة معايير األمن والحماية العاملية لشبكات نظم املعلومات مع مراعاة املستجدات في شبكات نظم املعلومات
والعمل بها.



تصميم امن الشبكات وتصحيح املشاكل املتعلقة بالشبكة.



تطبيق النظم اآللية املتفق بشأنها ومعالجة املشاكل الفنية التي تطرأ عليها بطريقة مطابقة للمعايير ومواصفات ضمان الجودة
املعتمدة.



ردع ومنع التسلل وحماية امن معلومات الهيئة من سرقة الهوية والبيانات ،والقرصنة والتعدي على الخصوصية.



إعداد دراسة لألنظمة العاملة التي ال تفي بمتطلبات حماية املستخدم والخطط إلعادة تطويرها.



اجراء االتصاالت للتنسيق إلنجاز العمل ويشارك في اجتماعات ولجان داخلية وخارجية ترتبط بتنفيذ أعماله.



االشتراك في الدورات التدريبية لتطوير املهارات والقدرات في مجال التخصص والتي تمنحها االدارة.
أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.



دبلوم أو شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب ،أو هندسة الحاسب ،أو نظم املعلومات اإلدارية ،مع التركيز على املواد بأمن
املعلومات من مؤسسة تعليمية معترف بها.



إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابتا.
توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة.
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مقرها
املقر الرئيس ي للهيئة ،مدينة
الرياض

املرتبة

املهام
التشغيلية



املؤهالت





الخبرات

يفضل من لديه الشهادات التاليةSystems Security Professional CISSP Certified Information :او شهادة معتمدة في
إدارة امن الشبكات .CCSP CCSS




خبرة سنتين على األقل في إدارة أمن قواعد البيانات على مستوى الشبكة.
ً
الخبرة غير مطلوبة إذا كان حاصال على شهادة البكالوريوس.

