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 الرقــم : 

 . م2022/    /    :التاريخ
 لتعاقد لإعالن  

 ملعلومات امن  ال أاء للعمل يف جممع عدد من اخلب   
 
  ، براتب شهريو ،  خربة سنويةاخلرباء التخصصني بعقود    لتعاقد مع عدد من اباهليئة الوطنية خلدمات الشبكة    ترغب 

 :مايلي، وفق  م2004/ لعام  50رقم /  الدولة  ف   لقانون العاملني   هذا التعاقد  ال خيضعحيث 
 
 
 
 
 

 شروط التقدمي: 
 .اجلنسيةسوري     ✓
 غري موظف.  ✓
 . اخلربةلديه شهادات مصدقة ومعتمدة ف جمال   ✓
 جييد اللغة اإلنكليزية قراءة وكتابة. ✓
 التواصل، وتقدمي العروض. جييد العمل ضمن فريق، ولديه مهارات ف   ✓
 تعترب مهارات القيادة واإلدارة، ميزة إضافية ف املرشح.  ✓

  : واملهام املطلوبة  اخلبات
 (information security expert)خبري أمن معلومات   -1

 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:  •

تقدمي اخلربة واملشورة واإلرشاد الفين لكوادر املركز ونقل اخلربة، وتطوير خدمة اختبار االخرتاق وحتسني جودهتا ومراجعة    -
 وتدقيق التقارير النهائية خلدمات اختبار االخرتاق. 

 القدرة على حتليل الثغرات األمنية املكتشفة حديثاً وتدريب الكادر للتعامل معها.  -
 ئرة أمن الشبكات والنظم املعلوماتية. مكان العمل: دا   -

 / شروط التعاقد /وفق املرفقات العدد املطلوب  جمال اخلبة 
 سنوات خربة على األقل   8 3 أمن املعلومات 
 سنوات خربة على األقل   5 3 خمترب اخرتاق

 سنوات خربة على األقل   5 3 برجمة
 سنوات خربة على األقل   4 6 تقانة املعلومات 

 سنوات خربة على األقل   4 5 املعهد التقاين للحاسوب 
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 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية.  -
 / سنوات على األقل ف جمال أمن املعلومات وكافة جماالت اختبار االخرتاق.8اخلربة / -
 . استغالهلاطرق  إملام بكافة أشكال اهلجمات اإللكرتونية والثغرات األمنية املعروفة عاملياً و  -
 واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية. سرعة اإلدراك   -

 (penetration testerخمتب اخرتاق ) -2
 /3/العدد املطلوب   •
 املهام:   •

 . لشبكات و/أو تطبيقات اهلواتف الذكيةاختبار اخرتاق نظم التشغيل أبنواعها وتطبيقات ومواقع الويب والربجميات وا -
 املركز ونقل اخلربة.إعداد تقارير اختبار االخرتاق مبشاركة كوادر   -
 العمل على أدوات االختبار اخلاصة ابملركز.  -
 مكان العمل: دائرة أمن الشبكات والنظم املعلوماتية.  -

 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية.  -
 / سنوات على األقل ف جمال اختبار االخرتاق. 5/   خربة -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -

 (:Vulnerability Assessment specialistللثغرات األمنية )مكتشف وحملل   -3
 / 3العدد املطلوب / •
 املهام:  •

التقييم األمين االحرتاف لنظم التشغيل والتطبيقات ومواقع الويب والشبكات احلاسوبية وإعداد تقارير التقييم األمين  -
 مبشاركة الكادر ونقل اخلربة. 

 كز. العمل على أدوات االختبار اخلاصة ابملر  -
 مكان العمل: دائرة أمن الشبكات والنظم املعلوماتية.  -

 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية.  -
 / سنوات على األقل.4عدد سنوات اخلربة /  -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -
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 :(programmer-developer)طور برجميات  م -4
 / 2العدد املطلوب / •
 املهام:   •

للربجميات وتطبيقات الويب و/ أو تطبيقات اهلواتف الذكية،   (secure code review)مراجعة األكواد املصدرية   -
 للتحقق من خلوها من الثغرات والعيوب الربجمية والقدرة على معاجلتها وتنفيذ احللول عند طلب اإلدارة. 

 تقدمي الدعم واملساعدة ف حتليل الثغرات الربجمية.  -
ت تقدمي خدمة التحقق من أمن الكود املصدري واألدوات والربجميات الالزمة واملهارات املطلوبة ونقل وضع اجرائيا -

 اخلربة للكوادر.
 مكان العمل: دائرة أمن الشبكات والنظم املعلوماتية.  -

 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية.  -
 / سنوات على األقل.5عدد سنوات اخلربة /  -
 األمنية النامجة عن األخطاء الربجمية ومعاجلتها.خربة ف جمال الثغرات   -

 (: vulnerability scannerمكتشف للثغرات األمنية: )  -5
 / 2العدد املطلوب / •
 املهام:  •

 املسح األمين العادي لتطبيقات الويب وإعداد تقارير املسح األمين.  -
 مكان العمل: دائرة أمن الشبكات والنظم املعلوماتية.  -

 املؤهالت:  •
 وزارة التعليم العايل. –معهد تقانة احلاسوب   −
 سنوات على األقل.  / 4عدد سنوات اخلربة /  −
 . CEH  مهارات −

 :(malware analyst)حملل برجميات خبيثة   -6
 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:  •

 ..(. -فريوسات الفدية-الديدان الربجمية –حتليل الربامج اخلبيثة والربجمة العكسية )الفريوسات   -
 تطبيقات والربجميات واكتشاف أي نشاط مشبوه غري شرعي وطرق معاجلة النظم املصابة. فحص نشاط ال   -
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 مكان العمل: فريق االستجابة للطوارئ املعلوماتية. -
 

 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية  -
 / سنوات على األقل.4عدد سنوات اخلربة /  -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -

 (:forensics investigatorحملل/حمقق جنائي رقمي ) -7
 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:   •

طوارئ احلاسب وسجالت دخول النظم املعلوماتية والشبكات وجتهيزات األمن وحتليل –حتليل األدلة الرقمية وحوادث     -
 سيناريوهات اهلجمات اإللكرتونية واستخراج الدليل الرقمي. 

 اإلرشاد الفين لكوادر املركز ونقل اخلربة ف جمال التحقيق اجلنائي الرقمي.تقدمي اخلربة واملشورة و  -
 مراجعة وتدقيق تقارير االستجابة للحاالت الطارئة.  -
 مكان العمل: فريق االستجابة للطوارئ املعلوماتية. -
 تقدمي احللول ملنع تكرار حدوث اهلجوم اإللكرتوين/ احلادث األمين.  -

 املؤهالت:  •
 جامعية. شهادة   -
 سنوات على األقل ف التحقيق اجلنائي الرقمي.  / 8عدد سنوات اخلربة /  -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -

 : (incident handler)خمتص طوارئ احلاسب   -8
 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:   •

 املعلوماتية. القيام ابإلجراءات األولية للتعامل مع طوارئ احلاسب والنظم   -
 عزل التهديدات األمنية والنظم املصابة وختفيف اآلاثر النامجة عن احلادث الطارئ.  -
 استخراج األدلة الرقمية.  -
استعادة النظام للعمل كما كان قبل وقوع احلادث الطارئ واالستعادة عرب تقنيات /آليات النسخ االحتياطي ابملشاركة  -

 مع كوادر املركز ونقل اخلربة. 
 لعمل: فريق االستجابة للطوارئ املعلوماتية.مكان ا -
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 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية.  -
/ سنوات ف عمل نظم التشغيل وقواعد البياانت وأجهزة ختزين البياانت واملنظومات السحابية 4خربة ال تقل عن /  -

 . raidوعمل مراكز املعطيات والنظم املصرفية واستعادة البياانت املفقودة ومنظومات  
 يفضل صاحب اخلربة ف صيانة العتاد الصلب ومعاجلة أخطاء الربجميات.  -
 كات املعلوماتية. خربة ف الشب -

 معد النشرات األمنية والتحذير املبكر من األخطار املعلوماتية  -9
  / 2العدد املطلوب / •
 املهام:   •

 . رصد أحدث ما ينشر عاملياً وإقليمياً عن التهديدات األمنية للشبكات والنظم املعلوماتية وهجمات اليوم الصفري -
 التوعوية وطرق الوقاية بكفاءة وجودة عالية.إعداد التحذيرات األمنية والنشرات   -
مجع املعلومات وما ينشر حول حوادث االخرتاق احمللية والعاملية عرب وسائل التواصل االجتماعي ومواقع الويب  -

 املتخصصة وتقدمي تقارير دورية.
  مكان العمل: فريق االستجابة للطوارئ املعلوماتية. -

 املؤهالت:  •
 وزارة التعليم العايل.  -احلاسوبمعهد تقانة  الشهادة:   -
 سنوات على األقل.   / 4اخلربة / -
 مهارات احلاسب والربامج املكتبية. -

 :(information security expertبري أمن معلومات )خ       10-
 / 1العدد املطلوب /    •
 املهام:   •

مجيع عناصر الفريق ونقل اخلربة ف قيادة فريق االستجابة للطوارئ املعلوماتية وتقدمي اإلشراف واملشورة وتوجيه عمل   -
 جمال االستجابة للحاالت الطارئة.

 مكان العمل: فريق االستجابة للطوارئ املعلوماتية. -
 املؤهالت:  •

 شهادة جامعية  -
 سنوات خربة على األقل.  / 5اخلربة: / -
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 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -

 

 خبري أمن معلومات خمتص يف معايري إدارة أمن نظم املعلومات  -11
 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:   •

إعداد مشاريع السياسات واملعايري الوطنية ف جماالت أمن املعلومات وتطويرها. وتقدمي اخلربة واملشورة واملسامهة ف وضع  -
 الدراسات واألحباث ف جماالت أمن املعلومات. االسرتاتيجيات الوطنية ف جمال أمن املعلومات وإعداد  

 املخاطر.   إدارةوضع مناذج وإجرائيات تقدمي خدمات تطوير السياسات األمنية و  -
 تدقيق أمن نظم املعلومات  -
 مكان العمل: دائرة الدراسات واألحباث.  -

 املؤهالت:  •
 شهادة جامعية.  -
 منها:  املعلومات / سنوات على األقل ف جماالت أمن  8اخلربة / -

 / سنوات على األقل ف جمال التدقيق األمين. 3خربة عملية /  -
 / سنوات على األقل ف معايري حوكمة نظم املعلومات وتطبيقاهتا. 3خربة عملية /  -

 خربة عملية ف إدارة وتقييم املخاطر.  -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -

 (:information security auditor assistantمعلومات )مساعد مدقق أمن نظم  -12
 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:   •

مراجعة خطط إدارة أمن املعلومات والسياسات األمنية وقياس مدى االمتثال والتوافق مع املعايري العاملية أو احمللية من  -
 خالل تقدمي التقارير التحليلية. 

 مكان العمل: دائرة الدراسات واألحباث.  -
 املؤهالت:  •

 شهادة جامعية.  -
 / سنوات على األقل.4اخلربة :/ -
 .ISO 27001/2،COBITخربة جيدة ابملعايري العاملية  -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -
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 (security researcher assistant)مساعد ابحث أمين   -13
 / 1العدد املطلوب / •
 املهام:   •

 املوكلة إليه ف املستوايت الدنيا واملتوسطة ف إطار األحباث والدراسات األمنية. تنفيذ املهام   -
 وإعداد اإلجرائيات والنماذج املطلوبة.  (DATA Mining)إعداد التقارير اإلحصائية ومؤشرات أمن املعلومات     -
 مكان العمل: دائرة الدراسات واألحباث  -

 املؤهالت:  •
 وزارة التعليم العايل –الشهادة: معهد تقانة احلاسوب   -
 سنوات على األقل   / 4اخلربة / -
 سرعة اإلدراك واالستجابة لتنفيذ املهام بكفاءة عالية.  -

 مديرية التنمية اإلدارية.  –   0113937032على الرقم    االتصال   ، يرجى والتفاصيل  من املعلومات ملزيد 
 . 0113937080و على الفاكس  أ،  hr@nans.gov.syلكرتوين التايل:  الذاتية على الربيد اإل ة ابلسرية  ترسل الطلبات مرفقو 
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