الشواغر المطلوبة
الشروط العامة :


أن يكون أردني الجنسية



أن ال يتجاوز عمر المتقدمين االربعين عاما



أن ال يكون متقاعدا مدنيا أو عسكريا

الوظيفة

مهندس نظم

المؤهالت والخبرات المطلوبة

املؤهالت العلمية:

العدد المطلوب 1

اخلربة:

بكالوريوس هندسة حاسوب  ،اتصاالت  ،الكرتونيات ،علم حاسوب ،أو ختصص ذو عالقة


من  4اىل  6سنوات يف جمال نظم مايكروسوفت



معرفة يف االنظمة التالية:
SAN Storage.
High End Intel Servers
MS DPM
TMG, AD, IIS, Exchange 2010.
Hyper V
Failover clusters
SCOM

الدورات التدريبية:









حاصل على إحدى الدورات التالية MCSE, MCITP :أو دورة ذات عالقة ويفضل أن يكون
لديه شهادة اجتياز االمتحان

المهام الرئيسية

Administration and 24x7 support of Microsoft Systems deployments.
Ensure Systems security standards.
Optimize and monitor Microsoft Systems.





)Operating virtualization platform (including failover cluster
Operating AD and DNS
Operating SCOM.





مهام اضافية











الوظيفة
المؤهالت والخبرات المطلوبة

تنفيذ املتطلبات اليومية اخلاصة بانظمة التشغيل.
مراقبة و صيانة األجهزة الرئيسية.
مراقبة ملفات ختزين االخطاء اليت حتدت على كافة األجهزة الرئيسية و التأكد من عمل األجهزة الرئيسية بشكل صحيح و
سليم.
مراقبة نظام التخزين االحتياطي و التأكد من عمله بشكل سليم و صحيح باإلضافة اىل التأكد من مجيع وظائف التخزين
املعرفة.
التأكد من حل اي مشكلة أو خطأ حيدث على اي برجمية.
تنصيب انظمة التشغيل و األنظمة املضافة و صيانتها.
متابعة األعطال و عقود الصيانه مع اجلهات اخلارجية.
تطبيق و توثيق السياسات و االجراءات املتبعة.
العمل خارج اوقات الدوام الرمسي حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

مهندس ارشفة نظم متقدم  /مهندس نظم العدد المطلوب 3
املؤهالت العلمية:

بكالوريوس هندسة حاسوب  ،اتصاالت  ،الكرتونيات ،علم حاسوب ،أو ختصص ذو عالقة

اخلربة:



من  4اىل  6سنوات يف جمال نظم مايكروسوفت و انظمة االرشفة



معرفة يف االنظمة التالية:

الدورات التدريبية

SAN Storage.
MS DPM
NetBackup
Hyper V
Failover clusters
SCOM
RAID, SCSI, SAN, NAS, and FC.









IBM SAN, DELL EMC etc., and tape libraries with LTO tape technology



حاصل على إحدى الدورات التالية MCSE, MCITP :أو دورة ذات عالقة ويفضل أن يكون
لديه شهادة اجتياز االمتحان

المهام الرئيسية

Manage, Plan, implement, and configure day to day storage provisioning in accordance with
best practices.
Analyze and assess computer/network architecture requirements to provide options for
optimizing performance and cost-effective solutions.
Install, configure and manage enterprise SAN management tools, MPIO software such as
EMC and platform monitoring software(s).
Engineer core SAN fabric, fiber channel zones, and fiber channel routing configurations for
client Tier 1, 2, 3 data repository.
Perform Daily, Weekly, and Monthly Backup Policy.
Managing and allocating tapes and backups.
OS backup/restore.
Solution DBs (SQL) backup/restore.










.تنفيذ املتطلبات اليومية اخلاصة بانظمة التشغيل
.مراقبة و صيانة األجهزة الرئيسية
مراقبة ملفات ختزين االخطاء اليت حتدت على كافة األجهزة الرئيسية و التأكد من عمل األجهزة الرئيسية بشكل صحيح و
.سليم
مراقبة نظام التخزين االحتياطي و التأكد من عمله بشكل سليم و صحيح باإلضافة اىل التأكد من مجيع وظائف التخزين
.املعرفة
.التأكد من حل اي مشكلة أو خطأ حيدث على اي برجمية
.تنصيب انظمة التشغيل و األنظمة املضافة و صيانتها
.متابعة األعطال و عقود الصيانه مع اجلهات اخلارجية
.تطبيق و توثيق السياسات و االجراءات املتبعة
.العمل خارج اوقات الدوام الرمسي حسب ما تقتضيه مصلحة العمل

1 العدد املطلوب











IS Auditor مدقق نظم معلومات

 أو ختصص ذو عالقة. علم حاسوب، الكرتونيات، اتصاالت, حاسوب،بكالوريوس هندسة كهربائية
. سنوات يف جمال تدقيق نظم املعلومات5  اىل3 من
 أو دورةCISSP, CISA, COBIT, ISO 270001 :حاصل على إحدى الدورات التالية

مهام اضافية

:املؤهالت العلمية

الوظيفة
المؤهالت والخبرات المطلوبة

:اخلربة
: الدورات التدريبية

ذات عالقة ويفضل أن يكون لديه شهادة اجتياز االمتحان














Assist in audit engagement planning and reporting activities.
Coordinate, plan and execute audit activities within the organization.
Develop and implement complex audit test plans.
Determine audit scope and objective and accordingly prepare audit work plan.
Identify critical risks and recommend corrective steps to address the risks.
Coordinate with business, finance, project and compliance teams to obtain inputs for
audit processing.
Develop auditing program to offer comprehensive audit coverage within the
organization.
Set audit priorities and determine the time required to complete each audit
assignment.
Adhere to auditing standards established by the company’s audit department.
Develop well-crafted audit reports including results and recommendations for
management.
Address auditing and operational issues in promptly.
Identify best practices to meet audit requirements in a timely manner.
Maintain clear and complete IT audit documentations.

المهام

وظيفة

مبرمج

المؤهالت والخبرات المطلوبة

املؤهالت العلمية:

العدد المطلوب 1

ختصص احلاسوب أو هندسة احلاسوب كحد أدىن علم حاسوب ،أو ختصص ذو عالقة

اخلربة:


الدورات التدريبية :

 3اىل  6سنوات في مجال تطوير ودعم البرمجيات

حاصل على إحدى الدورات التاليةwebSphere Portal, JAVA, ASP.net :أو دورة ذات
عالقة ويفضل أن يكون لديه شهادة اجتياز االمتحان

المهام














تطوير التطببقات باستخدام لغات الربجمة )…  C#., ASP.NET, HTML, JAVAوأي أدوات مثل (… .)CSS, AJAX,
تصميم وبناء قواعد البيانات العالئقية بالطرق القياسية وتأمني التكاملية بينها وبني البيانات باستخدام DB2, MS SQL Oracle
إعداد التوثيقات اللالزمة لالنظمة واإلجراءات ومتابعة التعديالت عليها.
تطبيق املعايري املتبعة يف كتابة الربامج واجراءات العمل.
جتهيز البيانات التجريبية وفحص الربامج املطورة للتأكد من عملها حسب املتطلبات الصادرة من املستفيدين.
متابعة واصالح اية اعطال تطال التطبيقات العاملة باستخدام االدوات املختلفة املخصصة لذلك.
يأخذ النسخ االحتياطية للتطبيقات العاملة على أنظمة التشغيل األسبوعية والشهرية.

يتابع التحديثات على أنظمة التشغيل وقواعد البيانات.

أي واجبات يتطلبها العمل ،ويتم تكليف شاغل الوظيفة بها.

يضبط أداء البرمجيات ومراقبة األداء.

يحل المشاكل التقنية بشكل عام وتقديم االستشارات الفنية.

يقدددم الدددعم الفنددا وادار  DBAوصدديانة قواعددد البيانددات وتقددديم ااستشددار الفنيددة ضددا المجددال ووضددع خطددط النمددو
المستقبلا .

الوظيفة
المؤهالت والخبرات المطلوبة

ضابط أمن معلومات  /أمن شبكات العدد المطلوب 2

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس هندسة كهربائية ،حاسوب ,اتصاالت ،الكرتونيات ،علم حاسوب ،أو ختصص ذو عالقة
من  3اىل  5سنوات يف جمال امن املعلومات و  /او امن الشبكات.

اخلربة:



الدورات التدريبية :

حاصل على إحدى الدورات التالية CEH, CISSP, Penetration Testing :أو دورة
ذات عالقة ويفضل أن يكون لديه شهادة اجتياز االمتحان










Provides policy and operational guidance.
Provides security standards and guides for protecting information assets.
Develop and implement information security policies, standards and procedures.
Evaluate the risk introduced by any changes to operations and systems.
Reviews information security risks at least annually.
Reviews Information Security Annual Report provided by the Information Security
Auditor.
Perform Security tests, risk assessment, and penetration testing.
Monitoring and evaluating logs and security alerts.

المهام

