انجبيعخ األردَيــخ
دائرح انًٕارد انجشريخ

تعهٍ انجبيعخ األردَيخ/عًبٌ عٍ حبجتٓب نهتعييٍ في انٕظبئف انتبنيخ:

 )1يركس انحبضٕة
 .1يذلك ضًبٌ جٕدح.
ٔفمب ً نهشرٔط انتبنيخ:

في أحذٖ تخصصبد انحبضٕة أٔ
 أٌ يكٌٕ انًتمذو أردَي انجُطيخ حبصالً عهٗ درجخ انجكبنٕريٕش
ُْذضخ انحبضٕة يٍ جبيعخ يعترف ثٓب ٔ ثبنذراضخ انًُتظًخ ٔ ثتمذير ال يمم عٍ "جيذ ".
 خجرح في يرالجخ عًهيبد تطٕير ٔ تطجيك انجريجيبد ضًٍ يعبيير ضًبٌ جٕدح انجريجيبد.
 يعرفخ في تمُيبد فحص انجريجيبد.
 يتًتع ثًٓبراد تحهيهيخ تطبعذِ في تتجع انًشكالد ٔ حهٓب.
 لبدر عهٗ انتٕاصم يع انًطتخذييٍ ٔ اضتيعبة يتطهجبتٓى.
 انمذرح عهٗ انعًم في ثيئخ فُيخ يتذاخهخ انًٓبو (تطٕير انجريجيبد ٔ,انشجكبد).
 يعرفخ في يجبل انشجكبد.
 يفضم يٍ نذيّ خجرح عًهيخ في ثريجيبد (  /ٔ )oracle,SQl,.NET,Sharepointأٔ خجرح عًهيّ في
يجبل انشجكبد.

 .2يذلك أيٍ يعهٕيبد.
ٔفمب ً نهشرٔط انتبنيخ:










أٌ يكٌٕ انًتمذو أردَي انجُطيخ حبصالً عهٗ درجخ انجكبنٕريٕش في أحذٖ تخصصبد انحبضٕة أٔ ُْذضخ
انحبضٕة يٍ جبيعخ يعترف ثٓب ٔ ثبنذراضخ انًُتظًخ ٔ ثتمذير ال يمم عٍ "جيذ "
اإلنًبو ثأيٍ انًعهٕيبد ٔ انتطٕير اآليٍ نهجريجيبد.
اإلنًبو ثًعبيير ضًبٌ انجٕدح في يجبل انجريجيبد.
اإلنًبو ثطرق تحذيذ انًتطهجبد األيُيخ ألَظًخ انًعهٕيبد.
لبدر عهٗ انميبو ثإختجبراد اإلختراق (.)penetration testing
اإلنًبو ثبنًعبيير انذٔنيخ انخبصخ ثأيٍ انًعهٕيبد.
نذيّ انًعرفخ ثتمُيبد انٕيت ٔ ثريجخ انخبدو ٔ انعًيم ٔ انتعبيم يع نغبد انجريجخ يثم )).NET
()PYTHON
اإلنًبو ثطرق انتذليك األيُي انًختهفخ (.)CODE REVIEW AND SOFTWARE AUDITING
يفضم يٍ نذيّ خجرح عًهيخ في انًجبل انًطهٕة أٔ شٓبداد دٔنيّ في أيٍ انًعهٕيبد.

)10
تمذو انطهجبد في انجبيعخ األردَيخ /عًبٌ في يجُٗ رئبضخ انجبيعخ انطبثك األٔل يٍ انطبعخ (
ٔ 2014/6/8نغبيخ يٕو
صجبحب ً ٔنغبيخ انطبعخ (  )12ظٓرا ً اعتجبرا يٍ صجبح يٕو األحذ انًٕافك
انخًيص انًٕافك .2014/6/12

ٔ

ٔتحتفع انجبيعخ ثحمٓب في عذو تعجئخ انشٕاغر
ٔيرفك ثبنطهت انٕثبئك انتبنيخ (غير يطتردح) يع ضرٔرح االنتساو ثًٕعذ اإلعالٌ.
 )1صٕرح شخصيخ ٔاحذح.
 )2صٕرح يصذلخ عٍ انًؤْم انعهًي (ٔفمب نهًطهٕة أعالِ)+كشف يصذق عاليبد انتٕجيٓي.
 )3صٕرح عٍ انخجرح انعًهيخ يصذلخ حطت األصٕل (يٍ ٔزارح انعًم أٔ يذيريخ انعًم انتبثعخ نهًُطمخ ٔانضًبٌ االجتًبعي).
 )4صٕرح عٍ انذٔراد انًطهٕثخ.
 )5شٓبدح عذو يحكٕييخ.
 )6صٕرح عٍ ْٕيخ األحٕال انًذَيخ.
( ٔنٍ يتى لجٕل أيخ طهجبد غير يطتٕفيخ نشرٔط اإلعالٌ أٔ اَتٓبء انفترح انسيُيخ انًحذدح الضتمجبل انطهجبد)

