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كتيب التوظيف SOC
مقدمة
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ) (SOCيشبه اﻵﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ أنه إذا
ﺗﻌﻄﻞ ﺟﺰء واﺣﺪ منها ﻓﺈن اﻷداء كله ﯾﺘﻌﻄﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
إدارة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وھﻲ اﻷﺷﺨﺎص ،واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ .ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷﺷﺨﺎص ھﻢ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ.
اﻷﺷﺨﺎص ھﻢ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ً ﻓﻌﺎل وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺣﯿﺚ

ﯾﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻰﻠ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﻢ ،فأنه ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﻰﻠ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاھﺐ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﻚ.

ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي

ﺳﺘﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ:

ﺳﺘﺴﺎﻋﺪك إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول

تحديات بناء الفريق األمني وكيفية مو اجهتها

أھﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ وﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮظﯿﻒ
اﻟﻤﺨﺘﺎر واﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻋﻰﻠ ﺑﻨﺎء ﻓﺮﯾﻖ
ﻓﻌﺎل وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻓﺮﯾﻘﻚ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺒﺪأ؟ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أنه ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﮭﺞ
واﺣﺪ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻟﺠﻤﯿﻊ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ
ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻹﻧﺸﺎء إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻮاھﺐ وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻰﻠ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻷﻣﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮظﯿﻒ
اﻟﺬي تسخدمه.
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•لماذا تعتبر استراتيجية التوظيف مهمة لمكافحة
تحديات التوظيف وبناء فريق أمني فعال

•كيفية التخطيط لموظفيك أثناء التفكير في نماذج
التوظيف والميزانية وأهداف المؤسسة

•ما هي األدوار الرئيسية التي تحتاجها في فريقك

وكيفية العثور عىل أفضل المواهب واالحتفاظ بها
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ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ
ً
ﻣﺴﺆوﻻ
ﺳﻮاء أﻛﻨﺖ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﺮﯾ ًﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ أو ﻛﻨﺖ
ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮظﻔﯿﻦ إﻰﻟ ﻓﺮﯾﻘﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ أﻋﻀﺎء
ﻓﺮﯾﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﮭﺮة وﺗﻮظﯿﻔﮭﻢ وإﺑﻘﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪك
أﻣﺮً ا ﺻﻌ ًﺒﺎ .

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﺰاﯾﺪ فيه ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﮭﺎك و ﺧﺮق

اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﻲ ،ﯾﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﯾﻖ ُﻣﺠﮭﺰ ﺟﯿﺪا ً
وﻣﺘﺤﻤﺲ وﻣﺎھﺮ أﻣﺮًا ﺿﺮورﯾًﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ .

اﻟﻌﺜﻮر عىل أﺻﺤﺎب الكفاءات اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق  .ﯾﺘﺰاﯾﺪ
ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﯿﻌً ﺎ أن ھﻨﺎك
ً
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻰﻠ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﻤﮭﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ ﻣﻊ
اﻟﻤﮭ ِﺪدَة ﺑﻮﺗﯿﺮة ﺳﺮﯾﻌﺔ .
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﮭﺠﻤﺎت وﺗﻄﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎت ُ

1

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2022ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ وظﺎﺋﻒ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ اﻟﺸﺎﻏﺮة إﻰﻟ
 1.8ﻣﻠﯿﻮن  ، 2وأن ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﻰﻟ ﺻﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .3
ﻟﻜﻦ ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺪادھﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ
اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ  ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻰﻠ زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻄﻼب ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ ﻛﺨﯿﺎر
ﻣﮭﻨﻲ ﻟﮭﻢ.4

 1أﻛﺴﻨﺘﺸﺮ  6 ،ﻣﺎرس The Cost of Cybercrime2019
 2فروست و سوليفان 2017 Global Information Security Workforce Study 2
 3مجلة الجرائم اإللكترونية  4 ،ارس Cybersecurity Unemployment Rate Drops to Zero Percent 2019
 4كالود باسيج 13 ،أبريلBehind the Numbers on Why Universities Lag Behind in Cybersecurity Education 2016 ،
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ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻜﺮرة
ﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﻔﺮﯾﻘﻚ ،ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻰﻟ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﮭﻢ .ﻛﺜﺮة اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﯾﺠﻌﻞ ﺗﺮك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ واﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮظﺎﺋﻒ أﺧﺮى ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺮق
اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ .ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺳﯿﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﺮﯾﻘﻚ
ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻰﻠ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ راﺗﺐ أﻋﻰﻠ

إذا ﻗﺮروا اﻟﻤﻀﻲ ُﻗﺪﻣﺎ .و ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ وظﯿﻔﺔ
ﺟﺪﯾﺪة ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أنه ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮭﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ِﺟﮭﺎت أخرى إذا ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﮭﺎرات ﻗﻮﯾﺔ

ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﺗﺮك اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ إﻰﻟ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ

أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻰﻠ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم وﺻﻮل
ﻓﺮﯾﻘﻚ ﻟﻠﻨﻀﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮب .
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ  ISACAاﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻓﺈن  %55ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮل
إنه ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﻸ اﻟﻮظﺎﺋﻒ
اﻟﺸﺎﻏﺮة  .5اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻰﻠ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،ﻓﺈن
ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺪون ﻓﺮﯾﻖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﯾﻌﺮض ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ ﻟﺨﻄﺮ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﮭﺠﻤﺎت .

لتقليل االضطراب وحماية مؤسستك بكفاءة أثناء بحثك عن

ﺳﯿﻈﻞ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن اﻷﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﺎن
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
ﻟﺒﻨﺎء ﻓﺮﯾﻘﻚ

ﻣﺎرس 6أﻛﺴﻨﺘﺸﺮ ،
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موظفين لمأل الشواغر ،يجب أن يمتلك فريقك أنظمة لتوثيق
العمليات وتسهيل الوصول إىل المعلومات ونقلها.
ترك الوظائف هو جزء ال مفر منه في فريق عمليات األمان.
لذلك ستعمل استر اتيجية التوظيف التي تتضمن خطة
لكيفية توثيق العمليات ونقلها إىل أعضاء الفريق اآلخرين
عىل تجهيزك أنت وفريقك بشكل أفضل للتعامل مع
التحديات التي تطرحها حالة ترك الموظفين لوظائفهم .
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إنشاء استراتيجية التوظيف
الخاصة بك
أن نموذج التوظيف الموثق لمركز عمليات األمان ) (SOCوالذي يتضمن
أدوا ًرا ومسؤوليات محددة بوضوح سيسهل عليك بناء فريق من الصفر

أو تنمية فريق موجود من قبل  .توفر استراتيجيات التوظيف جزء

ال توجد طريقة
واحدة تناسب
الجميع

مخصص لبرنامج عمل األشخاص في خطة عمل مركز عمليات األمان

الخاص بك والتي ستتضمن ً
أيضا استراتيجيات لعملياتك وتقنياتك .

إلنشاء استراتيجية توظيف فعالة ،يجب أن تضع في اعتبارك الغاية من
عمليات األمان الخاصة بك  ،وأهداف مؤسستك ،والميزانية ،ونموذج
التوظيف الذي يناسب احتياجاتك عىل أفضل وجه  .لكي تكافح النقص
في المهارات وتنمي فريقك ،تحتاج إىل استراتيجية مطبقة تساعدك
عىل تحديد األدوار الرئيسية التي تحتاج لملئها ،باإلضافة إىل الطرق
األكثر كفاءة وفعالية لسد تلك الفجوات .

الغايات

األهداف

المتزانية

استراتجية
التوظيف

نموذج التوظيف
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يجب أن تتضمن إستر اتيجية التوظيف الخاصة بك خطة

بالنسبة لمعظم المؤسسات ،يشرف مدير العمليات األمنية

لالحتفاظ بالموظفين و ايضا خطة في حال مغادرتهم العمل،

)  (SOCعىل التوظيف لفريقه ،ألنه هو من يدير الفريق

للمساعدة في إعداد فريقك للتعامل مع كلتا الحالتين بسرعة

ويكون مسؤوال ً عن نموهم وتطورهم وعن رضاهم الوظيفي

 .ذلك يتضمن إستراتيجية لتعيين موظفين جدد  ،وتوقع

إىل حد كبير .

يوما في الوظيفة لباقي
ما سيبدو عليه أول  30و  60و ً 90

أعضاء فريقك المختلفين  .إن وضع التوقعات لموظفيك ال
يقل أهمية عن عائد االستثمار ) (ROIالذي تتوقع أن تراه من
استخدام تقنيات األمان لديك  .سيتطلب هذا األمر عمليات
تحقق مستمرة وتقييمات واتصاالت فعالة إلعداد الموظف
للنجاح في دور ه الجديد .

يجب أن يقوم كبير مسؤولي أمن المعلومات ) (CISOوكبير
مسؤولي األمن ) (CSOو رئيس قسم المعلومات )(CIO
بتداول إستراتيجية التوظيف والميزانية الخاصة بهم مع مدير
العمليات األمنية  SOCالخاص بهم حتى يتمكن من إختيار
تعيينات تتماشى مع أهداف المنظمة .

سيساعدك توثيق استراتيجية التوظيف الخاصة بك عىل
تحديد الثغرات وكذلك مجاالت النمو والتطور  .عند البدء في
إنشاء إستراتيجية ،سوف تحتاج إىل التأكد من أن لديك خطة
لجميع عناصر برنامج العمليات األمنية الخاص بك ،مثل
المراقبة والكشف واالستجابة واالستعادة سواء تم التعامل
معها داخليا أو االستعانة بمصادر خارجية أو بإستخدام نموذج
مختلط من المصدرين .

بدون استراتيجية توظيف ،سيكون من الصعب عىل مدير العمليات األمنية )(SOC
تحديد األولويات وتوظيف األشخاص المناسبين .لذلك سيكون من الضروري جدا أن تكون
استراتيجية التوظيف لديك موثقة جيدًا وواضحة وقابلة للتنفيذ.
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إقرار ميزانية التوظيف الخاصة بك
بمجرد تحديد الوظائف التي تحتاجها ،فإن الخطوة التالية هي وضع ميزانية لفريقك  .ستحتاج إىل
إقناع الفريق التنفيذي ومجلس اإلدارة أنك تحتاج إىل ميزانية لموظفيك كافية إلدارة المخاطر
األمنية لمؤسستك  .أحد جوانب عملية الحد من مخاطر االختراق يتمثل في أيجاد أدوار أساسية
وأشخاص ذوي مهارات عالية كجزء من عمليات األمان الخاصة بك ،سواء كانوا داخل الشركة
أو جزءًا من خدمات مزود األمن MSPP
إىل جانب الرواتب المغرية ،ستحتاج إىل تخصيص ميزانية للتدريب والمؤتمرات وفرص
التطوير الوظيفي التي تعتبر عوامل مهمة يضعها المترشحون للوظيفة في االعتبار عندما
يقررون االنضمام إىل فريقك  .قبل أن تطلب ميزانيتك ،يجب وضع خطة تحدد كيفية تخصيص
ميزانيتك وتوزيعها عىل األدوار التي تحتاجها لبناء فريقك  .يتطلب هذا العمل بعض اإلبداع في
تخصيص الميزانية  .فكر في األقسام األخرى التي يمكن لفريقك تقديم المساعدة األمنية لها  .هذه
األقسام قد توافق عىل المساعدة في تمويل بعض الموارد التي يحتاجها مركز العمليات األمنية
)  ( SOCالخاص بك .

الميز انية

فرص التطوير
الوظيفي

المؤتمرات

التدريب

الرواتب
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المخطط التنظيمي للعمليات األمنية
يمكن أن يساعدك التخطيط التنظيمي المحدد بشكل جيد في
تحديد األدوار الهامة ونقاط الضعف في فريقك  .المخطط التنظيمي
يعمل كدليل لتحديد بنية التقارير والفرص ضمن عمليات األمان
الخاصة بك ويجب أن يكون مرئ ًيا لفريقك  .أثناء إجراء المقابالت،

يمكنك شرح استراتيجية التوظيف و الهيكل التنظيمي بالكامل أو
جزء منهما للمترشحين لكي تظهر لهم مكانة عمليات األمان كأولوية
داخل المنظمة .
يمكن أن يختلف هيكل مركز العمليات األمنية بشكل كبير  .ترتبط
العديد من االختالفات بشكل أساسي باألدوار التنفيذية في عملية
يتراوح حجمها من متوسطة إىل كبيرة والتي قد ال تكون موجودة
داخل متجر أصغر  .تأكد من مراجعة المخطط التنظيمي الخاص بك

جيد ا ً لكي تفهم أي تغيير يمكن أن يحدث مع نمو حجم شركتك .
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أنواع طرق تعيين الموظفين
سواء أكنت تبني فري ًقا أمن ًيا من الصفر أو تقوم بتنمية وتطوير فريقك الحالي ،فستحتاج استراتيجية
تعيين الموظفين التي تتبعها إىل إعتماد نموذج توظيف يناسب األهداف الحالية والمستقبلية
لمؤسستك .
عىل الرغم من عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع عندما يتعلق األمر بتكوين فريق  ،إال أنه هناك
عناصر ستساعدك عىل اختيار أفضل نموذج لعملياتك األمنية ،من ضمنها :
•ميزانيتك
•حجم مؤسستك
•مستوى المخاطر في مجال عملك
•مستوى المخاطر الذي يمكن لمؤسستك تحمله
•مجال العمل ومتطلبات ممارسة األعمال التجارية في ذلك المجال لكل من مؤسستك وعمالئك
•أنواع الهجمات التي تستهدف مجال عملك
•كمية البيانات التي تستطيع عملياتك القيام بمعالجتها عىل أساس يومي
•مدى السرعة التي تحتاجها لبناء فريقك أو تنميته

فيما يلي تعريفات وشروط لنماذج عامة للتوظيف :

من خارج المؤسسة

مختلط

من المؤسسة
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من داخل المؤسسة بالكامل
تتطلب منك طريقة التوظيف الداخلي بالكامل ملء جميع الوظائف المطلوبة لفريق األمن داخل ًيا .

إذا كانت مؤسستك تتمتع بدرجة عالية من تحمل المخاطر ،فقد تتمكن

تحمل المخاطر

من تحقيق الحماية الكافية من خالل تكوين فريق صغير  5 × 8والذي يتم
استكماله بإشعارات وتصعيد آلي يُبعث لموظفيك بنا ًء عىل مدى أهمية
وتأثير أي تنبيه .
إذا كنت تبني فري ًقا أمن ًيا لمؤسسة كبيرة تتمتع بقدر أقل من تحمل

المخاطر ،فإن النموذج الداخلي بالكامل يتطلب منك تغطية فريق عىل مدار

الساعة طوال أيام األسبوع

الميزانية

يتطلب التوظيف الداخلي بالكامل لفريق العمليات األمنية ) ( SOC

ً
عادة ما يكون هذا النموذج
استثما ًرا كبي ًرا وبنية تحتية لدعم فريقك .

هو األفضل للمؤسسات الكبيرة التي تتوفر لديها الميزانية والتسهيالت
لتوظيف فريق من الموظفين األساسيين باإلضافة للمتخصصين .

الوقت

قد يستغرق األمر وقتًا طويال ً لتوظيف فريق داخلي بالكامل  .يجب أن
تفكر في مستوى المخاطر التي ستتعرض لها مؤسستك أثناء قيامك ببناء
كاف أثناء عثورك
فريقك وإذا كنت ستتمكن من حماية المؤسسة بشكل
ٍ
عىل الموظفين وتوظيفهم بالفعل .إذا كانت مؤسستك معرضة للهجمات
بشكل كبير ولديها درجة تحمل منخفضة للمخاطر ،فقد ال يكون بناء فريق
من الصفر داخل الشركة هو أفضل نموذج تختاره الستراتيجية التوظيف )أو
قد تحتاج إىل التفكير في حل مؤقت أثناء فترة التوظيف (
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من خارج المؤسسة بالكامل
في هذا النموذج ،ستعتمد عىل مزود خدمة أمان مدار ) (MSSPلملء جميع وظائف فريق عمليات األمان لديك .

اختيارك االستعانة بمصادر خارجية بدال ً من االحتفاظ بجميع األشخاص واألنظمة داخل

تحمل المخاطر

ً
صادقا لما إذا كنت ستتمكن من حماية مؤسستك
تقييما
الشركة سيتطلب منك
ً

من نوع ومستوى المخاطر التي يمكن أن تتحملها  .ستحتاج ً
أيضا إىل التفكير في
مدى تأثير معرفتك لمؤسستك أو صناعتك عىل اكتشاف التهديدات المحتملة
ومنعها  .خيار االستعانة بمصادر خارجية بالكامل رائع للمؤسسا ت التي لديها
قدرة منخفضة لتحمل المخاطر وال تتطلب معرفة متخصصة بالمؤسسة أومجال
صناعتها.

الميزانية

قرار تعيين طرف خارجي إلدارة األمن لديك يجب أن يعتمد بشكل كبير عىل ما إذا
كانت مواردك قادرة عىل الكشف عن أي حدث أمني واالستجابة له والتعافي منه
في حدود الميزانية المتوفرة لديك  .إذا كانت اإلجابة ال ،فإن اختيار االستعانة بمصادر
خارجية يمكن أن يضيف الخبرة ويزيد من قدرة فريق األمان لديك  ،كما يمكنك هذا
اإلختيار من توفير موظفين عىل مدار الساعة بتكلفة أقل من الموظفين الداخليين .

الوقت

االستعانة بمصادر خارجية يلغي الحاجة إىل توظيف وتدريب الموظفين واإلشراف
عليهم في معظم العمليات األمنية  .إنه خيار جيد إذا كنت بحاجة إىل تشغيل مركز
عمليات أمان ) (SOCكامل في غضون فترة زمنية قصيرة  .ومع ذلك ،يجب عليك
الحذر :يواجه موفر خدمة األ مان المدار  MSSPsنفس تحديات التوظيف التي
ستواجهها عندما يتعلق األمر بملء الوظائف واالحتفاظ بها ،وقد يؤثر معدل ترك
الوظائف في فريقهم عىل عملية األمان الخاصة بك أيضا ً .

12 | Types of staffing models

The SOC Hiring Handbook

النموذج المختلط
نموذج التوظيف هذا هو عبارة عن مزيج من الموظفين من داخل الموسسة ومن خار جها .

باستخدام نموذج مختلط أو هجين ،يمكنك الحصول عىل أفضل ما في النموذجين
السابقين وبعض المرونة في كيفية اختيارك لبناء فريقك  .سيمكنك هذا النموذج من

تحمل المخاطر

االستعانة بمصادر خارجية من المتخصصين أو أعضاء الفريق ذوي المهارات العالية
للعمل خالل ساعات العمل غير المرغوب فيها  ،واالحتفاظ بفريق داخلي مكون من
 . 5 × 8سيعطي هذا تغطية أكبر لمؤسستك ويمكن كذلك أن يوفر لفريقك عيون
إضافية لمراقبة أجهزة اإلنذار  .هناك خيار آخر يتمثل في االستعانة بمصادر خارجية
من الموظفين ذوي المستوى األدنى واالحتفاظ بالخبراء ذوي المهارات العالية والخبرة
داخل الشركة  .إن جلب مصادر خارجية للقيام بالمهام السهلة يمكن أن يخفف من
التأثير الذي قد يسببه مغادرة الموظفين في موفر خدمة األ مان المدار  MSSPعلي
عملياتك األمنية .

الميزانية

يعد نموذج التوظيف هذا مفيدًا إذا كنت بحاجة إىل فريق عمليات أمنية ) (SOCعىل
مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع ،ولكن ليس لديك الموارد الالزمة لبناء واحد داخلي  .إذا
كنت ستقوم ببناء فريق صغير أو متوسط الحجم من األلف إىل الياء ،فيمكنك توفير
تكاليف كبيرة من خالل االستعانة بمصادر خارجية لسد بعض الفجوات في مجموعة
المهارا ت المتوفرة لديك .

الوقت

يمكن أن يساعدك هذا النموذج في تحقيق تغطية عىل مدار  24ساعة طوال أيام
األسبوع بشكل أسرع من تعيين موظفين داخليين  .لديك خيار االستعانة بمصادر
خارجية للعمل عىل معظم عملياتك الجارية ،بينما تأخذ وقتًا إلختيار وتوظيف
موظفين داخليين .
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ايجابيات

نموذج التوظيف

•تواصل سريع.
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

•يمكن أن يكون أكثر دقة.
•يتم االحتفاظ بجميع البيانات داخل ًيا.
•يمكن لفريقك تطبيق معرفتهم
بالمنظمة في عملهم.

•اتفاقيات مستوى الخدمة )(SLA5
تجعل نطاق الخدمات وتحديد الميزانية
واضحة المعالم.
ﺧﺎرج المؤسسة

•سهولة في التنفيذ و الوصول لمرحلة
الكمال في وقت قصير.
•الوصول إىل العمليات والمراقبة وكشف
التهديدات وتبادل المعلومات المهمة
عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع
•انخفاض تكلفة التشغيل
•فحص مضاعف لبعض التنبيهات.

ﻣﺨﺘﻠﻂ

•يمكن لفريقك الحصول عىل تدريب
مشترك من خبراء خارج مؤسستك.
•يمكن أن تساعدك عىل القيام بعمليات
عىل مدار الساعة بدون موظفين خالل
األوقات غير المرغوب فيها

سلبيات
•عموما ،هو النموذج األغىل.
•يمكن أن يستغرق وقتًا أطول
للوصول إىل مرحلة التكامل والنضج.
•احتمال فقدان المعرفة مع مغادرة
أحد أعضاء الفريق للعمل.
•تكلفة إجمالية عالية للملكية إلدارة
عملية عىل مدار الساعة.

•من الصعب االنتقال للتوظيف
الداخلي من هذا النموذج
•يحتاج موفر خدمة األمان المدار
) (MSSPsإىل وقت لفهم
مؤسستك.
•تخزين البيانات خارج مؤسستك
يُعرّض البيانات لخطر أكبر.
•يتطلب إدار ة للبائعين

•قد يكون هذا النموذج مكل ًفا بمرور
الوقت
•تخزين البيانات خارج مؤسستك
يُعرّض البيانات لخطر أكبر
•قد يتطلب منك إعداد أجهزة إضافية

الشكل  :1جدول اإليجابيات والسلبيات لنماذج التوظيف العامة لمركز عمليات األمان )(SOC
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ﺑﻨﺎء ﻓﺮﯾﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﺎن (  ) SOCاﻟﺨﺎص ﺑﻚ
ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻨﺎﺳﺐ أھﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ

ستوفر األوصاف التالية نظرة عامة عىل األدوار التي قد

وﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ ودرﺟﺔ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ

تدرجها في استراتيجيتك الخاصة بالتوظيف .تمثل هذه

ھﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻷدوار اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ إﻰﻟ

بعض األدوار األساسية التي ستجدها في معظم عمليات

اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ .ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت

األمان؛ ومع ذلك  ،فقد يتغير بعضها بنا ًء عىل تركيبة وحجم

اﻷدوار اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ :إﻰﻟ ﻣﻦ ﺳﯿﻘﺪﻣﻮن ﺗﻘﺎرﯾﺮھﻢ ،واﻟﻤﺆھﻼت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﮭﺎرات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﻚ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻟﯿﻞ ﻟﺘﻮظﯿﻒ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﻣﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أدوا ًر ا وواﺟﺒﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻮن .ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ ﻣﺪﯾﺮ
أﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ( )CISOأو رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت)،(CIO
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻢ ﻓﺮﯾﻘﻚ ﻣﺪﯾﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﺎن )،(SOC
وﻣﮭﻨﺪس ( ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ ) أﻣﻦ ،وﻣﺴﺘﺠﯿﺐ ( ﻣﺴﺘﺠﯿﺒﯿﻦ )

ﻟﻠﺤﻮادث ،وﻣﺤﻠﻞ ( ﻣﺤﻠﻠﯿﻦ ) أﻣﻦ .ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻷدوار
ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ  .ﻗﺪ ﯾﺸﻤﻞ ﻓﺮﯾﻘﻚ

ً
أﯾﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﮭﺎرات ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻀﺎرة وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹﺳﺘﺨﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات.
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مدير أمن البيانات )(CISO
اﺳﻤﺎء اﺧﺮى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ :ﺳﻲ إس أو ) ،(CSOوﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻷﻣﻦ،
وﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ
 CISO / CSOهو مسؤول تنفيذي رفيع المستوى  ،مسؤول عن إنشاء رؤية واستراتيجية والحفاظ

ً
عادة معرفة تقنية متخصصة ،درجة
عليها لحماية معلومات المنظمة وأمن البيانات .يتطلب الدور
البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو في مجال ذي صلة ،أكثر من  10سنوات من الخبرة العملية التي
تتضمن خبرة في اإلدارة .باإلضافة إىل المعرفة التقنية والمتعلقة بمجال العمل ،فإن مدراء أمن
البيانات  CISOsالحاصلين عىل ماجستير في إدارة األعمال أو لديهم خلفية في األعمال التجارية
سيمتلكون المهارات المطلوبة إلدارة الميزانية ،وإنشاء استراتيجيات قابلة للتنفيذ ،والتواصل مع
مجلس المدراء التنفيذيين بشأن مقاييس ومبادرات األمان الرئيسية

غال ًب ا ما يقدم مدير أمن البيانات )  ( CISOتقاريره مباشرة إىل المدير التنفيذي،
أو عضو سي سويت  ،(C-Suite)-أو مجلس اإلدارة في بعض المؤسسات.

شهادات مدير أمن البيانات (CISO) :
أخصائي معتمد ألمن نظم المعلومات (CISSP) :
مدير معتمد ألمن المعلومات (CISM) :

المهارات والصفات التي يجب البحث عنها في مدير أمن البيانات (CISO) :
يجب أن يكون لدى مدراء أمن البيانات ) (CISOsحصيلة واسعة من المهارات الفنية بما في ذلك،
عىل سبيل المثال ال الحصر ،خبرة في التكنولوجيا والبنية األمنية ،واإلدارة والمخاطر ،ويتسم بااللتزام،

ولديه أيضا خبرة في االستجابة للحوادث .سيحتاج مدراء أمن البيانات )ً ( CISOs
أيضا إىل معرفة االلتزام
التنظيمي وحدود االمتثال .باإلضافة إىل ذلك ،يجب أن يتمتعوا بالخبرة والفطنة في إدارة مؤسساتهم

ماليا ً ويجب كذلك أن يكونوا من ذوي الخبرة في تطوير البرامج.

باإلضافة إىل المهارات والخبرات الفنية  ،يجب أن يتفانى مدير أمن البيانات )(CISOفي تأمين

مؤسسته ويجب أن يظهر شغ ًفا في التزامه بتحقيق األمن وأن يثبت قدرته عىل مواكبة أحدث التقنيات
والتهديدات.
مدراء أمن البيانات ) (CISOsهم قادة ،ويجب أن يكونوا منفتحين عىل تقديم التوجيه والتدريب الالزم
وفرص النمو للعمل.
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قائد/مدير مركز عمليات األمن )(SOC
اسماء اخرى مستخدمة لهذا المنصب :مدير األمن ،قائد األمن ،قائد عمليات
األمن SecOps
قائد أو مدير مركز عمليات األمن ) (SOCيكون مسؤوال عن التوظيف والتعيين واإلعداد
لفريق العمليات األمنية واإلشراف عليه .قد يكون لدى المؤسسات األصغر مدير )(SOC
يشرف عىل مركز عمليات األمن ويقدم تقاريره مباشرة إىل مدير أمن البيانات (،)CISO
بينما قد تخصص المنظمات األكبر دور منفصل لمسؤول يشرف بدوره عىل المدير)(SOC
ويقدم تقاريره إىل مدير أمن البيانات )  . ( CISOسيقوم مدير مركز العمليات (ً )SOC
أيضا

بإنشاء عمليات للتعامل مع الحوادث األمنية باإلضافة إىل خطط اتصاالت عند األزمات ،وتقييم تقارير
الحوادث واالمتثال ،وقياس أداء المركز ) (SOCوتقديم تقرير إىل قادة األعمال .يجب أن يتمتع مدير مركز
عمليات األمان بخبرة  5سنوات أو أكثر في هذا المجال ،ودرجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في علوم
الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو إدارة األعمال .

يُقدم مدير مركز العمليات تقاريره إلي مدير أمن البيانات )(CISO
شهادات مدير مركز عمليات األمن ): (SOC
اخصائي معتمد ألمن نظم المعلومات( CISSP ) :
شهادة ضمان المعلومات العالمية( GIAC ) :
شهادة أساسيات األمن العالمية( GSEC ) :
شهادات تدقيق تكنولوجيا المعلومات واألمن واإلدارة والمخاطر( ISACA ) :

المهارات والصفات التي يجب البحث عنها في مدير مركز عمليات األمن ( SOC ) :
يجب أن يكون مدير مركز عمليات األمن ) (SOCقاد ًرا عىل إثبات قدرته عىل إدارة وتحسين برامج
العمليات األمنية ولديه فهم قوي لمتطلبات االمتثال وإدارة األزمات .يجب أن يتمتعوا بمهارات

قيادية قوية وقادرين عىل التواصل بشكل جيد ،ويجب أن يكونوا قادرين وراغبين في المساعدة
عىل االستجابة األمنية عند الحاجة .يجب أن يكون لديه شغف وفهم ألمن المعلومات وأمن
الشبكات وأجهزة الشبكة .
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مهندس أمن
اسماء اخرى مستخدمة لهذا المنصب :مهندس األمن السيبراني ،مهندس
األمن ،مهندس  ، SIEMمهندس التكنولوجيا
مهندس األمن مسؤول عن تنفيذ وإدارة أجهزة وبرامج أمان الشبكة وتحديد أي ثغرات أمنية في
األنظمة  .سيقوم المهندس بمراقبة الشبكات واألنظمة للعثور عىل التهديدات األمنية المحتملة
وحلها .باإلضافة ،مهندس األمن يقوم ً
أيضا بتطوير حلول للتخفيف من نقاط الضعف ووضع

معايير إلجراءات التشغيل والبروتوكوال ت  .يجب أن يكون لديه أكثر من  5سنوات من الخبرة في
هذا المجال.

يقدم مهندس األمن تقاريره إىل مدير مركز عمليات األمن )(SOC

شهادات مهندس األمن :
أخصائي معتمد ألمن نظم المعلومات )(CISSP
مدير معتمد ألمن المعلومات )(CISM
نظام عمل المجموعة المفتوحة )(TOGAF
شهادة ماجستير أكسلوس إيتيل )(Axelos ITIL
مهندس الحلول المعتمد من )(AWS

المهارات والسمات التي يجب البحث عنها في مهندس األمن :
يجب أن يكون لدى مهندسي األمن حصيلة واسعة من المهارات التقنية بما في ذلك ،عىل سبيل
المثال ال الحصر :في بي .ن ِت )(VB.NETو جافا )  ( Java / J2EEو خدمات الويب أي بي آي)(API
ولغات البرمجة النصية باور شيل ) (PowerShellولغات الترميز (Go, C, C#, Python) ،يجب أيضا
أن يكون لديه معرفة باألنظمة والتكنولوجيا ،ومعرفة عن البنى الحديثة مثل السحابة )(cloudوالخدمات
المصغرة.
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المستجيب للحوادث
اسماء اخرى مستخدمة لهذا المنصب :معالج الحوادث ،محلل البرامج
الضارة ،فاحص األدلة الجنائية ،محلل التهديدات الذكية.
لدى المستجيبون للحوادث المعرفة الالزمة لقيادة التحقيقات في الحوادث المؤكدة واالستجابة
السريعة للتهديدات وأبطال مفعولها قبل تصنيفها عىل أنها حوادث .سيقوموا كذلك بإدارة العمل
وتحديد أولوياته أثناء الحوادث األمنية ،بما في ذلك التحقق من األدلة الجنائية والمعالجة .يساعد
المستجيب أيضا في مراقبة األنظمة والشبكات لكشف أي تسلل وتحديد نقاط الضعف األمنية.
يجب أن يكونوا كذلك خبراء في أنظمة العمليات األمنية ولديهم مهارات في تحليل األدلة الجنائية

ً
عادة ما يكون المستجيبون للحوادث حاصلين
وتحليل البرامج الضارة و االستخبار عن التهديدات.
عىل درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وخبرة من سنتين إىل ثالث سنوات في هذا المجال.

يُقدم المستجيب للحادث بالغاته إىل مدير مركز عمليات األمن )(SOC

شهادات المستجيب للحوادث :
شهادة فاحص كمبيوتر معتمد ) ( CCE
هاكر أخالقي معتمد ) ( CEH
فاحص جنائي معتمد من ( GCFE ) GIAC
محلل جنائي معتمد من ( GCFA ) GIAC
معالج الحوادث المعتمد من ( GCIH ) GIAC

المهارات والصفات التي يجب البحث عنها في المستجيب للحوادث:
يجب أن يكون لدى المستجيبين للحوادث العديد من المهارات التقنية بما في ذلك ،عىل سبيل
المثال ال الحصر ،المعرفة المتعمقة للنظم والتطبيقات واألنظمة الجنائية ،وفهم لغات الترميز
المختلفة ،ومعرفة قوية باإلستخبار عن التهديدات ،وقد يكونوا أيضا قادرين عىل عكس هندسة
البرامج الضارة .يجب أن يكون المستجيبون للحوادث قادرين عىل العمل تحت ضغط شديد ،وأن
يكونوا قابلين للتكيف مع التغييرات بدرجة عالية ،ولديهم مهارات تحليلية ومهارات حل المشكالت.
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محلل أمني
اسماء اخرى مستخدمة لهذا المنصب :محلل SOC
يعد محلل األمن أحد األدوار األساسية في مركز عمليات األمن .المحلل يركز بشكل أساسي عىل
مراقبة البيئة األمنية ،واكتشاف التهديدات ،واالستجابة للحوادث .تستخدم معظم المؤسسات الكبيرة
مستويات مختلفة من محللي األمان بدءًا من الفرز والتصنيف ( المستوى األول ) واالنتقال بنا ًء عىل
الخبرة إىل مهام مثل استخبارات التهديدات واألدلة الجنائية وتحليل البرامج الضارة واالستجابة للحوادث.
يجب أن يمتلك محللو األمن من سنة إىل ثالث سنوات من الخبرة.

يقدم محلل األمان تقاريره إىل مدير مركز عمليات االمن . SOC

شهادات المحلل األمني:
أخصائي أمن نظم المعلومات المعتمد )(CISSP
شهادة أساسيات األمن من ( GSEC ) GIAC
فاحص جنائي معتمد من ( GCFE ) GIAC
معالج الحوادث المعتمد من ( GCIH ) GIAC

المهارات والصفات التي يجب البحث عنها في المحلل األمني:
يجب أن يمتلك محللي األمن قائمة بالمهارات التقنية بما في ذلك ،عىل سبيل المثال ال الحصر ،فهم
إدارة النظم ) (Linux / Mac /Windowsومهارات البرمجة ( Pythonو  Rubyو  PHPو  Cو  C #و
 Javaو  Perlوغيرها المزيد) .يجب أن يظهر محللي األمن استعدادًا للتعلم وأن يكونوا متحمسين بشأن
مستقبلهم في مجال األمن .يجب أيضا أن يكون لدى المحلل األمني خبرة في القرصنة المشروعة أو
األخالقية وأن يكون قاد ًرا عىل التفكير مثل المتسلل ( الهاكر ) .كذلك  ،يجب أن يكونوا قادرين عىل إثبات
قدرتهم عىل تحديد التهديدات ومعرفة طرق سير العمل المرتبطة بالتحقيق في األحداث والحوادث

األمنية .باإلضافة ،فإنه يجب أن يكون المحلل األمني صاحب نظرة استباقية لألحداث وقادر عىل حل

ً
فضول فكريًا ولديه رغبة قوية في إيجاد المخاطر
المشكالت  .يجب كذلك أن يمتلك المرشح المثالي
وتخفيفها.
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االحتفاظ بفريقك األمني
يعتبر التوظيف جزء واحد فقط من المعادلة .تحتاج ً
أيضا إىل استراتيجية لالحتفاظ بأفضل
المواهب وتطويرها .
في دراسة أجريت من قبل  )CSI(2لمحترفي األمن السيبراني ،وجدت أن  76في المائة من الذين
شملهم االستطالع توجه لهم عروض لتغيير وظائفهم من قبل جهات التوظيف مرة واحدة عىل
األقل شهريًا ،وقال  70في المائة إنهم منفتحون عىل قبول فرص عمل جديدة هذا العام .
باإلضافة إىل عمليات سرقة الموظفين من قبل جهات خارجية ،تعد المعدالت المرتفعة لترك
الموظفين ألعمالهم ً
أيضا مصدر قلق لفرق األمن .وف ًقا لدراسة بحثية حول البيئة والمجتمع و
اإلدارة ) ،(ESGيعتقد  63في المائة من المشاركين أن نقص مهارات األمن السيبراني قد تسبب
في زيادة أعباء العمل للموظفين الحاليين.

القادة العاديون يرفعون المعاييرعلى أنفسهم ؛
القادة الجيدون يرفعون مستوى اآلخرين ؛
القادة العظماء يلهموا االخرين لرفع معاييرهم الخاصة .
أورين وودوار د
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" ﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﻤﻮظﻔﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ  ،إﻧﻤﺎ ﻳﺘﺮﻛﻮ ا اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎدة اﻟﺴﯿﺌﯿﻦ .ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪًا ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،ﻳﺠﺐ

ﻧﺒﺎ ً وﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻰﻠ اﻟﺘﻮظﯿﻒ ،و أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪل ذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺎط
أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪًا
ً
ﺧﺎدﻣﺎ أوﻻ ً .ﺟﺰء ﻣﻦ ھﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﺤﯿﺔ ﻏﺮورك ﺟﺎ ً

اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وأن ﺗﺜﻖ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻘﻚ" .

ﻣﻦ أﻗﻮال ﺟﯿﻤﺲ ﻛﺎردر  ،اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﻮﻗﺮﻳﺜﻢ ) (LogRhythm CSOوﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻮﻗﺮﻳﺜﻢ LogRhythm Labs

النقاط التالية توضح بعض األشياء التي يمكن للقادة الجيدين القيام بها للمساعدة في مكافحة األسباب الشائعة التي
تجعل متخصصي األمن يقررون ترك الفريق :
•استثمر في موظفيك .قم بتمكين النمو المهني والشخصي لموظفيك من خالل االستثمار في مبادرات
التدريب والشهادات والفرص المتاحة لفريقك لحضور الفعاليات .قم بتقديم رواتب منافسة للموجود في

السوق .يمكنك العثور عىل متوسطات الرواتب لوظائف عمليات األمان SOC job description .SOC
. templates

•ادعم فريقك  .ثق بفريقك ،وامنحهم االستقاللية في عملهم ،وساعد في دعم قراراتهم .يجب أن يساعد

القائد موظفيه في تحديد أولويات المهام  ،وذلك يمكن أن يعني التدخل إذا تم إرسال العديد من الطلبات من

قادة خارج العملية األمنية .امنح المجال لفريقك للتحدث بصراحة عن المخاوف واظهر لهم أن مخاوفهم يتم
االستماع إليها والنظر فيها.

•قم بإشراك الموظفين وشجعهم عىل اإلبداع .اسعى لفهم اهتمامات وأهداف موظفيك المهنية .اسمح

لهم باستكشاف المشاريع األمنية التي تتحدى قدراتهم وقم بتقديم حلول يمكن لبقية الفريق االستفادة منها.

•اخلق ثقافة األمن السيبراني .يجب أن يعرف فريقك مدى أهمية أدوارهم لسالمة واستمرارية مؤسستك.
أظهر لهم أنهم هم ابطال برنامج األمان ،وامنح بقية المؤسسة الفرصة لرؤية وتقدير العمل الذي يقومون به.

يجب أن يشعر فريقك بمدى براعة عملهم وأنهم قد ساهموا في عمل المؤسسة بطريقة هادفة  ،وكذلك
يشعروا أن باقي فرق المؤسسة تدعم العمل الذي يقومون به .

•ق دِّم مكافآت وامتيازات إضافية .قم بوضع خطة لكيفية مكافأة الموظفين عىل مدى زيادة سنوات خدمتهم

في فريقك .أظهر للمرشحين أنك تهتم بفريقك ووفر فعاليات لبناء الفريق ،وجوائز وامتيازات إضافية مع مراعاة

أهمية التوازن بين العمل والحياة.
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وظف األشخاص المناسبين
الخطوة األولي لالحتفاظ بموظفي األمن لديك تكون بتعيين
المرشحين المناسبين .النقص العام في كفاءات األمن السيبراني
تجعل من الضروري أن تقوم بتعيين مرشحين مناسبين لفريقك
ومؤسستك منذ البداية .سيكون من الصعب استبدال موظف
إذا لم ينجح هذا الموظف الجديد في العمل مع بقية الفريق .وفق
الدراسة عن اتجاهات القوى العاملة التابعة ل  ، ISACAقال 69
في المائة من المشاركين في االستبيان إنهم يعانون من نقص في
الموظفين ،ويقول  62في المائة من المستجيبين أنه في المتوسط
قد يستغرق منهم األمر ثالثة أشهر أو أكثر لملء منصب في مجال
األمن السيبراني.

كما قال التقني الشهير ورائد األعمال والناشط ،بيل جيتس ":أنا

ً
كسول للقيام بعمل شاق  .ألن الشخص الكسول
شخصا
أختار
ً

سيجد طريقة سهلة للقيام بذلك" .بينما قد ال ترغب في البحث
عن المرشح األكثر كسال ً  ،يجب أن يكون لديك مجموعة من

المهارات والسمات المؤهلة التي ستستخدمها لتحديد ما إذا
كان المرشح مناس ًبا لعملياتك األمنية ومؤسستك.

باإلضافة إىل المهارات التقنية ،يجب
أن يتوافق المرشح المناسب
جيدًا مع ثقافة مؤسستك ومع
فريقك .في بعض األحيان قد
يكون من المغري االبتعاد
عن استراتيجية التوظيف
الخاصة بك إذا وجدت
مرشحًا يتمتع بمهارات قوية،
ولكن حاول دائم ا أال تحيد
عن استراتيجية التوظيف
المتبعة وأن تجعل كل حالة
توظيف هادفة ومتوافقة مع فريقك
واستراتيجيتك.
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نصيحة من زمالئك
قمنا باستطالع آراء الخبراء في مجال األمن لمعرفة ما يبحثون عنه عند تعيين عضو جديد في الفريق وهذا ما قالوه :

المهارة األوىل التي أبحث عنها عند التوظيف هي
القدرة عىل التفكير اإلبداعي مع االستمرار في اتباع
اإلجراءات .التفكير المنطقي والمعرفة هي ً
أيضا
مهارات مهمة يجب أال تغفلها .
مارك كاليت ،مدير أول ،عمليات أمان الخدمات

المدارةPresidio ،
ُ

أبحث عن مرشحين ماهرين في طرق التعامل
مع الحوادث التي يمكنها اكتشاف عمليات
التسلل عىل المضيف والشبكة باستخدام
تقنيات اكتشاف التسلل .تعد القدرة عىل تطبيق
مبادئ األمن السيبراني ومبادئ الخصوصية عىل
متطلبات المؤسسة المتعلقة بالسرية والنزاهة
والتوافر عند الحاجة والمصادقة وعدم التنصل من

المسؤولية من اعتبارات التوظيف المهمة ً
أيضا .
— ماثيو جيتزيلمان و جيمي جونز

ماذا يفعل الموظف للتعبير عن شغفه باألمن أو
بجزء معين من عمليات األمن؟ أود معرفة ما إذا
كانوا الموظفين يقضون أيًا من أوقات فراغهم في
مشاريع بحثية أو في استكشاف مبادرات أو مشاريع
شخصية يهتمون بها .أبحث عن شخص لديه
شغف يتناسب مع احتياجات الدور وأريد أن أرى
كيف تتوافق خبراتهم ومؤهالتهم مع ما يهتمون به .
— جيمس كاردر ،المسؤول األمني في لوقريثم
)  ( LogRhythm CSOونائب رئيس معامل
لوقريثم ) ( LogRhythm Labs

أهم السمات التي أبحث عنها عند تعيين عضو
جديد في فريق األمان هي االلتزام تجاه المؤسسة،
وعقل محب لإلستطال ع ،ورغبة ثابتة في التعلم
قدما .
والمضي
ً

غير معروف ،كبير مسؤولي أمن المعلومات،
صناعة الخدمات
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تحسين جودة إعالن
الوظائف
إذا كنت تقوم ببناء عمليات االمن الخاصة
بك في داخل المؤسسة أو باستخدام نموذج
التوظيف المختلط ،فيجب أن تتضمن
استراتيجية التوظيف الخاصة بك طرقا تكون
بها عملياتك تنافسية في سوق العمل االمني.
أفضل مكان للبدء هو الجزء الخاص بمواصفات
الوظيفة الذي سيجذب المرشحين المناسبين.
وف ًقا لدراسة أجريت عام  2018من قبل (ISC) 2
حول القوى العاملة في مجال األمن السيبراني،
وجدت أن  62بالمائة من محترفي األمن يرغبوا
في العمل في وظيفة ذات أدوار ومسؤوليات
محددة بوضوح  .قال المجيبون في نفس
االستطالع أنهم يرون التوصيف الوظيفي
الغامض عىل أنه نقص في فهم المؤسسة
للمتطلبات األمنية  .يجب أن تبدأ األوصاف
الوظيفية بسرد مسؤوليات الوظيفة بشكل
محد د بوضوح وقابل للتفاضل لكل دور في
فريقك .يجب أن تكون األوصاف الوظيفية
والمنشورات محددة وبعيدة عن الغموض
 .استخدم النقاط النصية وقسم النص إىل
فقرات لتسهل عىل المرشحين معرفة ما
تبحث عنه وما هي المؤهالت المطلوبة .
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يجب أن يكون هناك تمييز واضح بين األدوار داخل
مركز األمن ،ولكن في بعض األحيان ال مفر من أن
يكون هناك تضارب .تعد المرونة والقيام بوظائف
متعددة جزءًا من الحياة لمعظم فرق األمان ،ولكن
وجود أولويات واضحة لكل دور يمكن أن يساعد في
القضاء عىل أي تضارب عندما يطلب من الموظفين
التدخل والمساعدة في مهام خارج واجباتهم المعتادة.
ضع كل اإلحتماالت بوضوح لهم من اليوم األول

للتأكد من أن الموظفين ال يشعرون الحقا ً أنك قد
خدعتهم.
توفر نماذج الوصف الوظيفي لمركز عمليات األمن
 SOC job description templatesعينة من
األوصاف الوظيفية وأسئلة المقابلة و معدل الرواتب
لوظائف العمليات األمنية األساسية المذكورة في
هذا الكتيب  .يمكنك تعديل هذه النماذج لتناسب
االحتياجات الفريدة لمؤسستك وتضمينها في
استراتيجية التوظيف الخاصة بك.
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"تنفيذ اإلستراتيجية هي
المسؤولية التي تسبب
إما في نجاح المديرين

التنفيذيين أو فشلهم "
آالن برانش

و سام بودلي سكوت

الخطوات التالية
تعتبر استراتيجية التوظيف أمرًا بالغ األهمية لبناء عملية أمنية

فعالة ويجب عليك مشاركتها مع المرشحين إلظهار مقدار

الجهد الذي تبذله في بناء الفريق المناسب .كما يقول كاردر
"يجب أن تكون استراتيجية التوظيف الخاصة بك بمثابة
مخططك .إذا اخترت القيام به ،فإن مشاركة استراتيجية

التوظيف مع موظف محتمل يمكن أن تظهر ً
أيضا للمرشح

يقول كاردر ً
أيضا "أنا لست ممن يؤمنون بمنح االستثناءات،
ولكن من الصعب تجنب ذلك في سوق اليوم حيث معدل
البطالة لمتخصصي األمن صفر .قد تضطر إىل إجراء بعض
االستثناءات المحسوبة لخطة التوظيف الخاصة بك ويجب أن
تفكر في مراجعة استراتيجيتك باستمرار حسب الحاجة" يجب
عليك إعادة تقييم استراتيجيتك من وقت آلخر وتعديلها عند
اللزوم لتتماشى مع تطور احتياجات مؤسستك وسوق العمل
لمتخصصي األمن.

أنك تفكر جيدا في بناء عمليتك األمنية وذلك سيمنحهم الثقة
في قدراتك القيادية " .ستوفر إستراتيجية التوظيف الخاصة
بك خطة موثقة تشرح الجزء الخاص باألشخاص من عملية
األمان الخاصة بك وستساعدك عىل تنفيذ الرؤية التي تمتلكها
لمؤسستك .

قم بتنزيل نماذج الوصف الوظيفي  SOCالخاصة بنا لمساعدتك
في صياغة قوائم وظائف فعالة لكل عضو في فريق األمان
الخاص بك وجذب المرشحين المناسبين

استخدم هذا الكتيب كدليل إلنشاء استراتيجية توظيف تعي
تحديات سوق العمل الحالية والمستقبلية ،وتراعي أهداف
مؤسستك واحتياجاتها ،وكيفية جذب أفضل المواهب إىل
فريقك والمحافظة عليهم.

Security Operation Centre
Job Description Templates
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نبذة عن لوقريثم LogRhythm
يمكن لوقريثم  LogRhythmأكثر من  4000عميل في جميع

تم تصميم لوقريثم  LogRhythmبواسطة متخصصين

أنحاء العالم من تطوير برنامج عمليات األمان الخاص بهم

في مجال األمن السيبراني ومن أجل متخصصين في األمن

بشكل ملحوظ.

السيبراني ،وهو يتيح لمتخصصي األمن في المؤسسات

تقوم منصة نيكست ِجن إس آي إي إم __NextGen SIEM

من مجموعة لوقريثم _ _LogRhythmوالتي حازت عىل
عدد من الجوائز ،بتوفير تحليالت أمنية شاملة؛ وتحليالت

الرائدة مثل كارقيل  Cargillو ناسا  NASAوايكسيل اينيرجي
 XcelEnergyتعزيز رؤيتهم لبرنامج األمن السيبراني الخاص

بهم وتقليل المخاطر التي تتعرض لها مؤسساتهم كل يوم .

سلوك المستخدم والكيان )  ( UEBA؛ والتحري عن الشبكة

لوقريثم  LogRhythmهو المزود الوحيد الذي فاز بخيار

واالستجابة لها ) ( NDR؛ وتنسيق األمن واألتمتة واالستجابة

العمالء من  Gartner Peer Insightsلتعيين SIEM

)  ( SOARضمن منصة واحدة متكاملة الكتشاف التهديدات

مدة ثالث سنوات متتالية .لمعرفة المزيد ،يرجى زيارة

واالستجابة لها وإبطالها بسرعة.

.logrhythm.com
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