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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 
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ت القائمة وتحديد االحتياجاالعمل بتحليل املهام واإلجراءات التي سيجرى تطويرها على تقنية املعلومات وتحليل األنظمة اآللية 

اآلنية واملستقبلية للقطاعات املستفيدة والتنسيق فيما بينها وما يتبع ذلك من إعادة تصميم األنظمة واإلجراءات وما يستلزمه ذلك 

 املجال بهذامن اختيار النماذج واالستمارات املناسبة واإلجابة على استفسارات املستفيدين والقيام باألعمال االخرى ذات العالقة 

املهام 

 االستراتيجية 
 إعداد الخطط الالزمة ملواكبة متطلبات النشر والترويج ملنتجات وخدمات الهيئة 

املهام 

 التشغيلية

  العمل مع إدارات الهيئة لتحويل متطلباتهم الفنية إلى متطلبات تقنية يمكن الوفاء بها من خالل أنظمة تقنية وبرامج

 تطبيقية.

  مطوري التطبيقات في تصميم وتطوير برامج تطبيقية ونظم تقنية تيسر من جمع وتحليل البيانات، بما التنسيق مع

 تتطلبه اإلدارات اإلحصائية.

  التنسيق مع وحدة خدمة العمالء واالبتكار االحصائي واإلدارة العامة للمشاريع والتخطيط االستراتيجي للتأكد من أن

 املراد تطويرها تتماش ى مع احتياجات العمالء. البرامج التطبيقية والنظم التقنية

 .توثيق جميع أنشطة التطوير، بما يتوافق مع سياسات وإجراءات تقنية املعلومات 

 .أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة 

 .املشاركة في وضع الخطة الخاصة بعمل االدارة 

  النظم البرمجية الحديثة.دراسة وتحليل احتياجات الهيئة واإلدارات املختلفة من 

 .تصميم األنظمة والتطبيقات الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف الهيئة ومستلزمات العمل 

  .بناء وإدارة قاعدة بيانات متكاملة لكافة إدارات وأقسام ووحدات الهيئة بالتنسيق مع القائمين على أنظمة التشغيل 

 لنظام، دليل مستخدمي النظام، دليل تشغيل النظام عند تصميم أو إعداد األدلة املطلوبة )دليل التصميم التفصيلي ل

 تطوير أي نظام آلي( بالتعاون والتنسيق مع املختصين في اإلدارة.

 .املشاركة في توسيع وتحديث قاعدة البيانات املستخدمة في الهيئة بما يتالءم ومستجدات العمل 



 

 

 النظم البرمجية الفرعية في الهيئة، باالستناد إلى حاجة وصالحية  املشاركة في تطبيق برامج الربط اإللكتروني بين جميع

 اإلدارات والجهات املختلفة في االطالع أو التعديل أو استخدام املعلومات.

  املشاركة في إعداد موقع للهيئة على اإلنترنت والتحديث املستمر بما يتناسب وتطورات ومستجدات العمل واإلفصاح

 والنشر.

 برمجيات والتطبيقات التي من شأنها توفير إمكانية إطالع واستخدام عمالء الهيئة لكافة املعلومات تصميم كافة ال

 والبيانات التي يحتاجونها.

  تصميم وتطوير كافة نظم االتصال والتواصل بين إدارات الهيئة وموظفيها بما يضمن كفاءة تبادل الرسائل واملعلومات

 الرسمية. 

 حديثة تعزز مفهوم العمل اإللكتروني وتقليص األعمال الورقية في الهيئة. تصميم وتطبيق نظم برمجية 

  تقييم إمكانيات شركات البرمجة واملوردين على تلبية احتياجات الهيئة الخاصة بالنظم والبرمجة والتوصية بالتعاون

 معها.

 .اقتراح آليات التطوير والتحديث املستمر ألنظمة البرامج املستخدمة في الهيئة 

 للتعليمات. ا 
ً
 لعمل على توفير الربط الكامل لشبكة وقاعدة البيانات بين مختلف إدارات ووحدات وأقسام الهيئة طبقا

 .رفع التقارير الدورية إلى الرئيس املباشر عن إنجازات العمل وأية صعوبات تعترضه 

 .أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس املباشر وتكون ذات عالقة باختصاصه 

 املؤهالت
 .دبلوم أو شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم املعلومات اإلدارية 

 .توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة 

 الخبرات
 .خبرة ال تقل عن سنتين في مجال تقنية املعلومات أو مجال آخر ذو صلة 

  على شهادة البكالوريوس.الخبرة غير مطلوبة إذا كان 
ً
 حاصال


