
 

 وظائف شاغرة

 

ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات 

على القيام بمهامها والهيئات واملؤسسات الحكومية. فعلى  من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة 

  Fa@stats.gov.saويحمل مؤهل جامعي للتخصص املناسب للوظيفة، إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي : 

 املرتبة مقرها مسمى الوظيفة م

(24) 

 

 أخصائي تطوير تطبيقات
املقر الرئيس ي للهيئة، مدينة 

 الرياض
9 

هدف 

 الوظيفة
 املعلومات، لتحقيق كافة أهداف العمل ومتطلباته ذات الصلة، في كل وحدات الهيئة.تنفيذ عملية تطوير نظم وتطبيقات تقنية 

املهام 

 التشغيلية

  تحليل وتصميم وتطوير وتشغيل البرامج التطبيقية، التي من شأنها أن تيسر تحليل البيانات اإلحصائية في إدارات الهيئة

 املعنية.

  املالية واملوارد البشرية )سواء كانت تلك األنظمة مطورة داخلًيا أو خارجًيا(.تشغيل األنظمة اإلدارية، مثل نظامي اإلدارة 

 .)دعم فرق جمع البيانات عن طريق تقديم الدعم التقني املطلوب لعملياتها )مثل: تطوير تطبيقات األجهزة اللوحية، ...إلخ 

  اإللكتروني الداخلي لالتصاالت، تطبيقات تطوير نظم تقنية املعلومات وتطبيقاتها لدعم مشروع التعداد )مثل: املوقع

 الويب/ الهاتف املحمول، ... إلخ(.

 .تنفيذ عملية تحديد املشكالت التقنية وحلها، وتصعيدها عند الضرورة 

 .تنفيذ استراتيجيات االختبارات التقنية 

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

  .التنسيق مع مختلف اإلدارات والحصول على آراءهم بشأن متطلبات تطوير التطبيقات 

  تطوير وتخصيص الوظائف واملهام املطلوبة لتحقيق متطلبات تكامل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن تحقيق توقعات

 املستخدمين. 

 والرقابة عليها بشكل دوري تطوير التطبيقات ومتابعة فعاليتها من خالل صيانتها وتحديثها وتطويرها 

  تقديم املساعدة والتدريب ملستخدمي التطبيقات للوصول إلى االستخدام األمثل وإزالة جميع املعوقات التي تحول دون

 ذلك. 

 .جمع التحديات التي كثيرا ما تواجه املستخدمين في التعامل مع التطبيقات وتقديم الخطط واإلجراءات الالزمة ملعالجتها 

 ة والتنسيق مع فرق العمل القائمة على تنفيذ خطط العمل التفصيلية لتنفيذ املهام واألهداف التشغيلية.املتابع 

 .تنفيذ الخطط والسياسات واإلجراءات الخاصة بالتشغيل 

 .أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة 

 املؤهالت

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

 .كفاءة في اللغة اإلنجليزية 

 .توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة 

 الخبرات
 .خبرة عملية ملدة ال تقل عن سنتين في البرمجة بلغات البرمجة املتداولة 

 .على شهادة البكالوريوس 
ً
 الخبرة غير مطلوبة إذا كان حاصال

 


