
 

 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

(31) 

 

 اخصائي تطوير مواقع إلكترونية 
املقر الرئيس ي للهيئة، مدينة 

 الرياض
8 

هدف 

 الوظيفة
 تطبيقات الويب في الهيئة.مسئول عن تخطيط وتطوير وصيانة 

املهام 

 التشغيلية

 .تطوير املوقع االلكتروني وتطبيقات الويب 

  ،تصميم وتطوير وتحديث املوقع االلكتروني واملنتجات املتوفرة عليه، عن طريق تحسين مظهرها، وتسهيل التصفح من خاللها

 ودمج أدوات مواقع التواصل االجتماعي، إلخ.

  اإللكتروني بعد إعداده ومراجعته من قبل اإلدارات املعنية.إطالق محتوى املوقع 

  التواصل مع إدارة دعم املحتوى لضمان توافر إصدارات الهيئة على املواقع اإللكتروني، وكتابة وتعديل محتوى املوقع

 اإللكتروني.

 كتروني.التواصل مع إدارة اإلعالم الجديد لعرض ما يتعلق بالتغطيات اإلعالمية على املوقع اإلل 

  تطوير تطبيقات الويب لتلبية احتياجات فعاليات الهيئة بالتنسيق مع إدارة العالقات اإلعالمية، مثل التسجيل اإللكتروني

 وأنظمة الدفع.

  العمل بشكل وثيق مع مدير املشاريع واعضاء فريق التطوير الى وضع مواصفات تفصيلية للمشروع، وضمان االنتهاء في الوقت

 البنود املقرر انجازها.املناسب من 

 .انتاج تقديرات املشروع بما في ذلك الخبرة املطلوبة، إجمالي عدد املطلوبين، مجموع عدد الساعات املطلوبة للتطوير الخ 

  .العمل مع عمالء ومدير املشاريع الى بناء وصقل تصميمات الجرافيك ملواقع االنترنت 

 في  تحويل الصور الخام تصميمات من مصمم الرسوماتCSS/XHTML .املواضيع 

 .تحديد تصميم مناسب، وغيرها من الحلول التقنية، وتقديم توصيات بشأنها الى العمالء 

 .التفكير في توفير قيمة عالية من الخدمة للعمالء 

 .ايجاد نهج ابتكارية تتيح إعادة االستخدام االدوات 

 نتها.مراقبة عمل وأداء جميع املواقع اإللكترونية وتطبيقاتها وصيا 

 .إدارة قاعدة بيانات املوقع اإللكتروني وأرشفة املحتوى القديم 

 .تتبع ومراقبة الوصول إلى املوقع اإللكتروني واستخدامه 

 .أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة 

 املؤهالت

 الحاسب، أو نظم  دبلوم أو شهادة البكالوريوس من مؤسسة تعليمية معترف بها في تخصص علوم الحاسب، أو هندسة

 املعلومات اإلدارية.

 .كفاءة في اللغة اإلنجليزية 

 الخبرات
 .خبرة ال تقل عن سنتين في مجال ذو صلة 

 .على شهادة البكالوريوس 
ً
 الخبرة غير مطلوبة إذا كان حاصال

 


