
 
 
 
 
 
 

 

Information Technology 
 

 )بنظام التعاقد املؤقت( املعلومات للعمل في الهيئة العامة لالستثمار  تقنيةمطلوب متخصصين في مجال 

 تعلن الهيئة العامة لالستثمار عن حاجتها الى شغل عدد من الوظائف في املجاالت التالية : 

 وانظمتها شبكات تكنولوجيا املعلومات اخصائي  •

 املستخدمين    ةاخصائي الدعم الفني وخدم •

 قواعد البيانات   مطور  •

 مطور أنظمة ويب  •

 

 الوظائف   ملخص

.  لالستثمار العامة  للهيئة لبنية تكنولوجيا املعلومات املستقر التشغيل   ضمان  عن أساس ي  بشكل مسؤولين شاغلي الوظائف

 وروابط وبرامجها  الشبكة  أجهزة لجميع والتحسين  والدعم والصيانة والتكوين  والتثبيت والتطوير   التخطيط  يشمل وهذا

 .ألمانا بإجراءات  االلتزام وضمان  االتصال وكذلك جميع االنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات

 

 التالية:  املعايير   املتقدمين  في  تتوفر  ان على 

 

 املؤهالت 

 . برمجة شبكات علوم حاسوب تقنية معلومات متخصص في أحد التخصصات التالية نظم معلومات خريج •

 . بكفائة عالية  يجيد العمل في أحد املجاالت املطلوبة أعاله •

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 الخبرات 

   . تكوين واعداد الشبكات والربط الشبكي بين االدارة وفروعها في املحافظات لدية معرفة بأساسيات  •

   -  Window Serverبانظمة التشغيل ويجيد التعامل مع واحدة من نظم التشغيل التالية على االقل )لدية معرفة  •

(Linux  .من حيث التثبيت واالعداد والتكوين واالدارة والصيانة 

البيانات يجب ان يكون ملما و يجيد التعامل مع و احدة من قواعد البيانات التالية    لدية معرفة بأساسيات قواعد •

 (  , SQL Server , My SQL , Mongo  , Postgres  SQL , Oracleعلى األقل )

 , ASP.NET , PHP , HTML5ما يخص مطوري الويب يجب ان يكون مجيدا لواحد من األدوات التالية على األقل ) •

CSS3 , JAVA , DRUPAL  , LARAVIL ) 

 APEX , JAVA SE , Oracle JDeveloperما يخص مطوري بيئة اوراكل يجيد العمل على اوراكل على األدوات التالية ) •

, Business intelligence   ) 

 والتحليل والتخطيط والفحص واالختبار .  والتصميم  اساسيات التوثيق  •

 .   لتعلم تقنيات جديدة لديه القابلية •

 لدية معرفة بامن املعلومات. •

 

   املهارات

 .القرار  واتخاذ املشكالت وحل  التحليل في قوية مهارات •

 مهارات كتابة التقارير.  •

 القدرة على العمل تحت الضغط وفي جميع الظروف .  •

 . والتواصل الفعال  اآلخرين  مع التعامل  في جيدة  مهارات •

 مهارات ادارة الوقت والعمل مع الفريق . •

 . التغيير   إلى الحاجة   تحديد على القدرة •

 .اإلنجليزية نطقا وكتابة وقراءة للغة إجادة •

 



 
 
 
 
 
 

 

 :التقديم  شروط

لن يتم النظر في أي  و  او أي وثائق تدعم ملف املتقدم شهادات يفضل ان يرفق الوثائق الداعمة مع الطلب  •

 . للوثائق او مشاريع السابقة التي تم العمل عليها  صور ملفات تقديم لم يتم ارفاق أي  

 تحريرية وعملية.  املفاضلة  سيخضع املتقدمين الختبارات •

 دوام كامل. بالعمل املطلوب  •

 ملدة ثالثة أشهر من توقيع العقد. وتجربة  خضع املقبولين لفترة تدريبسي •

 .  الشروط عليهم  تنطبق  الذين  املتقدمين  ملفات  مع فقط التواصل  سيتم  •

املخصص ادناه الستقبال الطلبات مع مالحظة ضرورة ان يكون  في النموذج  يفضل على املتقدم ارسال ملفه   •

يليه اسم   رباعيا  يحوي اسم الوظيفة املقدم من اجلها بحسب القائمة أعاله يليه اسم املتقدم اسم امللف

    .التخصص واخيرا سنة التخرج

 . التاريخ  هذا بعد طلب  اي  الى ينظر ولن 2021-2-19 املوافق الجمعة يوم هو  للتقديم يوم اخر  بان علما •

 :  النموذج التاليعلى  وتعبئتها  يتم ارسال الطلبات •

-https://docs.google.com/forms/d/1K1eSx0

5afMFBGGxDFylp5hnxJZ7apaAED2jBLb9trQ/viewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/1K1eSx0-5afMFBGGxDFylp5hnxJZ7apaAED2jBLb9trQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1K1eSx0-5afMFBGGxDFylp5hnxJZ7apaAED2jBLb9trQ/viewform?edit_requested=true

