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 االختصاص العام للوظيفية 

الجغرافية    سيعمل المعلومات  انظمة  ومحلل  المياه  خبير  سلطة  برنامج    من الفلسطينية  مع   & Blue Dealخالل 

WaterwaorX    تنمية لصحي الهولنديين بهدف  سلطة المياه مع مزودي خدمات المياه والصرف اشراكات    ضمن الممول
 الشابة.    المحلية  الخبرات

سلفيت ومجلس الخدمات المشترك لقرى شمال محافظة الخليل   واالدارية لبلدية الى تقوية القدرات الفنية    يهدف المشروع 
حلحول( في  االست)ومقره  خططها  ضمن  المياه  سلطة  تسعى  حيث  إنشاء راتيجية  ،  إقليميامر   الى  وال   ةفق  صرف  للمياه 

 مرافق إلنشاء  الطريق لعام    وخارطة  2014  استنادا إلى قانون المياه   –المياه    قطاع  اصالحخطة    جزء من تنفيذالصحي ك
 . مياه إقليمية 

والصااااارف  خااااادمات ميااااااه الشااااار  تقااااادي  وتقوياااااة تاااااد ي   علاااااى Blue Deal & Waterwaor برناااااامجيركززززز  
الخليااااااااال  شااااااااامالالمشاااااااااترك جلاااااااااس الخااااااااادمات لفيت ومبلدياااااااااة سااااااااا منااااااااااطق التجريبياااااااااة المختاااااااااار  فاااااااااي الالصاااااااااحي فاااااااااي 

 & Blue Dealمااااااع منسااااااقي وثياااااااق  بشاااااا لاختصاصااااااي نظااااااا  معلومااااااات ) غرافية()حلحااااااول(. وساااااايعمل 

Waterwaor  وسااااااااااي ون مقااااااااااره عملاااااااااام بشاااااااااا ل اساسااااااااااي فااااااااااي ساااااااااالطة المياااااااااااه ويم اااااااااان الطلاااااااااا  مناااااااااام العماااااااااال مااااااااااع
 الخليل.المشترك شمال بلدية سلفيت ومجلس الخدمات  

 

 امالواجبات والمه

 1 . بناء وتحديث وصيانة قواعد البيانات وبرامج ونظ  المعلومات الجغرافية واأل هز  
 2 . من دقتها والتأكد وادخالها في قواعد بيانات  غرافية  الجغرافية  والمعلومات توحيد البيانات

 3 . واستكشافها وإصالحها GISإدار  التطبيقات وحلول 
 4 االبعاد. وثالثي  النمذ ة الجغرافية الم انية والتحليل الم اني  تطوير

 5 . تسهيل وتنظي  برامج التدري  على نظ  المعلومات الجغرافية 
 6 . إ راء االختبارات على أدوات البحث الجديد 

 7 . ربط قواعد البيانات الجغرافية مع انظمة المعلومات

 
 يفة الحد األدنى لشروط شغل الوظ

 العلمي: هل المؤ 
در ة الب الوريوس في نظ  المعلومات الجغرافية أو المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات الجغرافية أو أي    ❑

 . تطبيقات نظ  المعلومات الجغرافية خبر  موثقة بذات الصلة مع   أخرى مجاالت 



 العملية: الخبرات 
الحضري، الجغرافيا، إدار  المياه أو  )التخطيط خبر  ذات صلة في تطبيقات نظ  المعلومات الجغرافية   ❑

 . (Geocortex)المجاالت ذات الصلة. مع افضلية للخبر  في استخدام تطبيق

 كفاء  في استخدام برامج نظ  المعلومات الجغرافية الم تبية وإدار  البيانات.  ❑

 . وتحليلها الجغرافية  القدر  على معالجة البيانات  ❑

 . بش ل فعال الجغرافية القدر  على تكوين البيانات  ❑

 . والتطوير  ل وتحديد مجاالت التحسين القدر  على فه  احتيا ات العم ❑
 . القدر  على العمل بفعالية بش ل مستقل وكجزء من فريق ❑

 . اللغة اإلنجليزية تابة التقارير بمعرفة  يد  ب ❑

 . االستعداد للسفر والعمل داخل الضفة الغربية ❑

 . هارات اتصال ممتاز م ❑

 

 عاقدية : الشروط الت
 مدة العقد:سنة واحدة قابل للتجديد لمرة واحدة فقط  

 $ 1500الراتب: حسب االنظمة المتبعة بما ال يتجاوز في اسرع وقت ممكن  
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