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 المقدمة 

ة معماري ة للعمل ع&    مع مهندس"التعاقد  مؤسسة التعاون   القدس إلعمار ال�لدات القدمةبرنامج  يرغب

نامج اإلعمار  , ل+*
قوم المكتب الف.- ,

, التار6خ4ة ال.3
م4م والتأه4ل للم�ا7-   . ب<نف4ذها مشار6ــــع ال+3

 

 :أهم المهام المطل
	ة

    والرفع المعماري ,
A76ا - B+له ا "ما فيها أعمال المسح الف Hتو ,

م4م والتأه4ل ال.3 إعداد وثائق مشار6ــــع ال+3

, وPعداد المخططات التنف4ذة 
-Q6رامج العمل والتنف4ذوالتفاص4ل المعمار6ة والتحل4ل التارTوخطط و. 

   التخط4ط لمشار6ــــع مستق�ل4ةمتا"عة تنف4ذ مجموعة من Hنفس الوقت "اإلضافة إ ,
واإل̂_اف   .المشار6ــــع \-

, تم تصم4مها
م4م ال.3  .العلوي أو الaامل ع& مشار6ــــع ال+3

   د منbان4ك) والتأe4اء والمTgهhال ، ,
A7شاjة (اإلالتmسيق مع المس<شار6ن ومراجعة المخططات التنف4ذ

   .مطا"قتها لجداول الaم4ات

 aيتم اعدادها  اعداد جداول ال ,
 م4ات الخاصة "المشار6ــــع ال.3

 جميع مراحل التصم4م والتنف4ذ ,
 .متا"عة المp̂وع مع المستف4دين \-

  إعداد التقار6ر األول4ة والنهائ4ة للمشار6ــــع المسئول عنها . 

  .6ة - B+4ة واالنجلTgالع - Btوع واعداد قصص النجاح "اللغتp̂كتا"ة اخ�ار عن الم 

 أي عمل "حسب ,
 الحاجة ضمن اختصاص المهندس.  مساعدة الف6gق \-

  6ة "استخدام برامج الحاسوب ذات االختصاص - B+4ة واالنجلTgالع - Btالعمل ع& اعداد العروض "اللغت 

 طلبها المدير "حسب الحاجة .أة أمور أخرى 

م4م مع مراعاة إت�اع �افة  -  مالحظة: يتم اعداد المخططات والتفاص4ل المعمار6ة والمواصفات الخاصة "ال+3 Btالقوان

 . ,
- المت�عة من المكتب الف.- Btاث والقوان   والمعاي+B الدول4ة للحفاظ ع& ال+3

  

 مهام فن�ة وادار�ة 

 
�
 :فن�ــا

  عدادPو ,
-Q6والتحل4ل التار ,

A76ا - B+له "ما فيها أعمال المسح الف Hتو ,
م4م والتأه4ل ال.3 إعداد وثائق مشار6ــــع ال+3

 .4ذالمخططات التنف4ذة وخطط وTرامج العمل والتنف



   سيق مع وحدةmالعملحسب برامج  العطاءاتالت. 

  د من مطا"قة العمل للتصم4مbعدادها أثناء مرحلة التنف4ذ للتأ�, قام ب
 .الق4ام ب�6ارات م4دان4ة للمشار6ــــع ال.3

    ,
- المت�عة من المكتب الف.- Btاث والقوان - والمعاي+B الدول4ة للحفاظ ع& ال+3 Btإت�اع �افة القوان أثناء  مراعاة 

م4م والتأه4ل  .إعداد وثائق ومخططات ال+3

   ع& "عض المشار6ــــع وذلك "موافقة مدير وحدة ,&aاو ال ,
A7م4م اإل̂_اف الجز وحسب خطة العمل للمكتب    ال+3

 ,
 .الف.-

 للمشار6ــــع "عد انتهاء مرحلة التنف4ذ ,
A7والنها ,Hاالستالم األو ,

 .المشاركة \-

  6ة   4ة للمشار6ــــع المسئول عنها والنهائ ر6ةإعداد التقار6ر األول4ة والدو - B+4ة واالنجلTgالع - Btاللغت" 

  اعداد العروض)presentations) 6ة  الخاصة - B+4ة واالنجلTgالع - Btالعمل "اللغت B+المشار6ــــع وس" 

  ,
, اة أعمال أخرى قوم مدير المكتب الف.-

م4م   المساهمة \- "طلبها ذات عالقة "المشار6ــــع    او مدير وحدة ال+3

 (عروض، وثائق، معارض . . . الخ)

 :إدار�ا

   مةتكون مرجع4ة الموظف لمدير . برنامج القدس ألعمار ال�لدات القد

  - Btمؤسسة التعاون وذلك حسب النظام الداخ&, ودل4ل شؤون الموظف - Btت<بع واج�ات وحقوق الموظف قوان . 

   حق له  يرا�, الموظف المحافظة ع& وثائق, والمعلومات المتعلقة "العمل وال 
ومخططات المكتب الف.-

 ,
 .اطالع أي أطراف خارج4ة عليها او إصدار أي وثائق "دون الموافقة الخط4ة من مدير المكتب الف.-

  :المؤهالت المطل
	ة

  ف , الهندسة المعمار6ة من جامعة مع+3
 . بها "eالور6وس \-

   مبيوترaاستخدام ال ,
 وTرامج MS project و AutoCAD واألنظمة المتعلقة "اإلدارة "ما فيهامهارة \-

Microsoft Office 3، و رسم الD  رامج االظهار للعروضTو ،Photoshop ،PowerPoint  ،Prezi ،  

InDesign   ورة -ª)    تم إخراجها من ق)ل المتقدم &استخدام أي من .
ارسال نماذج من المشار�ــــع ال0/

امج المذكورة أعالە    )(PDFكAسخة ال?<

 6ة محادثة وكتا"ة - B+4ة واإلنجلTgالع - Btاتقان اللغت. 

 كون حملة اله»6ة المقدس4ة, القدس والعمل فيها.   أن ت 
 ليتمكن من التجول \-

  مختلف الظروف وتحمل ,
    المسؤول4ة. القدرة ع& العمل ضمن الف6gق و\-

  قائم واستخدام امثل للفراغات المتاحة - B+اعداد التصام4م والتفاص4ل ضمن ح ,
مهارة واتقان وابتeار \-

, مشار6ــــع  (وخاصة
م4م) \-    ال+3

 

  .كفاءة ونوع4ةTعة وp القدرة ع& تحمل ضغط العمل وانجازە 



  .القدرة ع& التواصل والتعامل مع مختلف ̂_ائح المستف4دين 

  جميع المجاالت. القدرة ع& العمل مع ,
, متعدد التخصصات والتmسيق \-

 ف6gق ف.-

 ه  حس الم�ادرة والق4ادة .ان ت °ستطيع العمل تحت الحد األد7- من اإل̂_اف ولد

  ل عاممعرفة عامةeش ,
اث الثقا\- - والمعاي+B الدول4ة للحفاظ ع& ال+3 Btالقوان" . 

 

 


