
 ة وظائف شاغر
 

ــ بحســب الالشــغال الوظــائف بیــت ســاحور عــن حاجتھــا  -بیــت جــاال -جــاري بیــت لحــم متعلــن ســلطة المیــاه وال        ؤھالت م
 : التالیھصفات اوالمو

 
 یةفنالدائرة المدیر  .1
ــ  • ــي الھندس ــالوریوس ف ــ  ةبك ــ وو االلكترأ ةالمیكانیكی ــ أ ةمیكانیكی ــة فوی ةو المدنی ــل حمل ــتیرض ــص  الماجس ــةتخص ــاه ھندس  المی

 والصرف الصحي. والبیئة
 .سنوات على األقل في مجال العمل المطلوب 5 ة  خبر •
 .المتعلقة بالعمل المطلوبنظمة واالجراءات معرفة القوانین واأل •
ـــ  ةمعرفـــھ عملیـــ  • . مھـــارات فـــي التعامـــل مـــع الحاســـوب ةإلدارة عملیـــات التشـــغیل والصـــیان ةبـــالبرامج المحوســـب ةوتنفیذی

ــ  البــرامجوخصوصــا   & Water( و )Epanet or Water & wastewater Sewer GEMS( ةالھیدرولیكی
SewerCAD(+  )GIS(  +SCADA)(. 

 .أوالصرف الصحي المیاه و ضخاتمفي صیانة   ةخبر •
 .فین والجمھورظمع المواالیجابي على  التواصل  ةالقدر •
 االنجلیزیة قراءة و فھم وكتابة ومحادثة.إجادة اللغة  •

 
 والتحصیل  ةموظف شعبة الفوتر .2
 .ةو محاسبأعمال أدارة إبكالوریوس   •
 على األقل في مجال العمل المطلوب.سنوات  3خبره   •
 معرفة القوانین واألنظمة واالجراءات المتعلقة بالعمل المطلوب. •
 والجمھور.القدرة على  التواصل االیجابي مع الموظفین  •

 
 )2عدد ( جابي وقارىء عدادات .3
 ودبلوم صناعيأصناعي  ةثانوی / ةعام  ةثانوی •
 على األقل.خبره سنة واحدة  •
 اللباقھ في التعامل و التواصل الفعال ة فيمھار •
 القدرة على العملیات الحسابیة. المناطق جغرافیا وسكانیا ، ةمعرف •

 

من خالل صفحة سلطة المیاه والمجاري  لحصول على طلبات التوظیف  ا  یمكن.  محافظة بیت لحم  من  ین للوظائفدمقالمتن یكون  أیفضل  
الثانیة امنة صباحاً وحتى  ثالساعة ال  من  ةساعات الدوام الرسمی  خاللوذلك     مكتب الموارد البشریة في سلطة المیاه والمجاريمن  أو  

   .حدألا یومما عدا  ، اً ظھر عشر
ولن   28/07/2022  یوم الخمیس الموافقموعد اقصاه    مسؤول الموارد البشریة فيلو كافة الوثائق المطلوبة    طلبات التوظیفیتم تسلیم     

 . تقدمین الذین تنطبق علیھم الشروط المدرجة أعالهمسیتم االتصال مع الو یتم استالم اي طلب بعد ھذا التاریخ

WATER SUPPLY AND SEWERAGE AUTHORITY 
Bethlehem – Beit Jala – Beit Sahour 
Bethlehem Beit Sahour Road 
Tel. 274 2685 – Fax. 274 3606 

P.O Box 112 

 

اريـجــیاه و المـــطة المــسل  
بیت ساحور  – بیت جاال   –بیت لحم   

 طریق بیت لحم بیت ساحور 
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