
 18/ 2021مناقصة خارجية رقم 

 66  –דיגיטלי  –رقم المناقصة الرقمي 

 بة وظيفة مدير مركز هيلة في وحدة النهوض بالشبيشغال تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إل

 % 100 نسبة الوظيفة:

 التدريج: الشبيبة والمجتمع 

 التبعية: مدير وحدة النهوض بالشبيبة  

 :وصف الوظيفي

بالشبيبة  .1 النهوض  برنامج هيلة في وحدة  وتفعيل  يهدف إدارة  والذي  اكمال    ،  الى 

 وغير الرسمي( في مسارات التعلم.   )الرسمي، التعليم

 أطر التعليم الرسمية.  بناء الشبيبة المتسربين من التعليم مخصص ل  .2

بالتنسيق    كمال دراستهم، المعلومات من أبناء الشبيبة المحتاجين إليرصد ويركز   .3

 ناء الشبيبة في البلدية. أب مع مدير وحدة النهوض ب 

 دمج الطالب في برنامج تعليمي مالئم.  و مسؤول عن تشخيص   .4

 ستيعاب أبناء الشبيبة ودمجهم في برنامج هيلة. امسؤول عن  .5

 إطار الدراسة مع المناهج الدراسية. مالءمة مسؤول عن   .6

 ستكمال للمعلمين. اشريك في بناء وتنظيم وتنفيذ برنامج  .7

 شرف على عمل المعلمين والُمصادقة على تقاريرهم. م .8

ع  .9 ومسؤول  للطالب  الدراسي  التحصيل  عن    نُمتابعة  المختلفة  التقارير  تقديم 

 التحصيل الدراسي.

في البلدية وامام المسؤول عن مسؤول امام مدير وحدة النهوض بالشبيبة   .10

 ستغالل الموارد المتاحة لهُ. واالنهوض بالشبيبة في اللواء وتفعيل صحيح 

 يعمل حسب إرشاد وتعليمات النهوض بالشبيبة في وزارة المعارف.  .11

 شريك في رصد وتوظيف المعلمين المناسبين لتعليم طالب إطار هيلة.  .12

 شكل المطلوب. اليقدم تقارير تنفيذ العمل ب  .13

وفق  ي  .14 ويعمل  المشرفين  من  التوجيهات  ويتلقى  النهوض تواصل  لسياسة  ا 

ووفق   المعارف  وزارة  في  االمتياز  بالشبيبة  صاحب  لدى  المشرفين  لتعليمات  ا 

 التربوي. 

الوصول الى المؤسسات والطر ذات الصلة بالشبيبة المتعلقة باإلجراءات  .15

 . والزيارات البيتية وغيرها....   ،والقانون  الطر التعليمية،  والتدخل مثال:



والمؤتمرات والتطوير المهني وفق سياسة   ال االستكم  دورات  يشارك في .16

 في خطر.  والشباب  قسم النهوض بالشبيبة وقسم تعليم الشبيبة 

 

 متطلبات الوظيفة: 

حاصل   أو البالد في  بها المعترف  الكليات/الجامعات حاصل على لقب اول من إحدى  .1

احد المجاالت    في  البالد،  خارج من الكاديمية  الشهادات قسم تقدير من عترافإ على

التربية،  الخاص،  التالية:  إجتماعية،  التعليم  بالشبيبة،  علوم  تربوية، إ  النهوض    دارة 

ه من قبل مجلس التعليم العالي في البالد في  ب ستشارة تربوية أو/ و على لقب معترف ا

 التدريس. المجال المعتمد بشهادة 

 حاصل على شهادة تدريس في المدارس الثانوية.  .2

ب   :والتأهيل  االستكمال .3 دورة  إيُلزم  او  بالشبيبة  النهوض  وحدات  إدارة  دورة  نهاء 

دارة الخدمات للشبيبة في ضائقة خالل العامين الوليين من بداية عمله في  مخصصة إل

 الوظيفة . 

 :تسنوات خبرة مثبتة في احد المجاال 4صاحب  :خبرة .4

 تعليم في مدرسة ثانوية.  •

 تعليم في مدرسة خاصة. •

 تعليم في برنامج هيلة.  •

 يُفضل من له خبرة في التعليم في مركز هيلة أو تعليم طالب في ضائقة.  •

 : مؤهالت شخصية  .5

 القدرة على اإلدارة وإدارة طاقم. *

 القدرة على التواصل والتعاون مع االخرين.  •

 القدرة على ارشاد معلمين .  •

 مة مواد تعليمية الحتياجات الطالب.ءالقدرة على مال •

 القدرة على التعبير كتابياَ وشفهياَ.  •

 عتيادية . ا العمل في ساعات غير  •

 إجادة العمل على النظم المحوسبة.   •

 تشمل:   , نموذج التقدم الى وظيفة من خالل تعبئة النموذج الرقمي تقدم الطلبات

https://form.jotform.com/202304983855460


 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .  .1

 الوثائق والمستندات الخاصة. .2

 السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية من مشغل سابق. .3

الجنسية. )للذكور حسب  عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات  ب مصادقة من الشرطة   .4

 ما يمليه القانون( 

 . 17.06.2021يوم الخميس اخر موعد لتقديم الطلبات  .5

 مالحظات: 

 ناث في أن واحد. كتبت المناقصة بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإل

جميع   ارفاق  بدون  للمقابلة  الطلب  مقدم  استدعاء  أو  بحثها  يتم  وال  الطلبات  تقبل  ال 

الشهادات والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب أو قبل  موعد التقديم  

 . المذكور أعاله

 

 

 مع فائق االحترام 

 د. سمير صبحي  

 رئيس البلدية 

 

 


