مناقصة خارجية 39/2021
رقم المناقصة الرقمي דיגיטלי 117
نفس بنسبة جزئية
اخصائ
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها الشغال وظيفة
ي
ي
نسبة الوظيفة جزئية .%50 :
الدرجة.39-37 :
التدريج  :االخصائيين النفسيين .
الوظيف:
الوصف
ي
والعاملي ر
الت ن
ن
بويي من أجل تعزيز
تقديم خدمات نفسية تربوية منهجية وفردية ن يف أطار تثقيف األطفال واألرس
الصحة النفسية والرفاهية النفسية ن يف المحاالت العادية والطارئة.
المهام األساسية للوظيفة:
التبوية والعوامل ذات الصلة نف إطار ر
التبوية لألوالد نف المؤسسات ر
تقديم الخدمات النفسية ر
التبية المنهجية
ي
ي
ر
والتبية الخاصة بما ن يف ذلك األوالد ن يف خطر.
الثقافة و الطلبات المهنية :
ر
التطبيق (نفضل ان يكون علم النفس االكليني يك للطفل
صاحب لقب "معتمد"  MAعىل األقل ن يف علم النفس
ي
المعتف بها كمؤسسة للتعليم العال وفقا لقانون مجلس التعليم العال أو مؤسسة ر
ر
معتف بها من قبل
المؤسسة
ي
ي
ن
ن
ر
لجنة تسجيل يف وزارة الصحة و وزارة التبية و التعليم بما يعادل اللقب /الدرجة المسموحة يف البالد.
أكاديم أول ن يف علم النفس أو علوم السلوك و الذي أكمل جميع متطلبات السمح الخاصة به
أو صاحب لقب
ي
ن
ر
التطبيق باستثناء الوظيفة النهائية ( أطروحة)
للحصول عىل درجة الماجستت ( )M.Aيف علم النفس
ي
أو الذي موجودة نف مسار ر
العمىل والدراسة
مبارس ال الدكتورة والذي أكمل واجبات التدريب
ي
ي
الختة العملية نف العالج الفردي و التشخيص (التدريب العمىل) و دورة موثقة ر ن
ملتمة
* علم النفس يشمل ر
ي
ي
للتجرية من قبل المؤسسة االكادمية ( 4نقاط معتمدة عىل األقل ):
الخبة:
متطلبات ر
الختة المهنية – غت مطلوبة
ر
الختة اإلدارية – غت مطلوبة
ر
متطلبات إضافية:
ن
ن
ن
المهن
تكق لقرأة االدب
*اللغات  :اللغة العربية و اللغة ر
العتية بمستوى ي
ي
عال و اللغة اإلنجلتية ي
*تطبيقات الحاسوب :المعرفة ن يف بناء أوفيس
ن
ن
ن
ن
النفسيي * ما لم
المختصي
النفسيي وفق المادة  12من قانون
األخصائيي
مهن  :التسجيل ن يف سجل
* تسجيل
ي
يكن طالبا جامعيا .

خصائص فريدة للوظيفة:

•
•
•
•
•

األمانة والثقة الشخصية.
القدرة عىل التعلم .
الجماع – فريق العمل .
القدرة عىل العمل
ي
القدرة عىل تنمية العالقات الشخصية .
القدرة عىل العمل تحت ضغط.

تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
 .1الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.
 .2الوثائق والمستندات الخاصة.
 .3السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية مشغل سابق.
 .4مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه
القانون) .
 .5أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .06.01.2022
كتبت المناقصة اعاله بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
ال تقبل الطلبات وال يتم بحثها أو  /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع
الشهادات والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب أو قبل موعد التقديم
المذكور أعاله.
لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البلدية الرسمي
http://umelfahem.org/

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

