اعالن
رقم– דיגיטלי – 74
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظائف معلمين/معلمات بوظائف جزئية في المدارس
الثانوية التابعة لها .
في المواضيع التالية :
• معلم/ة مدنيات (.(B.A
• معلم/ة كيمياء((B.A
• معلم/ة بيولوجيا(.(B.A
• معلم/ة فيزياء (.(B.A
• معلم/ة – بيئة (.(B.A
• معلم/ة اللغة اإلنجليزية (.(B.A
• معلم /ة -مستشار/ة  -بديلة لسنة واحدة .
• معلم/ة – ميكاترونيكا (.(B.A
• ممرض/ة .
على المتقدم/ة أن تتوفر فيه الشروط اآلتية :
 .1حاصل على شهادة لقب أول) (BAكاملة  %100على األقل في الموضوع الذي يتقدم اليه
من المواضيع المذكورة أعاله من أحدى الجامعات/الكليات المعترف بها في البالد أو
حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد .
 .2حاصل على شهادة تدريس للمرحلة الثانوية في الموضوع الذي يتقدم اليه حسب تعريف
وزارة المعارف من نسبة  %80فما فوق ويُفضل صاحب شهادة تدريس كاملة .
أ  .موضوع ميكاترونيكا بدون شهادة تدريس .
• يُفضل صاحب خبرة في مجال التدريس في المدارس الثانوية للموضوع الذي يتقدم اليه مع
خبرة تقديم طلبات المتحان البجروت .
على المتقدمين لوظيفة ممرض/ة ان تتوفر الشروط االتية :
• حاصل على لقب أول في التمريض من إحدى الجامعات/الكليات المعترف بها في البالد أو
حاصل على إعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد .
• حاصل على رخصة مزاولة المهنة في المجال.
• ُمفضل صاحب خبرة في المجال.

❖ المالحظات :
في حال تقدم عدد كبير للموضوع الواحد ستقوم البلدية باجراء تصنيف مسبق ودعوة 8
متقدمين فقط تتوفر فيهم المعايير التالية والذين يحصلون على اعلى نسبة حسب
التدريج أدناه:
 %30 .1شهادة تدريس في الموضوع كاملة%100 .
 .2صاحب خبرة وتجربة في تدريس الموضوع في المدراس الثانوية %30 - .
 .3صاحب خبرة وتجربة في تقديم امتحانات بجروت في الموضوع %40 -
تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
 .1الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .
 .2الوثائق والمستندات الخاصة.
 .3السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية من مشغل سابق.
 .4مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما
يمليه القانون)
 .5اخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .12.08.2021
مالحظات:
تبت اإلعالن بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في أن واحد.
ال تقبل الطلبات وال يتم بحثها أو استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات
والمستندات المطلوبة حسب اإلعالن يوم تقديم الطلب أو قبل موعد التقديم المذكور أعاله.

كتب اعاله بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واألناث في أن واحد.

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

