
 وظائف شاغرة  عن اعالن 

 77 -דיגיטלי الرقمي

 +الطفولة رواد ،مركزקלנאי תקשורת () بالنطق معالجلوظيفة  حاجتها عن الفحم ام بلدية تعلن

 لذوي االحتياجات المحدودية الذهنية   +  21اليومي العالجي المركز 

 .(   ش 50)   تسعيرة حسب أسبوعيا(  2*ساعات  10)  :  رواد مركز في  الساعات عدد •

 .(   ش 50)   تسعيرة حسب أسبوعيا(  ساعات 10)   + 21في المركز العالجي اليومي  الساعات عدد •
 

 .360 االحياء وترميم  والشبيبة لألوالد معا قسم :  في مركز رواد التبعية •

 . االجتماعية والخدمات الرفاه  قسم  :+21 لتبعية المركز اليوميا •
  -: األتية الشروط تتوفر ان المتقدمين على

 بها المعترف الكليات/  الجامعات احدى من اليه يتقدم  بالنطق العالج مجال  في أول لقب على حاصل .1
 . البالد خارج من األكاديمية الشهادات تقدير قسم  من اعتراف على حاصل او البالد في

 .  المذكور المجال في المهنة مزاولة رخصة على حاصل .2
 .   +21المركز العالجي اليومي في  و /أو والبساتين الروضات داخل العمل .3
 . المذكور أعاله  المجال في خبرة  صاحب مفضل .4
 . الهدف فئة مع  والتعامل التواصل على القدرة  يمتلك .5
 .وسيرة  سلوك حسن .6

 .+21 اليومي العالجي  المركز في/   رواد مركز في  العمل ماهية

 المركز في أو/ و رواد مركز في  والبساتين الروضات داخل النطق في صعوبات عن المبكر الكشف .1
  +.21 اليومي العالجي

 العالجي المركز في و  / في مركز رواد أو بالنطق الصعوبات عن والبساتين الروضات طاقم  ارشاد .2
 + 21 اليومي

 . الظاهرة  هذه مع للتعامل عمل خطة بناء .3
 . متعددة  مهنية طواقم  مع العمل .4
 . اليك تسند مهمة كل .5

 تشمل   ,وظيفة الى التقدم نموذج الرقمي النموذج  تعبئة  خالل من الطلبات  تقدم 
  بالموضوع الخاصة الرسمية  الشهادات .1
  الخاصة والمستندات الوثائق .2

 .سابق مشغل وتوصية مصدقة+  الذاتية السيرة  .3

(  القانون يمليه ما حسب  للذكور. )الجنسية للمخالفات جنائية تسجيالت وجود عدم  على الشرطة من مصادقة .4
. 

 .  02.09.2021 الخميس يوم  الطلبات لتقديم  موعد أخر .5

 :  مالحظة ❖

 . واحد آن في واإلناث الذكور تعني ولكنها الُمذكر بلغة المناقصة ُكتبت •

https://form.jotform.com/202304983855460


 الشهادات جميع ارفاق بدون للمقابلة الطلب مقدم واستدعاء /او بحثها يتم وال الطلبات تُقبل ال •
 .اعاله  المذكور التقديم موعد قبل او الطلب تقديم يوم المناقصة حسب المطلوبة والمستندات

 
 

 االحترام  فائق مع

 صبحي  سمير. د
 البلدية  رئيس

 

 

 

 


