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 D4/2021  داخليةاعالن عن مناقصة 

 68 -דיגיטלי

   . דיגיטלי( מדריך)ألشغال وظيفة مرشد رقمي تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها 

 % 50 - الوظيفة: نسبة 

 (. حسب الشهادة الجامعية )اللقب  - الدرجة: 
 التربية الشبيبة والمجتمع.  - التدريج: 

 الفحم. , بلدية ام 360قسم معا لألوالد والشبيبة وترميم االحياء  : التبعية

 

   - األتية:الشروط لديهم على المتقدمين ان تتوفر 

من احدى الجامعات أو الكليات أو حاصل على اعتراف من قسم   حاصل على لقب أول .1
في مجال  من خارج البالد المعترف بها، يفضل لقب أول  ة تقدير الشهادات األكاديمي

   الحاسوب. 
   .العنكبوتية خبرة في مجال الشبكات   .2
 . , ) مع ارفاق المستند بذلك(األقلعلى   ة ضائقة سنفي العمل مع شباب في  خبرة مثبتة  .3
 البالد. لالشتراك باستكمال قطري بمركز  االستعداد  .4
 اعتيادية. ساعات غير  وفيالعمل في  مرونة  .5
 كل مهمة تسند اليك من قبل المسؤولين.  .6

 - العمل: ماهية 

 الشبيبة. بداخل مراكز الشبكة   على مخاطر ارشاد  .1
 والشبيبة.   لألوالد بناء ورشات عمل  .2
 . 13-18من جيل التعامل مع الشبيبة في ضائقة  .3

   .تركيز كل المعطيات والعمل بشراكة مع معهد األبحاث  .4

 للمشروع. تصنيف وتأهيل المتطوعين  تجنيد، .5

 المركزين. اثراء ورقابة على عمل المتطوعين وارشاد  مهنية، القيام بجلسات  .6

 

 



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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع   .1

 ( .المثبتة،......لخبرة امستند )الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 + مصدقة وتوصية مشغل سابق. السيرة الذاتية  .3

  . الجنسية مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات   .4

 ( . للذكور حسب ما يمليه القانون)

 29.7.2021الخميس  الطلبات يومأخر موعد لتقديم  .5

 

   مالحظة: 

 . واحد ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن   •
ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او/ واستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع   •

موعد  الشهادات والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل 
 التقديم المذكور اعاله. 

 
 

 مع فائق االحترام 

 صبحي  سمير. د
 رئيس البلدية 
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