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ن  بلدية ام الفحم تعلن عن حاجتها الشغال وظيفة     / مكتبةامي 

  المكتبة العامة بلدية ام   معلومات 
فن

 الفحم. 
  
   / مكتبةامي    : المسىم الوظيف 

    معلومات 
 
 المكتبة العامة. ف

/ الهندسئيي    37-39 -التدري    ج األداري:  /الفنيي    من التدري    ج االكاديىم 

 100نسبة الوظيفة: %

 مواصفات العمل:  

  مجاالت القراءة
اث لزوار المكتبة ، ،المعرفة تقديم خدمات المكتبة فن  الثقافة والت 

 اساسيات الوظيفة : 

 تقديم خدمات مكتبية .  .1

 مبادرة وتنفيذ فعاليات اثراء.  .2

ن العمل  .3  . تشغيل المكتبة بما يتالئم مع قواني 

  مجال الوظيفة الواسع . كل مهمة تسند  .4
 فن

 متطلبات الوظيفة

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

 .البالد  خارج من األكاديمية الشهادات  تقدير قسم

 2012- يين والتقنيين المؤهلينئ لقانون الهندس 39 بند ي او تقني بحسب ئ او هندس

 . الكبرى   ية  أو حاصل على شهادة حاخامية )يوريه يوريه( حسب الحاخام

( عالية او شاملة، ست سنوات على األقل،  المدرسة الدينية  أو حاصل على تعليم ببرنامج كامل في )

 الكبرى. أصل ستة امتحانات للحاخامية  عاًما، والنجاح بثالثة امتحانات على األقل من  18بعد جيل 

 باإلضافة اىل ذلك   •

من  معتمدة في المكتبات والمعلوماتية مؤهل أو صاحب شهادة امين مكتبة  صاحب شهادة أمين مكتبة 
 . خضع الختبارات الدعم من وزارة الثقافةي احدى المؤسسات المعترف بها 

  علم المكتبات / أو المعلوماتية  ثاِن أكاديم  او لصاحب لقب 
 فن

 

 

 



 :مهنية متطلبات

 . المكتبة في  المهنية التجربة الصحاب  األفضلية تمنح

 : اللغات

 أخرى جيد،لغات  بمستوى اإلنجليزية ،اللغة عال   بمستوى والعبرية العربية  اللغتين
 .الحاجة حسب 

 .متقدم بشكل واالنترنت  الحاسوب  مهارة: الحاسوب تطبيقات

 :  متميزة  خصائص

 .  وشفهيا   كتابة الذات  عن التعبير  على العالية والقدرة الطالقة .1
 .وصلة في االدب والثقافة  عالقة .2
 . االكترونية الموارد  بيئة في العمل .3
 .الئقة خدمة تقديم .4

 

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

الوظيفة تشمل ُمصدقة من مكان العمل  هذه بشأن الرسمية والمستندات  الشهادات  جميع  .1

 السابق بشأن الخبرة. 

 ، تشمل توصيات من أماكن عمل سابقة بشأن الخبرة. السيرة الذاتية .2

حسب  مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية )الذكور(،إرفاق    .3

  ما يمليه القانون.

 16.6.2022 :الموافقأخر موعد لتقديم الطلبات  .4

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

 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

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

 مع فائق االحترام 

 محاميد د. سمير صبحي 

 رئيس البلدية 
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