
2022/30 رقم خارجية مناقصة  

   דיגיטאלי 200
 المدارس في المجاالت متعددة مراكز ضمن -מדריך פדגוגי وظيفة إلشغال حاجتها عن الفحم ام بلدية تعلن

360-معا قسم - االبتدائية  

 

ساعات 10  

 

 عدد الساعات 

شاقل   80  تعريف الساعة  

 

األحياء قسم معا لألوالد والشبيبة وترميم  مدير   
 

 التبعية  

شهادة جامعية لقب أول على األقل في مجاالت اللغة العربية/التربية   -1

من احدى الكليات المعترف بها أو حاصل على اعتراف من قسم  الخاصة 

افضلية لقب ثاني بمجال أوالد   ،د المن خارج الب األكاديميةتقدير الشهادات  

 .أو التربية الخاصة بضائقة

 . شهادة تدريس -2

 . سنوات بالعمل بمجال التربية والتدريس 4ة مسبقة ومثبتة على األقل تجرب -3

 . خبرة مثبتة على األقل سنتين بالعمل مع أوالد بضائقة -4

 

 شروط الوظيفة

مرافقة الطاقم في المراكز ببناء خطة تعليمية للطالب أمام طاقم المعلمين   •

 بالمدرسة بموضوعي اللغة العربية والحساب 

 ومرافقة طاقم المراكز خالل تطبيق الخطة التعليمية خالل السنة الدراسيةارشاد  •

 والتزام القدرة على العمل ضمن طاقم مهني، جاهزية •

 االلتزام بالمشاركة في جلسات الطاقم، االستكماالت وورشات عمل. •

 تلقي ارشاد ومرافقة من قبل المركز المسؤول عن المشروع  •

 التي تخص مراكز متعددة المجاالت العمل ضمن األهداف، والمعايير  •

اشراك ومشاركة الطواقم التربوية، األهالي والمؤسسات التربوية والعالجية  •

 . المختلفة في المدينة

 كل مهمة تسند اليه من قبل اإلدارة في مجال عمله الواسع .  •

المتطلبات الخاصة  

 للوظيفة 



 

 

 

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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع. .1

 . الوثائق والمستندات الخاصة .2

 . السيرة الذاتية .3

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

 .  14.07.2022أخر موعد لتقديم الطلبات يوم   .5

. واحد آن  في واإلناث الذكور تعني  ولكنها المذكر  بلغة اعاله  المناقصة  كتبت  

  والمستندات الشهادات جميع ارفاق   بدون  للمقابلة  الطلب مقدم استدعاء/  أو  بحثها يتم  وال الطلبات تقبل ال

. أعاله المذكور التقديم موعد قبل أو  الطلب تقديم يوم  االعالن  حسب المطلوبة  

الرسمي  البلدية  موقع  على  ُمتابعتها  يرجى  الوظيفة  عن  والمعلومات  التفاصيل  من  لمزيد 

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 

 االحترام مع فائق  
 سمير صبحي  . د

 رئيس البلدية
 

 

 

https://form.jotform.com/202304983855460
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