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تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مركز/ة لمركز متعدد المجاالت في مدرسة  

360- قسم معا -  خديجة الثانوية   

 

 50 %  نسبة وظيفة  

لشبيبه والمحتمع التربية ا  الدرجة:        

المختلفة من احدى  شهادة جامعية لقب أول على األقل في مجاالت التربية  -1

الكليات المعترف بها أو حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات 

 األكاديمية من خارج البالد 

 شهادة تدريس  -2

تجربة مسبقة على األقل سنتين بالعمل مع طالب مدارس وأهالي بمجال   -3

 التربية والعالج 

 خبرة مثبتة بالعمل مع أوالد في ضائقة ثالثة سنوات على االقل  -4

 شهادة بعدم وجود مخالفات جنائية من الشرطة )للذكور(  -5

 شروط الوظيفة 

 العمل مع الطالب بشكل فردي وجماعي  •

والتزام في كل ما يخص   القدرة على العمل ضمن طاقم مهني، جاهزية  •

 ارشاد الطالب واألهالي 

بناء برنامج تعليمي عالجي لفئة الهدف بساعات الدوام وبعد الدوام   •

 بالتنسيق مع جميع الشركاء. 

 االلتزام بالمشاركة في جلسات الطاقم، االستكماالت وورشات عمل.  •

 تلقي ارشاد ومرافقة من قبل المركز المسؤول عن المشروع  •

 العمل ضمن األهداف، والمعايير التي تخص مراكز متعددة المجاالت  •

ليات مع  القيام بتوجيه االهل خالل السنة يشمل القيام بورشات عمل وفعا •

 االهالي 

المتطلبات الخاصة  

 للوظيفة 

 الدوام أيام على االقل 3 / العمل خالل ساعات بعد الظهر 
 

 

 



 

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

 الخاصة بالموضوع. الشهادات الرسمية  .1

 .الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 .السيرة الذاتية .3

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

 (  القانون

 16.6.2022حتى تاريخ أخر موعد لتقديم الطلبات  .5

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

  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 والمستندات  

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

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 

 مع فائق االحترام 

 سمير صبحي  . د

 رئيس البلدية 
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