
 "  إعالن"

 204דיגיטאלי 

 العنف مجال في للعمل  "بديل" إجتماعي عاملتعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها الشغال وظيفة 

 االسرة  داخل

 % 100 : الوظيفة نسبة
 

 ط  - أ ي : الدرجة
 . االجتماعيين العمال  : التدريج

 
        : اآلتية الشروط تتوفر أن المتقدمين على

 في بها المعترف الكليات /  الجامعات  إحدى من اإلجتماعي العمل في أول  لقب  على حاصل    .1
 . البالد  خارج  من األكاديمية الشهادات  تقدير قسم  من إعتراف على حاصل أو البالد 

 . االجتماعيين العمال  سجل في مسجل    .2
 . المذكور المجال في خبرة مع يكون ان مفضل    .3
 . والسيرة سلوك ُحسن    .4
 . المجال في العالقة ذات  الرسمية المؤسسات  مع التشبيك على القدرة لديه    .5
 

 وصف للوظيفة :- 

 على بناءا   يَُحدَّد  الذي الهدف جمهور إحتياجات  حسب  جماهيرية مشاريع وتنفيذ  تخطيط .1
 . الرفاه قسم في العمل متطلبات 

 . العائلة في العنف  مجال في  تغيير إلى تحتاج إجتماعية ظواهر لرصد  جماهيري مسح إجراء .2
 . العائلة في العنف موضوع في الوعي  لرفع جماهيرية عمل مجموعات  تجنيد  .3
 . العائلة في العنف منع  موضوع في ومؤتمرات  دراسية أيام بإقامة  اإلهتمام .4
 . العائلة في العنف بموضوع تهتم التي مهنية بلجان اإلشتراك .5
 .   الواسع عمله   مجال في اإلدارة قبل  من  اليه  تسند   مهمة كل .6

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

 .بالموضوع الخاصة الرسمية الشهادات  .1

 . الخاصة والمستندات  الوثائق .2

 . الذاتية السيرة .3

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

 (  القانون

 . 28.7.2022 تاريخ حتى  الطلبات  لتقديم موعد  أخر .5

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

https://form.jotform.com/202304983855460


 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/ 

 

 

 

 

 االحترام  فائق  مع
  صبحي سمير. د 

 البلدية  رئيس
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