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 الجماهيري  المركز في البلدي والشباب الطالب مجلس موجه  
  

ا  المركز في البلدي والشباب  الطالب  مجلس موجه وظيفة إلشغال حاجتها عن الفحم أم بلدية تعلن

 لجماهيري 

 . اسبوعيا   عمل ساعة 20 : الوظيفة نسبة 

ة الساعة:   . ش معكر  40تسعير
 .(والُملِزم  الكامل النص) الموقع في العبرية باللغة الوظيفة مهام  هطي مرفق  :الوظيفة  ماهية 

                      
 :التالية الشروط تتوفر ان المتقدمين  على
شهادة دورة في مجال التوجيه من وزارة التربية والتعليم    \حاصل شهادة مرشد مؤهل      .1

 شهادة تدريس.  \شهادة موظف تربية وتعليم    \)ادارة المجتمع والشباب(  
تربية  يُفضل حاصل على شهادة البكالوريوس )لقب أول( في أحد المجاالت التالية:      

من احدى الجامعات المعترف بها من قبل المجلس التعليم العالي او  تربية   أو  المنهجية 
 مصادقة واعتراف من قبل قسم المختص بتقييم الشهادات الجامعية خارج البالد. 

ي دورة . 2
 توجيه لمركزي/موجهي مجلس الطالب والشباب. يلزم بالمشاركة ف 

عمل في وظيفة مرشد شبيبة او مرشد    -التالية:في المجاالت  أحد  سنوات في  4خبرة      .3

قيادة شابة، عمل مباشر مع أبناء الشبيبة، تنظيم وتفعيل وتوجيه برامج تربوية في إطار  
 والشبيبة. تربوي المنهجي أفضلية لخريجي مجالس الطالب 

 .الوظيفة متطلبات حسب  اعتيادية وغير اعتيادية ساعات في العمل سيكون: مالحظة
 لساعات باإلضافة 19:00 الساعة حتى 14:00 الساعة من العمل ساعات األسبوع، في أيام 4 العمل أيام

 .الوظيفة متطلبات حسب الساعات تغيير إمكانية مع. صباحية
  

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

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

 السابق بشأن الخبرة. 

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

الجنسية    .3 للمخالفات  جنائية  تسجيالت  وجود  بعدم  الشرطة  من  مصدقة  إرفاق 

  حسب ما يمليه القانون. )الذكور(،

 9.12.2021:  الموافقالخميس  أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .4

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

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

  
  

 مع فائق االحترام 

 د. سمير صبحي محاميد 

 رئيس البلدية 

https://form.jotform.com/202304983855460


  

 


