
 D01/2022مناقصة داخلية 

 130 -דיגיטלי  –رقم 

 لتمديد  للفترة مؤقتة سنة واحدة قابلة  مركز نما    ة مديرلبديلة  وظيفة    إلشغال حاجتها  عن  الفحم  أم  بلدية  تعلن

 75%  :الوظيفة نسبة

   النهائية "و"  -البدائية "ح" :الدرجة

 . االجتماعيين املينالع دريج ت  سلم  :التدريج

 : اآلتية الشروط فيهم  تتوفر أن المتقدمين  على

 متطلبات الثقافة: 

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

 عتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد. اعلى 

 االجتماعيين.   املينمسجل في سجل الع .1

 الخبرة: متطلبات 

 . الجماهيريصاحب خبرة في العمل يفضل  .1

 ي: وصف الوظيفال

إعداد خطط تنمية المجتمع لمختلف المجموعات والمنظمات في المجتمع الذي يعمل فيه ومعالجة مجموعة  .1

 واسعة من المشاكل واالحتياجات.

 العمل في جمع البيانات حول القضايا االجتماعية في المجتمع الذي يعمل فيه.  .2

 تحديد مشاكل واحتياجات المجتمع. .3

تشجيع القيادة المحلية وتنظيم السكان لمشاركتهم الفعالة في زيادة القيم وخدمات التخطيط والمبادرة وانشاء  .4

للجماعات  والتعليمية والثقافية  نشطة التربوية  النوادي والمساعدة في إنشاء النوادي والمراكز المجتمعية لأل

 والمنظمات واللجان. 

 .فرق مهنية لخلق التنسيق في التخطيط واألنشطة المجتمعية ءنشاإ .5

المجتمع  .6 في  العاملين  الفاعلين  جميع  مع  والتنسيق  التعاون  والممرضات    ، تعزيز  واألطباء  التربويين 

 .والمنظمات التطوعية والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة

أسلوب العمل المجتمعي بيم المجموعات إيضاحات سياسة الخدمة للعمل المجتمعي والمعلومات وإدخال   .7

 والمنظمات والمؤسسات والخدمات في المجتمع . 

 تنظيم ندوات وندوات حول العمل المجتمعي للناشطين والفئات في المجتمع.  .8

 المشاركة في اللجان التي تعنى بقضايا العمل المجتمعي. .9

 كل مهمة تسند اليك بمجال الوظيفة .  .10



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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع  .1

 الخاصة. الوثائق والمستندات  .2

 سابق. السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية مشغل  .3

 (  للذكور حسب ما يمليه القانون) .الجنسيةعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات بمصادقة من الشرطة  .4

 . 10.02.2022الخميس التاريخ   يوم أخر موعد لتقديم الطلبات 

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

 

مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات والمستندات    استدعاءال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او/   •

 المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.   المطلوبة حسب

 

 

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

http://umelfahem.org/ 

 

 مع فائق االحترام 

 د. سمير صبحي  

 رئيس البلدية 
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