
 اعالن 

 135 –דיגיטלי  –رقم 

ة  يفبوظ  اإلنجليزية في موضوع اللغة  معلم  يفة تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظ

 .  مدرسة إسكندر الثانوية ,بديل/ة بشكل مؤقت )إجازة والدة قابلة للتمديد(في    يةجزئ

 

 على المتقدم/ة أن تتوفر فيه الشروط اآلتية : 
 

  ىأحد  من  الموضوع  في  األقل % على 100كاملة  (BA)أول  لقب  شهادة على  حاصل .1

 الشهادات  تقدير قسم  من  اعتراف على حاصل   أو البالد  في  بها  المعترف الكليات /الجامعات 

 .   البالد  خارج   من األكاديمية

حاصل على شهادة تدريس للمرحلة الثانوية في الموضوع حسب تعريف وزارة المعارف   .2

   .% فما فوق ويُفضل صاحب شهادة تدريس كاملة  80من نسبة 

مع   المذكور اعالهيُفضل صاحب خبرة في مجال التدريس في المدارس الثانوية للموضوع  •

 .  خبرة تقديم طلبات المتحان البجروت  

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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .  .1
 والمستندات الخاصة. الوثائق   .2
 السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية من مشغل سابق.  .3
عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية. )للذكور حسب ما  بمصادقة من الشرطة  .4

 يمليه القانون( 
 25.2.2023 حتى تاريخاخر موعد لتقديم الطلبات  .5
لوبة له خالل إجراءات  المط المالءمات  مرشح يعاني من إعاقة معينة من حقه الحصول على .6

القبول للعمل. يطلب من هذا المرشح أن يكتب في طلبه للوظيفة المعلومات الكاملة بالحاجة  

المطلوبة   المالءمات  خالل إجراءات القبول للوظيفة، بما في ذلك تفصيل المالءمات  لهذه

  لحالته، إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك، او رأي طبي يثبت ذلك.

طى أولوية في تعيين مرّشح يتبع لمجموعات سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر، في حال كانت تع .7

غير ممثلة كفايةً من بين مستخدمي البلدية، في حال كون هذا المرشح يمتلك كفاءات مشابهة  

 لمرشحين آخرين. 

ق القانون، مرشح يرى بنفسه أنه ينتمي لمجموعة سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر بين الموظفين، وف 

 يدّون ذلك في نموذج طلب الوظيفة 

 
 
 

https://form.jotform.com/202304983855460


 
 

 :مالحظات
 .واحد أن في واإلناث الذكور تعني ولكنها المذكر بلغة اإلعالن  بكت
 الشهادات جميع ارفاق بدون للمقابلة الطلب مقدم استدعاء أو بحثها يتم وال الطلبات تقبل ال

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

بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واألناث في أن واحد. اعاله   تكتب  

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

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 مع فائق االحترام 

 د. سمير صبحي  
 رئيس البلدية 
 

 

http://umelfahem.org/

