
 إعالن 

 رقم المناقصة الرقمي דיגיטלי- 103

ي المدارس  ة ضمن /عن حاجتها إلشغال وظيفة مرشدتعلن بلدية ام الفحم  
 
مراكز متعددة المجاالت ف

360-قسم معا - واالعدادية االبتدائية  

 

 وظيفتان 
ساعة أسبوعية لكل وظيفة  20  

 نسبة وظيفة 

 حسب اللقب الجامع  

. أسبوعية ساعة  20-שעתי   

ة الساعة:  ش.ج.  50 تسعير  

        الدرجة: 

 

بية   -1   مجاالت الير
من المختلفة  شهادة جامعية لقب أول عىل األقل ف 

اف من قسم تقدير  ف بها أو حاصل عىل اعير احدى الكليات المعير

 د من خارج البل  الشهادات األكاديمية

 شهادة تدريس  -2

 وأهال  بمجالطلب مدارس مع  سنتير  بالعملعىل األقل   تجربة مسبقة -3

بية والعلج  الير

 

وط الوظيفة   شر

 داخل المدارس مجموعات طلبالعمل مع  •

،القدرة عىل العمل ضمن طاقم  •  
   جاهزية مهن 

ام ف  كل ما يخص    والير 

 واألهال   الطلبارشاد 

  جلسات  •
ام بالمشاركة ف   االستكماالت وورشات عمل.  الطاقم،االلير 

  ارشاد ومرافقة من قبل  •
وع المركز المسؤولتلقر  عن المشر

  تخص  األهداف،العمل ضمن  •
 مراكز متعددة المجاالت والمعايير النر

اك ومشاركة الطواقم  • بوية،اشر بوية والعلجية  الير األهال  والمؤسسات الير

  المدينة 
 المختلفة ف 

المتطلبات الخاصة 

 للوظيفة 



يات مع القيام بتوجيه األهل خلل السنة يشمل القيام بورشات وفعال •

 االهال  

 الدوام   ساعات بعد الظهر العمل خلل 

 

 تشمل   ,نموذج التقدم اىل وظيفة من خلل تعبئة النموذج الرقم   الطلبات  تقدم 
 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع   .1
 الوثائق والمستندات الخاصة   .2

ة الذاتية + مصدقة وتوصية مشغل سابق.  .3  السير

طة عىل عدم وجود تسجيلت جنائية للمخالفات الجنسية  .4 (  للذكور حسب ما يمليه القانون. ) مصادقة من الشر

. 

 .  09.12.2021أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس  .5

 :  مالحظة  ❖

تب  •
ُ
ي آن واحداإلعالن ك

 
ي الذكور واإلناث ف

 . بلغة الُمذكر ولكنها تعن 

قبل الطلبات وال يتم بحثها او/ واستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات   •
ُ
ال ت

 وم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله. اإلعالن والمستندات المطلوبة حسب 
 

 
ام   مع فائق االحتر

 صبحي  سمت  . د
 رئيس البلدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/202304983855460

