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  مميؽن دوالر أمخيكي مؼ  01حرمت مشعسة التحخيخ الفمدطيشية لرالح الدمطة الؽطشية الفمدطيشية عمى مشحة إضافية بقيسة
في إطار بخنامج تطؽيخ البمجيات السخحمة الثالثة  -البشغ الجولي مؼ خالل صشجوق تطؽيخ وإقخاض الييئات السحمية

(MDPIII وذلغ لتشفيح مذاريع التذغيل والريانة كثيفة العسالة والخاصة بسخافق وخجمات البمجيات في قطاع غدة، حيث )
ييجف ىحا السذخوع إلى دعػ بمجيات القطاع مؼ خالل تشفيح مذاريع كثيفة العسالة لتحديؼ الخجمات األساسية لمبمجيات والتي 

 تخجم أكبخ عجد مؼ الدكان.
 ل طمبات التؽظيف لمؽظائف السطمؽبة بالتعاون مع الرشجوق الفمدطيشي لمتذغيل والحساية االجتساعية والحي سيتػ استقبا

 يعتبخ السعمة الؽطشية لتذغيل وتأىيل الذباب الفمدطيشي العاطل عؼ العسل.
 مشروع الجمع األولى فيح وقج حرمت بمجية القخارة عمى مشحة فخعية مؼ صشجوق تطؽيخ وإقخاض البمجيات )الستمقية لمسشحة( لتش

وتشؽي استعسال جدء مؼ أمؽال ىحه السشحة  تشغيل عمال -للنفايات الصلبة بواسطة عمال وعربات الكارو في القرارة 
 الفخعية في عسل دفعات تحت ىحا العقج الحي مؼ أجمو تػ إصجار ىحه الجعؽة.

  :ومؼ  مع عربة كارو للقيام بعمليات الجمع األولي للنفايات الصلبةعمال نظافة المشروع عبارة عن تشغيل وصف الؽظيفة
الذؽارع وجسع وتخحيل الشفايات مؼ أمام  السذخوع يقؽم العسال وباالستعانة بعخبات الكارو التي تجخىا الجواب بتسذيط خالل

الرحة  نقميا لألماكؼ السخررة ليا تحت إدارة وإشخاف قدػشؽارع مجيشة القخارة و  السشازل والسرانع والسؤسدات وكافة
 .والشعافة ببمجية القخارة

 

 

 



 

  ملهنات الىظًفًة والشزوطا

 على الزاغبني يف التقدو للعنل مزاعاة الشزوط التالًة:

 شزوط عامة:
 ل سشة مؼ تاريخو.أن ال يكؽن الستقجم بالطمب لجيو أي عسل حالي ويكؽن لػ يحرل عمى أي وظائف مؼ بخامج مذابية خال -
ستتػ مقارنة طمبات التذغيل السدتمسة بقؽاعج البيانات الخاصة بالتؽظيف في وزارة العسل والذئؽن االجتساعية ووكالة الغؽث  -

 لتذغيل الالجئيؼ، ولؼ يتػ قبؽل أي طمب يتبيؼ أن يتمقى راتبا مؼ أحج ىحه السؤسدات.
 يارات الفشية الالزمة لتشفيح األنذطة السقتخحة في السذخوع.يجب أن يكؽن العامل لجية القجرة الجدجية والس -
 األولؽية في التذغيل لسؼ ىؽ متدوج ولجيو أطفال ويعيل عجد أكبخ مؼ أفخاد العائمة. -
يفزل أن يكؽن الستقجم لمسذخوع مؼ سكان السشاطق السجاورة لسكان العسل واألولؽية في االختيار لسؼ ىؽ مؼ سكان نفذ  -

 السجيشة.

 شزوط خاصة للىظًفة:
 يجب عمى الستقجم أن يسمغ أو يحؽز عمى عخبة كارو وأن تكؽن عخبة الكارو مدودة برشجوق لجسع الشفايات داخمو. -
 ساعات حدب متطمبات العسل. 8عسل كل أيام األسبؽع بسا فييا أيام الجسع واألعياد الخسسية بشعام ال -
ػ الرحة والشعافة أو مفتر الرحة ويكؽن تفخيغ الشفايات في األماكؼ مؽاعيج العسل وطبيعتو حدب تعميسات مدئؽل قد -

 السحجدة مؼ قبل مدئؽلي قدػ الرحة والشعافة ببمجية القخارة.
 عمى الستقجم االلتدام بأنعسة وقؽانيؼ بمجية القخارة وعمى السخالف تحسل السدئؽلية القانؽنية. -
 العسل يتػ بشعام السياومة. -
 يشة القخارة.أن يكؽن مؼ سكان مج -

 

 

 

 

 



 

  بًاىات التىاصل

 /https://e.pfesp.ps تعبئة طمب باحث عؼ عسل عمى مؽقع الرشجوق الفمدطيشي لمتذغيل عمى الخابط -
 األحسخ والتي عشؽانيا )خاص بالباحثيؼ عؼ العسل(يقؽم الستقجم بإدخال رقػ الجؽال الخاص بو في الخانة ذات المؽن  -
يقؽم الشعام بإرسال الخقػ الدخي عمى جؽالغ بخسالة نرية، كسا أن الخقػ الدخي يعيخ لغ في السخة األولى فؽق السكان الحي  -

 تػ فيو إدخال رقػ الجؽال
ثػ تعبئة جسيع البيانات السطمؽبة حدب نؽع يقؽم الباحث عؼ عسل بكتابة الخقػ الدخي والجخؽل لمرفحة اإللكتخونية، ومؼ -

 الؽظيفة
 يجب تحسيل صؽرة ىؽية كاممة مع ممحق اليؽية في الخابط السخرز لحلغ ولؼ يقبل الطمب بجون صؽرة اليؽية -
 يجب تحسيل سيخة ذاتية أو أي أوراق أخخى حدب في حال تطمبت الؽظيفة ذلغ -
 فحة بكامل معمؽماتو جاىدة لاللتحاق بالؽظائفبعج تعبئة السعمؽمات يربح لمباحث عؼ عسل ص -
 في أعمى يدار اإلعالن رابط بالمؽن البختقالي عشؽانو ) تقجم لمؽظيفة( وبالزغط عمى ىحا الخابط يتػ تقجمغ لمؽظيفة -
)تقجم في حال أراد الباحث عؼ عسل التقجم لؽظيفة أخخى فقط يحتاج إدخال رقػ الجؽال وكمسة السخور و الزغط عمى رابط  -

 لمؽظيفة( بجون تعبئة البيانات مخة أخخى 
 .ولسؼ ال يدتطيع استخجام السؽقع اإللكتخوني التقجم بطمب ورقي لجى البمجية السعشية بالتؽظيف -
 

 لالستفشار واملزيد من املعلىمات:
 0715567115   رقه اجلىال/                أ. أمين الفزا    التىاصل مع:

 

https://e.pfesp.ps/

