
ميلوي م.كوم هو مشروع لوزارة التربية والتعليم يهدف للكشف للباحثني عن العمل احملتملني وإتاحة وظائف تعبئة الفراغ, كمدرسني ومعلمات 
روضة بديالت, يف النظام التعليمي.

ُيعتبر هذا املشروع, الذي سيعتمد على تطبيق خلوي, مبثابة لقاء مباشر بني-
األشخاص الذين يرغبون بالعمل يف وظائف تعبئة املكان يف األيام والساعات الفارغة لديهم, وحصلوا على مصادقة وزارة التربية والتعليم للقيام 

بذلك.
مدراء/ مديرات الروضات واملدارس الذين يرغبون من حني الى آخر, بتشغيل أشخاص بوظائف تعبئة الفراغ. 

ملن ُيناسب هذا األمر؟
لكل من يرغب بالعمل يف مجال تعبئة الفراغ يف النظام التعليمي, يف األيام الفارغة والساعات املريحة له.

الوظيفة مناسبة للطالب اجلامعيني, للمتقاعدين, لألكادمييني, للمرشدين, للمدرسني يف املاضي واحلاضر, الذين يرغبون باحلصول على 
وظيفة مؤثرة بشروط مريحة ومرنة, كوظيفة جزئية أو كإكمال دخل. 

كيف يتم األمر؟
بواسطة التسجيل لقاعدة بيانات ميلوي م.كوم مُيكن للراغبني العمل يف مجال تعبئة الفراغ, من تقدمي ترشحهم للوظيفة واحلصول على 

مصادقة وزارة التربية والتعليم للعمل يف املجال. كل من يحصل على مصادقة وزارة التربية والتعليم سوف يحصل على إمكانية الدخول بصورة 
شخصية لتطبيق ميلوي م.كوم, حيث مُيكنهم هناك نشر تفضيالتهم بخصوص املنطقة يف البالد واأليام/ الساعات املريحة لهم, جلميع مدراء 

الروضات واملدارس, واحلصول مباشرة منهم على عروض العمل.

كيف ُيكن التسجيل لقاعدة البيانات؟
حددت وزارة التربية والتعليم إجراءات صارمة للدخول لقاعدة البيانات, يجب على كل من يرغب بالدخول لقاعدة البيانات اجتياز مصادقة 

الشرطة مبا يتعلق بقدرته على العمل مع أطفال.
على الراغبني تعبئة منوذج يحتوي على تفاصيل شخصية, تفاصيل بخصوص التعليم وتفضيالت تعبئة الفراغ- املنطقة يف البالد ونوع املؤسسة 

التعليمية املُفضلة.

بعد احلصول على مصادقة وزارة التربية والتعليم, سيتم إدخال املرشحني لتعبئة الفراغ يف قاعدة البيانات التي يعتمد عليها التطبيق.

)كل ما ورد أعاله يتطرق للنساء والرجال على حٍد سواء ومتت صياغته بصيغة املذكر للراحة فقط(.

للتسجيل السريع )التسجيل بالعبرية فقط(: منوذج على االنترنت.
للتفاصيل اإلضافية بواسطة هاتف رقم: 3922166 - 072

ما هو ميلوي م.كوم؟

لتحديد مدى مالءمتك للبرنامجلتعبئة النموذج االلكتروني

يتم تنفيذ املشروع من قبل شركة "معوف خلدمات العمل" وفقا ملناقصة رقم: 6.2018 / 18 


