مؤسسة حكومية قطرية
ُتشغل

مدرسين و أطر إدارية وتقنية
مقر العمل :دولة قطر
الوظائف األكاديمية بالمدارس :
.1
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.3
.4
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.6
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.8

مدرس علوم كيمياء
مدرس علوم فيزياء
مدرس علوم أحياء
مدرس علوم
مدرسة مسار علمي
مدرس رياضيات
مدرسة طفولة لغة انجليزية
مدرس لغة عربية
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معلم تربية خاصة لدوي االحتياجات الخاصة
مدرس تربية بدنية
مدرس علوم شرعية
مدرسة مسار ادبي
مدرس فنون بصرية

وظائف التربية الخاصة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أخصائي التخاطب /النطق
أخصائي  /سمع
أخصائي لغة االشارة
أخصائي العالج الطبيعي
أخصائي العالج الوظائفي
اخصائي اجتماعي

وظائف الفئة اإلدارية بالمدارس
.1
.2
.3
.4

مسؤول مصادر التعلم
مهندس ميكانيكي
مستشار قانوني
فني تقني المعلومات

تجدون تفاصيل عرض العمل داخل وكاالتنا المحلية و على الموقعwww.skills.ma :
آخر أجل إليداع الترشيحات :الخميس  14يونيو 2018

مؤسسة حكومية قطرية تشغل مدرسين و أطر إدارية و تقنية
كيفية الترشح
 .1االطالع على الوصف الوظيفي للوظائف المقترحة
 .2تسجيل الطلب على الموقع )https://tawtheef.edu.gov.qa( :حيث يتم الحصول على رقم الطلب ويتم االحتفاظ به.
 .3إيداع ملف الترشح لدى أقرب وكالة محلية . ANAPEC
ملف الترشح:
 السيرة الذاتية باللغة العربية ) (CVتحمل رقم الطلب المحصل عليه على الموقع االلكتروني المذكور أعاله نسخ من الديبلومات المحصل عليها وشواهد التجربة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من جواز السفر ان وجد.-

آخر أجل إليداع الترشيحات :الخميس  41يونيو 8142

الوصف الوظيفي للوظائف األكاديويت بالوذارس
هذرس كيوياء
األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.

الوؤهالث والشزوط:






ً
أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص هُمُاء.
ِّ
ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ
أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ
لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش ِّ
1




أال ًيىن
مىلط ًعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب.



هذرس فيزياء
األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص فيزًاء.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن يتوفز على شهادة ثكوين في علوم التدريس



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
خلذم إلى الىظُفت
أال ًيىن اإلا ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس أحياء





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط /
ِّ


جخصص العلىم البُىلىحُت.
ً
أن ًيىن خاصال على درجة البكالوريوس بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ
2



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3سنوات في مجال العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
خلذم إلى الىظُفت
أال ًيىن اإلا ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس علوم





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص ( هُمُاء – فيزًاء – أخُاء).
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرست هسار علوي





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
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جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:

3









ً
أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط جخصص  /سٍاطُاث وعلىم أو طفىلت مبىشة.
ِّ
ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ
أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ
لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
أال ًيىن
مىلط ًعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس رياضياث

األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
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جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص سٍاطُاث.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرست طفولت لغت انجليزيت





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
4



بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص لغت اهجليزًت.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس لغت عزبيت





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
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جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص لغت عشبُت.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس تزبيت رياضيت





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.


9







جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
5





جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص جشبُت بذهُت.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب.
هذرس علوم شزعيت





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط دساظاث اظالمُت  /ششَعت.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرست هسار ادبي





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
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جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
6







دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط في علىم التربُت
ِّ


جخصص حعلُم ابخذائي /بيالىسٍىط سٍاطُاث وعلىم أو طفىلت مبىشة.
ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس فنوى بصزيت





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
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جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.
الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطويزها.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط  /جخصص التربُت الفىُت  /التربُت الىىعُت  /ولُت الفىىن الجمُلت  /ولُت الفىىن والخصمُم.
ِّ


ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
أال ًيىن
مىلط ًعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب
هذرس علوم اجتواعيت





األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
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جصمُم خبراث حعلم ؛ جخميز باإلاشوهت والابخياس.
جىظُف طشائم الخعلم ومصادسها ؛ لخدلُم حعلم فعاٌ.
تهُئت بِئت حعلم آمىت وداعمت ومثيرة للخدذي.
جصمُم خبراث حعلم جشبط الطلبت بالعالم خاسج اإلاذسظت.
7









جىظُف جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث في إداسة عملُت حعلم الطلبت.
جلُُم حعلم الطلبت ،وإصذاس جلاسٍش بزلً.
دعم الطلبت لخدلُم معاًير اإلاىاهج.
جىظُف معشفت الطلبت وطشٍلت حعلمهم في عملُتي الخعلم والخطىٍش.
جىظُف اإلاعشفت الخاصت بمادة الخخصص في دعم حعلم الطلبت.
العمل في الفشق اإلاهىُت.
بىاء عالكاث ششاهت مع ألاظش واإلاجخمع.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط في آلاداب اوالعلىم الاحخماعُت جخصص ( جاسٍخ  /حغشافُا /علم احخماع جاسٍخ  /علم احخماع
ِّ

الخذبش في اإلاماسظت اإلاهىُت  ،وجلُُمها  ،وجطىٍشها.



حغشافُا ).
ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة فىق ملبىٌ



أن ًخىفش على شهادة جيىًٍ في علىم الخذسَغ



لذًه خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت في اإلاذاسط.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب





ً :وظبئف التربية الخبصة
ثبنيب
هعلن التزبيت الخاصت لذوى االحتياجاث الخاصت
الوؤهالث والشزوط:
أن يتوفر علي إحذى الشروط اآلتية:
 أن ًدمل شهادة البيالىسٍىط أو اإلااحعخير في التربُت الخاصت أو اخذي جخصصاتها

1

 أن ًدمل شهادة بيالىسٍىط سٍاض أطفاٌ مع دبلىم جشبُت خاصت
 أن ًدمل شهادة بيالىسٍىط ( لغت عشبُت – لغت اهجليزًت – سٍاطُاث – علىم ( فيزًاء ،هُمُا ،أخُاء) )  +دبلىم جشبُت خاصت أو صعىباث
حعلم .
 أن ًدمل شهادة بيالىسٍىط ( معلم صف )  +دبلىم جشبُت خاصت أو صعىباث حعلم .
باالضافة الى:
 خبرة ال جلل عً  3ظىىاث في مجاٌ جذسَغ روي ؤلاعاكت باإلاذاسط أو ( مشخلت الخعلُم اإلابىش )
 العً أكل مً  00ظىت
 اجلان اظخعماٌ الحاظىب
 .1أخصائي التخاطب /النطق



2




أن يحمل شهادة البكالوريوس في ثخصص النطق واللغة
خبرة محبذة.
السن أقل من  05سنة.
اثقان استعمال الحاسوب

 .2أخصائي  /سوع



أن يحمل شهادة البكالوريوس في ثخصص السمع
خبرة محبذة.
8




السن أقل من  05سنة.
اثقان استعمال الحاسوب

 .3أخصائي لغت االشارة





أن يحمل شهادة البكالوريوس في ثخصص الاشارة
خبرة محبذة.
السن أقل من  05سنة.
اثقان استعمال الحاسوب

أخصائي العالج الطبيعي



3




أن يحمل شهادة البكالوريوس في العالج الطبيعي
خبرة محبذة.
السن أقل من  05سنة.
اثقان استعمال الحاسوب

أخصائي العالج الوظائفي





4

أن يحمل شهادة البكالوريوس في العالج الوظائفي
خبرة محبذة.
السن أقل من  05سنة.
اثقان استعمال الحاسوب

ً :وظبئف الفئة اإلدارية ببلمذارس
ثبلثب
أخصائي هصادر التعلن
األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:






1





وطع و جىفُز الخطت العىىٍت إلاشهض مصادس الخعلم وفم الاطاس العام للخطت العىىٍت للمذسظت.
جفعُل دوس مشهض مصادس الخعلم داخل اإلاجخمع اإلاذسس ي و خاسحه.
وشش الثلافت اإلاعشفُت اإلاعلىماجُت بين الطلبت و جمىُنهم مً مهاساتها.
غشط عادة اللشاءة بين الطلبت مً خالٌ مماسظت أوشطت كشائُت مخىىعت.
جمىين الطلبت مً مهاسة اللذسة على الىصىٌ للمعلىمت.
جمىين الطلبت مً مهاسة اللذسة على جلُُم اإلاعلىماث و اهخلاء الصحُذ منها.
إهعاب الطلبت اإلاهاساث الالصمت إلاماسظت البدث العلمي بصىسة صحُدت.
جىمُت مهاساث البدث و الخلص ي عً اإلاعلىماث لذي الطلبت.
جذسٍب الطلبت على أظالُب هخابت الخلاسٍش و اإلالاالث و البدىر ًدىاظب مع معخىٍاتهم.
جىفير الذعم الالصم إلاخخلف الاكعام و اإلاىاد الذساظُت.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط في علم اإلاعلىماث واإلاىخباث.
ِّ




ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة أهبر مً ملبىٌ
لذًه خبرة في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
9





أال ًيىن
مىلط ًعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
ٌعخدعً امخالن مهاسة الخىاصل باللغت ؤلاهجليزًت.
أن ًخلً مهاساث الحاظىب.

أخصائي اجتواعي
األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:
 إداسة العمل الاحخماعي داخل اإلاجخمع اإلاذسس





2

ي.
وطع و جىفُز خطت العمل الاحخماعي في اإلاذسظت وفم الاطاس العام للخطت العىىٍت للمذسظت.
وطع الخطط و البرامج الخاصت بمخابعت الطلبت على ظبُل اإلاثاٌ (جأخير/غُاب/مخالفاث ظلىهُت بالخيعُم مً الىائب الاداسي و ميعم
شؤون الطلبت و ألاخصائي الىفس ي و ميعم الذعم ؤلاطافي).
مخابعت معخىي الخدصُل الذساس ي في اإلاذسظت و اكتراح البرامج العالحُت اإلاىاظبت.
مخابعت جىفُز ألاوشطت الالصفُت في اإلاذسظت.
ؤلاششاف على حشىُل البرإلاان الطالبي و مخابعت جىفُز خطخه لخدلُم أهذافه.
دعم الحاالث الاحخماعُت داخل اإلاذسظت.


الوؤهالث والشزوط:
ً
 أن ًيىن
اإلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط في  /الخذمت الاحخماعُت /
ِّ






علم الاحخماع.
ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبميزة أهبر مً ملبىٌ
لذًه خبرة في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
أن ًخلً مهاساث الحاظىب.

فني تقني الوعلوهاث
األدوار والوسؤولياث الزئيسيت:





3

اإلاعئىٌ عً (خذمت اإلاعخخذمين  )Helpdeskلظمان اظخمشاسٍت و حىدة جىىىلىحُا اإلاعلىماث اإلاعخخذمت داخل اإلاذسظت مً كبل
اإلاعخخذمين (الطلبت و اإلاذسظين و إداسة اإلاذسظت وأولُاء الامىس) و رلً بالخيعُم مع الىصاسة.
جىفير الذعم الفني على ألاهظمت و ؤلاششاف على جىفُز و حشغُل و دعم أهظمت الىصاسة باإلاذاسط و مشاسَع الخعلُم ؤلالىترووي لخلبُت
اخخُاحاث أطشاف العملُت الخعلُمُت مع الخأهذ مً اهخماٌ اإلاشاسَع في الىكذ اإلادذد و اظخمشاس مخابعتها لظمان الاظخخذام ألامثل.
جىفير الذعم للمعخخذمين و ألاهظمت و خل مشاول ألاحهضة و مشاول الشبياث ألاولُت (اإلاعخىي ألاوٌ للذعم الفني).
جىفير الذعم الفني مً جشهُب و ججهيز و خل مشاول إلاا ًلي على ظبُل اإلاثاٌ ال الحصش:
أحهضة الحاظب آلالي اإلاىخبُت واإلادمىلت  /الطابعاث اإلالىهت وغير اإلالىهت  /معذاث ؤلاداسة اإلاىخبُت (آلاث الخصىٍش و أحهضة الفاهغ  /أحهضة
الهاجف  IP/Telephonesأحهضة الطالب Tablets
مخابعت الخدذًثاث الالصمت لىظام الحماًت مً الفيروظاث.


الوؤهالث والشزوط:
ً
إلاخلذم خاصال على دسحت البيالىسٍىط في جخصص مشجبط بخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث أو ما ٌعادله.
 أن ًيىن ا ِّ






ً
أن ًيىن خاصال على دسحت البيالىسٍىط بالذساظت الىظامُت ،وبمعذٌ بميزة أهبر مً ملبىٌ
لذًه خبرة في مجاٌ العمل بالىظُفت اإلاطلىبت.
اإلاخلذم عً خمعين (ً )00
عاما.
أال ًضٍذ عمش
ِّ
ً
أال ًيىن
مىلطعا عً مضاولتها خالٌ ألاعىام الثالزت ألاخيرة.
اإلاخلذم إلى الىظُفت
ِّ
ِّ
ٌعخدب إحادة اللغت ؤلاهجليزًت.
10

11

مؤسسة حكومٌة قطرٌة تشغل مدرسٌن و أطر إدارٌة و تقنٌة
مقر العمل :دولة قطر
 -1الوظائف المهنٌة المطلوبة بالنسبة لمختلف المستوٌات ابتدائً اعدادي وثانوي:
المسمى الوظٌفً (التخصص)

الجنس

العدد

مدرس علوم كٌمٌاء

6

ذكور واناث

مدرس علوم فٌزٌاء

20

اناث

مدرس علوم أحٌاء

13

ذكور واناث

مدرس علوم

40

ذكور واناث

مدرس مسار علمً

33

ذكور واناث

مدرس رٌاضٌات

10

اناث

مدرسة طفولة لغة انجلٌزٌة

10

اناث

 .8مدرس لغة عربٌة

34

ذكور واناث

 .09مدرس تربٌة بدنٌة

15

اناث

.11مدرس علوم شرعٌة

40

ذكور واناث

.12مدرس مسار ادبً

31

ذكور واناث

.13مدرس فنون بصرٌة

73

ذكور واناث

.14مدرس علوم اجتماعٌة

24

ذكور

.15معلم التربٌة الخاصة لذوى
االحتٌاجات الخاصة

65

ذكور واناث

.16أخصائً التخاطب /النطق
.17أخصائً  /سمع
.18أخصائً لغة االشارة
.19أخصائً العالج الطبٌعً
.20أخصائً العالج الوظائفً
.21أخصائً مصادر التعلم
.22أخصائي اجتماعي
 .22مهندس ميكانيكي
 .24مستشار قانوني
.25فنً تقنً المعلومات

-2

30

ذكور واناث

30

ذكور واناث

30
30

ذكور واناث
ذكور واناث

30

ذكور واناث

30

ذكور واناث

10

ذكور

3

ذكور

2
10

ذكور
ذكور

كٌفٌة الترشٌح:

االطالع على الوصف الوظٌفً للوظائف المقترحة:
 تسجٌل الطلب على الموقع ) (https://tawtheef.edu.gov.qaحٌث ٌتم الحصول على رقم الطلب وٌتم
االحتفاظ به.
 إٌداع ملف الترشٌح مصحوبا برقم التسجٌل على الموقع لدى أقرب وكالة محلٌة ANAPEC

 -3ملف الترشٌح:





السٌرة الذاتٌة باللغة العربٌة ) (CVتحمل رقم الطلب المحصل علٌه على الموقع االلكترونً المذكور أعاله
نسخ من الدٌبلومات المحصل علٌها وشواهد التجربة
نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
نسخة من جواز السفر ان وجد .

 -4شروط العمل بالنسبة للوظائف المهنٌة المطلوبة لمختلف المستوٌات ابتدائً اعدادي وثانوي :
 ان ٌتوفر المرشح على شهادة االجازة بمٌزة فوق (مقبول)
 ان ٌتوفر على شهادة تكوٌن فً الوظائف المهنٌة المطلوبة
 ان ٌتوفر على تجربة فً التدرٌس ال تقل عن  3سنوات فً القطاع العام او الخاص
 ان ٌغطً مجال تكوٌنه الجامعً مجال تخصصه فً التدرٌس( مثال اجازة فً العلوم الفٌزٌائٌة تغطً تدرٌس
الفٌزٌاء بالمستوى االعدادي والثانوي ومعلمً المسار العلمً بالمدرسة االبتدائٌة)
 السن اقل من  50سنة
 ان ٌجٌد اتقان استعمال الحاسوب.
 الجنس ذكور واناث

اما بالنسبة للوظائف االدرٌة التقنٌة:
 ان ٌكون المرشح حاصال على شهادة ال تقل عن االجازة فً التخصص
 ان ٌكون سنه اقل من 50سنة
 ان ٌجٌد اتقان استعمال الحاسوب.

 -5ظروف العمل:
 عقد العمل غٌر محدد المدة

 الراتب:
بالنسبة للمدرسٌن

 الراتب االجمالً للمتزوج وتقٌم معه اسرته  15600لاير الراتب االجمالً لألعزب او المتزوج الدي تقٌم معه اسرته  12600لاير -تذاكر سفر للمرشح ولزوجته ولثالثة من ابناءه دون سن الثامنة عشر

بالنسبة لألطر االدارٌة والتقنٌة
-

الراتب االجمالً للمتزوج وتقٌم معه اسرته  11000لاير للوظائف ( اخصائً –فنً تقنٌة معلومات)
الراتب االجمالً للمتزوج وتقٌم معه اسرته ( )10000لوظٌفة مسؤول مصادر التعلم
الراتب االجمالً لألعزب او المتزوج وال تقٌم معه اسرته  9500لاير للوظائف ( اخصائً  -فنً تقنً
معلومات)
الراتب االجمالً لألعزب او المتزوج وال تقٌم معه اسرته( )8500لوظٌفة مسؤول مصادر تعلم
فمٌا ٌخص وظٌفة مهندس مٌكانٌكً ومستشار قانونً حسب المؤهالت والخبرات.
تذاكر سفر للمرشح ولزوجته ولثالثة من ابناءه دون سن الثامنة عشر

 -6االجراءات:
 الخضوع الختبار ألً فً المادة online
 خضوع الناجحون فً االختبار الى المقابالت الشخصٌة
 خضوع من تم انتقائهم نهائٌا لدورة تكوٌنٌة بالمغرب تتبعها ورشة إضافٌة داخل دولة قطر

اخر أجل إلٌداع الترشٌحات  :ا الخمٌس ٌ 14ونٌو 2112
هذا العرض مجانً

