مؤسسة تعليمية قطرية
ُتشغل
مدرسين وأطر تربوية

يقش انعًم :دونة قطش
انوظائف انًطهوبة:
يذسسيٍ في انتخصصات االتية:
 -انهغح انعزتُح

 انتزتُح االلسمايُح-

يادج انقزاٌ انكزَى
انعهىو االتجتًايُح
انهغح انعزتُح نغُز انُاطقٍُ تها
يعهًاخ روض االطفال
ألساتذج انصف انًسار االدتٍ
يُسقىٌ نهًىاد االدتُح

ششوط انعًم
-

ً
حاصما يهً شهادج اإلتجاسج يهً االقم فٍ
أٌ َكىٌ انًزشح
انتخصص انًطهىب وَفضم يٍ نذَه يؤهم تزتىٌ.
أٌ تكىٌ نذي انًزشح خثزج ال تقم يٍ  5لسُىاخ فٍ يجال انعًم
تانىظُفح انًطهىتح.
انسٍ اقم يٍ ( )50يا ًيا.
أٌ َجُذ انًزشح الستخذاو انحالسة االنٍ.

ظشوف انعًم:
 يقذ انعًم غُز يحذد انًذج انزاتةَ :تى تحذَذ انزاتة تحسة انىظُفح و انًؤهم انعهًٍ ولسُىاخانخثزج .
 تىفز انشزكح انًشغهح ،انسكٍ ،انًىاصماخ ،انتغطُح انصحُحوتذكزج انسفز.
-

يهف انتششيح:
 َهج انسُزج انذاتُح تانهغح انعزتُح يع صىرج شخصُح َسخح يٍ انذَثهىياخ وشىاهذ انخثزج َسخح يٍ تطاقه انتعزَف انىطُُح إرا حاص هزا انعشض اهتًايكى و كُتى تتوفشوٌ عهي انًواصفات انًطهوبةَذعوكى إني إيذاع يهف تششيحكى نذى أقشب وكانة
او اسسال انسيشة انزاتية بانهغة انعشبية اني انعُواٌ االنكتشوَي انتاني
qatarecrutement1@gmail.com
تجذوٌ تفاصيم أكثش عٍ ظشوف انعًم وااليتياصات داخم وكاالتُا انًحهية
انتاسيخ األقصي إليذاع انتششيحات هو يوو 2018/04/06

هزا انعشض يجاَي

مؤسسة تعلٌمٌة قطرٌة تشغل
مدرسٌن وأطر تربوٌة
مقر العمل :دولة قطر
 -1الوظائف التعلٌمٌة:
المسمى الوظٌفً (التخصص)

الجنس

مدرس لغة عربية

ذكور -إناث

مدرس تربية اسالمية

ذكو  -إناث

مدرس مادة القران الكريم

ذكور -إناث

مدرس لغة
الناطقين بها

عربية

لغير

معلمات روض االطفال

الراتب الشهري



ما بين  0555و 0555لاير قطري

ذكور -إناث
إناث

مدرس لغة عربية للبرنامج ذكور  -إناث
الدولي ))IGCSE
ذكور  -إناث
مدرس علوم اجتماعية
مدرس صف للمسار االدبي

ذكور  -إناث

منسقون للمواد االدبية

ذكور  -إناث

 -2الوظائف اإلدارٌة فً المدارس:
المسمى الوظٌفً (التخصص)

منسقون للمواد االدبية

 -3شروط العمل





الجنس

ذكور -إناث

شروط شغل الوظٌفة


ما بين  0555و 0555لاير قطري

ً
حاصال عل شهادة اإلجازة عل االقل في التخصص المطلوب ويفضل من لديه مؤهل تربوي
أن يكون المرشح
أن تكون لدى المرشح خبرة ال تقل عن  0سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس.
عام.
السن اقل من (ً ) 05ا
أن يجيد المرشح استخدام الحاسب االلي.

 -4ظروف العمل:
 عقد العمل غير محدد المدة
 الراتب :يتم تحديد الراتب بحسب الوظيفة و المؤهل العلمي وسنوات الخبرة .
 توفر الشركة المشغلة السكن ،المواصالت ،التغطية الصحية وتذكرة السفر.

 -5كٌفٌة الترشح:
 يتم إيداع ملف الترشح لدى أقرب وكالة محلية  ANAPECاو ارسال السيرة الذاتية باللغة العربية ال
العنوان االلكتروني التاليQatarecrutement1 @gmail.com:

 -6ملف الترشح:
 نهج السيرة الذاتية باللغة العربية ) (CVتحمل رقم البطاقة الوطنية
 نسخ من الديبلومات المحصل عليها وشواهد التجربة.
آخر أجل إلٌداع الترشٌحات  :الجمعة  6ابرٌل 2112

هدا العرض مجانً

