وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘطرﯾﺔ
ﺗﺷﻐل ﻣدرﺳﯾن

ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ :دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:

ﻣﺪرﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻﺗﯿﺔ :
 ﺣﺎﺳﺐ اﻟﻲ  /اﻧﺎث -ﺗﺮﺑﯿﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ /ذﻛﻮر واﻧﺎث

ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ:
 -ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ ان ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻼت اﻷﺗﯿﺔ :

 ان ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﺟﺎزة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ ان ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰة ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ. ان ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ. -اﻟﺴﻦ اﻗﻞ ﻣﻦ  50ﺳﻨﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت:

ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ اﺑﺮﯾﻞ 2020

ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ:

 ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ )(https://tawtheef.edu.gov.qaﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ.
 إﯾﺪاع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺪىأﻗﺮب وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ANAPEC
ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ:
 ﻧﮭﺞ اﻟﺴﯿﺮة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﯿﺔ
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﺒﻠﻮﻣﺎت وﺷﻮاھﺪ اﻟﺨﺒﺮة
 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﮫ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
 ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ان وﺟﺪ
 طﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻻﺟﺘﯿﺎز ھﺪه اﻟﻤﺒﺎراة ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ طﺮف
اﻻدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
 إذا ﺣﺎز ھﺬا اﻟﻌﺮض اھﺘﻤﺎﻣﻜﻢ و ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎتاﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ إﻟﻰ إﯾﺪاع ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﯿﺤﻜﻢ ﻟﺪى أﻗﺮب وﻛﺎﻟﺔ
Anapec
ﺗﺠﺪون ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ظﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻣﺘﯿﺎزات داﺧﻞ وﻛﺎﻻﺗﻨﺎ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.skills.ma .
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻹﯾﺪاع اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت
ھﻮ ﯾﻮم  27ﻣﺎرس 2020
ھﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺠﺎﻧﻲ

وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية
تشغل مدرسين
مقر العمل :دولة قطر
 -1الوظائف المهنية المطلوبة:
 مدرس حاسب الي /اناث -مدرس تربية رياضية /اناث وذكور

كيفية الترشح:

-2

االطالع على الوصف الوظيفي للوظائف المقترحة:
 تسجيل الطلب على الموقع ) (https://tawtheef.edu.gov.qaحيث يتم الحصول على رقم الطلب ويتم
االحتفاظ به.
 إيداع ملف الترشيح مصحوبا برقم التسجيل على الموقع لدى أقرب وكالة محلية ANAPEC

 -3ملف الترشح:






السيرة الذاتية باللغة العربية ) (CVتحمل رقم الطلب المحصل عليه على الموقع االلكتروني المذكور أعاله
نسخ من الديبلومات المحصل عليها وشواهد التجربة
طلب الترخيص الجتياز هده المباراة موقع من طرف االدارة المعنية بالنسبة لموظفي القطاع العام
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
نسخة من جواز السفر ان وجد

 -4شروط العمل بالنسبة للوظائف المهنية المطلوبة:
يجب على المرشح ان يتوفر على احدى المؤهالت التالية :
 يتوفر على شهادة االجازة في مادة التخصص
 ان يكون حاصل على االقل على ميزة مستحسن.
 ان يكون لديه خبرة ال تقل عن ثالثة سنوات في التخصص.
 السن اقل من  50سنة

 -5ظروف العمل:





عقد العمل غير محدد المدة
الراتب االجمالي للمتزوج وتقيم معه اسرته  15600لاير
الراتب االجمالي لألعزب او المتزوج الدي ال تقيم معه اسرته  12600لاير
تذاكر سفر على الدرجة السياحية للمرشح ولزوجته ولثالثة من ابناءه دون سن الثامنة عشر

 عند التعيين من مقر االقامة الدائمة الى الدوحة
 مرة واحدة في السنة من مقر العمل بالدولة الى بلدك االصلي ذهابا وايابا عند االجازة السنوية
 وعند انتهاء الخدمة والغاء االقامة الى مقر االقامة
 تكاليف الشحن بما ال يزيد عن  300كلغ من امتعة الموظف الشخصية بطريق الجو لدى القدوم الى دولة
قطر ألول مرة وعند انتهاء الخدمة والعودة مرة اخرى و 60كلغ لكل من الزوج وثالث اوالد دون سن
الثامنة عشر.
 اجازة دورية براتب اجمالي وفق ما يحدده نظام المدارس
 الرعاية الطبية وفقا لسياسة التامين الصحي المتبعة في الدولة.

 -6االجراءات:
 الخضوع الختبار ألي في المادة online
 خضوع الناجحون في االختبار الى المقابالت الشخصية

اخر أجل إليداع الترشيحات  27 :مارس 2020
هذا العرض مجاني

