مؤسسة حكومية قطرية
تشغل :

مدرسين في عدة تخصصات
مقر العمل :دولة قطر

كيفية الترشح:

الوظائف المهنية المطلوبة:
مدرسيين في :اللغة اإلنجليزية  ،اللغة العربية  ،العلوم  ،الفيزياء،
االحياء ،الكيمياء ،الرياضيات ،معلم صف او فصل

 تسجيل الطلب على الموقع ( )https://tawtheef.edu.gov.qaحيثيتم الحصول على رقم الطلب ويتم االحتفاظ به.
 إيداع الوثائق التالية مصحوبة برقم التسجيل على الموقع لدى أقربوكالة محلية ANAPEC
ملف الترشح:

شروط العمل:
يجب على المرشح ان يتوفر على احدى المؤهالت التالية :

 ان يتوفر على شهادة االجازة من كلية التربية في مادة التخصصبتقدير ال يقل عن مستحسن وخبرة ال تقل عن ثالثة سنوات .
 ان يتوفر على درجة االجازة في مادة التخصص من غير كليةالتربية بتقدير ال يقل عن مستحسن او لديه موهل تربوي وخبرة
تدريس ال تقل عن  3سنوات.
 ان يتوفر على شهادة االجازة في مادة التخصص من غير كليةالتربية بتقدير ال يقل عن مستحسن ولديه خبرة تدريس ال تقل عن 5
سنوات.
 السن اقل من  50سنة ان يجيد اتقان استعمال الحاسوب. -الجنس ذكور واناث.

تاريخ اجراء المقابالت
نهاية شهر يناير 2019







نهج السيرة باللغة العربية مع صورة شخصية
نسخة من الديبلومات وشواهد الخبرة
نسخة من بطاقه التعريف الوطنية
جواز السفر ان وجد
طلب الترخيص الجتياز هده المباراة موقع من طرف االدارة المعنية
بالنسبة لموظفي القطاع العام

-

إذا حاز هذا العرض اهتمامكم و كنتم تتوفرون على المواصفات المطلوبة
ندعوكم إلى إيداع ملف ترشيحكم لدى أقرب وكالة Anapec
تجدون تفاصيل أكثر عن ظروف العمل واالمتيازات داخل وكاالتنا المحلية
وعلى الموقع االلكترونيwww.skills.ma .
التاريخ األقصى إليداع الترشيحات هو يوم الجمعة  11يناير 2019

هذا العرض مجاني

مؤسسة حكومية قطرية تشغل مدرسين
مقر العمل :دولة قطر
 -1الوظائف المهنية المطلوبة:
المسمى الوظيفي (التخصص)

ذكور

اناث

مدرس لغة انجليزية

18

22

مدرس لغة عربية

28

35

مدرس علوم

14

11

-

47

24

22

مدرس فيزياء

-

5

مدرس كيمياء

-

6

مدرس احياء

-

5

84

153

معلم فصل/معلم صف
مدرس رياضيات

المجموع

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



طلب الترخيص الجتياز هده المباراة موقع من طرف االدارة المعنية بالنسبة لموظفي القطاع العام.

 -4شروط العمل بالنسبة للوظائف المهنية المطلوبة:
يجب على المرشح ان يتوفر على احدى المؤهالت التالية :
 ان يتوفر على شهادة االجازة من كلية التربية في مادة التخصص بتقدير ال يقل عن مستحسن وخبرة ال تقل عن
ثالثة سنوات .
 ان يتوفر على درجة االجازة في مادة التخصص من غير كلية التربية بتقدير ال يقل عن مستحسن او لديه موهل
تربوي وخبرة تدريس ال تقل عن  3سنوات
 ان يتوفر على شهادة االجازة في مادة التخصص من غير كلية التربية بتقدير ال يقل عن مستحسن ولديه خبرة
تدريس ال تقل عن  5سنوات.
 السن اقل من  50سنة
 ان يجيد اتقان استعمال الحاسوب.
 الجنس ذكور واناث

 -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 للمرشح ولزوجته ولثالثة من ابناءه دون سن الثامنة عشر

 -6االجراءات:
 الخضوع الختبار ألي في المادة online
 خضوع الناجحون في االختبار الى المقابالت الشخصية
 خضوع من تم انتقائهم نهائيا لدورة تكوينية بالمغرب تتبعها ورشة إضافية داخل دولة قطر

اخر أجل إليداع الترشيحات  :الجمعة  11يناير 2019
هذا العرض مجاني

