مؤسسة حكومية قطرية
تشغل
مدرسين

هقش العول :دولت قطش

كيفيت التششح:

الىظائف الوهٌيت الوطلىبت:
يدرسييٍ في :انهغح اإلَجهيسيح  ،انهغح انعرتيح  ،انعهىو  ،انفيسياء،
االحياء ،انكيًياء ،انرياضياخ ،يعهى صف او فصم

 تسجيم انطهة عهً انًىقع ( )https://tawtheef.edu.gov.qaحيثيتى انحصىل عهً رقى انطهة ويتى االحتفاظ ته.
 إيداع انىثائق انتانيح يصحىتح ترقى انتسجيم عهً انًىقع ندي أقربوكانح يحهيح ANAPEC
هلف التششح:

ششوط العول:
يجب على المرشح ان يتوفر على احدى المؤهالت التالية :

 ان ٌتوفر على شهادة االجازة من كلٌة التربٌة فً مادة التخصصبتقدٌر ال ٌقل عن مستحسن وخبرة ال تقل عن ثالثة سنوات .
 ان ٌتوفر على درجة االجازة فً مادة التخصص من غٌر كلٌةالتربٌة بتقدٌر ال ٌقل عن مستحسن و لدٌه موهل تربوي وخبرة
تدرٌس ال تقل عن  3سنوات.
 ان ٌتوفر على شهادة االجازة فً مادة التخصص من غٌر كلٌةالتربٌة بتقدٌر ال ٌقل عن مستحسن ولدٌه خبرة تدرٌس ال تقل عن 5
سنوات.
 السن اقل من  50سنة ان ٌجٌد اتقان استعمال الحاسوب. -الجنس ذكور واناث.

تاسيخ اجشاء الوقابالث
شهر فثراير 2019







َهج انسيرج تانهغح انعرتيح يع صىرج شخصيح
َسخح يٍ انديثهىياخ وشىاهد انخثرج
َسخح يٍ تطاقه انتعريف انىطُيح
جىاز انسفر اٌ وجد
طلب الترخيص الجتياز هده الوباساة هىقع هي طشف االداسة الوعٌيت
بالٌسبت لموظفي القطاع العام

-

إرا حاص هزا العشض اهتواهكن و كٌتن تتىفشوى علً الوىاصفاث الوطلىبت
ًذعىكن إلً إيذاع هلف تششيحكن لذي أقشب وكالت Anapec
تجذوى تفاصيل أكثش عي ظشوف العول واالهتياصاث داخل وكاالتٌا الوحليت
وعلً الوىقع االلكتشوًيwww.skills.ma .
التاسيخ األقصً إليذاع التششيحاث هى يىم الخويس  31يٌايش 2019

هزا العشض هجاًي

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

ذكور

اناث

مدرس لغة انجلٌزٌة

18

22

مدرس لغة عربٌة

28

35

مدرس علوم

14

11

-

47

24

22

مدرس فٌزٌاء

-

5

مدرس كٌمٌاء

-

6

مدرس احٌاء

-

5

84

153

معلم فصل/معلم صف
مدرس رٌاضٌات

المجموع

-2

كيفية الترشح:

االطالع على الوصف الوظيفي 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 الترشح:








السٌرة الذاتٌة باللغة العربٌة ) (CVتحمل رقم الطلب المحصل علٌه على الموقع االلكترونً
المذكور أعاله
نسخ من الدٌبلومات المحصل علٌها وشواهد التجربة
طلب الترخٌص الجتٌاز هده المباراة موقع من طرف االدارة المعنٌة بالنسبة لموظفً القطاع
العام
نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
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 ٌتوفر على شهادة االجازة من كلٌة التربٌة فً مادة التخصص بتقدٌر ال ٌقل عن مستحسنوخبرة ال تقل عن ثالثة سنوات .
 ان ٌتوفر على درجة االجازة فً مادة التخصص من غٌر كلٌة التربٌة بتقدٌر ال ٌقل عنمستحسن و لدٌه موهل تربوي وخبرة تدرٌس ال تقل عن  3سنوات
 ان ٌتوفر على شهادة االجازة فً مادة التخصص من غٌر كلٌة التربٌة بتقدٌر ال ٌقل عنمستحسن ولدٌه خبرة تدرٌس ال تقل عن  5سنوات.
 السن اقل من  50سنة ان ٌجٌد اتقان استعمال الحاسوب. -الجنس ذكور واناث

 -5ظروف العمل:
 عقد العمل غٌر محدد المدة
 الراتب االجمالً للمتزوج وتقٌم معه اسرته  15600لاير الراتب االجمالً لألعزب او المتزوج الدي ال تقٌم معه اسرته  12600لاير -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 إليداع الترشيحات  :الخميس 31يناير 2019
هذا العرض مجاني

