دولة فلســــــــطني

STATE OF PALESTINE

ديـــوان املـوظفــيــن العـــــام

GENERAL PERSONNEL COUNCIL

التاريــخ 2017 / 04 / 17 :م
الموافـق / 20:رجب 1438 /هـ
إرالن لذغل وظائف تدريدية للعام الدرادي  2018/2017م
تعمن و ازرة التربية والتعميم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن حاجتيا لشغل وظائف تدريسية لمعام الدراسي

2018/2017م

ويتم قبول الطمبات وفق اآلتي:
* التخصصات التدريدية المطلوبة:
لغة عربية – تربية إسالمية – لغة إنجميزية – اجتماعيات  -جغرافيا – تاريخ – رياضيات  -فيزياء – عموم عامة – كيمياء – أحياء
 تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي – تكنولوجيا – عمم مكتبات – تربية خاصة – إرشاد تربوي.* الذروط المطلوبة لذغل الوظائف-:
 -1أن يكون حاصالً عمى الدرجة الجامعية األولى مع مؤىل تربوي بمعدل ال يقل عن جيد أو ما يعادليا في إحدى التخصصات
المذكورة.
 -2أن يكون حاصالً عمى شيادة مزاولة مينة التعميم الصادرة عن و ازرة التربية والتعميم العالي.
 -3أن يكون حاصالً عمى الدبموم المتوسط مع الشامل أو دبموم معممين بمعدل جيد أو ما يعادليا
( الحصول عمى الشامل لحممة دبموم المعممين في محافظات فمسطين والمعاىد األردنية من سنة 1986م فما فوق
عدا معيد المعممين والمعممات سنتان بعد الثانوية ،غزة واألزىر و ج.م.ع ).
 -4أال يتجاوز عمره عن ( )55سنو 2017/09/01م.
* مالحظــات -:
 -1بالنسبة لخريجي عمم المكتبات واإلرشاد التربوي ال يشترط الحصول عمى شيادة مزاولة المينة.
 -2يتم تقديم الطمبات من قبل الشخص نفسو مع إبراز بطاقة اليوية الشخصية وعمى المتقدم االلتزام بتقديم طمبو في مديرية المحافظة
التي يسكن فييا حسب العنوان في اليوية.
 -3يكون توظيف المعمم الجديد بطريقة التعاقد ولمدة سنة قابمة لمتجديد.
* تقديم الطلبات:
يتم تقديم الطمبات في مديريات التربية والتعميم  /شمال غزة /شرق غزة  /غرب غزة  /الوسطي /شرق خان يونس
 /غرب خان يونس  /رفح كل حسب مكان سكنو مع إبراز الوثائق التالية .:
أ -صورة مصدقة حسب األصول عن كشف عالمات شيادة الثانوية العامة.
ب -صورة مصدقة حسب األصول عن المؤىل العممي وكشف العالمات ،بحيث يكون فيو التقدير والنسبة واضحين.
ج -شيادة الخبرة األصمية وصورة عنيا.
د -صورة عن شيادة الميالد وصورة البطاقة الشخصية وصورة شخصية ممونة.
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* مواريد تقديم الطلبات:
 يبدأ قبول طمبات الوظائف التدريسية اعتبا اًر من يوم األربعاء 2017/04/19م وحتى نياية يوم الخميس 2017/05/04موحسب المواعيد الموضحة بالجدول التالي:
تربية إسالهية – لغة عربية – لغة إنجليزية –
 اإلرشاد التربوي – تربية خاصةتاريخ – جغرافيا – اجتواعيات – تربية ابتدائي
علوم عاهة – فيزياء -كيوياء – أحياء -علن الوكتبات
تكنولوجيا– رياضيات -تربية رياضية -تربية فنية
الوتأخروى

ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور و إناث

04/19
04/23 – 04/20
04/25
04/27 – 04/26
04/30
05/03 – 05/02
05/04

مالحظــــة :ديتم رقد امتحان القدرات التحريري يوم األحد الموافق 2017/05/14م
آملني للجميع التوفيق يف خدمة هذا الوطن الغالي،،،،،

المدتذار /محمد أحمد رابد
رئيس ديوان الموظفين العام
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