إعــالن داخلـــي () 2016/01
يعلن ديوان املوظفني العام تالتعاون هع وزارة الرتتية والتعلين العايل عن حاجته لشغل وظيفة

هشرف ترتوي تكنولوجيا – غرب غسة حسة الشروط التالية:

الشروط الوظيفية:

 أن يكون المتقدم حاصالً عمى الشيادة الجامعية األولى عمى
األقل في يحل ااالختصا وييحل حمىهًال خررويصًال.
 أن يكون المتقدم قد عمـل لمدة ( )8سنوات بوظيفة معمم ،منيا
( )4سنوات عمى األقل في تدريس المبحث المتقدم لو.

الحيصم الوظيفية:

 وضع خطة تطوير لممبحث الذي يشرف عميو في مجال اإلشراف
التخصصي وذلك عمى مستوى المديرية ومتابعة تنفيذىا مع المعممين عمى

أن تتضمن (مواد إثرائية ،مقترحات تطويرية ،متطمبات التنمية المينية
لمعممي البحث).

 وضع خطة متابعة في مجال اإلشراف العام ومتابعتيا بالتنسيق مع مدراء
المدارس.

 أن ال يقل تقدير كفـاية األداء لمسنوات الثالث األخيرة عن جيد  تقويم عمل المعممين فنياً ،وكتابة التقارير اإلشرافية التخصصية والعامة.
جداً.
 القدرة عمى تحمل ضغط العمل.
 القدرة عمى استخدام برامج الحاسوب المختمفة.
 إجادة المغة االنجميزية (قراءة ،كتابة ،محادثة).
 أن يخمو ممفو من أي مخالفات قانونية.

 تقديم التغذية الراجعة لممعممين والمدير بعد كل زيارة.

 العمل عمى تنمية قدرات المعممين وتدريبيم من خالل اإلشراف عمى تنفيذ
دروس تطبيقية نموذجية ،وعقد االجتماعات الدورية واأليام الدراسية.
 تزويد اإلدارة العامة لإلشراف والتأىيل التربوي باحتياجات المعممين من
معارف وميارات تدريس.

 متابعة مدير المدرسة ودعمو في تأدية دوره كمشرف مقيم.
 العمل عمى إغناء المنياج من خالل توزيع النشرات وتحميل وحدات
مختارة من المقررات الدراسية واقتراح أنشطة معينة.

 القيام بأي أعمال أخرى يكمف بيا ضمن مجال االختصاص.

حهيظـــة  /الخعديل لموظيفة الحذكورة أعهه سيكون عمى نفس الفئة والدرجة حع حنح عهوة إشرافية (  300شيكل ).



سيكون الخعديل لموظيفة الحطمورة وفق قصنون الالدحة الحدنية رقم  4لسنة  1998وخعديهخو.

خُحدم الطمرصت الحسخوفصة لمشروط عمى النحوذج الورقي الالصا ،وذلك رأقسصم الشئون اإلدارية رحديريصت الخررية
ارخداء حن خصريخ  2017/04/04ويخى خصريخ . 2017/04/17
والخعميم كهًال يسب حديريخو
ًال

 سيخم اسخرعصد الحخحدم غير الحطصرق لمشروط حن قرل لجنة حالختة.

 سيخم اإلعهن عن حوعد ااحخيصن /أو الححصرمة الشفوية في وقت ايق.
هالحظـــات :

 تعتبر مديريات غرب غزة  ،شرق غزة وشمال غزة منطقة واحدة ويسمح لمعاممين فييا أو لساكنييا بالتقدم لموظيفة.
المستشار  /محمد أحمد صابد
رئيس ديوان الموظفين العام

