إعالن خارجي رقم2019/02 :
أوًال :يعلن ديأان المأظفين العام أبالتعاأن مع أزارة التربية أالتعليم العالي عن الحاجة للتعاقد لشـغل عدد من الأظائف
التدريسية حسب اآلتي :

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.
الشرأط الأاجب تأفرها في المتقدمين :

1

أٌ-يلوٌ املتقدو حاصالً على الدرجة ادتامعية األوىل مع مؤٍل تزبوي للتخصصات الصادرة مً اللليات غري الرتبوية
املذكورة
.
 )65يف إحدى التخصصات
بتقديز ال يقل عً جيد أو مبعدل ال يقل عً ( %

2

أٌ-يلوٌ املتقدو حاصالً على الدبلوو املتوصط مع الشامل أو دبلوو معلنني بتقديز جيد أو مبعدل ال يقل عً (.%)65

ٍامة -
مالحظة :
1

يته -عقد امتخاٌ القدرات التخزيزي يوو االثيني املوافق 2019/04/29

2

يتضنً االمتخاٌ التخزيزي باإلضافة إىل ادتاىب التخصصي ادتاىب الرتبوي لتغطية متطلبات اذتصول
املَية
على مشاولة .

3

متيح شَادة مشاولة املَية للل مً جيتاس االمتخاٌ التخزيزي بيضبة %50فنا فوق.
-

4

ختصص
يته -حتديد درجة الدخول للنقابالت الشفوية وفقاً ليتائج االمتخاٌ التخزيزي واالحتياج املطلوب مً كل .

5

للتجديد
.
يلوٌ توظيف املعله ادتديد بطزيقة التعاقد وملدة صية قابلة
-

الطلبات
:
ثاىياً تقديه
:
يته تقديه الطلبات شخصياً مع ضزورة إبزاس بطاقة اهلوية الشخصية وعلى املتقدو االلتشاو بتقديه طلبُ يف
غشة
اهلوية يف مديزيات الرتبية والتعليه ( مشال /
مديزية احملافظة اليت يضلً فيَا حضب العيواٌ يف ,
الوصطي شزق خاٌ يوىط
/
غشة
غشة غزب /
شزق /
التالية
يوىط رفح) كل حضب ملاٌ صليُ مع ضزورة إبزاس الوثائق . :
 /خاٌ /
العامة
 أ صورة عً كشف عالمات شَادة الجاىوية .ب صورة عً املؤٍل العلني وكشف العالمات ,حبيح يلوٌ فيُ التقديز واليضبة واضخني.عيَا
ج شَادة ارتربة األصلية وصورة .ملوىة
-د صورة عً شَادة امليالد وعً بطاقة اهلوية وصورة شخصية .

ثالجاً مواعيد تقديه الطلبات:
:
 يبدأ قبول طلبات الوظائف التدريضية اعتباراً مً يوو االثيني 2019/04/08و وحتى ىَاية يوو االثيني 2019/04/22والتالي
وحضب املواعيد املوضخة بادتدول :
تربية إسالمية – لغة عربية – لغة إنجليزية-

ذكور

2019/04/08

إرشاد – تربية خاصة

إناث

2019/04/10-9

ذكور

2019/04/11

إناث

2019/04/15-14

تكنولوجيا– رياضيات -تربية رياضية -تربية

ذكور

2019/04/16

فنية-علوم عامة –فيزياء-كيمياء-أحياء-مكتبات

إناث

2019/04/18-17

المتأخرون

ذكور وإناث

2019/04/22-21

تاريخ – جغرافيا – اجتماعيات – تربية ابتدائي

رئيط ديـواٌ املوظفني العـاو

