إعالن داخلي رقم2017/04 :

لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي
ووًال :يعلن ديوان الموظفين العام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف للعمل بالوزارة

طبقاًال لآلتي:

 .1مدٓز الداٜزٗ الفئ٘ ( مدٓزٓ٘ غزب غزٗ  ،مدٓزٓ٘ طزم
خاىْٔىص  ،مدٓزٓ٘ غزب خاىْٔىص )

أٌ ٓهٌْ املتكدو حاصالَ عل ٙطَادٗ البهالْرْٓض يف الرتبٔ٘مً جامع٘ معرتف بَا.
-أٌ ٓهٌْ املتكدو لدُٓ خربٗ ال تكل عً

 12سيُ يف زتال

التعلٔه ّالعنل الرتبْٖ ميَا (  )5سيْات يف ّظٔف٘ إطزافٔ٘
(رٜٔص قشه ،مدٓز مدرس٘ ،مظزف تزبْٖ).
أٌ جئد اللػ٘ االصتلٔزٓ٘ ( قزا ، ٗٛنتاب٘  ،ستادث٘).أٌ جئد املتكدو استخداو اذتاسْبّٓ ،فضل أٌ ٓهٌْ لدٚاملتكدو دّرٗ ).(ICDL

مَاو الْظٔف٘:
ّ .1ضع خط٘ الداٜزٗ الفئ٘ ّاإلطزاف عل ٙتيفٔذٍا .
 .2اإلطزاف اإلدارٖ ّالفين عل ٙاألقشاو التابع٘ للداٜزٗ ّالتأند مً
تيفٔذ نل قشه للنَاو املْنل٘ لُ .
 .3متابع٘ عنل املظزفني الرتبْٓني فئاً ّإدارٓاً ّاإلطزاف عل ٙتطْٓزٍه .
 .4مزاقب٘ عنلٔ٘ تدرٓب املعلنني تزبْٓاً ّختصصٔاً ّحتدٓد احتٔاجاتَه
التدرٓبٔ٘ .
 .5اإلطزاف عل ٙامتحاىات اليكل ّامتحاىات الجاىْٓ٘ العام٘ ّ ،رصد
املؤطزات حْل مشتْ ٚالتحصٔل ّالعنل عل ٙتطْٓزِ ّحتشٔيُ.
 .6مزاقب٘ تيفٔذ اليظاط الزٓاضٕ ّالجكايف ّالهظفٕ يف املدارض
ّاإلطزاف عل ٙتطْٓز قدرات ّإمهاىٔات الطلب٘ .
 .7متابع٘ سري العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ يف املدارض اذتهْمٔ٘ ّاملؤسشات

-أٌ ميتلو املتكدو مَارات االتصال ّالتْاصل.

التعلٔنٔ٘ ارتاص٘ ّ ،اإلطزاف عل ٙتزخٔص املدارض ارتاص٘ ّرٓاض

-الكدرٗ عل ٙتكدٓه األفهار التطْٓزٓ٘ اليت تشَه يف تطْٓز

األطفال ّاملزانز التعلٔنٔ٘ .

العنل.
-الكدرٗ عل ٙحتنل طْارئ ّضػط العنل.

 .8اإلطزاف عل ٙتطْٓز املزافل املدرسٔ٘ ننختربات العلْو ّشتتربات
التهيْلْجٔا ّاملهتبات .
 .9اإلطزاف عل ٙعنلٔ٘ تطْٓز أىعن٘ تهيْلْجٔا املعلْمات مً حاسْب
ّطبهات يف املدٓزٓ٘ ّاملدارض .
 . 10اإلطزاف عل ٙاألّضاع الصحٔ٘ للطلب٘ ّمزاقب٘ املظارٓع الصحٔ٘ اليت
ٓته تيشٔكَا مع املؤسشات اذتهْمٔ٘ ّغري اذتهْمٔ٘ .
 . 11متابع٘ التكارٓز الدّرٓ٘ بظأٌ سري ّتكدو العنل يف الداٜزٗ الفئ٘
ّاألقشاو التابع٘ هلا .
 . 12الكٔاو بتيفٔذ أٖ أعنال أخزٓ ٚهلف بَا ضنً حدّد مشؤّلٔاتُ
ّمَامُ الْظٔفٔ٘.

مالحع٘ -
:
 التعدٓل الْظٔفٕ للفاٜزًٓ سٔهٌْ عل ٙالف( ٘ٝاألّىل) ّالدرج٘ )ّ )Cعالّٗ طبٔع٘ عنل ( )%50بزاتب أساسٕ (2470
طٔهل)ّ ،عالّٗ إطزايف ( 400طٔهل).
ٓ ظرتط يف املتكدمني للْظاٜف املذنْرٗ عالُٔ اٌ ٓهٌْ علٙالف ٘ٝالجاىٔ٘.
 سٔته إٓكاف التيافص عل ٙالدّاٜز اليت ٓهٌْ عدد املتشابكني علَٔا اقل مً مخش٘ متشابكني.

ثاىٔاً سٔبدأ التشجٔل ّتشلٔه األّرام الجبْتٔ٘ للنتكدمني ابتدا ًٛمً ْٓو األربعا ٛاملْافل ّٓ 2017/07/05يتَٕ
:
ْٓو األربعا ٛاملْافل  2017/07/19يف مكز دْٓاٌ املْظفني العاو.
 سٔته اإلعالٌ عً الطلبات املشتْفاٗ للظزّط.
 سٔته استبعاد املتكدو الػري مطابل للظزّط مً قبل دتي٘ شتتص٘.
الحل
 سٔته اإلعالٌ عً مْعد االمتحاىات أّ املكابالت يف ّقت .
 تعترب الطلبات املكدم٘ سابكاً يف اإلعالٌ رقه  2016/03لْظٔفيت مدٓزٓ٘ غزب غزٗ  ،مدٓزٓ٘ طزم خاىْٔىص سارٓ٘
املفعْل.
لاللاًال -:المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة.
 .1صورة عن الثانوية العامة.

 .2صورة عن الشهادات الجامعية.

 .3صورة عن معادلة المؤهل للمؤهالت الصادرة من الجامعات االجنبية.
 .4إفادة عن الخبرات العملية المطلوبة وفق شروط اإلعالن.
 .5صورة عن شهادات الدورات.
 .6صورة عن السيرة الذاتية.
 .7صورة عن بطاقة الهوية.

المستشار /محمد حمد عابد
رئيس ديوان الموظفين العام

