وظائف شاغرة

يف جمال الرتبية اخلاصة لدى وزارة ال ّتعليم وال ّتعليم العايل
تعلن وزارة التعليم والتعليم العايل بدولة قطر  -بصفتها السلطة العليا املسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بدولة قطر  -عن رغبتها يف
تعيني عدد من ذوي اخلربة والكفاءة مبجال الرتبية اخلاصة يف الوظيفة نفسها والتخصص.

شروط شغل وظائف الرتبية اخلاصة (ذكور  -إناث)
م

الوظيفة

شروط الوظيفة

1

معلم للرتبية
اخلاصة

•أن يكــون املتقـ ِّـدم للوظيفــة حاص ـ ًا علــى شــهادة البكالوريــوس أو
املاجســتري يف الرتبيــة اخلاصــة أو أحــد تخصصاتهــا.
•أو أن يحمــل شــهادة بكالوريــوس يف ريــاض األطفــال  +دبلــوم يف
الرتبيــة اخلاصــة.
•أو أن يحمــل شــهادة بكالوريــوس يف (اللغــة عربيــة  -اللغة اإلجنليزية
 الرياضيــات  -العلــوم (الفيزيــاء ،الكيميــاء ،األحيــاء)  +دبلــوم يفالرتبيــة اخلاصــة.أن تكــون لديــه خــرة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات يف
جمــال تدريــس ذوي اإلعاقــة باملــدارس.

2

معلم مسار مهني
(للمدارس
املتخصصة)

•أن يكون املتقدم للوظيفة حاص ًال على شهادة البكالوريوس  +دبلوم
يف التأهيل املهني.
•أن تكون لديه خربة عملية ال تقل عن ثالث سنوات يف جمال التدريب
املهني للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
•يفضل من لديه خربة يف التواصل مع الطالب الصم بلغة اإلشارة.

3

معلم للموسيقى
(للمدارس
املتخصصة)

•أن يكون املتقدم للوظيفة حاص ًال على بكالوريوس يف املوسيقى أو
خريج معهد للفنون املوسيقية.
•أن تكون لديه خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف جمال تدريس
املوسيقى باملدارس.
•أن تكون لديه القدرة على تعليم وتدريس املوسيقى للطلبة ذوي
اإلعاقة البصرية وذوي اإلعاقة الذهنية.

4

اختصاصي يف
التخاطب /النطق

املتقدم للوظيفة حاص ًال على شهادة البكالوريوس يف
•أن يكون
ِّ
تخصص النطق واللغة.
•أن تكون لديه خربة ثالث سنوات يف اجملال ذاته.
•أن يكون حاص ًال على رخصة مزاولة املهنة.

5

اختصاصي يف
العالج الطبيعي

املتقدم للوظيفة حاص ًال على شهادة البكالوريوس يف
•أن يكون
ِّ
العالج الطبيعي.
•أن تكون لديه خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف اجملال ذاته.
•أن يكون حاص ًال على رخصة مزاولة املهنة.

6

اختصاصي يف
العالج الوظائفي

املتقدم للوظيفة حاص ًال على شهادة البكالوريوس يف
•أن يكون
ِّ
العالج الوظائفي.
•أن تكون لديه خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف اجملال ذاته.
•أن يكون حاص ًال على رخصة مزاولة املهنة.

7

اختصاصي يف
لغة اإلشارة
(جملمع الرتبية
السمعية)

•أن يكون املتقدم للوظيفة حاص ًال على مؤهل جامعي.
•أن تكـــون لديـــه خـــرة يف الرتجمـــة الفوريـــة بلغـــة اإلشـــارة ال تقـــل
ع ــن س ــنتني.
•أن يكون ذا إملام تام بالقواميس اإلشارية العربية املوحدة.
•األولوية ملن ينتمي ألسرة بها أشخاص صم ويجيد لغة اإلشارة
إجادة تامة.
•األولوية للحاصلني على رخصة مزاولة الرتجمة بلغة اإلشارة من
املوطن األصلي أو من هيئة عربية أو دولية معتمدة.

8

اختصاصي يف
السمعيات
(جملمع الرتبية
السمعية)

•أن يكون املتقدم للوظيفة حاص ًال على بكالوريوس يف السمعيات
من جامعة معرتف بها داخل دولته.
•أن تكون لديه خربة ثالث سنوات يف جمال العمل مع ذوي اإلعاقة
السمعية.
•أن يكون ذا دراية كافية باستخدام و صيانة األجهزة السمعية مثل
الـ ( )FMواملعينات السمعية )سماعات األذن بأنواعها  -أجهزة
زراعة القوقعة).

كيف َّية ال َّتقدمي
ِ
بنفسـها
سـتتولّى وزارة التعليـم والتعليـم العـايل
عمليـة إجـراء املقابلات واالختيـار؛ إذ ليـس لديهـا
أي جهـة للقيـام بذلـك ،وتن ّبـه
ُخـول ّ
وكالء ،ومل ت ّ
ألي شـخص أو
رسـوم
أي
دفـع
عـدم
الـوزارة إىل
ّ
ّ
جهـة مـن اجلهـات.

على الراغبني يف شغل هذه الوظائف مِ َّمن
تنطبق عليهم شروط الكفاءة واخلربة املب َّينة
الدخول إىل الرابط اآلتي:
أعاله _ ّ
( )h t t p s : / / t a w t h e e f . e d u . g o v. q a؛
وذلــــك لتعبئـة كافّ ـة البيانـات املطلوبـة ،وحتميـل
املرفقـات الالزمـة.
ُيرجى من اجلميع احلرص على املتابعة
املستمرة للموقع اإللكرتوين لوزارة التعليم
كل مستند
تُرفق عند تقدمي الطلب نسخة من ِّ
َّ
والتعليم والعايل.
من املستندات اآلتية:
•جواز
َّ
السفر ساري املفعول ،البطاقة ملزيد من التّفاصيل ُيرجى زيارة موقع وزارة
ة).
ي
(الهو
ة
ي
الشخص
َّ
َّ
التعليم والتعليم العايلwww.edu.gov.qa :
ص َّدقًا
•املؤهل اجلامعي «البكالوريوس» ُم َ
آخر موعد لتقدمي الطلبات هو بعد ثالثة أسابيع
الرسم َّية.
ُ
وم ْعت ََمدًا من اجلهات َّ
مصدقَ ًة ومعتم َد ًة (طبقًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
اخلربة
شهادات
•
َّ
َ
ُ
لألصول).

