وظائف تعليم َّية شاغرة
يف وزارة ال ّتعليم وال ّتعليم العايل
تعلن وزارة التعليم والتعليم العايل  -بصفتها السلطة العليا املسؤولة
عن رسم السياسة التعليمية بدولة قطر  -عن رغبتها يف تعيني عدد من
معلمي ومعلمات املراحل الدراسية الثالث (االبتدائية ،واإلعدادية ،والثانوية)
يف جميع التخصصات اخملتلفة ،ومن ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال
تدريس املواد اخملتلفة.

شروط شغل الوظيفة
املتقدم حاص ًال على شهادة البكالوريوس يف التخصص املطلوب من خالل
•أن يكون
ِّ
كحد أدنى.
جدًا ٍّ
الدراسة النظامية ،وبتقدير ج ِّيد ّ
املتقدم خربة ال تقل عن ( )5سنوات يف جمال العمل بالوظيفة املطلوبة
•أن تكون لدى
ِّ
يف املدارس أو خربة ال تقل عن ( )3سنوات إذا كان املتقدم خريجًا من كلية الرتبية أو
يحمل مؤه ًال تربويًا.
•ألّا يزيد عمر املتقدم عن ( )٥٠عامًا.
ِ
منقطعًا عن مزاولة مهنة (التدريس) خالل األعوام الثالثة
املتقدم للوظيفة
•ألّا يكون
ِّ
األخرية.
ً
كحد أدنى يف آخر سنتني.
•أن يكون
جدًا ٍّ
املتقدم حاصال على تقييم أداء بدرجة ج ِّيد ّ
ِّ
•تكون األولو َّية لـ :
التخصص.
•حملة شهادة بكالوريوس الرتبية يف
ُّ
•حملة ّ
العليا يف الرتبية.
الشهادات ُ

كيف َّية ال َّتقدمي
ستتولّى وزارة التعليم والتعليم العايل
ِ
بنفسها عملية إجراء املقابالت واالختيار؛
أي جهة
ُخول ّ
إذ ليس لديها وكالء ،ومل ت ّ
أي
دفع
عدم
للقيام بذلك ،وتن ّبه الوزارة إىل
ّ
ألي شخص أو جهة من اجلهات.
رسوم ّ

على الراغبني يف شغل هذه الوظائف
مِ َّمن تنطبق عليهم شروط الكفاءة
الدخول إىل الرابط
واخلربة املب َّينة أعاله _ ّ
اآلتي:
()https://tawtheef.edu.gov.qa؛
وذلك لتعبئة كافّ ة البيانات املطلوبةُ ،يرجى من اجلميع احلرص على املتابعة
وحتميل املرفقات الالزمة.
املستمرة للموقع اإللكرتوين لوزارة التعليم
َّ
كل والتعليم والعايل.
تُرفق عند تقدمي الطلب نسخة من ِّ
مستند من املستندات اآلتية:
ملزيد من التّفاصيل ُيرجى زيارة موقع
البطاقة
املفعول،
السفر ساري
•جواز َّ
وزارة التعليم والتعليم العايل:
الشخص َّية (الهو َّية).
•املؤهل اجلامعي «البكالوريوس» www.edu.gov.qa
ُم َ
الرسم َّية .آخر موعد لتقدمي الطلبات هو بعد ثالثة
ص َّدقًا ُ
وم ْعت ََمدًا من اجلهات َّ
ً
ً
مصدقَ ة
•شهادات اخلربة
َّ
ومعتم َدة أسابيع من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
َ
(طبقًا ل ُألصول).

