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STATE OF PALESTINE 

 GENERAL PERSONNEL COUNCIL ديـــوان املـوظفــيــن العـــــام

(ى02/2021)إرالنىخارجيى  
ىمى2021/2022ىلذعلىوظائفىتطلوموظىللطامىالدراديى

ى

 يعمن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي عن حاجتو لشغل وظائف تعميمية 
 :اآلتيم وفق 2021/2022لمعام الدراسي 

:ىالتخصصاتىالمطلوبظ*ى
  عموم عامة –فيزياء -  رياضيات – تاريخ –جغرافيا -  اجتماعيات –  لغة إنجميزية – تربية إسالمية –لغة عربية 

-  تربية خاصة – عمم مكتبات – حاسوب وتكنولوجيا معمومات – تربية تكنولوجية – تربية ابتدائي– تربية رياضية –تربية فنية -  أحياء– كيمياء –
. إرشاد تربوي

:-ىىالذروطىالمطلوبظىلذعلىالوظائف*ى
 في ىة في إحدى التخصصات الموضحة أعاله، أو الدرجة الجامعية األولبي من كمية الترى أن يكون المتقدم حاصاًل عمى الدرجة الجامعية األول-1

. تربويةاللمتخصصات غير % 65مؤىل تربوي بتقدير جيد أو بمعدل ال يقل عن + إحدى التخصصات الموضحة أعاله 
%. 65مع الشامل أو دبموم معممين بتقدير جيد أو بمعدل ال يقل عن  (تربية)أن يكون حاصاًل عمى الدبموم المتوسط - 2
. يشترط أن يكون المتقدم خريجًا قبل نياية فترة التقدم لإلعالن- 3
 .م01/09/2021سنة في  (55)أال يتجاوز عمره عن - 4
:-ىىتقدومىالطلبات*ى

 :التالية  اإلجزاءات وفق03/03/2021و وحتى تاريخ 14/02/2021 اعتبارًا مً صيته تقديه الطلبات بشلل إللرتوىي .1

 إىشاء حضاب عرب الدخول املوحد https://elogin.gov.ps/new/register اخلاص باخلدمات اإلللرتوىية لوسارة

 . مً قبل املتقدو ىفضهاالتصاالت

 الدخول للصفحة اخلاصة بالتضجيل  https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/وتيقضه إىل قضنني:  
  (جيب تعبئتها كاملة)القضه األول يشنل تعبئة الضرية الذاتية. 
 (جيب التضجيل واالعتناد) القضه الثاىي يشنل طلب التقدو لشغل وظائف تدريضية. 
يقز املتقدو ويتعهد بتحنله كامل املضئولية عً البياىات املدخلة يف صريته الذاتية ويف حال عدو صحة بياىاته يفقد حقه يف  .2

 .التعيني
 .يته اشعار املتقدو بزصالة ىصية على جواله املدخل تفيد بإمتاو عنلية التضجيل المتحاٌ الوظائف التدريضية .3
ىمالحظــاتىىى-:

 صيته حتديد موعد عقد امتحاٌ القدرات التحزيزي الحقًا. 

 االمتحاٌ التحزيزي  يتياول اجلاىبني التخصصي والرتبوي .

  فوق شهادة مشاولة املهيةفما% (50)بنسبة صيته ميح كل مً جيتاس االمتحاٌ التحزيزي . 

 صيته اصتيفاء األوراق الثبوتية بعد االمتحاٌ اللتابي؛ ملً جيتاس درجة املزور للل مبحث .

 يلوٌ توظيف املعله اجلديد بطزيقة التعاقد وملدة صية قابلة للتجديد. 

ى

يوصف خليل الليالي                                   .                                                                                            أ

                                                                                               رئيـط ديـواٌ املوظفيـً العـاو

 

ىللتدجولىفيىالوظائفىاضعطىهناىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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