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 :يعمن ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي عن حاجته لشغل وظيفة مشرف تربوي حسب األتي
 :مشرف تربوي في المباحث التالية

 .(شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة، الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح) (ذكور،إناث) :لغة عربية -1

 .(الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح )(ذكور) / (شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة) (ذكور،إناث) : إنجميزيةةلغ -2

 .(الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح) (ذكور) / (شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة) (ذكور ، إناث) :رياضيات -3

 .(شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة، الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح) (ذكور) :كيمياء -4

 .(شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة  ) (ذكور) :تكنولوجيا -5

 .(شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة  ) (ذكور، إناث) :فيزياء -6

 .(شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة  ) (ذكور، إناث) :عموم حياتية -7

 .(شمال غزة ، شرق غزة ، غرب غزة، الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح) (ذكور) :جغرافيا -8

 .(الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح )(ذكور، إناث) :مرحمة آداب -9

 .(الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح ) (ذكور، إناث) :مشرف تدريب-10
 .(الوسطى ، خان يونس، شرق خان يونس ، رفح) (ذكور) :تربية رياضية-11

 

 :مهام وظيفة مشرف تربوي

  وضع خطة تطويرية لممبحث الذي يشرف عميو في مجال االشراف
التخصصي وذلك عمى مستوى المديرية ومتابعة تنفيذىا مع المعممين 

مواد إثرائية، مقترحات تطويرية، متطمبات التنمية "عمى أن تتضمن 
 ".المينية لمعممي المبحث

  وضع خطة متابعة في مجال االشراف العام ومتابعتيا بالتنسيق مع
 .مدراء المدارس

  تقويم عمل المعممين فنيًا، وكتابة التقارير اإلشرافية التخصصية
 .والعامة

 تقديم التغذية الراجعة لممعممين والمدير بعد كل زيارة. 

  العمل عمى تنمية قدرات المعممين وتدريبيم من خالل االشراف عمى
تنفيذ دروس تطبيقية نموذجية، وعقد االجتماعات الدورية واأليام 

 .الدراسية

  تزويد االدارة العامة لإلشراف والتأىيل التربوي باحتياجات المعممين

 :مهام وظيفة مشرف تدريب

 مواد تدريبيةداقتراح موضوعات إلعدا. 

 التنسيق مع االقسام االخرى لتوفير لوازم الدورات. 

  التنسيق مع المشرفين التربويين لمتابعة حضور المدربين والمشاركين
 .وغيابيم

 القيام بزيارات ميدانية لمدورات وااليام التدريبة ورصد خالصتيا. 

  ًمتابعة الدورات التي تعقدىا االقسام االخرى فنيًا وادريا. 

 اعداد التقارير الشيرية، والفصمية، والسنوية الخاصة بالدورات. 

  متابعة ما يصدر عن اإلدارة العامة لإلشراف والتأىيل التربوي من
 .نشرات وكتب خاصة بالتدريب واالحتفاظ بيا

 القيام بأي أعمال أخرى يكمف بيا ضمن مجال االختصاص. 
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 .من معارف ميارات التدريس

 متابعة مدير المدرسة ودعمو في تأدية دوره كمشرف مقيم. 

  العمل عمى اغناء المناىج من خالل توزيع النشرات وتحميل وحدات
 .مختارة من المقررات الدراسية واقتراح أنشطة معينة

 القيام بأي أعمال أخرى يكمف بيا ضمن مجال االختصاص. 

 :شروط الوظيفة

  ًأن يكون المتقدم حاصاًل عمى الشيادة الجامعية األولى عمى األقل في حقل االختصاص ويحمل ممىاًل تربويا. 

 أن يكون المتقدم من ضمن الفئة الثانية. 

  سنوات عمى األقل في تدريس المبحث المتقدم لو (4)سنوات عمى األقل بوظيفة معمم، منيا  (9)أن يكون المتقدم قد عمل لمدة. 

  ًأن ال يقل تقدير كفاية األداء لمسنوات الثالث األخيرة عن جيد جدا. 

 القدرة عمى تحمل ضغط العمل. 

  يفضل من لديو دورة في الحاسوبICDL. 

  لمبحث المغة االنجميزية، باقي المباحث معرفة جيدة بالمغة االنجميزية (قراءة ، كتابة ، محادثة)إجادة المغة االنجميزية. 

 .فقط( شيكل300)ما يترتب من تعديل عمى الوظيفة منح عالوة إدارية / مالحظة 
  وتعديالتو1998 لسنة 4سيكون التعديل لموظيفة المطموبة حسب قانون الخدمة المدنية رقم . 

  تقدم الطمبات المستوفاة لمشروط عمى النموذج الورقي الخاص، وذلك بأقسام الشئون اإلدارية بمديريات التربية والتعميم كاًل حسب
 .03/12/2019 يوم الثالثاء الموافق  19/11/2019مديريته اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق  

 سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق لمشروط من قبل لجنة مختصة. 

 أو المقابالت في وقت الحق/سيتم اإلعالن عن موعد االمتحانات و. 

 :مالحظات 
 .منطقة واحدة ويسمح لمعاممين فييا أو لساكنييا بالتقدم لموظائف المذكورة" الوسطى، شرق خان يونس، خان يونس، رفح"تعتبرمديريات -1
 .منطقة واحدة ويسمح لمعاممين فييا أو لساكنييا بالتقدم لموظائف المذكورة" شرق غزة، شمال غزة، غرب غزة "تعتبر مديريات -2

 يوسف خميل الكيالي.أ                                                                                  

 رئيس ديوان الموظفين العام                   

 


