
 

 

 

مسابقة عامة من بني شاغلى وظائف التعليم ادلختلفة لشغل عدد من الوظائف عن تعلن مديرية الرتبية والتعليم باجليزة 

: الشاغرة عن طريق التكليف او الندب ، بوظائف االدارت التعليمية 

  مدير إدارة تعليمية 

  وكيل إدارة تعليمية 

  مدير مدرسة بادلرحلة الثانوية 

  :ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظاءف الشاغرة الواردة باالعالن ما يلى

  ان يكون على ر أ س العمل بصفة أصلية باحملافظة ، كما ميكن للمنتدبني من احملافظة اىل اى جهة اخرى

 .التقدم للوظيفة 

  شهادة او اجازة التاهيل الرتبوى او دبلومة + ان يكون حاصال على مؤهل عال تربوى او مؤهل عال مناسب

عامة تربوية معتمدة من احدى اجلامعات ادلصرية وان يكون حاصال على تقريرى االداء اخر عامني قبل 

 .تاريخ التقدم مبرتبة كفء 

  اال يكون زلاال للمحاكمة التأديبية ، او وقع عليه جزاء باخلصم من االجر دلدة تزيد عن مخسة ايام. 

  ان يكون حاصال على شهادة الصالحية اخلاصة بالوظيفة ادلتقدم لشغلها من االكادميية ادلهنية للمعلمني

 (حىت تاريخ التقدم  )سارية ادلفعول 

  االلتزام باستيفاء مجيع بنود استمارة الرتشح واعتمادها من جهة العمل االصلية. 

  االسهامات واالجنازات ىف رلال الوظيفة احلالية ، وادلقرتحات لتطوير الوظيفة ادلتقدم لشغلها. 

 : الشروط الخاصة بكل وظيفة 

 :ادارة تعليمية بمختلف مستوياتها  (  وكيل –مدير  )وظائف االدارة التعليمية : اوال 

  داخـــــلــى اعــــــــــــــالن

 



  ان يكون ادلتقدم من بني شاغلى وظيفة معلم اول أ او ما يعادذلا بأقدمية سنتني على االقل حىت تاريخ

 .االعالن 

  ان يكون حاصال على شهادة اجتياز برنامج التنمية ادلهنية للمعلمني وتكون سارية حىت تاريخ االعالن 

 :وظيفة مدير مدرسة بالمرحلة الثانوية  : ثانيا 

  ان يكون ادلتقدم لوظيفة مدير مدرسة من بني شاغلى وظيفة معلم اول أ على االقل. 

  ان يكون حاصال على شهادة اجتياز برنامج التنمية ادلهنيةىف رلال االدارة ادلدرسية من االكادميية ادلهنية

 .للمعلمني وتكون سارية حىت تاريخ االعالن 

 :  ايام من تاريخ االعالن وىى 10  المستندات المطلوب تقديمها فى موعد غايتو 

  ، استمارة الرتشيح للوظيفة على النموزج ادلعد من ادلديرية وهبا التدرج الوظيفى معتمدة من جهة العمل

 . صورة شخصية للمتقدم + مدعمة بقرارات معتمدة لكل وظيفة 

  صحيفة احوال اليكرتونية معتمدة حديثة ، وصحيفة احوال ورقية أخرى من واقع ملف ادلتقدم. 

  شهادة التأهيل الرتبوى أو دبلومة عامة تربوى معتمدة + صورة طبق االصل من ادلؤهل الدراسى. 

  صورة طبق االصل من قرار استالم العمل للوظيفة احلالية. 

  (سارية )شهادة الصالحية اخلاصة بالوظيفة ادلتقدم لشغلها والبد أن تكون.  

  إفادة من الشئون القانونية بعدم االحالة اىل احملاكمة التأديبية ، وعدم وجود جزاءات. 

  صورة معتمدة من آخر تقريرين آداء للعامني السابقني للتقدم. 

  إقرار بصحة البيانات ادلقدمة من ادلرشح. 

  إسهامات وإجنازات ادلتقدم ىف وظيفته احلالية. 

  مقرتحات تطوير الوظيفة ادلتقدم ذلا. 

  ( اللغات االجنبية –احلاسب االىل  )تقدمي ما يفيد إجادة.  

  صور من الدورات التدريبية احلاصل عليها ادلتقدم. 



  معتمدة من إحدى اجلامعات ادلصرية  ( دكتوراة – ماجستري –دبلومة  )تقدمي مايفيد احلصول على. 

  صور من الشهادات التقديرية للمتقدم   .

 ايام من تاريخ صدور االعالن على النحو 10على من يرغب الترشح لهذه الوظائف التقدم فى خالل 

 :التالى 

  التقدم الدارة التنسيق االعدادى والثانوى والوظائف االشرافية بديوان المديرية لمن يرغب فى

 . التقدم لوظيفة مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية 

  التقدم الدارة التنسيق االعدادى والثانوى باال دارة التعليمية التابع لها لمن يرغب فى التقدم

 .لوظيفة مدير مدرسة 

  سوف تتم المقابالت الشخصية على مراحل وسيحدد موعد لكل وظيفة الحقا. 

: تنبيو ىام 

  مديرو االدارات التعليمية تقع عليهم مسؤلية أعالن العاملين باالدارة والمدارس التابعة الدارتهم . 

  تقدم الطلبات باليد وليست بالبريد من نسختين إحداىما ورقية مرتبة بترتيب المستندات

  .PDFالمطلوبة باالعالن ، واخرى إليكترونية 

  سوف يتم تحديد موعد المقابالت فيما بعد علما بأن جميع المقابالت سوف تتم بديوان

 . المديرية 

 

    

 

 




