وكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

دائرة الموارد البشرية

غزة في 1027/00/07

إعــــالن
تعلن وكالة هيئة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين بزطـا غـزة عـن حاجتاـا لتوظيـ

معلمـين ومعلمـا

للعمـل

على نظام العزد الدائم ،المياومة ،عزود محدودة األجل ( وذلـ ننظـام الـدوام اللامـل لو الـدوام الجزئـي للافـة لنـوا العزـود المـذكورة)
في التخصصا التالية:

(اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية – الرياضيا – العلــوم –المرحلة الـدنيا – التربيـة الدينيـة – المـواد اججتماعيـة -التربيـة
الرياضية -تلنولوجيا التعليم -الحاسوب -التربية الفنية).

على الراغنين في التزدم بطلبا لوظيفة معلم في التخصصا المذكورة لعاله استيفاء لحد المؤهال التالية:

 بكالوريوس تربية في التخصص المطلوب لو بكالوريوس في التخصص المطلوب مع دنلوم تربية شريطة لن يكون معدلالتخرج في البكالوريوس %77لو للثر.

-

درجة الماجستير في التخصص المطلوب لو التربية لو اإلرشاد لو في لي تخصص آخر له عالقة بمجال التعليم لمن

يحملون درجة البكالوريوس في التخصصا الواردة لعاله بمعدج لقل من . %77

نإمكان الراغنين يالتزدم للوظيفة تعنئة طلبا التوظي
في موعد لقصاه  17مارس.1027

إللترونيا من خالل الدخول إلى موقع التوظي

http://jobs.unrwa.ps

مالحظة-:
 يجدر التنويه بأن قوائم اجنتظار الخاصة بالتخصصا

التالية (المرحلة الدنيا ،التربية الرياضية ،التربية الفنية،

الحاسوب ،تلنولوجيا التعليم) ستلون سارية المفعول لمدة عامين دراسيين متتالين وبناء على ذل

اجعالن عن الحاجة للتوظي
 قوائم اجنتظار للتخصصا

لن يتم

في هذه التخصصا في العام الدراسي المزنل.

األخرى (اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الرياضيا  ،العلــوم ،المواد اججتماعية،

التربية الدينية) ستلون سارية المفعول لمدة عام دراسي واحد فزط ،حيث سيتم اإلعالن عن الحاجة للتوظي
في هذه التخصصا

مرة لخرى العام الدراسي المزنل على لن تلون قوائم اجنتظار الخاصة ناا سارية المفعول

لمدة عامين دراسيين متتاليين في حينه.
 نود التنويه إلى لنه وبناء على األ نظمة المعمول ناا في وكالة الغوث الدولية والخاصة بسياسة التوظي ،
يسمح بالتزدم بطلبا
وكليا

للتوظي

فزط للحاصلين على شاادا

البكالوريس والماجستير الصادرة عن جامعا

معتمدة ومعترف ناا من قنل اليونسكو و/لو الايئة الوطنية لالعتماد والجودة التابعة لوزارة التربية

والتعليم العالي في الوطن.
 قوائم انتظار المرشحين لوظيفة معلم والخاصة بالعام  1026ستصبح جغيه مع نااية العام الدراسي الحالي .

