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حسن السيرة والسلوك .
غير محكوم بجنحة او جناية طيلة فترة خدمته الوظيفية .
غيررر مقا ررق بق وبرررة نلفرر النظرررر ط اانررتار ط طرري الراترررق ط الترروبي ) للسرررنتين
ااخيررررتين اا اتا ال يررر الق وبرررة وفرررا رررانون انضرررباط مررروظفي الدولرررة النافرررت
.
غيرررر مقا رررق بق وبرررة نان ررران الراترررق ط تنفيرررط الدرجرررة ط الفصرررط) طيلرررة فتررررة
خدمته الوظيفية .
شخصية متميفة بين ا رانه ويستطيي ال يادة والتوجيه .
التحصيط الدراسي نالشهادة) -:
ان يكرررون حاصررر علررر اا رررط علررر شرررهادة البكرررالوريوي فررري مجررراط تخصصررره
ويفضط الحاصط عل شهادة اعل ممن تتوفر بهم الشروط .
الخدمة في التقليم :
ان ات ط خدمته عن ن )12سنة للحاصط عل شهادة البكالوريوي عل أن يكون
د دري إختصاصه مدة ا ت ط عن ن خمي سنوا ) .
أن يكون في الدرجة الرابقة حصرا حسق كتاق المديرية القامة للشؤون اإلدارية
 /سم الموارد البشرية المر م ن  ) 75767في  2112 / 12 / 16والمبلغ إليكم
المر م
بكتابنا
ن  ) 75812في  2112 / 12 / 17والمرافا نسخة منه .
تدريي الصفوف المنتهية نالسادي ااعدادي) لمدة ات ط عن سنتين في
التخصن التي يروم الترشيح اليه خ ط خدمته التقليمية بأستثناء التربية
الرياضية والتربية الفنية والدراسا الكردية واارشاد التربوي والحاسوق.
ول داري ان يكون مديرا او مقاونا عن خدمة ات ط عن خمي سنوا في اثناء
خدمته وعل مرشح مادة اإل تصاد أن يكون د دري المادة لمدة ا ت ط عن
خمسة سنوا .
ان اي ررررط مقرررردط نسررررق النجررررا للسررررنتين ااخيرررررتين عررررن نجيررررد ) للصررررفوف
المنتهيررررة اوغيررررر المنتهيررررة ل ختصرررران الررررتي يررررروم الت ررررديم اليرررره باسررررتثناء
ااختصرررران ااداري اات ررررط نسرررربة النجررررا لمدرسررررته فرررري اامتحرررران الرررروفاري
عن جيد جدا وللدورين .
ان اي ط مقدط ت ويمه السنوي للسنتين ااخيرتين عن نجيد ) .
يسرررتثن مرررن نسرررق النجرررا والت رررويم السرررنوي للسرررنتين ا خيررررتين للمجرررافين
دراسيا.
يسرررتثن مرررن نسرررق النجرررا والت رررويم السرررنوي لسرررنة واحررردة ف رررط للمجرررافا
بإجافة ا مومة .
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 )14ايتجررراوف عمرررر المرشرررح عنرررد الت ررررديم عرررن ن )55سرررنة ويسرررتثن مرررن شرررررط
القمرررر المتضررررر سياسررريا مرررن النظرررام السرررابا علررر ان ي ررردم المرشرررح مرررا يثبررر
تضرره السياسي من جهه حكومية .
 )15أن يكرررون المرشرررح إلختصررران ن اإلدارة ) لديررره خدمرررة فررري اإلدارة مررردة ا ت رررط
عن ن خمي سنوا ) ن مقاون أو مدير ) .

ثانياً  :الشروط الفنية :

 )1يستوعق الفلسفة التربوية وااهداف القامة للتربية في القراق .
 )2ملما باانظمة والتقليما التربوية .
 )3لررره اطررر ع جيرررد عرررن عمرررط ااشرررراف التربررروي نفلسرررفته واهدافررره واسررراليبه)
.
 )4ملما بطرائا التدريي .
 )5له ابلية التخطيط .
 )6يؤمن بالتطور وله افكار مبدعة .

ثالثاً  :الشروط االنسانية :

 )1شخصيته مؤثرة جتابة .
 )2ع ته ااجتماعية مي القاملين مقه تتسم بالشفافية .
 )3يحترم اراء ااخرين .
 )4يطبا القدالة والمساواة في تقامله ويؤمن بال يم السماوية .

رابعاااااً  :اجاااارااام الياااالعرعام العامااااة ل ربيااااة اااا
اليحا ظام كا ة .
تؤلف لجنة برئاسة المدير القام للتربية وعضوية -:
أ -المفتش التربوي .
ق -مدير ااشراف ااختصاصي .
 مدير الموارد البشرية .مهمتهما مايأتي:
 -1ااعرررر ن عررررن برررردء الت ررررديم ل شررررراف ااختصاصرررري وتلررررك باعمامرررره علرررر
كافررة المررداري خ ر ط سرر ف فمنرري محرردد عل ر وفررا التررواري المحررددة مررن
المديرية القامة ل شراف التربوي.
 -2تكرررون ااسرررتمارا مطبوعرررة وخاليرررة مرررن الحبرررر اابررري والحرررك والشرررطق
وبخ فه اتقتمد .
 -3ارسررراط ائمرررة بااسرررماء المسرررتوفية للشرررروط مررري كافرررة ااوليرررا علررر ان
تكرررون مصرررد ة ومختومرررة مرررن برررط رئررريي واعضررراء اللجنرررة الررر المديريرررة
القامرررة ل شرررراف التربررروي وتتحمرررط اللجنرررة مسرررؤولية المقلومرررا الخاطئرررة
.
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 -4مررن خرر ط السررنة التجريبيررة ا ولرر للمرشررح يحررا للمديريررة القامررة للتربيررة
إبرررداء الررررأي فررري المشررررف المنسرررق بقرررد ت رررديم مرررتكرة مشرررتركة مرررن برررط
مررردير سرررم اإلشرررراف والمررردير القرررام يبرررين فيهرررا صررر حية المشررررف للقمرررط
فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري الوظيفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
أو عدمها .
 -5فررري حالرررة عررردم وجرررود ت ويمرررا سرررنوية لمرشرررحي اإلشرررراف اإلختصاصررري
فرررري أضررررابيرهم ي سرررربق مررررن ا سررررباق فتقتمررررد ليررررة الت ررررويم المقتمرررردة
بكتابنا المر م ن  ) 71787في  2112 / 12 / 4والمرافا نسخة منه .

خامساً  :اليلعرعة العامة لالشراف ال ربوي

 -1اجراء اختبار تحريري مركفي في ديوان الوفارة .
 -2تجرى الم ابلة للتين اجتافوا اامتحان التحريري بنجا ف ط .
 -3تكرررررون درجرررررة النجرررررا الصررررر رى فررررري ااختبرررررار التحريرررررري ن )%61ودرجرررررة
النجا الص رى في الم ابلة ن. )%61
 -4ادخررراط النررراجحين فررري دورة تأهيليرررة فررري مقهرررد التررردريق والتطررروير وفرررا مرررنه
محررردد حيررر ينسرررق بقررردها النررراجحون مشررررفين تربرررويين وفرررا ترشررريحاتهم فررري
مديرياتهم القامة .
 -5ال رررررراء تنسرررررريق المشرررررررف ااختصاصرررررري عنررررررد مقا بترررررره بأحرررررردى الق وبررررررا
اانضرررباطية المنصرررون عليهرررا فررري ررررانون انضرررباط مررروظفي الدولرررة وال طرررراع
القرررررام ر رررررم ن )14لسرررررنة  1771المقررررردط اا اتا ال يررررر الق وبرررررة خررررر ط فتررررررة
التنسيق .
 -6يحا للمرشح الت ديم ل شراف ااختصاصي لمرتين ف ط .
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