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إعـــان حصـــر الخريجيـــن فـــي  اســـتمراًرا للجهـــود المبذولـــة لمتابعـــة 
التخصصـــات التدريســـية الصـــادر مـــن الـــوزارة بتاريـــخ 2021/3/1م، ووفًقـــا 
لمـــا أفـــرز مـــن مؤشـــرات مهمـــة تـــم رصدهـــا خـــال الفتـــرة المــــاضية، َيســـرُّ 
وزارة التربيـــة والتعليـــم بالتنســـيق مـــع وزارة العمـــل أن تعلـــن عـــن عـــدد 
مـــن الشـــواغر الوظيفيـــة التـــي توفـــرت مـــن خـــال الخطـــة التـــي اعتمدتهـــا 
الـــوزارة لإلحـــال علـــى بعـــض الوظائـــف الدائمـــة المشـــغولة حالًيـــا مـــن 
غيـــر العمانييـــن لمـــن تتوفـــر لديهـــم االشـــتراطات مـــن المواطنيـــن حملـــة  
التخصصـــات التدريســـية والحاصليـــن علـــى مؤهـــل جامعـــي تربـــوي أو 
مؤهـــل جامعـــي باإلضافـــة إلـــى دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي مـــن خريجـــي 
العـــام األكاديمـــي 2021/2020م )الفصـــل األول أو الفصـــل الثانـــي أو الفصـــل 
الصيفـــي(، إضافـــة إلـــى خريجـــي األعـــوام الســـابقة الذيـــن لـــم يوفقـــوا فـــي 
االختبـــارات التحريريـــة المعـــدة لوظيفـــة معلـــم للعـــام الســـابق، كمـــا 
ســـيتم اســـتيعاب أعـــداد أخـــرى مـــن المتقدميـــن والمجتازيـــن لاختبـــارات 
ــدة  ــة جديـ ــات ماليـ ــن درجـ ــتحدث مـ ــوف يسـ ــا سـ ــال مـ ــن خـ ــددة مـ المحـ

وفًقـــا لإلمكانيـــات المتاحـــة.

وعلـــى مـــن لديـــه الرغبـــة فـــي االلتحـــاق بهـــذه الوظائـــف التقـــدم عبـــر موقـــع 
 www.moe.gov.om الـــوزارة اإللكترونـــي )البوابـــة التعليميـــة( علـــى الــــــرابط
ــتى ــرة مـــن تاريـــخ 3/10 /2021م  وحــ ــا خـــال الفتـ ــاق مؤهاتهـــم إلكترونًيـ  مـــع إرفـ
3/21 /2021م، مـــع ضـــرورة التأكـــد مـــن إرفـــاق الوثائـــق الموضحـــة أدنـــاه فـــي 

الطلـــب اإللكترونـــي، علـــى النحـــو اآلتـــي:

إفادة التخرج أو إفادة توقع التخرج.

كشف الدرجات معتمد من جهة التخرج.

البطاقة الشخصية وجواز السفر والقيد بوزارة العمل.

المســـتوى الدولـــي المطلـــوب فـــي اختبـــار اللغـــة اإلنجليزيـــة لتخصـــص 
االنجليزيـــة. اللغـــة 



المرفقـــة فـــي  الوثائـــق  الخريـــج مســـؤولية  إلكترونًيـــا فقـــط، ســـيتحمل  يقـــدم الطلـــب 
الطلـــب، وفـــي حـــال وجـــود أي نواقـــص فـــي الوثائـــق المشـــار إليهـــا أعـــاه ســـيعتبر الطلـــب 
 للشـــروط. كمـــا يجـــب أن تنطبـــق علـــى المتقـــدم لشـــغل الوظائـــف 

ٍ
ـــر مســـتوف ـــا وغي ملغًي

ــة: ــروط اآلتيـ ــية الشـ التدريسـ

أن يكون عماني الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك. 

أال يكـــون قـــد صـــدر ضـــده حكـــم نهائـــي بالســـجن فـــي جنايـــة أو بعقوبـــة فـــي جريمـــة مخلـــة 
بالشـــرف  أو األمانـــة، مـــا لـــم يكـــن قـــد رد لـــه اعتبـــاره. 

أن يكـــون مســـتوفيا إلشـــتراطات شـــغل الوظيفـــة المحـــددة  قريـــن كل وظيفـــة واردة 
باإلعـــان، وللســـاعات المعتمـــدة المحـــددة للتخصـــص بالقـــرار رقـــم )2016/2/6( الصـــادر 

بتاريـــخ 2016/5/23م مـــن مجلـــس التعليـــم الموقـــر ســـابقًا )مرفـــق(.

أال يكـــون قـــد صـــدر ضـــده قـــرار بمعاقبتـــه باإلحالـــة إلـــى التقاعـــد أو الفصـــل مـــن الخدمـــة مـــا 
لـــم يكـــن قـــد مضـــى علـــى هـــذا القـــرار ثـــاث ســـنوات مياديـــة. 

يخضع الخريجون لامتحان والمقابلة المقررة لشغل الوظيفة. 

يخضـــع الخريجـــون المتقدمـــون لشـــغل وظيفـــة معلـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة الحاصلـــون علـــى 
 )ACADEMICIELTS(  المعدل المطلوب في  أحد اختباري نظام اللغـــــة اإلنجليزيـــــة الدولــــيين
والمقابلـــة  لاختبـــار   )Internet Based Test( )TOEFL(بمعـــدل)79(  أو   )6( المستـــــوى 

المقرريـــن لشـــغل الوظيفـــة.

أن يكون الئقا طبيا للخدمة. 

ــواردة باإلعـــان  ــة واحـــدة مـــن بيـــن الوظائـــف الـ ــر مـــن وظيفـ ــار أكثـ ــوز للمتقـــدم اختيـ ال يجـ
طبقـــا للشـــروط المتوفـــرة لديـــه والمقـــررة لشـــغلها.

ــًا مـــن  الوظائـــف فـــي إحـــــدى وحـــــدات  أال يكـــون المتقـــدم بتاريـــخ هـــذا االعـــان يشـــغل أيٍّـ
الجهـــــاز اإلداري للدولــــــة )المدنيـــة أو العســـكرية أو األمنيـــة(.

تكـــون األولويـــة فـــي التعييـــن ألبنـــاء المحافظـــة التـــي بهـــا الدرجـــات الشـــاغرة، وفقـــًا 
ألســـبقية الترتيـــب النهائـــي لنتائـــج االمتحـــان علـــى مســـتوى محافظـــة كل خريـــج، وعنـــد 
ــاء  ــال بقـ ــي حـ ــل، وفـ ــوزارة العمـ ــدًا بـ ــبق قيـ ــنًا فاألسـ ــر سـ ــة لألكبـ ــون األولويـ ــاوي تكـ التسـ
ــًا للترتيـــب المذكـــور علـــى مســـتوى الســـلطنة. شـــواغر بالمحافظـــة ســـيتم التعييـــن وفقـ

يتـــم االعتـــداد بالعنـــوان الدائـــم المســـجل فـــي بيانـــات األحـــوال المدنيـــة والموضحـــة فـــي 
البطاقـــة الشـــخصية للمتقـــدم عنـــد التعييـــن. 

يعتبر الترشيح والتعيين الغًيا إذا ثبت مخالفة أي من  الشروط الواردة.

الدرجـــات  الماليـــة الحاديـــة عشـــر مـــن جـــدول  الدرجـــة  يكـــون تعييـــن المتقدميـــن علـــى 
بالدولـــة. المدنييـــن  العمانييـــن  للموظفيـــن  الموحـــد  والرواتـــب 

فـــي حالـــة توفـــر شـــواغر فـــي وظيفـــة معلمـــة مجـــال أول أو وظيفيـــة معلمـــة مجـــال ثانـــي 
ســـيتم  تعييـــن معلمـــات اللغـــة العربيـــة ومـــواد العلـــوم لشـــغل هاتيـــن الوظيفتيـــن بهـــدف 

تســـكينهن بمحافظاتهـــن بنـــاء علـــى رغبتهـــن.
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  ةيفيظو رغاوش
 

 

 

 

 



 

 
  نالــــــــــــــــــــــــــــــــعإ

  ةـــــيـــــفــــــــيــــــظو رـــــــغاوــــــــــش

 

 

 :يA فئاظولاو :ةفيظو لك نيرق رغاوشلا ددع حضوي هاندأ لودجلا

 

 ةفيظولا

 ددعلا

 

 ةفيظولا لغش طورش

  67نأ ركذ

 ٠ ١٢٠ ةيمالسإ ةيبرت ملعم

  )ةيماظنلا ةساردلاب( صصختلا لاجم ي: يوبرت ي6ماج لهؤم

 وأ

 دعب ةيبMNلا ي: ماع مولبد + )ةيماظنلا ةساردلاب( صصختلا لاجم ي: ي6ماج لهؤم

 )ةيماظنلا ةساردلاب( يوبMNلا ليهاتلا ي: ي6ماجلا لهؤملا

 

 

 :يJآلا طGHشE ةيBCلجنإ ةغل ملعم ةفيظول ةبس:لاب

 ) (ACADEMIC IELTS ن]يـــــــــــلودلا ةــــــــــــــــــــــي\]لجنإلا ةــــــــــــــــــــــغللا ماظن يرابتخا دحأ زايتجا

 Internet Based Test ) ٧٩ ( لدعمب ) TOEFL ( وأ  ) ٦ ( ىوــتسملا

 تاسسؤم ىدحا نم نوكي نا يhودلا ةي\]لجنإلا ةغللا رابتخا ي: طMNشي / ةظحالم

 ،ايلاMNسا ،ادنك ،ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ،ةدحتملا ةكلمملا( اno ةقطانلا لودلا

 .ناتنس ھيلع ِضمي ملو ،ةنطلسلا لخاد ةدمتعم تاسسؤم وأ )ادنلريا ،ادناليزوين

 

 ٠ ١٠٠ ةيبرع ةغل ملعم

 ٠ ٣٥٠ ةي\]لجنإ ةغل ملعم

 ١٢٤ ٣٠٠ تايضايرلا ملعم

 ٠ ٣٠ ءايميكلا ملعم

 ٠ ٤٠ ءاي\]فلا ملعم

 ٠ ٢٠ ءايحأ ملعم

 ٠ ٣٠ خيراتلا ملعم

 ٠ ٣٠ ايفارغجلا ملعم

 ٠ ١٢٥ تامولعملا ةينقت ملعم

 ٩٠ ٠ ةيسردملا ةضايرلا ملعم

 ٠ ١٦٠ ةيليكشتلا نونفلا ملعم

 ٣٠٠ ١٥٠ ةيقيسوملا تاراهملا ملعم

 ٣٠٠ ٠ لوالا لاجملا ملعم

 ٢٠٠ ٠ يناثلا لاجملا ملعم

 ٢٤٦٩ يhامجالا ١٠١٤ ١٤٥٥ عومجملا
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 :ةبولطملا تاصصختلل ةدمتعملا تاعاسلا

 

 عMاتتلاو ىدملا ةفوفصم يطغDو ،A@نملا مدخت >;لا ةدمتعملا تاعاسلا نم ى1دألا د/.ا ةيساردلا ةداملا م

 .ةيعرشلا مولعلاو ةيمالسإلا ةيب%$لا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ةيمالسالا ةيب%$لا ١

 ةيبرعلا ةغللا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ةيبرعلا ةغللا ٢

 اOPادآو ةيJKلجنإلا ةغللا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ةيJKلجنإلا ةغللا ٣

 تايضايرلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٤٥ تايضايرلا ٤

 ءايميكلا ٥
 ١٥ نع لقي ال ام + ءايميكلا ي7 ةدمتعم ةعاس ٣٦ وأ ءايميكلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٤٥

 ءايحألاو ءايJKفلا ي7 ةدمتعم ةعاس

 ءايJKفلا ٦
 ١٥ نع لقي ال ام + ءايJKفلا ي7 ةدمتعم ةعاس ٢٩ وأ ءايJKفلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٤٥

 ءايحألاو ءايميكلا ي7 ةدمتعم ةعاس

 ءايحألا ٧
 ١٥ نع لقي ال ام + ءايحألا ي7 ةدمتعم ةعاس ٣٦ وأ ءايحألا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٤٥

 ءايميكلاو ءايJKفلا ي7 ةدمتعم ةعاس

 ايفارغجلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ايفارغجلا ٨

 خيراتلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ خيراتلا ٩

 يlآلا بساحلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٤٥ تامولعملا ةينقت ١٠

 ةيسردملا ةضايرلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ةيسردملا ةضايرلا ١١

 ةيقيسوملا تاراهملا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ةيقيسوملا تاراهملا ١٢

 ةيليكشتلا نونفلا صصخت ي7 ةدمتعم ةعاس ٦٠ ةيليكشتلا نونفلا ١٣

 

 ،،،قيفوتلا ي7و هللاو
 




