
 وزارة التربية والتعليم         
                للكشافة والمرشداتالمديرية العامة 

 (2019إعــــــــــــــالن داخلي رقم )     /

فعلى من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة لشغلها  د وظائف إشرافيه شاغرة للعمانيين، علن وزارة التربية والتعليم عن وجوت  

أن يتقدم بطلب شغلها لمكتب مدير عام  العامة بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظاتالمديريات  موظفي من

المديرية العامة للشؤون اإلدارية بمبنى ديوان عام الوزارة خالل خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن في البوابة 

 -آلتية :التعليمية ،على أن يكون المتقدم مستوفياً للشروط  ا

 -شروط عامة :

 .ن ينظر في أي طلب غير مستوٍف لهاأن يـــــكون مـــــــستوفيا الشــــــتراطات شــــــغل الوظــــــيفة ول -1

ً خــالل المــدة المــحددة مـرفـقا به صـورة مـن البـطاقة الشــخصية والســيرة الــذاتية )  -2 ً كــــتابيـا أن يــقدم طلـــبا

تــصاص قبـل صدور لعـملية والمــؤهالت العلميــة والدورات التـدريبية المعتمدة والمصدقة من جهات االخالخبـــرات ا

 وذلـك عـن طــريق استـمارة التـقديم للترشـيح للوظيفة المعــلن عـــنها. هـذا اإلعـالن(،

 خـــر عـــــام .ـل عـــن جــــيد جـــداً  آلقـأن يــكـــون حـــاصــــالً عــــلــى تــــقـــريـــر أداء وظيـــفي ال يــ -3

 ال يــحــق للـــمتقـــدم  الـــتــنـافـس إال  عـــلى وظـــيفـــة واحـــــدة فـقـط مـن الـوظـائـف الـمـعـلـن عـنـهـا. -4

 ــــشغل الـــــــــوظيفــــــة.أن يــــجتاز المـــــقابالت الـــــشخصية  المــــــقررة  لـ -5

 ن يعــــــتد بأي طلــــــب تم تقـــــــديمه قبل صــــدور هذا اإلعالن أو بعد انقضاء فترته .ل -6



يعتبر الــترشح ال غيا إذا ثبــت في أي وقــت مـا يخالــف شـروط الــوظائــف المعـلن عنـها مهـما كانـت األسبــاب  -7

 ونتيجـــــة المقـــــابالت .

 لم تـــرفــق به كـــافـــة الــمستندات المــطلــوبـة لشــــغل الـــوظيـــــفة . لـــن ينـــظر في أي طـــلب -8

 

رقم 

 الوظيفة

 شروط شغل الوظيفة للعمانيين العدد مقر العمل الوظيفة

للكشافة المديرية العامة  دائرة الكشافةمدير  1

والمرشدات/ دائرة 

 الكشافة

1 

 ذكر

 دكتوراه. -

سنوا ت  3+ مدة كلية في التربية أو تخصص مناسب ماجستير -

 بعد المؤهل.

 6مؤهل جامعي تربوي أو جامعي تخصص مناسب +مدة كلية  -

 سنوات بعد المؤهل.

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 شغل إحدى الوظائف االشرافية -

 

مدير مساعد دائرة الفرقة  2

 الموسيقية الكشفية

المديرية العامة للكشافة 

والمرشدات/ دائرة 

الفرقة الموسيقية 

 الكشفية

1 

 ذكر

 ماجستير. -

 سنوات بعد المؤهل. 3مؤهل جامعي +مدة كلية  -

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 شغل إحدى الوظائف االشرافية -

 

مدير مساعد دائرة الشؤون  3

 اإلدارية والمالية

المديرية العامة للكشافة 

والمرشدات/ دائرة 

اإلدارية الشؤون 

 والمالية

 ماجستير. - 1

 سنوات بعد المؤهل. 3مؤهل جامعي + مدة كلية  -

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 شغل إحدى الوظائف االشرافية -



 

 

 

 

 

رقم 

 الوظيفة

 شروط شغل الوظيفة للعمانيين العدد مقر العمل الوظيفة

تنمية المراحل رئيس قسم  4

 والعضوية الكشفية

العامة للكشافة المديرية 

والمرشدات/ دائرة 

 الكشافة

1 

 ذكر

 ماجستير. -

 سنوات بعد المؤهل. 3تخصص مناسب +مدة كلية  مؤهل جامعي -

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -

 

المديرية العامة للكشافة   رئيس قسم اإلدارة الداخلية 5

والمرشدات/ دائرة 

الموسيقية الفرقة 

 الكشفية

1 

 ذكر

دبلوم بعد شهادة دبلوم  التعليم العام تخصص إدارة أعمال أو ما  -

 سنوات بعد المؤهل. 6يعادله + مدة كلية 

سنة بعد  15شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله + مدة كلية  -

 المؤهل.

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 بة.التمكن من استخدام البرامج المحوس -

 

 رئيس قسم العروض الموسيقية  6

 بدائرة الفرقة الموسيقية الكشفية

المديرية العامة للكشافة 

والمرشدات/ دائرة 

الفرقة الموسيقية 

1 

 ذكر

دبلوم بعد شهادة دبلوم  التعليم العام تخصص فنون موسيقى + مدة  -

 سنوات بعد المؤهل. 6كلية 

سنة بعد  15يعادله + مدة كلية شهادة دبلوم التعليم العام أو ما  -



 

 المؤهل. الكشفية

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -

 

اآلالت والصيانة رئيس قسم  7

 بدائرة الفرقة الموسيقية الكشفية

المديرية العامة للكشافة 

والمرشدات/ دائرة 

الفرقة الموسيقية 

 الكشفية

1 

 ذكر

دبلوم  التعليم العام تخصص هندسة اآلالت دبلوم بعد شهادة  -

 سنوات بعد المؤهل. 6الموسيقية + مدة كلية 

سنة بعد  15شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله + مدة كلية  -

 المؤهل.

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -

رقم 

 الوظيفة

 شروط شغل الوظيفة للعمانيين العدد مقر العمل الوظيفة

رئيس قسم المكتبة والتسجيالت  8

بدائرة الفرقة الموسيقية  الصوتية

 الكشفية

المديرية العامة للكشافة 

والمرشدات/ دائرة 

الفرقة الموسيقية 

 الكشفية

1 

 ذكر

 ماجستير تخصص مكتبات ومعلومات أو ما يعادله. -

ه +مدة كلية مؤهل جامعي تخصص مكتبات ومعلومات أو ما يعادل -

 سنوات بعد المؤهل. 3

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -

 

رئيس قسم التدريب  بدائرة  9

 الفرقة الموسيقية الكشفية

المديرية العامة للكشافة 

والمرشدات/ دائرة 

الفرقة الموسيقية 

 الكشفية

1 

 ذكر

التعليم العام تخصص إدارة أعمال أو ما بعد شهادة دبلوم   دبلوم -

 سنوات بعد المؤهل. 6يعادله + مدة كلية 

سنة بعد  15شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله + مدة كلية  -

 المؤهل.

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -



 

 

 

 

 

 

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -

 

رئيس قسم اإلعالم الكشفي  10

 واإلرشادي

المديرية العامة للكشافة 

 والمرشدات/ دائرة

 العامة العالقات

 الكشفي واإلعالم

 واإلرشادي

 

 ماجستير. - 1

مؤهل جامعي تخصص )صحافة واعالم، إدارة االعالم، االعالم  -

 3والعالقات العامة، الصحافة والنشر( أو ما يعادله +مدة كلية 

 سنوات بعد المؤهل.

 الوظيفة.لديه خبرة في مجال طبيعة  -

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -

المديرية العامة للكشافة  رئيس قسم التنسيق والمتابعة 11

والمرشدات/ مكتب 

 المدير العام

دبلوم بعد شهادة دبلوم  التعليم العام تخصص إدارة أعمال أو إدارة  - 1

 سنوات بعد 6موارد بشرية أو إدارة أعمال أو ما يعادله + مدة كلية 

 المؤهل.

سنة بعد  15شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله + مدة كلية  -

 المؤهل.

 لديه خبرة في مجال طبيعة الوظيفة. -

 التمكن من استخدام البرامج المحوسبة. -



 عمان سلطنة
 والتعليم التربية وزارة

 ........................ العامة المديرية
 

  لوظيفة للترشح  التقديم استمارة
 

 (للوظيفة المتقدم  قبل من يعبأ)  الجزء األول:

  الــعـــامــــــة البـــيــانــــات:  أوال

  االســـــم 1

  الــميــالد تـاريـــخ 2

  ميالدالــ مــكــان 3

  الــدائم الــعنوان 4

  الـحالي الــعنوان 5

  االجتماعية الحالة 6

 البطاقة رقم 7
 * الشخصية

 

  النقال الهاتف رقم 8

 الـــوظيــفــية البــيانـــات:  ثانيا

  المـــلـــف رقـــم 1

  التــعيين تــاريـــخ 2

                                                           
*

 .منها صورة يرفق 



  الحـالية الـــوظيفة 3

 /اإلدارة/ المديرية 4
/  المكتب/دائرةال

 القسم

 

  شغــــلها تــاريــخ 5

  المالية الـــدرجة 6

  العمل هاتف رقم 7

 االلكتروني البريد 8
 للعمل

 

 : التالي النحو على الدرجات احتساب يتم *األحدث بالمؤهل يبدأ   الدراسية المؤهالت:   ثالثا

   درجــــة( 1) الـــعـــام الــــتعلــيم دبـــلــوم
   درجــتان( 2) المـــــتوســـــط الــــدبــلـــوم 

  درجات ثالث( 3)العالي والدبلوم  البكالوريوس
  درجــات أربــــع( 4) الــــماجســـــتير 

 اتــــــدرج ســمخــ( 5)                                                    درجـــات خــــمس( 5) الــــدكتــــوراه

 م
 ماسـ

 التــخـصـص المــؤهــــل
 المـعـدل

 الـتراكــمـي

 تـاريــخ
 الحـصول

 علـيه

 الحــصول بـلد
 علـــيه

1      

2      

                                                           

 . بذلك الخاصة الوثائق إرفاق ملاحظة *



                                                                              .     وظائف خمس أقصى بحد وظيفة لكل درجة احتساب  يتم **قبله الذي ثم الحالي بالمسمى يبدأ   الوظيفي التدرج: رابعا

 اتـــــدرج ســمــــخ( 5)

 الــوظيـــفي المــسمـــى م
 تــاريـــخ الــصــفـــــة

 بالتكليف بالندب بالتعيين شــغـلــهـــا
1      

2      

3      

4      

 :  التالي النحو على الدرجات احتساب  يتم ةـــدمـخـال نواتــس:  ساـامـــخ
 ةـدرج( 1) فــــأقــــــل سنـــــــــوات خـــمــس 

  درجات ثالث( 3) سنوات( 9) إلى سنوات( 6) من

 اتــــــدرج ســمـخ( 5)                                             درجات خمس( 5) فـــأعـــــلى سنــــــوات عـــشـــر 

  دمــــــةالخــــــ ســـــنوات عـــدد م

   فأقــــــــــل سنـــــوات خـــمس 1

  سنوات( 9) إلى سنوات( 6) من 2

  فــأعلى  ســـــــنوات عـــــشر 3

 

 
                                                           

 .بذلك الخاصة القرارات إرفاق:  ملاحظة** 



 : التــــدريبــية الـــبرامــــج:  ســـــادســــا

 لكتل واحتدة رجتةد  احتستاب يتتم  *بىرامج(  10) أقصىى بحد للوزارة الرسمية المهني اإلنماء خطط ضمن  تدريبية برامج

                             .       برنامج

 اتــدرج عــشر( 10) 

 تـــاريـــخ الـــــــبرنــــامــــــج مـــســـــمى م
 الـــــبرنامج

 عـــــدد
 األيـــــام

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

                                                           

 .ذلك يثبت ما يرفق *



 

 حلول تقديم أو التربوية المشاريع أو البحوث أو الدراسات)   برامج(  5) أقصى بحد العمل مجال تخدم التي  المبادرات:  سابعا

 .  مبادرة لكل درجة احتساب يتم  *( التطويرية واالقتراحات العمل لمشكالت

 اتــــدرج  مسـخ  (5) 

 م
مـــسمــــى 

 الـــمــبـادرة
 مــــوضــــوعـــــها

1   

2   

3   

4  
 

5   

 

 

 

                                                           

*
 .ذلك يثبت ما يرفق 



 

 : صحيحة أعاله المدونة البيانات بأن أدناه الموقع أنا أقر

  : االسم

 : التوقيع

       : التاريخ

 

 


