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  23/7/2009انطلیاس 
  

  في الحلقتین االولى و الثانیة وزارة التربیة و التعلیم العالي في مالكاعالن عن وظائف 
  

  )لغة عربیة+ ریلضیات ( مدرس متمرن  :الوظیفة االولى
  :الشروط

 )المذكورة أدناه ( نسخة عن الشھادات و المؤھالت العلمیة التالیة  -
للمتعاقد معھ للمرة األولى للعام ( ة الجامعیة أو التعلیمیة نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجاز -

 ) .وما بعد  2002- 2001الدراسي 
للمتعاقد (في التربیة الحضانیة أو المعلوماتیة  TSأو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلمتیاز الفني  -

 .)وما قبل 2002-2001للعام الدراسي
للمتعاقد (أو ما یعادلھا ) القسم الثاني –البكالوریا( ة أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الثانویة العام -

 ) .وما قبل 2001-2000للعام الدراسي 
-2000للمتعاقد للعام الدراسي ( القسم األول  –أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن البكالوریا اللبنانیة  -

 ) وما قبل 2001
  11/8/2009: آخر مھلة

  12/9/2009: تاریخ المباراة
  

  )فرنسي/لغة أجنبیة + اجتماعیات ( مدرس متمرن  :انیةالوظیفة الث
  :الشروط

 )المذكورة أدناه ( نسخة عن الشھادات و المؤھالت العلمیة التالیة  -
للمتعاقد معھ للمرة األولى للعام ( نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلجازة الجامعیة أو التعلیمیة  -

 ) .وما بعد  2002- 2001الدراسي 
للمتعاقد (في التربیة الحضانیة أو المعلوماتیة  TSفقا لألصول عن اإلمتیاز الفني أو نسخة مصدقة و -

 ) .وما قبل 2002-2001للعام الدراسي
للمتعاقد (أو ما یعادلھا ) القسم الثاني –البكالوریا( أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الثانویة العامة  -

 ) .وما قبل 2001-2000للعام الدراسي 
-2000للمتعاقد للعام الدراسي ( القسم األول  –أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن البكالوریا اللبنانیة  -

 )وما قبل 2001
  11/8/2009: آخر مھلة

  7/9/2009: تاریخ المباراة
  

  )انكلیزي/ لغة أجنبیة + علوم ( مدرس متمرن  :الوظیفة الثالثة
 :الشروط

 )المذكورة أدناه ( التالیة  عن الشھادات و المؤھالت العلمیة نسخة -
 للمتعاقد معھ للمرة األولى للعام( لألصول عن اإلجازة الجامعیة أو التعلیمیة  نسخة مصدقة وفقا -

 ) .وما بعد  2002-2001الدراسي 
للمتعاقد (التربیة الحضانیة أو المعلوماتیة  في TS أو نسخة مصدقة وفقا لألصول عن اإلمتیاز الفني -

 ) .وما قبل 2002- 2001للعام الدراسي
للمتعاقد (یعادلھا  أو ما) القسم الثاني –البكالوریا( نسخة مصدقة وفقا لألصول عن الثانویة العامة  أو -

 ) .وما قبل 2001-2000للعام الدراسي 
-2000للمتعاقد للعام الدراسي ( القسم األول  –عن البكالوریا اللبنانیة  أو نسخة مصدقة وفقا لألصول -

 )قبل وما 2001
  

  11/8/2009: آخر مھلة
  1/9/2009: تاریخ المباراة

  
                قسم القطاع العام
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