تقديم طلب للتعيينات ،النقل وإكمال وظائف في المدارس العربيّة
ي في الجنوب
،الدرزية والوسط البدو ّّ
عبر هذا الملف بإمكانكم قراءة كل ما يتعلق بتقديم طلب للتعيينات ،النقل وإكمال وظائف في
َ
المدارس العربية والدرزية والوسط البدوي في الجنوب .كذلك باستطاعتكم تقديم طلب التعيين
عن طريق منظومة االنترنت المحوسبة.
تقديم طلب للتعيينات ،النقل وإكمال وظائف في المدارس العربية والدرزية للسنة الدراسية :2022- 2021
 باإلمكانّتقديمّطلباتّمنّخاللّنموذجّالمنظومةّالمحوسبةّعبرّاالنترنتّوذلكّبعدّتعريفّالهويةّ،
يّيمكنّالتو ّجهّإلىّ
بدءّمنّتاريخّّ16.2.2021حتّىّتاريخّّّ.ّ25.3.2021وللحصولّعلىّرقمّسر ّ
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للتنويهّ،يمكنّفحصّأماكنّالتعيينّفقطّعندّتحديدّالنقاطّالنهائيّة.
يّ،ستنشرّالحقًا.
للحصولّعلىّتفاصيلّبك ّلّماّيتعلّقّبالتعييناتّفيّالوسطّالبدو ّ

تقديم طلب للتعيينات ،النقل وإكمال وظائف في المدارس العربّيّة والدرزية.
المرحلة األولى :التحقّّق وتحديث المعطيات
المرحلة الثانية :تقديم طلب التعيينات
صص
المرحلة الثالثة :امتحانات الكفاءة في مجاالت التخ ّّ
المرحلة الرابعة :تحديد نقاط المتق ّدّم
المرحلة الخامسة :بالغ عن التعيين

تقديم طلب للتعيينات ،النقل وإكمال وظائف في المدارس العربيّة والدرزية.
ي في الجنوب.
تقديم طلب للتعيينات في الوسط البدو ّّ
للتنويه ،منظومة االنترنت المحوسبة الّتي من خاللها يت ّّم تقديم طلبات التعيينات ،مغلقة حاليًّا.
ي على إجراء النقل ،التعيينات وإكمال وظائف في
يعتمد تقديم طلب التعيين في الوسط العرب ّّ
صل المعايير واإلجراءات المتعلّقة بتقديم الطلب.
المدارس العربّيّة  ،إذ يف ّ
ي على إجراء النقل ،التعيينات وإكمال وظائف في
يعتمد تقديم طلب التعيين في الوسط الدرز ّّ
ّ
صل المعايير واإلجراءات المتعلقة بتقديم الطلب.
المدارس الدرزيّة ،إذ يف ّ
ي  ،إذ
سب (إنترنت ّ ّّ
يعتمد تقديم طلب التعيين في الوسط البدو ّّ
ي في الجنوب على نموذج طلب محو َ
صل المعايير واإلجراءات المتعلّقة بتقديم الطلب.
يف ّ
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ي) وتحديد الهويّة.
سب (إنترنت ّ ّّ
للتنويه ،يت ّّم تقديم الطلبات ِمن خالل تعبئة نموذج طلب محو َ
ل ما يتعلّق بتعبئة النموذج المحوسب أو موضوع اسم المستخدم وكلمة
لالستفسار واألسئلة بك ّّ
ي على هاتف رقم * 6552أو 073-
المرور ،يمكن التو ّجه إلى مركز الخدمات والمعلومات القطر ّّ
ّ3983960.باإلمكانّالحصولّعلىّكلمةّالمرورّمنّسكرتارياّالمدرسة.
ي.
ي والدرز ّّ
إليكم شرح عن مراحل تقديم طلبات التعيينات وإكمال الوظائف في الوسطين العرب ّّ

المرحلة األولى :التحقّق وتحديث المعطيات
من المهم تحديث معطياتكم من أجل استيعاب طلب التعيين ،تحديد عدد النقاط وإرسال بالغ حول
التعيين .يمكنكم مشاهدة وسائل االتّصال والمعطيات الشخصيّة مثل أقدميّة العمل ،الثقافة والدرجة
من خالل شاشة נתונים אישיים למועמד .لتحديث وسائل االتّصال ادخلوا إلى صفحة פרטים
אישיים .
جه عبر االنترنت من خالل פנייה
إذا احتجتم لتحديث معطيات شخصيّة أخرى ،يمكنكم التو ّ
ّ
موظف القوى البشريّة في اللواء في ساعات االستقبال
מקוונת למוקד המחוזי أو الوصول إلى
בשעות קבלת קהל .

المرحلة الثانية :تقديم طلب التعيينات
يكون تقديم طلبات التعيينات ،النقل وإكمال الوظائف والتعيينات ِمن خالل تعبئة النموذج
سب فقط .لن تت ّّم معالجة الطلبات التي ستصل بشكل ّ
ي شكوى،
ي .لن تت ّّم معالجة أ ّّ
خط ّّ
ْال ُمحو َ
استئناف أو توضيح بشأن عدم قبول الطلبات الّتي قُدّمت بعد الموعد المحدّد لتقديم الطلب .إذا
زر الطباعة.
قدّمتم الطلب في الموعد المحدّد يمكنكم طباعته من خالل الضغط على ّّ

صص
المرحلة الثالثة :امتحانات الكفاءة في مجاالت التخ ّ
●

صص المتقدِّم ،يمكن التس ّجل
سيت ّّم تقديم كافّة المتقدّمين للتعيينات لالمتحان حسب مجال تخ ّ
لالمتحان من خالل المنظومة المحوسبة لتقديم طلبات التعيينات بواسطة رابط "مطاح":
https://www.easyform.co.il/?formId=fcd267db-8067-eb11-b847-ecebb895de82
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●

●

المتقدّمون للتعيين الّذين درسوا اللغة العربيّة وآدابها يس ّجلون المتحان "تدريس اللغة
العربيّة -اللغة واألدب" ،نموذج لالمتحان (דוגמה לבחינה) وكذلك مبنى امتحان اللغة
العربيّة وآدابها (מתווה בחינה בערבית – שפה וספרות).
المتقدّمون للتعيين الّذين درسوا بقيّة المواضيع ،باستثناء اللغة العربيّة وآدابها ،يس ّجلون
المتحان " تدريس اللغة العربيّة -كافّة المواضيع" .نموذج لالمتحان "דוגמה לבחינה"
وكذلك "مبنى امتحان اللغة العربيّة -كافّة المواضيع" )מתווה בחינה בערבית  -שאר
המקצועות (

●

المتقدّمون للتعيين الّذين درسوا اللغة العبريّة يس ّجلون المتحان "تدريس اللغة العبريّة".
نموذج لالمتحان (דוגמה לבחינה) "مبنى امتحان اللغة العبريّة" (מתווה בחינה
בהוראת עברית(.

●

المتقدّمون للتعيين الّذين درسوا اللغة االنجليزيّة يس ّجلون المتحان "تدريس اللغة االنجليزيّة".
نموذج لالمتحان (דוגמה לבחינה( وكذلك مبنى امتحان اللغة االنجليزيّة )מתווה בחינה
בהוראת אנגלית(.

●

●

المتقدّمون للتعيين الّذين درسوا العلوم يس ّجلون المتحان (العلوم) من خالل المنظومة
المحوسبة لتقديم طلبات التعيينات بواسطة رابط "مطاح" ،يت ّّم نشر مبنى االمتحان في بوابّة
العاملين في سلك التعليم.
المتقدّمون للتعيين الّذين درسوا الرياضيّات يس ّجلون المتحان "الرياضيّات" .من خالل
المنظومة المحوسبة لتقديم طلبات التعيينات بواسطة رابط "مطاح" ،يت ّّم نشر مبنى االمتحان
في بوابّة العاملين في سلك التعليم.

ّ
االطالع على هذه الوثائق في موقع www.examinfo.cet.ac.il.
يمكن
لالستفسار حول التسجيل لالمتحان ،تو ّجهوا إلى مركز المعلومات هاتف  ،073-3939600من يوم
االثنين حتّى الخميس من الساعة  16:00 - 8:00أو فاكس 073-3939646.
معلومات حول مكان امتحان الكفاءة في اللغات المختلفة وكذلك تاريخ االمتحان سترسل للمتقدّمين
ي :آذار -نيسان.
خالل شهر ّّ
ضا .
للسنة الدراسيّة  2021-2022بإمكان المتقدّمين التقدّم المتحان الرياضيّات والعلوم أي ً
جه لمركز التقييم .سيت ّّم تفعيل مراكز التقييم بواسطة مركز קינן-שפ"י.
كذلك ،بإمكان المتقدّمين التو ّ

سيت ّّم دمج عدد من األدوات وال ّ
محطات المختلفة للتقييم ّذاتّصلة ّبالمتقد ِّّم ّللعملّفيّالتدريسّ.
تصورات تربويّة ،العمل ضمن طاقم،
خالل التقييم سيت ّّم فحص مهارات مثل :صفات شخصيّة،
ّ
عالقات بيْشخصيّة وغيرها .
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المتقدّمون المعنيون لالشتراك في مركز التقييم يس ّجلون بواسطة شركة "שפ"י קינן" من خالل
الرابط التالي:
https://edu.keinan-sheffy.com/edu.aspx

أن التقدّم المتحان الكفاءة أو المشاركة في مركز التقييم أمر غير ُم ِلزم .المتقدّم الّذي
يجب التشديد ّّ
يشترك في امتحان الكفاءة أو مركز التقييم يمكنه الحصول على نقاط إضافيّة.

المرحلة الرابعة :تحديد نقاط المتقدّم
ي بإمكانكم أن تشاهدوا
ي يُنشر في شهر حزيران .بعد احتساب عدد النقاط النهائ ّّ
عدد النقاط النهائ ّّ
ي في الدور مقابل متقدّمين آخرين (مكاني في الدور) للشرح )הסבר על מיקום
مكانكم التقريب ّّ

בתור)

للتنويه ،هذه السنة لن يت ّّم احتساب عدد النقاط في المنظومة عند تقديم الطلب.

المرحلة الخامسة :بالغ عن التعيين
عيّنتم فيها (إذا
في حال ت ّّم قبولكم للتعيين ،ستحصلون على بالغ هاتف ّّ
ي من قبل مدير المدرسة الّتي ُ
كان الحديث عن روضة ،البالغ يكون من قِ َبل مفتّشة الروضة) ،كذلك يت ّّم إرسال رسالة رسميّة
عبر البريد .إذا لم تصلكم أيّة إجابة حتّى  31.8فيمكنكم اعتبار ذلك إجابة سلبيّة .للتنويه ال يت ّّم
إرسال إجابات سلبيّة حول الطلبات.
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