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 عرض وظيفي ملوظف تعاقد خارجي

 
 املحترم                                                                             /السيد

  

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

الحكومية بوزارة التعليم املدارس  في  (  معلم)يسرنا أن نعرض عليكم العمل بوظيفة 

 الدوحة بدولة قطر.- العالي والتعليم

 يشمل هذا العرض الوظيفي امتيازات عقد العمل الخارجي املتضمن الراتب و املزايا التالية:و  

وفق نتيجة وتحدد ( ريال فقط   10000( ريال فقط الى )  6000الراتب االساس ي يبتدأ من )        .1

 االختبار و الكفاءة والخبرة للمتقدم .

 مميزات ومفردات الراتب على النحو التالي :       .2

 فئة أعزب فئة متزوج تفاصيل الراتب

 ريال فقط 3000 ريال فقط 6000 بدل السكن

 ريال فقط 1500 ريال فقط 1500 بدل التنقل

 % من الراتب االساس ي35 % من الراتب االساس ي35 بدل طبيعة عمل

 

دون سن الثامنة عشر  أبناءهللموظف وزوجته وثالثة من  تذاكر سفر على الدرجة السياحية      .3

 :وعلى النحو التالي

a.       من مقر اإلقامة الدائمة إلى الدوحةعند التعيين . 

b.       مرة واحدة في السنة من مقر العمل بالدولة إلى بلدك األصلي ذهابا وإيابا عند اإلجازة

 .السنوية 

c.       . وعند انتهاء الخدمة وإلغاء اإلقامة إلى مقر اإلقامة 
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كلغ من أمتعة املوظف الشخصية بطريق الجو لدى القدوم إلى  300يزيد عن  تكاليف شحن بما ال       .4

كلغ لكل من الزوج وثالث أوالد دون سن  60و أخرى قطر ألول مره وعند انتهاء الخدمة والعودة مرة دولة 

 الثامنة عشر .

 إجازة دورية براتب إجمالي وفق ما يحدده نظام املدارس.      .5

 لسياسة التأمين الصحي املتبعة في الدولة .      .6
ً
 الرعاية الطبية وفقا

  

 ( ميالدية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ مباشرة العمل.سنة واحدةمدة العقد )        7

سيتم منحك فترة اختبار مدتها ثالثة أشهر قابلة للتجديد ملدة مماثلة تبدأ من تاريخ مباشرة     8

مدته خمسة عشر  وزارةطلب إنهاء الخدمة خالل فترة االختبار بإخطار كتابي لل ويجوز  ,العمل 

 على األقل ساب
ً
 قة على تاريخ ترك العمل.يوما

يتعين عليك خالل فترة تعاقدك وبعد انتهاء التعاقد، عدم إفشاء أو استغالل أي معلومات      9

أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل إلى علمكم خالل فترة  لوزارة التعليم سرية تعود 

عملكم ، بموجب تعاقدكم أو أي عقد سابق ، كما يتوجب عليكم املحافظة التامة على سرية مثل 

 هذه املعلومات ، وأن تبذل في ذلك عناية الشخص العادي .

ير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية االلتزام بعدم مزاولة أي عمل للغير بمقابل أو بغ     10

 دون إذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي.

يتعين عليك احترام قوانين الدولة وأنظمتها وتقاليدها االجتماعية والدينية، واألعراف        11

 السائدة فيها

ارد البشرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العرض ، تسري أحكام قانون إدارة املو      12

 والقرارات املنفذة له ، وتعتبر أحكامه مكملة لهذا العقد فيما ال يتعارض مع أحكامه .

  

  

 وتفضلوا بقبول وافر التحية  ، ، ،

  

  


