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 مكــان التعییــن
" أبوظبي،  في  الفرنسیة  ماسینیـون المدرسة  مؤسسة  لوي  ا"، وھي  المباشرة  تحت  إلدارة 

ویدرسُ  بالخـارج،  الفرنسي  التعلیم  حوالي    لوكالة  من    1770بھـا  الروضة  طالباً  صف 
 . الصف الثاني عشــرإلى  األولى

 ومزدوجـة اللغات.  ، متحدة مدرسـة مدنیـة • إطــار العمـل
 مسـاعدة متخصصة في صفــوف الروضــة  بیــعة منصب العمــل ط

 والروضــة   مدیر(ة) المدرسـة اإلبتدائیة  المسؤول المبـاشر 
 مسـاعدة مدرس الصف في إعداد وتحضیر المواد واألدوات في الصف.  المھــام

 
 النشاطـات الرئیسیة 

 ضمـان نظـافة ورفاھیة وأمــن األطفـال،  •
 ـاء األمر، في عملیات التنسیق مع الفریق التربوي، المشاركة، عند اقتض •
 ضمـان مراقبة التالمیذ خالل تناول وجبة الغداء وخالل فترة القیلولة، •

 
 

خصائص منصب العمل  
 وقیــوده 

 
بیئة عمل فنیة تتطلب قدرة قویة على التأقلم والحس االستباقي واالحترازي،  واالنضباط  

 والتنظیم. 
 

یجب  و على ثقافات العالم،    ةً منفتحو،  ةُ ومعتمـد   للمنصب مختصةً   ة كون المترشحیجب أن ت
متعددة و للعمل في بیئة متطلبة  على استعداد تاٍم كون  ت وأن   التأقلمظھر قدرة كبیرة على تُ أن 

 . في التعامل مع اآلخرین ومثبتٍة یجب أن یتمتع بمھارات قویة  كما الثقافات. 
 وعلیھـا أن: 

 قاریر،اإللمام باألنشطة وتقدیم الت  •
 أن یكون لھـا خبرة في التعامل مع األطفـال الصغار،  •
 أن یكون لدیھـا حُس مؤكد بالمسؤولیة والعمل الجمـاعي.  •

 
 
 

 المؤھالت الدراسیة 

 شھــادة الثانویة العـامة (البكالوریـا) على األقل، •
 المنصب، خبرة في ) من ال02ما ال یقل عن سنتین ( •
 أمر ضروري، الدرایة بالنظام التربوي الفرنسي  •
 إجـادة اللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة أمر ضروري جـداً.  •
 القدرة على العمل الجمـاعي والتأقلم في بیئة العمل المتعددة الثقافات.  •

http://www.llm.ae/
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 الوثائق المطلوبــة 

 السیرة الذاتیة باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة،  •
 اء)،صورة شخصیة (بخلفیة بیضـ •
 خطـاب تعریف،  •
 شھادات العمل، •
 نسخ طبق األصل عن الشھادات وكشوف العالمات الخاصة بھـا،  •
 ، نسخة من جواز السفر •
 تأشیرة اإلقامة، إن وجدت، نسخة من  •

والمنح   الراتب البدالت  أو  الضرائب  احتساب  دون  الصافي  األساسي  الراتب  من  الراتب  یتكون 
 األخرى. 

 
 معلومـات إضافیة 

 . 2023ن السنة الدراسیة یجب شغلھ اعتباراً م اغٌر  المنصب ش •
 منصب بدوام عمل كـامل،  •
أعاله،   • إلیھا  المشار  الوثائق  جمیع  مع  للمنصب  الترشح  ملف  كامل  إرسال  یجب 

 https://llm.educationوالحصول على المعلومات في العنوان التالي: 
 

 
 

http://www.llm.ae/

