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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
 الجذابة. ستفادة من ظروف االستقبال والعمل اال •

 مسـاعد(ة) تربیة، عضو في فریق شؤون الطلبــة طبیــعة منصب العمــل 
 المستشار الرئیسي للتربیة  المسؤول المبـاشر 

ضمــان تأطیر وأمن الطلبة (عند الدخول والمغادرة)، المتابعة، فترة االستراحة (الفسحة)،   المھــام
وال الورشات  المناوبة  (كالنوادي،  الطلبة  دراسة  شؤون  تنشیط  في  المساھمة  دراسات. 
 واألنشطة). 

 
 
 

 النشاطـات الرئیسیة 

 استقبال الطلبة واإلنصات إلیھم، •
 العمل الجمـاعي في قسم سؤون الطلبة،  •
 اإلشراف على الطلبة ومراقبة حركـاتھم وأمنھم،  •
 مراقبة غیابات الكلبة وتأخراتھم،  •
 دور المرجعي للصف، التنشیط). الدور التربوي (ال •

 
 
 

خصائص منصب العمل  
 وقیــوده 

 
ً منفتحو،  یجب أن یكون المترشح للمنصب مختصا ومعتمـداُ  یجب أن  و على ثقافات العالم،    ا

 متعددة الثقافات.  ووأن یكون جاھًزا للعمل في بیئة متطلبة    التأقلمظھر قدرة كبیرة على یُ 
 

 كما یتطلب المنصب: 
 المبني على الجدیة، واإلنصات لآلخرین واحترامھم،  العمل الجماعي  •
خالل   • المنصب  أنشطة  مختلف  وفي  العمل  ساعات  احترام  في  والمواظبة  الدقة 

 الیوم، 
 االحترام التام لواجب التحفظ، •
 االنضباط وحس التنظیم.  •
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 كما یجب أن یكون لدیھ/ لدیھا، خصائص مركدة للتعامل مع اآلخرین، و: 
 حكم واإلنصات للطلبة، إبداء القدرة على الت •
 القدرة على المبادرة في إنجـاز المھام الموكلة لھ/ لھـا،  •
 امتالك حس مؤكد للمسؤولیة وروح العمل الجماعي.  •

 
 
 
 
 

 المؤھالت الدراسیة 

 شھـادة الثانویة العـامة (البكالوریا)،  •
 أمر ضروري، الدرایة بالنظام التربوي الفرنسي  •
 المستخدمتین في المدرسة: الفرنسیة واإلنجلیزیة،  إجـادة اللغتین •
 القدرة على العمل الجمـاعي والتأقلم في بیئة العمل المتعددة الثقافات.  •
 الخبرة المھنیة في استقبال األطفـال،  •
الفیدیوھات   • تحریر  أوفیس،  مایكروسوفت  حزمة  (كاستخدام  الحاسوبیة  الكفاءات 

 والصور). 
 
 
 

 الوثائق المطلوبــة 

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

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

 
 معلومـات إضافیة 

أن یصبح شاغراً  • المحتمل  من  أو  حالیاً  یجب شغلھ المنصب شاغٌر  من    ،  اعتباراً 
 . 2023السنة الدراسیة 

 ،دوام جزئي /منصب بدوام عمل كـامل  •
أعاله،   • إلیھا  المشار  الوثائق  جمیع  مع  للمنصب  الترشح  ملف  كامل  إرسال  یجب 

 https://llm.educationى المعلومات في العنوان التالي: والحصول عل 
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