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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 •

 موظف مصدر المعلومات والتوجیھ  طبیــعة منصب العمــل 
 نائب(ة) مدیر(ة) المدرســة/مدیر(ة) المدرسـة   المسؤول المبـاشر 

تنظیم وتطبیق    موظف مصدر المعلومات والتوجیھتحت إشراف مدیر(ة) المؤسسة، یتولى   المھــام
 متعلقة بالتوجیھ  سیاسة المؤسسة ال

 
 
 

 النشاطـات الرئیسیة 

 التنشیط مع األساتذة وفریق اإلدارة في جلسات إبالغ عائالت الطلبة،  •
 تطبیق قسم التوجیھ من مشروع المؤسسة والمسار الدراسي المستقبلي،  •
تطبیق ومتابعة نتائج مشروع تنظیم مراحل المالحظة داخل المؤسسة في الصف   •

 ساتذة الرئیسیین، العاشر بالتنسیق مع األ
 الحفاظ على الوثائق،  •
 نشر المعلومات المتعلقة بأھم األحداث التي لھا عالقة بالتوجیھ،  •
 إدارة تسجیل الطلبة عبر منصة "آجورا" اعتبارا من الصف العاشر،  •
 إعداد تطبیق "باركورسوب" ضمن إطـار متابعة الطلبة،  •
 لیم الفرنسي بالخارج، وكالة التع  -تطبیق ومتابعة مشروع التبادل ایھ دي ان •
مع   • والمقابالت  الفردیة  المقابالت  المؤسسة:  مشروع  وتنفیذ  إعداد  في  المشاركة 

 عائالت الطلبة، 
تقدیم المشورة ومتابعة ملفات الترشح ما بعد شھادة الثانویة العامة "البكالوریا: في   •

 فرنسـا (عبر تطبیق باركورسوب) وفي الخـارج،
 لنشر اللغة والثقافة الفرنسیتین،المشاركة في المھمة العامة   •
 إنشـاء ومتابعة شبكتي "ألومني" و"ألومناي" في مدرسة لیسیھ لوي ماسینیون،  •
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خصائص منصب العمل  
 وقیــوده 

ً منفتحو،  یجب أن یكون المترشح للمنصب مختصا ومعتمـداُ  یجب أن  و على ثقافات العالم،    ا
 متعددة الثقافات. وا للعمل في بیئة متطلبة  وأن یكون جاھزً   التأقلمظھر قدرة كبیرة على یُ 
 

التنظیمیة   والنصوص  للتوجیھ،  السیاسیة  للرھانات  كافیة  إجـادة  المنصب  یتطلب 
متاسبة الملیئة باالختصارات  واإلجراءات المعقدة بعض األحیـان وكذا استخدام المفردات ال

 الكثیرة. 
 
 
 

 المؤھالت الدراسیة 

 ما یعادل ذلك، شھـادة في التدریس، التوثیق أو  •
 الدرایة بالنظام التربوي الفرنسي أمر ضروري،  •
 إجـادة اللغتین المستخدمتین في المدرسة: الفرنسیة واإلنجلیزیة،  •
 إجـادة استخدام الحواسیب والبرامج المكتبیة،  •
 القدرة على التواصل بشكل فعال مع الطلبة وعائالتھم، •
 ر والدبلوماسیة، القدرة على تنظیم الذات، والتأقلم وإبداء الصب •
 یُفضل امتالك خبرة في منصب معادل في مؤسسة فرنسیة.  •

 
 
 

 الوثائق المطلوبــة 

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

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

 
 معلومـات إضافیة 

یصبح   • أن  المحتمل  شغلھشاغراً المنصب  من  یجب  الدراسیة    ،  السنة  من  اعتباراً 
2023 . 

 ، جزئيمنصب بدوام  •
ملف   • كامل  إرسال  أعاله،  یجب  إلیھا  المشار  الوثائق  جمیع  مع  للمنصب  الترشح 

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

http://www.llm.ae/

