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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 •

 إبتدائیة  ة أستــاذ(ة) مدرس  طبیــعة منصب العمــل 
 والروضــة   مدیر(ة) المدرسـة اإلبتدائیة  المسؤول المبـاشر 

 رعایــة األطفال في المدرسة األساسیة.  المھــام
 
 
 

 النشاطـات الرئیسیة 

 السـاریة،  وفقاً للمقررات الدراسیة الفرنسیةالتدریس   •
 المتابعة البیداغوجیة والتربویة للطلبـة، •
 المشـاركة في إعداد وتنفیذ مشروع المؤسسة،  •
• ) البیداغوجیة  االجتماعات  مختلف  في  الطلبة  كالمشـاركة  أمور  أولیاء  اجتماعات 

األساتذة اجتماعات  مع  الدراسیة،  المرحلة  اجتماعات  المدرسین،  اجتماعات   ،
 وما إلى ذلك...)  المدرسة

 المشاركة في المھمة العـامة في نشر اللغة والثقافة الفرنسیتین،  •
 
 

خصائص منصب العمل  
 وقیــوده 

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

بیئة متطلبة    التأقلمظھر قدرة كبیرة على  یُ  للعمل في  الثقافات.  ووأن یكون جاھًزا  متعددة 
على  ما  ك قادًرا  یكون  وأن  اآلخرین  مع  التعامل  في  قویة  بمھارات  یتمتع  أن  قیادة  یجب 

 مشاریع تعلیمیة مبتكرة.  واإلشراف على 
 

یكونكما   أن  ذ   المترشح  یجب  التربوي  التفكیر  على  في  ي  قادًرا  بالصلة  یتعلق  تقییم  ما 
معلًما)    11(   دریسي التداخل الفریق    الجماعي ي للعمل  فعلب وأن یكون لدیھ استعداد  الطال

على عالقات مفتوحة مع    المحافظـة  علیھ   یجب ووكذلك ضمن الفرق التربویة والتعلیمیة.  
 . أولیـاء أمور الطلبة

 

http://www.llm.ae/
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 المؤھالت الدراسیة 

لشھادة نجاح في مسابقة توظیف مدرسي المراحل  حامل    (ة) (ذكر أو أنثى)أستاذ  •
 االبتدائیة من وزارة التربیة الوطنیة (أو ما یعادلھـا)، 

 التدریس أو مؤھل دراسي للعمل كأستاذ،شھـادة البكالوریوس في  •
 سنوات)، 3بما ال یقل عن ( في المرحلة االبتدائیة  تدریس الخبرة في  •
 ري، أمر ضروالدرایة بالنظام التربوي الفرنسي  •
 كفاءات تدریسیة وبیداغوجیة مشھود بھـا بإثباتاٍت، •
   القدرة على العمل الجمـاعي والتأقلم في بیئة العمل المتعددة الثقافات.  •
 الفرنسیة أمر ضروري جـداً.  إجـادة اللغة •

 
 
 

 الوثائق المطلوبــة 

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

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

 
 معلومـات إضافیة 

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

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

 https://llm.educationلي: والحصول على المعلومات في العنوان التا
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