
 فتح باب الترّشحات لوظيفة معلم/معلمة للغة العربية 
 

مدرسة الّسالم لتدريس اللغة العربية آلخر األسبوع التابعة للمركز الثقافي االسالمي بمدينة 
تعلن عن فتح باب الترّشحات لوظيفة معلم/معلمة للغة العربية بمعدل ثالث ساعات في  اككيب

 .األسبوع
 
 المسؤوليات األساسية للمعلّم -1
 . مجتحضير التوزيع الساعي والشهري والسنوي للبرنا  -
 .تحضير الدروس اعتمادا على دليل المعلم  -
 .المشاركة في تحضير كتاب التمارين للمستوى  -
 .مع احترام البرنامج المعتمد تنشيط الحصص  -
 .الدرس مع الحرص على سالمتهم وأثناءمراقبة التالميذ خالل فترات الراحة   -
 .التقييم المستمر للتلميذ حسب مواد الكشف  -
 .ولياء أسبوعيا و في الوقت المحددجبات وملخص الحصص لألإرسال الوا  -
 .متابعة سير الدروس دارةواإلملء التقرير األسبوعي حتّى يتسنّى لمنّسق المستوى   -
 .متابعة البريد االلكتروني للمعلم و الحرص على االجابة على رسائل األولياء أو االدارة و أسئلتهم في االجل المحدد  -
 .حانات و تعمير كشوف النقاط و ارسالها لألولياء مع احترام المواعيد القصوى للتصحيح و االرسالتصحيح االمت  -
المشاركة في تحضير تمارين االمتحان و ارسالها للمنسق قبل الموعد بوقت كاف حتّى يتّم تحضير النسخة النهائية   -

 .لالمتحان في الموعد المطلوب و ارساله لالدارة
 .اجتماعا سنويا) 12الى  10جتماعات المقررة من طرف االدارة (المشاركة في اال  -
 .المشاركة في التحضير لألنشطة المقترحة من طرف االدارة (مثل حفلة اخر السنة)  -
 .بالغياب المتكرر للتلميذ واألولياءاعالم االدارة   -
 .ما يدفعه للتفوقالكتساب الثقة في ذاته م وذلكبذل الجهد الالزم لتحقيق نجاح التالميذ   -
 .مساعدة المعلمين الجدد وتوضيح طريقة العمل لهم وكل ما يتعلق بالبرنامج  -
  .البيداغوجية المستوى واألهدافاحترام الرزنامة السنوية المقدمة من طرف االدارة   -

 
 لمسؤوليات االضافية للمعلّما -2
 .التواصل الحسن مع الزمالء و االدارة  -
 .االمتناع عن العنف اللفظي والجسدي احترام التلميذ و  -
 .تنظيم قاعة الدرس و تنظيفها قبل الخروج  -
 .المشاركة في الدورات المقترحة من طرف االدارة لتطوير مهاراته  -
 . احترام العقد الموقع مع االدارة و قيم العمل في مدرسة الّسالم  -
  .قيطالحرص على تحقيق العدل بين التالميذ في التعامل و التن  -

 
 الكفاءات المطلوبة للمعلّم -3
 شهادة جامعية في كفاءات التدريس أو في اللغة العربية  -
 من المستحسن خبرة في مجال التدريس  -
  

 :مالحظة
 يمكن اعتماد شهادة في مجال مماثل،

 يمكن اعتماد مزيج من الخبرات في مجال مماثل
 لتقديم ترشحاتكم، الرجاء ارسال

 السيرة الذاتية موضحاً فيها كامل المعلومات الشخصية والمؤهالت العلمية والخبرات العملية،  -
 نسخة من الشهادة الجامعية،  -
 .نسخة من الوثائق الرسمية الثبات االقامة  -

  ecolesalam@gmail.com الى عنوان البريد االلكتروني التالي
  

 في امان هللا


