
 

 

 

 

 إعالن عن وظيفة مربية في مرحلة الروضة  

 :  تصنيف الوظيفة

  ربية روضة  ممساعدة 

 الفئة العمرية المطلوبة : 

 سنة  35 -18

المشروع: دعم التعليم في  

 مرحلة الطفولة المبكرة،  

مربية   :المسمى الوظيفى 

 عام دراسي    – شهر 12لفترة 

Full Time contract  

   عقد عمل سنوي 

مكان التطوع:  مؤسسة  

  بيت أطفال الصمود / مركز 

 قسم الروضة   - شاتيال

 الجهة الداعمة: 

الممولة  مؤسسة التعاون 

 منظمة اليونيسيف من 

 شهري   الراتب :300$

 

 أرقام للتواصل: 

03/734146 

  مخيم عنوان المؤسسة: 

 شاتيال 

ارسال السيرة الذاتية على  
 البريد األلكتروني التالي: 

zohour.akk@hotmail.com 

 

 تاريخ اإلعالن عن الوظيفة : 

 2021تموز   12 

 تاريخ نهاية اإلعالن : 

 2021 تموز 17

  

 

 

 -لوصف الوظيفي:ا

 تربوياً: 
 .وخروجهم منهااستقبال األطفال عند وصولهم للروضة  ▪
 داخل األركان التعليمية.  تربويةوالمواد ال التحضير األسبوعيمساعدة المربيات في إعداد  ▪
 لتفادي الحوادث.  الرحالت التعليميةوخالل  داخل المالعب وقت اللعبمراقبة األطفال  ▪
 تنظيم بيئة صفية آمنة تُتيح المجال لألطفال للتعلّم من خالل تقسيمه الى أركان تعليمية.   ▪
والمفاهيم العمل مع األطفال ضمن مجموعات صغيرة أو مع كل فرد آخذًة بعين االعتبار حاجات األطفال واألهداف   ▪

 . التي تُقدم خالل الحصة
 االلمام  بتحضير فيديوهات تعليمية ممتعة هادفة لتقديم مفاهيم وأهداف تعليمية خالل التعلم عن بعد. ▪

 قياس النمو والتعلّم خالل العام الدراسي.هم و ئأدا لتقييم مراقبة األطفال وتدوين المالحظات ▪

 بعين االعتبار أنماط التعلم.   آخذة سائل لتوافق جميع األطفالالووالتعليم تنويع طرق   ▪
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إدارياً:

 تُنفذ داخل الصفوف. لتكون ملّمة باالنشطة التربوية التي التنسيق مع جميع المربيات داخل الروضة  ▪
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 ثقافية. التربوية والالنشطة ابتحضير تنفيذ مهام أخرى لها عالقة  ▪
 .  االلتزام بكافة بنود النظام الداخلي للجمعية ▪
 المشاركة في دورات تدريبية مع المؤسسة ومساعدة المربيات الجدد بهدف نقل الخبرة وتطوير الكادر.  ▪
 .  المركزمهام أخرى لها عالقة بعمل تنفيذ  ▪

 

 

 المؤهالت المطلوبة: 

 ميّة والخبرات  يالمؤهالت العل
 

 من معاهد معترف بها في لبنان.  تربية حضانية TS.  .دبلوم جامعية في التربية أو شهادة -
 خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في العمل كمربية اطفال. -
 الطفولة المبكرة.تعتبر الدورات التدريبية المكثفة ضرورية لتأهيلها للعمل في مجال  -
 خبرة في التعامل مع األطفال في مرحلة الطفولة الُمبكرة وتطبيق سياسة حماية الطفل. -
 حاصلة على شهادة قيادة الحاسوب ولديها القدرة على استخدام البرامج التالية بمهارة عالية: -

  ((Windows – Word - Excel - PowerPoint  . 
 
:المهارات  

 الموسيقى والدراما والرسم وغيرها.  لالفنون مث مهارات في  -
 مهارات جيدة في تصميم واعداد الوسائل التعليمية الحديثة والمناسبة.  -
 مهارات استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية والتفاعلية.   -
 روح التعاون اإليجابية مع فريق العمل وكادر المؤسسة.  -
 مع األطفال وأسرهم. التواصلمهارات  -
 حس المسؤولية تجاه األطفال وتجاه عملها. -
 الى أي جهة سياسية.  أو االنتماء دون االنحياز انتماء للقضية الفلسطينية -
 كورونا  جائحةية حول وتوعالقدرة على القيام ببرامج  -
 لالستجابة لوباء كوروناالروضة واألهل بعملية االجراءات الوقائية أطفال دعم  القدرة على -

 


