
 

 

 

                        

 

      إعالن عن وظيفة مربية في مرحلة الروضة           

 الفئة العمرية المطلوبة :   ربية روضة م:  تصنيف الوظيفة

 سنة  40 -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: 

 شاتيل 

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: 
 

 .  سنوي  / أسبوعي   / يومي  تحضير الوحدات التعلمية بشكل ▪
   وتأمين بيئة مريحة  ومحفزة.  وضع قوانين للصف بالتشارك مع األطفال ▪
وسائل اإليضاح لتعزيز الوحدات التي تهدف الى نمو الطفل من خالل تحضير  تخطيط وتنفيذ األنشطة التعليمية و ▪

   . ةاالسبوعي االنشطةتحضير وتنظيم 
   تحضير فيديوهات تعليمية ممتعة هادفة لتقديم مفاهيم وأهداف تعليمية خالل التعلم عن بعد.  القدرة على ▪
 لتفادي الحوادث.  التعليميةالرحالت وخالل  داخل المالعب وقت اللعبمراقبة األطفال  ▪
 بيئة صفية آمنة تُتيح المجال لألطفال للتعلّم من خالل تقسيمه الى أركان تعليمية.   خلق ▪
والمفاهيم العمل مع األطفال ضمن مجموعات صغيرة أو مع كل فرد آخذًة بعين االعتبار حاجات األطفال واألهداف   ▪

 . التي تُقدم خالل الحصة
 لمالحظات لقياس النمو والتعلّم خالل العام الدراسي.مراقبة األطفال وتدوين ا ▪
 بعين االعتبار أنماط التعلّم.    ةآخذ جميع األطفال مع وافقتسائل لتالووالتعليم تنويع طرق  ▪
 . وقدراتهم األطفال مع  وافقتوسائل التعلّم لترق التعامل مع األطفال وتنويع تنويع ط ▪
ومتابعتها مع المربية   لمالحظات الحقا في بطاقات تقييمجميع النواحي لتدوين اُمراقبة وتقييم أداء األطفال من   ▪

 تعليمية.   في حال وجود مشاكلاألهل  والتواصل معاألولى 
 

mailto:zohour.akk@hotmail.com


 

 

 

 

 
 -إدارياً:

 
 تحديد األطفال ذوي الحاجات الخاصة إلحالتهم الى مختصين.  ▪
 التربوية واالجتماعية والصحية. تحضير وتنفيذ لقاءات األهالي الفصلية ومناقشة أمور األطفال  ▪
 المشاركة في دورات تدريبية مع المؤسسة ومساعدة المربيات الجدد بهدف نقل الخبرة وتطوير الكادر.  ▪
 الدارة الروضة.جمع األقساط من األهل وتسليمها  ▪
 تنفيذ مهام أخرى لها عالقة بعمل المركز.  ▪
 . للمؤسسةااللتزام بكافة بنود النظام الداخلي  ▪
 

 - المؤهالت المطلوبة:

 -:المؤهالت العلميّة والخبرات 
 

 كحد أدنى من معاهد معترف بها في لبنان.   تربية حضانية .TS  دبلوم جامعية في التربية أو شهادة -
 .في العمل كمربية أطفال سنوات 3تقل عن   ال خبرة -
 -:ولديها القدرة على استخدام البرامج التالية بمهارة عالية قيادة الحاسوبحاصلة على شهادة  -

( (Windows – Word - Excel - PowerPoint  . 
 تعتبر الدورات التدريبية المكثفة ضرورية لتأهيلها للعمل في مجال الطفولة المبكرة. -
 وتطبيق سياسة حماية الطفل.خبرة في التعامل مع األطفال في مرحلة الطفولة الُمبكرة  -

 
:المهارات  

 الموسيقى والدراما والرسم وغيرها.  لمهارات في الفنون مث  -
 مهارات جيدة في تصميم واعداد الوسائل التعليمية الحديثة والمناسبة.  -
 مهارات استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية والتفاعلية.   -
 وكادر المؤسسة. روح التعاون اإليجابية مع فريق العمل  -
 وذويهم. مع األطفال  لتواصلمهارات ا -
 حس بالمسؤولية تجاه األطفال وتجاه عملها. -
 انتماء للقضية الفلسطينية دون االنحياز أو االنتماء الى أي جهة سياسية.  -

  .كورونا جائحةية حول وتوعالقدرة على القيام ببرامج  -
 االجراءات الوقائية لالستجابة لوباء كوروناالروضة واألهل بعملية أطفال دعم  القدرة على -

 


