
 2018إعالن للتوظیف في معسكر اللغة العربیة لصیف 

 یحتاج معسكر العربیة لألتراك بمقره في اسطنبول اآلسیویة لكادر یقوم بإجراء العملیة التعلیمیة..

 أوال: معلمات متخصصات في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا..

تركیة لیرة آالف  4000و  3000یوما بین  45یتراوح راتب المعلمة المتخصصة التي تحمل شھادة اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا  لمدة 

 حسب مجھودها ونجاحھا في أداء وظیفتھا.

 ثانیا: مساعدات للمعلمات

 ة حسب مجھودها ونجاحھا في أداء وظیفتھاتركی آالف لیرة 3000و  2000یوما بین  45یتراوح راتب المعلمة المساعدة لمدة 

بیئة  یقدم المعسكر برنامج الفھم والمحادثة بشكل مكثف للطالبات وذلك بإقامتھن في مبنى المعسكر خالل فترة التعلیم من أجل تكوین -

 عربیة من خالل سیر الحیاة الیومیة .

 مساعدة المعلمة.یقدم المعسكر امكانیة السكن المجاني ووجبتین في الیوم للمعلمة ول -

 للمتقدمات. والنجاح في أداء الوظیفة تصرف الرواتب حسب المواصفات العلمیة -

 .لذلك ال یجب أن یكون الراتب في الدرجة األولى برنامج المعسكر تطوعي ولیس ربحي -

 للمزید من التفاصیل یرجى مراجعة الموقع أدناه -

 www.hamzali.org  - 

عبر برنامج في الھواتف  ا ثم تصویرها بالماسح الضوئيوالتوقیع علیھئتھا بخط الید تعبو  أدناه  االستمارة طبععلى الراغبات بالتقدیم للعمل 

 : وارسالھا لإلیمیل التالي  (camScannerیسمى )

turklericinarapcakampi@gmail.com 

 لن یؤخذ بعین اإلعتبار.في حال ارسال الطلب لغیر هذا العنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hamzali.org/


 استمارة طلب اإللتحاق بالعمل للمعلمات والمساعدات 

  الجنسیة........................................... ................................ رقم الھویة.......................................سم واللقب.............اإل

 الحالة االجتماعیة...........................................مكان المیالد.................................... ...............................تاریخ المیالد.....

 للعمل........................................................تاریخ انتھاء اإلقامة........................................................هل اإلقامة مرخصة 

 البناء والشقة:...............العنوان الدائم: حي:.....................................................شارع............................................ رقم 

 ...........................................................اإلیمیل..............................واتس مع المفتاح الدوليالمنطقة..........................رقم ال
 

  

 الكلیة/المعھد/المدرسةالجامعة/ التخصص  تاریخ التخرج  التقدیر 

         

  

  .......................هل تعملین حالیا؟ نعم......ال.....إذا تعملین فضال أكملي المعلومات التالیة:       جھة العمل.................................... 

نیة بالعمل...............المنطقة................................مسمى الوظیفة..........................تاریخ البدء.......................رقم الجھة المع   
  

 

  

  .......................هل عندك تجربة في سلك التعلیم بصفة عامة؟ أین وكم سنة؟......................................................................... 

 سنة؟........................................................................................هل عندك تجربة في تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا؟ أین وكم 

 هل تجدین صعوبة في التحدث بالفصحى؟..................في أول درس للطالبات غیر العربیات ماذا تدرسین وكیف تھیئینھن لتقبل تعلم 

  ..........................................................................................................................العربیة؟................................ 

  

  ..................... هل ترغبین اإلستفادة من المبیت في سكن الطالبات ؟ما سبب ذلك؟...................................................................

..................................................................................................................................................................  

  
 

  

  المعلمة التي لیس لدیھا تجربة في تدریس العربیة لغیر الناطقین بھایمكنھا طلب اإللتحاق كمعلمة مساعدة في المركز. 

 المطلوب من المعلمة المساعدة المبیت في المركز . 

 الدوام في النھار من الساعة الثامنة والنصف حتى الخامسة مساًء.  

 دوام آخر األسبوع من یوم الجمعة منذ الساعة الرابعة حتى التاسعة لصباح اإلثنین. 

  یتم التعریف بالبرنامج ومنھجھ وأسلوبھ في التعلیم ویقام بتجربة المعلمة خالل األیام الثالثة األولى لبرنامج المركز. 

  

  أتعھد أنا الموقعة أدناه أن المعلومات المدونة بھذه اإلستمارة صحیحة, وأتحمل المسؤولیة الكاملة في حالة عدم صحتھا. 

 ......................واللقب:....................................................التوقیع.............................التاریخ.......................اإلسم 
 

 


