
 
 
 
 
 

Human Resources Department 
Job Vacancy Announcement  

 

Job Title           : MYP Design and Arts Teacher   
Grade Levels   : Middle Years (Grades 6- 10)      
Reports to       : MYP Coordinator  
Job Status       : Part Time Job  
Language of Instruction : English 

Job Purpose 
The MYP Design and Arts teacher will provide effective and proactive MYP teaching and 
learning through inquiry based learning invitations and experiences that incorporate clear 
learning objectives through differentiated instruction to students of mixed abilities and 
interests, within the framework of the school’s Mission, Vision, Core Values, touchstones 
for Learning, Culture, and the International Baccalaureate (IB) Programs. 
The MYP design and arts teacher must possess the skills and knowledge that would help 
students to: 

In Design: 
 apply practical and creative thinking skills to solve design problems 
 explore the role of design in both historical and contemporary contexts 
 consider their responsibilities when making design decisions and taking action 

In Art: 
 understand how the arts play a role in developing and expressing personal and 

cultural identities 
 appreciate how the arts innovate and communicate across time and culture  
 become informed and reflective practitioners of the arts 
 experience the process of making art in a variety of situations 
 explore, express and communicate ideas  
 develop self-confidence and self-awareness through art experiences 
 appreciate lifelong learning in and enjoyment of the arts. 

Qualifications  

 Degree: BA/BS, MS/MA Degrees 
 Major:  Mechatronics, STEM education, Digital Design, Product Design, 

Computer Science, Fine arts, Visual arts. 
 Years of experience: From 2 to 5 
 Languages: English- Arabic 

Preferred Qualification: 

 Training and experience in the International Baccalaureate PYP, MYP, or DP 

Requirements  

         •CV  •Copy of the earned Degree  •Three reference letters  
 

Job Info 

 Working place:    Al-Hayat International School (HIS)-Aramoun - Lebanon   
 Working days:     Weekdays (from Monday to Friday) 
 Working hours:   From 7:25 AM to 3:30 PM 
 Other benefits:    Transportation Allowance and Social Security 

 
 

  



 
 
 
 
 

 دائرة الموارد البشريّة
 ملّخص شاغر وظيفي

 

 التصميم والفنون ـة/معلم :المسمى الوظيفي  
 قسم السنوات المتوسطة:             لقسما

 مديرة المناهج/ منسقة المرحلة المتوسطة  :   لىإ تقدم التقارير
 دوام كامل :         طبيعة الدوام 
   : اإلنكليزية لغة التدريس

 
 الغرض من الوظيفة
السنوات المتوسطة تعليًما فعاًًل واستباقيًا في السنوات المتوسطة من خالل الخبرات في  ـة التصميم والفنون/يقدم مدّرس

يز للطالب ذوي القدرات واًلهتمامات االتي تتضمن أهدافًا تعليمية واضحة من خالل تعليم متمالقائمة على اًلستقصاء 

 (.IB)المختلفة، في إطار رسالة ورؤية المدرسة  والقيم األساسية ، والثقافة ، وبرامج البكالوريا الدولية 
 :أن يمتلك المهارات والمعارف التي تساعد الطالب على والفنون ة التصميم/على مدرس

 :في التصميم    

 ر العملية واإلبداعية لحل مشاكل التصميمتطبيق مهارات التفكي. 

 ر التصميم في المجال المعاصر والتاريخياستكشاف دو. 

 تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات والعمل بها. 

 :في الفنون   

 الشخصية والثقافية تطوير وتنمية هويتهم. 

 دور قسم الفنون في تطوير الثقافة والتواصل شرح. 

 .التمّرس في الفنون 

 في صناعة الفنَعَمِليَّة تجربة نوعية  خوض. 

 والتعبير عنها األفكار وطريقة توصيلها استكشاف. 

 من خالل الفنوعيهم الذاتي و تنمية ثقتهم بنفسهم. 

  ياةحالتعلم مدى لل بالفنون وممارستهمالتمتع . 

 
 مؤهالت

 .ماجستير/ بكالوريوس : الشهادة •

م تصمي التصميم الرقمي، ،(علوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتال)  STEM تعليم الميكاترونك،: التخصص •

 .فنون الجميلة، الفنون البصريةال علوم الحاسوب، ،المنتجات

 .سنوات 5 إلى 2 من: الخبرة سنوات •

 .لعربيةوااإلنجليزية : اللغات •
 :المؤهالت •

 .الخبرة في البكالوريا الدولية اًلبتدائية أو السنوات المتوسطة  •

 
 المتطلبات

 . رسائل تزكية من معرفّين مهنّيين 3•                      .نسخة عن الشهادة الجامعية•                    .السيرة الذاتية• 
 

 معلومات الوظيفة
 

 .لبنان –عرمون   - HISمدرسة الحياة الدولية  :مكان العمل• 
 (.من اإلثنين إلى الجمعة)أيام األسبوع : أيام العمل• 
 .عصراً  3:33صباحاً إلى  7::5من : ساعات العمل• 
 .جتماعيبدل مواصالت وضمان ا: فوائد أخرى• 

 
 


