
 
 
 
 
 

 

Human Resources Department 
Job Vacancy Announcement  

 
Job Title:   MYP & DP Individuals & Societies Teacher (Bilingual) 
Grade Levels:    Middle Years (Grades 6- 10)      
Reports to:        I&S Team Leader / MYP Coordinator    
Job Status:         Full Time Job  
 

Job Purpose 
The Individual & Societies Bilingual 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. 

 
Qualifications  

 Degree: BA/BS, MS/MA Degrees 
 Major:  Social Studies +Teaching Diploma  
 Years of experience: From 2 to 5 in Middle Years Classes 
 Languages: English- Arabic 

 
Preferred Qualification: 

 

 Training and experience in the International Baccalaureate MYP and DP 

 Knowledge in Lebanese program- Cycle 3 
 

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 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 ملّخص شاغر وظيفي
 قسم الموارد البشرية

 
 

 باللّغتين العربية واالنجليزية اجتماعيات ـة/ معلم  :   ىّالوظيفيالمسمّ 
 قسم السنوات المتوسطة:ّّّّّّّّّّّّّلقسما

 منسقة المرحلة المتوسطة قائد/ة فريق مادة االجتماعيات /  : لىّّإ تقدمّالتقارير
  دوام كامل:        الدوامّطبيعةّ

 
 الغرضّمنّالوظيفة

في السنوات المتوسطة تعليًما فعااًل واستباقيًا في السنوات المتوسطة من خالل الخبرات  مادة االجتماعيات يقدم مدّرسـة/ ـة

القائمة على االستقصاء التي تتضمن أهدافًا تعليمية واضحة من خالل تعليم متمايز للطالب ذوي القدرات واالهتمامات 

 (. IB)افة ، وبرامج البكالوريا الدولية المختلفة، وذلك في إطار رسالة ورؤية المدرسة والقيم األساسية ، والثق
 
 مؤهالت

 . ماجستير / بكالوريوس : الشهادة• 
 . دبلوم في التعليم+ الدراسات االجتماعية: التخصص• 
 العاشر(. -من ضمن المرحلة المتوسطة )السادس سنوات 5إلى  2من : الخبرة سنوات• 
 . العربية -اإلنجليزية : اللغات• 
 

 : المؤهالت
o  مرحلة الثانويوسنوات المتوسطة لمرحلة الالخبرة في البكالوريا الدولية . 

o البرنامج اللبناني. -خبرة في منهاج الحلقة الثالثة 

 
 المتطلبات

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

 
 معلوماتّالوظيفة

 

 .لبنان –عرمون   - HIS مدرسة الحياة الدولية : مكانّالعمل• 
 (. من االثنين إلى الجمعة)أيام األسبوع : أيامّالعمل• 
 .عصراً  3:30صباحاً إلى  7:25من : ساعاتّالعمل• 
 .بدل مواصالت وضمان اجتماعي: فوائدّأخرى• 

 
 
 
 
 

 


