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 مدرسة إلفتح مديرإ عالن عن وظيفة 
 

 ؟من نحن
ي برخن أوب زوم وضواحيها.  والتعليميةمن مهام جمعية الفتح االهتمام بالشؤون الدينية واالجتماعية 

ن فن   للمسلمي 
ي ها تانطالق منذ الفتحما زالت مدرسة 

اوح أعم ،ذ تلمي 300أكثر من  خاصة بها. ال تها مكانتحتل  1979عام فن ن ما ارهم تثر  4 بي 

اف وأحد كل يوم سبت مدرستنا   عىليتوافدون ، نةس 12و ن  (،متطوع)ة ومعلمةمعلم  18فريق مكون من  تحت إشر  محاولي 
ي تالميذنا، حيث  . لهؤالء األطفال الكامنة قدراتالإثراء  قصارى جهدهم

 الصدقيكون نسىع جاهدين لتنمية قيم اإلسالم فن
ام ام ات و الذ والرحمة واحثر هكّل ذلك انطالقا من القرآن  اآلخرين وقبول االختالفات أمًرا أساسًيا. احثر

ّ
 . والسن

 
 طبيعة العمل

ي لجنة التعليم ل
ة عن المدرس األول المسؤول ستكونبما أنك  . الفتح جمعيةمن مسؤولياتك إدارة المدرسة وتمثيلها كعضو فن

ن  من واجباتكف واصل مع أهالي التالميذ بطريقة مهنية من مهامك التن كما أ . دتهموقيا والمعلماتالتواصل مع المعلمي 
بمساعدة من لجنة العمل عىل تجديد المسار التعليمي الجاري  ستواصل . والتحدياتالمواقف الصعبة  عدم تجنبكو 

ي  هنجز وستالتعليم 
 والمهاراتتطوير القدرات  من المهام األساسية للمدير أيضا  . مدرسية جديدةتنظيمية خطة  شكل فن

ن  دريسيةالت امج المن وإثراءنة أولياء التالميذ تأسيس لج ،والمعلماتللمعلمي   ،واقعمع  تفاعلية تتوافقهج الدراسي بثر
 . والمجتمع ،وذوي  همالتالميذ، ومتطلبات 

 
 ما الذي نبحث عنه؟

  تبنيها  عىل وتعمل اإلسالميةللهوية  الفتحجمعية  مع رؤية فقا تم تكونأن . 
  

ً
 أن تكون متعاطفا

 
ن  ذوي  همو ميذ االصغاء للتال  حسنوت  . والمدرسي 

  ن األ ي م   وأن شخاصأن تؤلف بي 
 فن
ً
ورة. سائلة تكون جريئا  اآلخر عند الضن

 ي تواصلك م أن
ي التواصل.  وأنع اآلخرين تكون واضحا فن

 تكون لك القدرة عىل التعامل مع أساليب مختلفة فن
  ن العربية الفصىح ي ب والهولنديةأن تتقن اللغتي 

 . مستوى كافن
 من نفسك أ 

ً
 يكون باستطاعتك أخذ القرارات السليمة.  وأنن تكون واثقا

 نتقادهم. أن تكون متعاونا مع اآلخرين مع الجرأة عىل ا 
  د المعارف ي تتوافر  والمهاراتأن ترص 

ن  عند التر حسن المدرسي 
 
 المدرسة ككل.  لتستفيد منها توظيفها  وت

 ي وظيفة قيادية يستحسن
ة سابقة فن  . عليميةت أن تكون لديك ِخثر

 ي بيئة تعلم  بإمكانك
افية. بكل مواصلة تطوير ذاتك فن  احثر

 
 ؟عرضنا ما هو 
  تلميذ 300مدرسة تضم أكثر من 
 ي عائىلي  جو عمل  وي. حي وفريق وإيجابر
  .وجود مجال لتطوير الذات 
  .ي كامل نموها

 مدرسة فن
  .ن لمدة أطول  التوظيف سيكون لمدة سنة واحدة مع احتمال تعيي 

 
 التقديم لطلب الوظيفة

تك  ي بإمكانك التقدم عىل طلب الوظيفة عن طريق رسالة مرفقة ببيان سث 
م  2021تّموز -ليويو  11أجل أقصاه يوم  الذاتية فن

ّ  عثر  ي
وبن يد إلكثر    directeur madrassa sollicitatieالرسالة: موضوع  bestuur@masjidelfeth.nl الثر

 
ي أعاله. 

وبن يد االلكثر  عن الوظيفة استخدم عنوان الثر
 لمعلومات أكثر
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