
 

 مطلوبي  ن

 المؤسسة عن

م المطلوبة الموارد  لتوفي   نفسها  هنديڤ ياد  مؤسسة تكّرس
ّ
م وديمقراط   حيوي سليم، كمجتمع  إرسائيل دولة لتقد ز  جميع لصالح الفرص، تكافؤ  وبمبدأ  اليهودية بالقيم يلي 

ية  األعمال  طريق  هنديڤ  ياد   تتابع وبذلك.  سكانها  ز .  روتشيلد   لعائلة  الخي 
ّ
ز   كما .  األكاديم    التفّوق  البيئة،  التعليم،  عىل  الصندوق  يرك

ّ
ّ   المجتمع  عىل   الصندوق  يرك  يدعم.  العرب  

ه  أنشطة  الصندوق زّ ّ   المتيز     التذكارّية  والحدائق  الطبيع 
    اإلرسائيلّية  الوطنّية  المكتبة  مع  ويتعاون  هنديڤ  رمات  فز

ة  فز
ّ
دها   خط

ّ
 الوطنّية  بالمكتبة  يليق  جديد   مقر    بناء  تتضّمن  تجد

   اإلرسائيلّية
ين الحادي القرن فز ورّية لالحتياجات وعرصّية إبداعّية ناجعة، تغطية توفي   ندعم نحن. والعشر ّ  للمجتمع الرصز  . اإلرسائيىل 

وع مدير  اكة مشر    الشر
 لدفع" هنديف ياد " صندوق أنشأها  الت 

   العلم   التفوق
 
 العرب    المجتمع ف

اكة عن نبذة  الشر

ة السنوات شهدت ا  األخي 
ً
ًبا  تزايد ز  العرب الطالب لعدد  به مرحَّ ز  الطالب عدد  أن غي  . والعلوم الهندسة فروع لدراسة يسّجلون ممن وخاصة بالجامعات المنخرطي   الجامعيي 

ز  العرب    المتفوقي 
ز  الطالب عن الحديث عند  خاص بوجه الحقيقة هذه صحة وتتجىل. نسبًيا  متدنًيا  زال ما  والعلوم الهندسة مجاالت فز  األكاديمية الدرجات عىل الحاصلي 

    المرموقة  الوظائف  وأصحاب  العليا 
    التدريسية  الهيئات  وأعضاء( الهايتك)  العالية  التقنيات  صناعة فز

 إلحداث  نتطلع  إننا .  العرب     المجتمع  أبناء  من  العال    التعليم  مؤسسات  فز

    ملحوظ  تغيي  
    الكفاءات  لديهم  تتوفر   ممن  الطالب  دفع  خالل  من  الوضع  هذا   فز

( والرياضيات  ةوالهندس  والتقنيات  العلوم) STEM دراسات  ضمن  التفوق  لتحقيق  تؤهلهم  الت 

  
   باالنخراط وانتهاء   اإلعدادية المدارس من ابتداء   التعليمية المراحل مختلف فز

اكة هذه وتربط. األكاديمية المؤسسات فز ز  ما  الشر ية جهات بي   ياد " صندوق مثل مختلفة خي 

ز   تعليمية  وجهات"  هنديف اكة  تسع  حيث  صناعة،  ورجال  وأكاديميي      ملموسة  زيادة  لتحقيق  الشر
ز   العرب  الطالب  عدد   فز  الدافعية  يملكون  ممن  األكاديم    التعليم  إل  المنضمي 

   للتفوق والقدرة
 .STEMـ مجاالت مختلف دراسة فز

اكة وتعمل    الرسم   الدوام خارج تعليمية برامج دعم عي   الشر
ز  طالًبا  تستهدف العلوم فز    العرب    المجتمع من متفوقي 

 وانتهاء   اإلعدادية المدارس من ابتداء   البالد  أنحاء كافة  فز

اكة وتسع. األكاديمية المؤسسات إل االنضمام بمرحلة امج وربط جديدة برامج إلنجاز  الشر  النشاط مجمل حول واألبحاث التقييمات وإجراء البعض ببعضها  الحالية الي 

   الجاري
ز  الطالب لدى العلوم دراسة بأهمية الوع   وزيادة المضمار  هذا  فز    المتفوقي 

     . العرب    المجتمع فز

 لوظيفة عن نبذة

اكة  إنشاء حول  أساًسا   فتدور   المعلنة  الوظيفة  أما  ية  الصناديق  مع  التعامل  خالل  من  وإدارتها   الشر كاء  الخي  ز   والشر  التعليم    الجهاز   أو   بالحكومة  سواء صلة  ذات  وجهات  المعنيي 

اكة مقرّ  استضافة" هنديف ياد " صندوق ويتول. الصناعة أو  ة خالل الشر ز  في  ز  العامي   وع بصفة عملها  يجري أن عىل عملها، من األولي    والتوجيه بالمتابعة يتمتع مستقل مشر

 . الصندوق قبل من

للوظيفة   الرئيسية المسؤولية مجاالت

كاء الالزمة التحتية البنية إنشاء  المعنيي    للشر
   النموّ  تحقيق أمام المجال إلفساح

 المهتز
 من  األمر   عليه  ينطوي  بما   المستقبلية،  واالستدامة

كاء وحشد  رصد  ز  الشر    المعنيي 
 وإنشاء التعليم فز

كاء  وناشط  فعال  مجتمع م  للشر ز اكة  بإنجاح  يلي   . الشر
 

  أطراف  من مدعومة جارية برامج متابعة
اكة  والربط وتقييمه الحاصل التقدم متابعة -الشر

ز   إجراءات ممارسة إل باإلضافة مختلفة، برامج بي 
 . المطلوبة والتعليم الدعم

 
كاء االحتياجات رصد  -جديدة برامج دفع  والشر
   التعليمية المؤسسات ودعم

 المختلفة المراحل فز

 لسد   جديدة  تعليمية  ومناهج  برامج  بوضع  الخاصة
   النقص
 . المجال هذا  فز

 
امج تجارب أساس عىل الدراسة قة الي   حالًيا  المطبَّ

ات  من  يماثلها   وما     أخرى  خي 
 إل  والخارج، البالد   فز

 يتيح بما  الالزمة والدروس العي   استخالص جانب
وع ضمن تطبيقها   . المشر
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 وتقييم لمتابعة نموذج وضع -والتقييم القياس

ز  تطوير  مواصلة لغرض الفعاليات  وتحسي 
وع  . المشر

 

وي    ج اكة الب  وًعا  وجعلها  للشر ا  مشر
ً
 إلنشاء رائد

 الطالب دعم يستطيع العرب    التفوق من مجتمع
ز   من ليتمكنوا  العرب    المجتمع أبناء من المتفوقي 

ة تحقيق نحو  طريقهم شق  واعدة مهنية سي 

   سواء
   أو  األكاديمية المؤسسات فز

 فروع فز
 . الصناعة

 

المطلوبة  والكفاءات المهارات

  وإنشاء  الريادي التفكي   عىل القدرة توفر  -الريادة
ة قطرية تحتية بنية ز  من األول تكون وفريدة متمي 
   نوعها 
 قيادة تول   عىل القدرة جانب إل البالد، فز
 . التفوق لدفع فعالة إجراءات

 
 إبداء خالل من العميق التعاون برامج إنشاء

ة المصداقية ام؛ والشعور  واللهفة والخي  ز  بااللي 

 وحشد  اآلخرين إل المشاعر  هذه نقل عىل القدرة
ك العمل لتحقيق طاقاتهم  . المشي 

 
   االنغماس
 

الع: العرب    المجتمع ف
ّ
 عىل االط

 بدفع الخاصة المحيطة والدوائر  العرب    المجتمع
وع،    بما  المشر

 هذا  تجنيد  عىل القدرة توفر  ذلك فز

   طاقاته وحشد  المجتمع
 بأهداف قدًما  للمضز

وع  . المشر
 

ام    األكاديم   التفوق دفع بموضوع االلب  
 فروع فز

 . العرب    المجتمع لدى العلوم

  

ة الخلفية  المطلوبة  المهنية  والخب 

o اللقب) ماجيستي   درجة عىل حاصل   
ل فوق، وما ( الثابز

ًّ
ة امتالك وُيفض    خي 

 الهندسة أو  العلوم  مجاالت فز

o  ة توفر    خي 
ة امتالك أو  مشاريــــع وقيادة تخطيط فز  سنوات 5 عن تقلّ  ال  لمدة إدارية خي 

o ة واالتصال التواصل مهارات ز ز  وخطًيا  شفهًيا  المتمي  ية باللغتي  ية العي  ز  واإلنجلي 

o ل
ًّ
 العربية اللغة إتقان ُيفض

   المسم تعريف تم لقد : تنويه
ر  بصيغة الوظيف 

َّ
 . الجنسي     كال   من المرشحي    يستهدف لكنه  المذك

شح طلبات  تقديم يمكن ة وإرسال الب  يد  عب   الذاتية السب     الب 
وب     اإللكب 
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