
 
 اشتر/ي زمنًا في القدس

 
 

 
  مدرسة في القدس  51مشروع التطوير الشامل في  

عالن إشغال خدمات استشارية وتدريبيةإ  
 التقدم للخدمات مفتوح لألفراد أو المؤسسات والشركات وفق ما هو مبين عند كل بند

المساهمة في ضمان أن يتمتع أبناء القدس بتعليم ذو جودة عالية، قادر على خلق مجتمع ديمقراطي، " والذي يهدف إلى  -الممول من اإلتحاد األوروبي  مدرسة في القدس 51تعلن مؤسسة فيصل الحسيني ضمن مشروع التطوير الشامل في 
الخدمات اآلتية،  إشغال إلىعن حاجتها  - ،"ادرين على المنافسة عالميا في العلوم والفنون، وعلى استخدام وتطوير تكنولوجيا حديثةيحترم التعددية والمساواة الجندرية وحقوق اإلنسان، ويتخذ أفراده قراراتهم بناء على البحث العلمي، ويكونوا ق

 .علما أن منطقة العمل هي القدس الشرقية
أن كل شخص/مؤسسة يمكن أن ي/تعمل في عدد من هذه المدارس.الخدمات هي لمجموعة من المدارس في القدس الشرقية، وعند ذكر التجزئة ألكثر من شخص/ مؤسسة فإن المقصود   

:ات لهذه الخدمات ما يلي/بشكل خاص، فإنه يشترط أن يتوفر بكافة المتقدمين اآلتيةباإلضافة إلى المهارات والمؤهالت العلمية المطلوبة تحت كل بند من البنود   
سنوات على األقل في  3خبرة  -4 (.نترنتلكتروني وال مايكروسوفت، البريد ال )حاسوب  إستخدام مهارات -3 .مع القدرة على كتابة التقارير باللغة االنجليزية ،كتابة التقاريرمهارات  -2 .تصال والتواصل بفعاليةقدرة مميزة على ال  -1

 تدريب المعلمين/ات في مجال الخدمة المطلوبة. 
 .Faisal Husseini Foundationأو على صفحة الفيس بوك مؤسسة فيصل الحسيني   www.fhfpal.orgعلى الخدمات المطلوبة لكل بند يرجى تفحص العالن المفصل المتوفر على صفحة المؤسسة للتعرف 

 في إعالن آخر 3-1عن الخدمات من  يرجى مالحظة أنه تم العالن
 خدمات خاصة بمشروع البحث العلمي، والذي يهدف إلى:. 4

التقدم لكل بند من هذه البنود  .على المشاركة في إنشاء معرفة جديدة /اتمما يجعلهم قادرين اقد،تي من خالل البحث والتفكير النوعلى دور الطلبة النشط في التعلم الذا، تعليمية تعلمية قائمة على البحث العلميتطوير بيئة مدرسية 
 في المقدمة. على جميع المتقدمين للخدمات اآلتية أن يكون لديهم خبرة في مجال التدريب على البحث العلمي في مجالهم، إضافة الى المهارات المطلوبة  .فرد مفتوح لألفراد ويمكن تجزئة كل بند ألكثر من

 مستشار/ة لغة عربية: 4.4
 :المؤهالت العلمية المطلوبة

 .في مجال اللغة العربية( ماجيستير فما فوق) جامعية شهادة
يجب ان يكون هناك خبرة سابقة في مجال العمل ) المهام المطلوبة

 (:بهذه المهام

اللغة العربية والعلوم اإلجتماعية على أساليب  /اتتدريب معلمي •
تعليم مهارات الكتابة، بهدف تأهيلهم لتدريب الطلبة على صياغة 

 الدستور المدرسي واألبحاث العلمية.
التي تتناول مسابقة القراءة  قصصختيار إ المشاركة في •

حقوق و وحقوق المرأة،  يةالجندر والمساواة الديمقراطية والتعددية، 
 .وتصحيحها لمسابقةسئلة الخاصة باوالمشاركة في وضع األ ،الطفل

على تعليم فهم المقروء ومناقشة كتب مسابقة /ات المعلمين تدريب •
 القراءة معهم.  

على إادارة  01-7تدريب معلمي/ات اللغة العربية للصفوف من  •
نتاج علمي وتقويم األبح اث في مجال اللغة العربية فعاليات بحث وا 

 .وآدابها
 بحاثخالل عملية كتابة األواإلشراف عليهم  معلمين/اتال متابعة •

المشورة  على تقديم هم ومراجعتها معهم، وتدريبهممن قبل طلبت
 .حاثهم وتقويمهمبلطلبتهم ومناقشتهم في أ

 ومدرب/ة  /ةمستشار( 4.4
مهارات التفكير تحفيز في 

 العليا.
 :المؤهالت العلمية

فما  ماجيستير)شهادة جامعية 
 التربية. في( فوق

يجب ان  ) المهام المطلوبة
يكون هناك خبرة سابقة في 

 :(عمل بهذه المهاممجال ال
الصفوف  /اتمعلمي تدريب •

على تطوير مهارات  3-0من 
العليا والتساؤل لدى التفكير 
دهم بالمهارات يتزو الطلبة و 

ساسية للبحث العلمي في األ
 .المستقبل

لدخول  تأهيل المعلمين/ات •
مبنية  ألفضل حصة سابقةم

على تحفيز مهارات التفكير 
 العليا.

لمادة  ومدرب/ة  مستشار/ة (4.3
 .التاريخ

  : المؤهالت العلمية
 فما فوق( شهادة جامعية )ماجيستير

 .التاريخمجال في 
يكون  يجب ان) المهام المطلوب

هناك خبرة سابقة في مجال العمل 
 (:مبهذه المها

تدريب معلمي/ات الصفوف من  •
دارة إفي المدارس على  7-01

وتقويم  نتاج علميا  فعاليات بحث و 
 في التاريخ. االبحاث

واإلشراف  معلمين/اتال متابعة •
خالل عملية كتابة البحوث من عليهم 

قبل طلبتهم ومراجعتها معهم، 
وتدريبهم على تقديم المشورة لطلبتهم 

 .ومناقشتهم في أيحاثهم وتقويمهم
 

البحث العلمي ومدرب/ة مستشار/ة  (4.2
 في العلوم االنسانية والجتماعية. 

 : المؤهالت العلمية
في ( فما فوق ماجيستير)جامعية  شهادة 

 .العلوم اإلنسانية واإلجتماعية مجال
يجب ان ) عالهأللبندين  المهام المطلوبة

يكون هناك خبرة سابقة في مجال العمل 
 (:بهذه المهام

 01-7تدريب معلمي/ات الصفوف من  •
دارة فعاليات بحث إفي المدارس على 

العلوم في  وتقويم االبحاث نتاج علميا  و 
  .االنسانية واإلجتماعية

واإلشراف عليهم  معلمين/اتال متابعة •
خالل عملية كتابة البحوث من قبل 

طلبتهم ومراجعتها معهم، وتدريبهم على 
في  تقديم المشورة لطلبتهم ومناقشتهم

 .أيحاثهم وتقويمهم

 

البحث العلمي في ومدرب/ة ة /مستشار( 4.1
 : العلوم الطبيعية 

 :المؤهالت العلميةا
 في( فوق فما ماجيستير) متقدمة جامعية شهادة
 (.األحياء، الكيمياءفيزياء، ال ) العلوم مجال

ان يكون هناك خبرة  )يجب  المهام المطلوبة
 :(سابقة في مجال العمل بهذه المهام

في  01 -4تدريب معلمي/ات الصفوف من  •
دارة وتنفيذ فعاليات بحث علمي إالمدارس على 
 .و في مختبرات العلومأداخل الصفوف 

تدريب المعلمين/ات على بناء تدريبات  •
وأوراق عمل تقويمية للطلبة في مجال مهارات 
وخطوات البحث العلمي، وتقييم تطور الطلبة 

 ومعرفتهم في البحث العلمي. 
مساعدة المعلمين/ات في تنفيذ التجارب  •

واالبحاث العلمية مع الطلبة، باإلضافة إلى 
تدريبهم على دمج الحقائب التعليمية في 

 .الفيزياء والكهرباء في الحصص
 

بالتقدم للخدمة مع ذكر رقم واسم  في الرغبة مرفقة برسالة تغطية تفيد cv@fhfpal.orgوثائق مطلوبة ضمن البند المرغوب في التقدم له على البريد االلكتروني  يةارسال السيرة الذاتية وأيرجى ألي من الخدمات المذكورة أعاله،  لغرض الترشح
 .18-2862131: االتصال على هاتف المؤسسة رقم علومات واالستفسار يرجىلمزيد من الم  ./82/1/2/5الموافق  االربعاءالخدمة، وذلك حتى موعد أقصاه يوم 
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