
 

 

 
 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  - "،لفنون، وعلى استخدام وتطوير تكنولوجيا حديثةالمساواة الجندرية وحقوق اإلنسان، ويتخذ أفراده قراراتهم بناء على البحث العلمي، ويكونوا قادرين على المنافسة عالميا في العلوم وايحترم التعددية و 

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

: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 ،مهارات كتابة التقارير -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 إعالنين منفصلين 4والخدمة  3-1عن الخدمات من  يرجى مالحظة أنه تم العالن
 
 ( الخدمات المتعلقة بمشروع التكنولوجيا:5

 .مبتكرة وغنية تكنولوجياتطوير بيئة مدرسية الهدف العام لهذه الخدمة: 
 (:مفتوح للشركات والمؤسساتالتقدم لهذه الخدمة ) والطلبة على بناء وبرمجة الروبوت /اتللمعلمين بون/اتمدر ( 1.5

 :رسال الوثائق التاليةإبتقديم هذه الخدمة  الراغبة المؤسسة/على الشركة
 والمخولين/ات بالتوقيع.المؤسسة  /شهادة تسجيل الشركة •
 السابقة بالتدريب واالشراف والمتابعة في المدارس. إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالشركة/المؤسسة، متضمنة خبرتهم •
 ن يتوفر فيها:أرفاق السير الذاتية لكافة عناصرها، ويشترط إالتي ستتابع العمل ضمن هذا المشروع مع  /المؤسسةتوفير هيكيلة الشركة •
 العمل، ولديه/ـا مهارات كتابة تقارير باللغة االنجليزية. طرافأتصال والتواصل بفعالية مع كافة موظف/ة إداري/ة لديه/ـا قدرة عالية على التنسيق واإل •
قل ملتزمين/ات في هذا المشروع، من حملة شهادة جامعية )بكالوريوس فما فوق( في مجال علم أو هندسة الحاسوب أو التكنولوجيا أو نظم على األ مدربين/ات 4 •

، وقدرة على الروبوت وبرمجة بناء مجال فيفي تدريب المعلمين/ات والطلبة امين ال تقل عن عخبرة سابقة  منهم كل لدىالمعلومات اإلدارية، يكون 
دارة مسابقات بناء وبرمجة روبوت في المدارس.  تطوير وا 

 :(مل بهذه المهاميجب ان يكون هناك خبرة سابقة في مجال الع)المهام المطلوبة 
 .بمفاهيم رياضية وفيزيائيةروبوت وربطها العلى بناء وبرمجة المدارس ت اتدريب معلمي/ •
عن  الذين سيعملون في التدريب خبرة مدربيها سلوب البحث العلمي على أن ال تقلأستخدام إذلك  إدارة مسابقات طالبية في مجال بناء وبرمجة الروبوت متضمنا   •

 عامين. 
 على مستوى المدارس. مسابقةمدارسهم لتهيئتهم لدخول شراف الدوري على تدريب الطلبة من قبل المعلمين/ات المتدربين/ات داخل المتابعة واإل •

 

: )التقدم لهذه الخدمة مفتوح مدرب/ة على األجهزة التكنولوجية( 1.5
 فراد(.ألل

 :المؤهالت العلمية المطلوبة
 الحاسوبأو هندسة في مجال علم ( بكالوريوس فما فوق)شهادة جامعية  •

 .أو التكنولوجيا أو نظم المعلومات اإلدارية
برامج الحاسوب المختلفة، واأللواح والعارضات معرفة متعمقة في  •

 .الضوئية التفاعلية وكيفية تفعيلها في خدمة التعليم
جب ان يكون هناك خبرة سابقة في مجال العمل بهذه ي (بةالمهام المطلو 

 :)امالمه
تدريب معلمي/ات المدارس على إستخدام الحاسوب واأللواح والعارضات  •

الحصص الدراسية بفعالية، وتهيئتهم لدخول مسابقة على الذكية في 
مستوى المدارس لعمل حصة نموذجية تستخدم التكنولوجيا لتوصيل 

 المعلومات للطلبة بالشكل األمثل ضمن بيئة تعليمية جامعة.
 المشاركة في اصطحاب المدارس في جوالت إلى مدارس غنية تكنولوجيا. •
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