
סדנת העברת מסרים וסטוריטלינג - 19/06/2019
יום מלא

 מטרת הסדנה היא לחדד מיומנויות עמידה מול קהל ולהפוך כל מסר 
שלך לברור, מעניין ומניע לפעולה.

בניית  מסרים   לזיקוק  המסר-מודל  מבנה  בסדנה:  מרכזיים  ושאים  נ
מצגות  עמידה מול קהל- תרגול עקרונות שפת גוף והתגברות על פחד 

קהל  סטוריטלינג- שימוש בסיפורים ככלי לעיצוב והעברת מסרים.

עיצוב מצגות מקצועי - 10/07/2019
חצי יום

בסדנת "אלוהי הפרטים הקטנים" נלמד על עקרונות עיצוביים בסיסיים 
ונראה איך אפשר ליישם אותם בקלות במצגות PPT ולהפוך כל מצגת 

למושקעת ואיכותית.

הטמעת כלי חדשנות וחשיבה יצירתית - 17/07/2019
יום מלא

متدربون 
إلشغال 

مناصب عامة 
في الدولة!

الثاني  أو  األول  اللقب  خريجي  الدولة   خدمات  مفوضية  تدعو 
التأهيل برنامج فريد ومكثف يتضمن  إلى  لالنضمام  بالترشح   بامتياز 

)17 شهرًا( والتنسيب )4 سنوات( في خدمات الدولة.

يقام البرنامج في القدس ويشمل:
تأهيل عالي الجودة وبأجر كامل كموظفي دولة.  

مسار انخراطي منظم في المناصب الرئيسية في خدمات الدولة.  
لقب ثاني بتمويل كامل، مُالَئم مع المسار المهني في خدمات الدولة.  

شبكة  تضم  التي  القيادة  مجموعة  من  كجزء  الدولة  خدمات  في  كبير  نشاط   
المتدربين كلها.

دعم الستمرار التطور الشخصي وبمسار مهني طوال فترة الـعمل.  

من بين المتطلبات:
االستعداد للمشاركة في برنامج تدريبي مكثف.  

القدرة على التأثير وامتالك مهارات اإلدارة والقيادة.  
االلتزام العالي والقدرة على العمل في مجموعة.  

دافع لتأدية رسالة عامة للمجتمع بأسره ومستقبله.  
خرّيجو اللقب األول أو الثاني بامتياز.  

يشترط  شخصيًا  عقدًا  سيوّقعون  التصنيف  عملية  في  ينجحون  الذين  أولئك   
عليهم العمل كموظفي دولة لمدة ال تقل عن أربع سنوات من نهاية مرحلة 

التأهيل.

مع  البالد  أنحاء  جميع  في  اللقاءات  من  العديد  عقد  سيتم  التسجيل،  فترة  خالل 
لألسئلة  البرنامج وإعطاء فرصة  تقديم معلومات حول  البرنامج، حيث سيتم  إدارة 

واألجوبة. 
يرجى التحقق من خالل موقع األنترنت  للمتدربين إلشغال مناصب عامة في الدولة 

لمعرفة التواريخ والمكان الذي سيتم نشره الحًقا.
وتقديم  الدولة  خدمات  لمفوضية  التابع  التوظيف  لنظام  الدخول  يرجى  للتسجيل، 

الترشيح للمناقصة رقم 73848
لمزيد من التفاصيل، يمكن أيضًا التحقق من خالل صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج.

أوقات التسجيل:.2019. 11.8.2019-17.7

انطالق الدفعة 
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