
 

 

 

 "  طلب تقديم ترشيح لجائزة "االمل االرسائيلي

اكة لتشجيع التعددية وال  داخل المجتمع اإلرسائيلي  شر

 :  برنامج االمل اإلرسائيلي

الدولة  ي تستند اىل رؤيا رئيس 
الت  الواسعة  والنشاطات  الفعاليات  " هو مجموعة من    السابق   برنامج" االمل اإلرسائيلي

  ) ي  )روب 
ن ن السيد روفيب  نامج    هدف  .  ريبلب  ائح األرب  ع    هو   الب  ي    تمثيل متساوي للشر

اكة بينها و   المجتمع اإلرسائيلي فن خلق رسر

والعرب(  الحرديم   ، ن القوميب  ن  المتدينب   ، ن االقتصادي,  )العلمانيب   , االجتماعي المجال  منها  الحياة   مجاالت  جميع  ي 
 فن

  , ي   االكاديمي
الرياضة والعمل  مجال    فن بية,  ها.    الب  المجال األكاديمي اىل تطوير   وغب  ي 

يهدف برنامج االمل اإلرسائيلي فن

المجتمع  داخل  الفئات  جميع  من  المختلفة  العمرية  الفئات  ن  بب  األول  اللقاء  ان  سيما  وال  اإلرسائيلية  ية  البشر الموارد 

ي هذا المجال. 
 اإلرسائيلي يحصل فن

ي جام
 
ي النقب: االمل اإلرسائيلي ف

 
 عة بن غوريون ف

ل النقب  ي 
فن بن غوريون  باستجابت جامعة  األكاديمي "برنامج  اىل  االنضمام  لمبادرة  المجال  ي 

فن اإلرسائيلي  وذلك    "االمل 

ي النقب وتقديم التسهيالت له عل 
ام تجاه المجتمع فن ن بكونها مؤسسة تأخذ عل عاتقها المسؤولية االجتماعية وااللب 

نامج عن  اختالف اطيافه. من ا نامج وال سيما انها تسع اىل تحقيق اهداف الب  ي الب 
يكة فن لطبيعي ان تكون الجامعة رسر

 . ي تقوم بها. تمنح الجامعة بشكل سنوي جائزة االمل اإلرسائيلي
 طريق الفعاليات المختلفة الت 

 ش"ج   5,000  الجائزة قيمة

 من يستطيع تقديم ترشيح للجائزة؟ 

ي إرسائيل ذات نشاط أكاديمي بموضوع بحث او موضوع عام الذي يسع اىل تحقيق  
رؤيا   بما  الفرد، مجموعة او منظمة فن

اكة بينهم ائح األربعة داخل المجتمع اإلرسائيلي وخلق رسر نامج االمل اإلرسائيلي وهو تمثيل متساوي للشر  .  يتعلق بب 



 

 

 فحص الطلبات: 

ي تضم شخصيات عامة وشخصيات من المجال   برئاسة مركز  قومية  تقوم لجنة
ي الجامعة والت 

برنامج االمل اإلرسائيلي فن

شيحات تهتم اللجنة بموضوع النشاط ومدى  شيحات واالعالن عن الفائز. خالل فحص الب  األكاديمي بفحص  وتقييم الب 

 . ه عل المجتمع اإلرسائيلي  تأثب 

  :من صالحيات اللجنة

ن  -   .للحضور من اجل إعطاء معلومات أكبر حول طلبهم او تقديم ترشيحهمدعوة المرشحب 

ن الفائزين او عدم منح جائزة  -  تقسيم الجائزة بب 

 

ي حال تم قبول الطلب 
ها فن للتوضيح ان اللجنة ال تتحمل تكاليف تقديم الطلب مثال طباعة، تقييم وتكاليف السفر وغب 

 .ام ال

ي حفل كبب  تنظم -
 . ( تعليماتالبحسب ) ه  الجامعة يتم منح الجائزة فن

 :تقديم الطلب

، الهاتف، صفحة او حساب عل الفيسبوك، مكان العمل وملخص  ي
وبن يد االلكب  عل الطلب ان يشمل: االسم، الب 

ي ملف
  .وان ال يتجاوز الصفحة والنصف word  الطلب. عل الملخص ان يكون فن

ي عنوان الرسالة يرج  كتابة 
اكة  داخل المجتمع اإلرسائيلي جائزة االمل اإلرسائيلي  -فن  لتشجيع التعددية والشر

شيح  ي   04.09.2022حت  تاري    خ   تقديم الب 
وبن يد االلكب     Israelihope@post.bgu.ac.il:  عب  الب 

. لألسئلة  ي
وبن يد االلكب   ولالستفسارات يمكن التواصل عب  نفس الب 
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