
برنامج "ِعنبار"
كادر إداري يف الطّّب 

نداء لتقديم طلب ترشيح 

مستوى مهنّي-طبّي //  تخّصص شامل يف اإلدارة الطّبيّة، وفًقا لربنامج املجلس العلمّي. 

مستوى أكادميّي //  لقب MBA مع تخّصص بإدارة أجهزة الّصّحة من قبل كليّة اإلدارة يف جامعة تل-أبيب.

مستوى القيم والقيادة //  بإدارة منظّمة " َمعوز"، ستُقام يف إطاره ورشات وجوالت يف جهاز الّصّحة 
من "صفد وحتّى إيالت". يحتوي هذا املدماك عىل قسم دويّل، ملّدَة أسبوعني، يف كليّة إدارة اإلعامل يف جامعة 

.)HBS( هارفارد

يُطْلََب من املشاركني اشرتاكًا ذاتًيا. ٌل بشكل كامل – لن  ُمَموَّ # الربنامج 

جهاز صّحة عام  قوي وسليم يشّكل حجر أسايس يف الحصانة االجتامعيّة-االقتصاديّة للدولة. جهاز الّصّحة يف إرسائيل 

يواجه عّدة تحّديات إسرتاتيجيّة مركّبة، إزاء التّغيريات التي تلّم ببنية املجتمع ومبستوى الخدمات الصحيّة املُستَْهلَكة 

يف مجتمع غريّب حديث.

" ِعنبار" – "كادر إداري يف الطّّب" هو برنامج تابع لوزارة الّصّحة بالتّعاون مع منظّمة "َمعوز" املتخّصصة بتأهيل كوادر 

إداريّة يف املجال الجامهريّي، إلنشاء قيادة رياديّة مستقبلية يف جهاز الّصّحة، تعتمد عىل جميع ُمكّوناته: صناديق 

املرىض، املستشفيات, الجيش, ومقّر ووحدات وزارة الّصّحة. يهدف الربنامج العثور عىل أطبّاء متفّوقني، موهوبني 

وأصحاب قيم، وتطويرهم كقيادينّي رسميّني ريادينّي من أجل تغيري جهاز الّصّحة يف إرسائيل.

قيادة ذات قيم، مهنيّة وشجاعة، تعمل بالتّعاون، ومن منطلق رسالة، وبصفة رسميّة ومسؤولة, من أجل تعزيز 

جهاز الّصّحة كمدماك يف الحصانة االجتامعيّة-االقتصاديّة لدولة إرسائيل.

الربنامج الذي سيُفتتح يف شهر ايلول 2016, سيستمر ملدة سنتني، مخّصص لنخبة من األطباء ، بُعد إنهائهم التّخّصص 

األسايّس، ويتكّون من ثالث مستويات:

رؤيا  الربنامج 

بنية الربنامج



رشوط الربنامج
الدافع لالندماج يف وظائف قياديّة 

ورياديّة يف جهاز الّصّحة العام يف إرسائيل.
1
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االنفتاح واالستعداد للمشاركة يف حديث 2
جاّد يف مواضيع املهنيّة اإلداريّة، القيم 

والهويّة.

االلتزام باستيفاء كافّة مهاّم الربنامج، برشوط اإلطار وبقواعد الربنامج طيلَة الّسنتني التأهيليّتني، 
من ضمنها أسبوعان عىل األقّل خارج البالد. يُشاُر إىل أّن استيفاء اللقب هو جزء ال يتجزّأ من 

الربنامج، وعليه، فإّن االعرتاف بلقب إدارّي سابق، ال مينح إعفاًء من استيفاء هذا اللقب يف إطار 
الربنامج.

االستعداد لتخطيط وتنفيذ مرشوع 
ميثّل العمل الهاّم يف الحيِّز الجامهريّي 

بالتّعاون مع منتسبني وعنارص 
إضافيّة.

االنضامم لشبكة الخّريجني التّابعة ملعوز، 
والتي تشمل قيادة رفيعة املستوى ثالثيّة 

القطاعات: القطاع الجامهريّي، القطاع 
التّجارّي والقطاع الثّالث.

رشوط الزامية //
# خالل الربنامج : العمل يف منصب إداري معرتف به للتخصص مبجال اإلدارة الطبية .

# االلتزام بالعمل يف وظائف إداريّة طبيّة يف جهاز الّصّحة الجامهريّي ملّدة 5 سنوات عىل األقّل من لحظة انتهاء الربنامج.
# العمل كأطباء ذوي تخّصص معرتف به من قبل وزارة الّصّحة، أو كأطباء خالل التّخّصص )األسايّس( بعد إنهاء مرحلة ب ، 

    لفرتة ال تتعّدى األشهر القليلة من انتهاء فرتة التّخّصص.

// أفضلّية ملن هم/ّن أصحاب 

# عمل اجتامعّي / تّطوع ُمثْبَت.
# تجربة إداريّة مبارشة يف الحارض أو املايض.

# جوائز وشهادات امتياز يف إطار التّخّصص، املساقات، األطر املهنيّة أو التّطوعيّة.

القبول للربنامج

مرحلة الّتصنيف
مرحلة أ   //   تعبئة استامرة الّتسجيل. التاريخ األخري لتعبئة االستامرة : 07/04/16.

مرحلة ب //   يوم تقييمّي يشمل تقيياًم جامعًيا ومقابلًة شخصّيًة. أيّام الّتقييم ستكون يف تاريخ 17/05/16 , 23/05/16  و24/05/16.

مرحلة ج //    محادثات مع مانحي الّتوصيات.

مرحلة د //    لجنة قبول -  مقابلة مع ممثيل لجنة ادارة الربنامج. لجان القبول ستكون يف تاريخ 26/06/16 و 27/06/16.

* لكل مرحلة يُدعى املرشحون االفضل واالكرث جدارة من املرحلة السابقة.

https://www.tfaforms.com/401344
https://www.tfaforms.com/401344
https://www.tfaforms.com/401344


لقاء استيضاحّي إنرتنتّي -  17/03/16 يف الّساعة 19:00*.

لقاء استيضاحّي يف بيت "معوز"- 30/03/16  يف الّساعة 19:00*.

www.maoz-il.org -"موقع "معوز

 inbar.admissions@maoz-il.org - ميكنكم توجيه أسئلتكم عىل الربيد اإللكرتويّن

أو عىل هاتف رقم -  058-6397584.

* يتوّجب الّتسّجيل سلًفا ألّن عدد األماكن محدود.

تريدون معرفة املزيد؟

للتسّجيل 
اضغط/ي 

للتسّجيل للقاءات 
االستيضاحّية اضغط/ي 

ملزيد من التفاصيل 
اضغط/ي

 هنا  هنا  هنا 
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