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المهارات والخبرات ه هذعلما ان ، (للمهارات والخبرات المتوفرة لديكم في الخانة المناسبة X يضع/  ) ضعالعامة القدرات الفنية 

ضعفها  في حاللك هدفها التعرف على طبيعة ونوعية التدريبات المطلوب توفيرها للمتدربين وذ )*( التي تحمل عالمةتلك وخاصة 
 :االلتحاق بالبرنامج التدريبي قبول او رفض طلبت من معايير وليساو عدم توفرها 

 ضعيف  المهارات والخبرات
 او غير موجودة

 محترف جيد جدا جيد مقبول

 officeالقدرة على استخدام برامج الكمبيوتر ) 
applications ,word, Excel, power point )

 كحد ادنى

     

       ٭كتابة تقريرالقدرة على 
      ٭زراعي لمشروع القدرة على اعداد جدوى اقتصادية 

      ٭القدرة على اعداد مواصفات فنية لمشروع زراعي
ال القدرة على متابعة التطورات الزراعية العالمية في مج

 ٭التخصص
     

       ٭اعيالعلم بظاهرة التغير المناخي واثرها على القطاع الزر 
      المعرفة بالسياسات الزراعية في فلسطين 

 
 في الخانة المناسبة (: ×ي ضع) ضع /  المؤهالت الشخصية

 ال استطيع استطيع السمات الشخصية 
   القدرة على تحمل ضغط العمل والتدريب

   القدرة على التنقل بين المحافظات
   القدرة على العمل ضمن فريق

   القدرة على العمل في منشئات زراعية 
   القدرة على االلتزام ببرنامج التدريب 

 مرفقات الطلب:        
  1)ان وجدت( مركز القدس –شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول من نقابة المهندسين الزراعيين 
 ةيالزراعالعلوم ة في احد تخصصات شهادة الجامعيصورة عن ال 
  سابقة ان وجدت تدريب شهادات صور عن أي 
  الشخصية صورة الهوية 

  وقيع مقدم الطلبت                                                                                                      

                                                 
 .كبذل حقه يفقدس فانه الاو  التدريبي برنامجالبقبوله في  المتدرب إبالغ تاريخ أيام ثالثة خالل بإحضارها التعهدب ىيكتف توفرها عدم حال في . 1


