
 
 משקיעים בעתיד שלך

 نستثمر بمستقبلك
 ! מאמינה בך Dell Technologies חברת

 

בחברת  ובקרב   Dell Technologies אנו  נשים  סטודנטיות  בקרב  טכנולוגיים  לימודים  מעודדים 
הנוכחית  חברההסטודנטים.יות מ במסגרת תוכנית המלגות של    ,(בתשפ" )  הערבית. בשנת הלימודים 

ומעלה  עניקהחברה,   שלישית  שנה  לתלמידי.ות  ראשון)  מלגות  )מדעי  (תואר  טכנולוגיות  בפקולטות   ,
 .  )הנדסת חשמלו המחשב, הנדסת תוכנה

 
ן לימודיהם.ן, להיחשף לתעשיית ההייטק ולהעמיק  ו מבמיע לסטודנטים.יות  וסילהעניק  התוכנית  מטרת  

והתעסוקה את היכרותם.ן עם עולמות   בגובה  . התעשייה  ותינתן למועמדים.ות    6000המלגה הינה   ₪
 העונים.ות על הדרישות המופיעות מטה.  

 
 ? מה מיוחד במלגה שלנו

מפגשים    2מהנדסים/ות מהחברה, וכן  ם  מפגשי מנטורינג אישיים ע  4  סדרה של  -   תוכנית המנטורינג 

 .הארגון, לסיוע במעבר בין הלימודים לקריירהשיועברו ע"י אנשי מקצוע מתוך  קבוצתיים 

 . של החברה הגיוסצוות  פגישה אישית עם אחד.ת מנציגי   -   יעוץ קריירה

המשתתפים.ות יידרשו להתנדב, לפחות פעמיים בשנה, בתוכניות חברתיות העוסקות    -תרומה לקהילה  

   .נערים.ות וצעירים.ותחינוך טכנולוגי בקרב  בקידום 

 

 ?מעוניין.ת להשתתף
 : בצירוף  (shaked.dadon@dell.com) שלח.י מייל לכתובת 

  .קורות חיים . 1
 . ת(צילום ספח תעודת זהו)כתובת מגורים . 2
 .עדכני ציונים   גליון. 3
 . תיאור פעילות התנדבותית מהשנים האחרונות . 4
 . . מילוי הטופס המצורף5

 

 : עוד פרטים שחשוב לדעת
ראיון    ,משנת הלימודים האחרונה  85לפחות או ממוצע של    80ממוצע מצטבר של  : לזכאות תנאי סף   .1

 . אישי
בקצרה  )יכללו שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל, מס' טלפון נייד, היסטוריה של לימודים    קורות החיים .  2

 ועוד.  הישגים מקצועיים משמעותיים, ניסיון תעסוקתי, )ובסדר כרונולוגי
כגון: סיוע לזולת, שנת שירות, מנהיגות בתנועת נוער בעבר ובהווה, עם דגש על    נדבותיתפעילות הת .  3

 '. אישיים וכו -לקהילה, לאדם אחר, ליחסים בין  תרומה

 30.11.21  –ת שימו לב: מועד אחרון להגשת מועמדו



 
 

אורט ברואדה לתוכנית המלגותטופס הרשמה    
שלך משקיעים בעתיד  

بمستقبلكنستثمر   
 מאמינה בך Dell Technologies חברת

 פרטים אישיים 

 שם משפחה : _________________   פרטי : ___________________  שם

 מס' טל' נייד : _______________________ דוא"ל : ____________________________

 כתובת מגורים : ______________________ 

 תעודת זהות צילום ספח *יש לצרף  

 לימודים

 ממוצע ציונים : _________________

 *יש לצרף גיליון ציונים עדכני  

         כן  /  לא      ? מגורם נוסף  הנוכחית ה קבלת מלגת לימודים לשנ 

מעניק  גורם המלגה ____________, גובה את   , צייןבמידה וכן

 _________________ המלגה_____

 : פעילות התנדבותית

          ?    כן  /  לא פועל כיום במסגרת התנדבות חברתית? האם אתה 

 י : ______________________________________ במידה וכן, אנא פרט.

 תעסוקה 

 __________________________  מקום עבודה :

 תפקיד: ______________________________ 

 

 
 

 
 


