
 

 اعالن توظيف

م في محافظة  1991هي جمعية أهليه غير حكومية و غير هادفة للربح تأسست سنة  رفح ، –جمعية األمل لتأهيل المعاقين 
رفح و تم توثيق أوضاعها وفق القانون الفلسطيني و تقدم خدمات متنوعة للجمهور في محافظة رفح خاصة لألشخاص ذوي 

 األنشطة المجتمعية المتنوعة التياالعاقة و غيرها من الفئات المهمشة  في المناطق المختلفة باإلضافة إلى مشاركتها في 
تساهم في تخفيف ضغوط الحياة على الفئات المهمشة و الفقيرة. و تلتزم جمعية األمل من خالل تحقيقها لرؤيتها بمبادئ 

ركة و التركيز على المشاحقوق اإلنسان و التي تشمل االلتزام بحكم القانون و الشفافية و التسامح و العدالة و المساواة و 
 .  تمكين للفئات المهمشةال

 Gaza       مشروع االستجابة الطارئة والدعم النفسي واالجتماعي والحماية لفئة األطفال  وذويهم تنفذ جمعية األمل 

Joint Response  األوتشا  بتمويل من مكتب الشؤون اإلنسانية ocha و تعلن عن حاجتها لشغل الوظائف ،

 التالية : 

 (1عدد )منسق مشروع  -1
 (1عدد) نفسي  اخصائي  -2
 (3منشط عدد ) -3

 منسق مشروع  -1

 المؤهالت المطلوبة 

 بكالوريوس إِدارة األَعمال باللغة اإلنجليزية أو إدارة أعمال أو أي تخصص ذو عالقة من جامعة معترف بها  .1
 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية. 3خبرة ال تقل عن  .2

 المهام والمسؤليات 

االتصال والتنسيق مع الجهات المستفيدة والجهات ذات العالقة وتقديم الدعم اللوجيستي والفني في  .1
 تنفيذ خطة المشروع.

إدارة عمل طاقم المشروع )مراجعة التقارير الشهرية والخطط األسبوعية واالجتماعات(، باإلضافة  .2
 لضمان سير العمل

العمل، وتنظيم الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ  التنسيق مع فريق العمل في الجمعية لتنظيم سير .3
 النشاطات المختلفة حسب خطط العمل.

تنفيذ كافة أنشطة المشروع حسب خطة العمل المتفق عليها مع مدير المشروع و متابعة تنفيذ  .4
 النشاطات المختلفة حسب خطط العمل.

نت أو البريد االلكتروني ووسائل التواصل بشكل فعال من خالل وسائل االتصال الحديثة سواء االنتر .5
 اإلعالم االجتماعية األخرى.

 المتابعة الميدانية لإلشراف ومراقبة األنشطة اليومية المنفذة لجميع عناصر المشروع. .6
 المشاركة في تقييم واغالق المشروع. .7
 القيام بمهام أخرى تقع ضمن اختصاصه وتوكل إليه من الرئيس المباشر لتحقيق نجاح العمل .8

 

 نفسي  أخصائي -2

 :المؤهالت والخبرات األكاديمية والمهنية



 جة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية در -1
 يفضل العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة  سنوات في وظيفة مماثلة ؛ 3خبرة ال تقل عن  -2
 تجربة المجموعات القيادية في ناٍد للشباب أو الرياضة مرغوب فيه  -3
 تقان اللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة ا -4
معرفة جيدة بشبكة الخدمات الصحية واالجتماعية المحلية بما في ذلك وزارة الصحة  -5

 والجهات الفاعلة األخرى 
  (Excel و MS Word) الكفاءة في تطبيقات الكمبيوتر -6
 القدرة على العمل في فريق متعدد التخصصات  -7
 القدرة على العمل تحت الضغط وقدرة ممتازة على إدارة اإلجهاد  -8
 مهارات اتصال ومهارات شخصية إيجابية للغاية  -9

 مهارات تواصل وتنسيق ممتازة  -10

 :المهام والمسؤوليات
 :ة على تنفيذ المهام التاليةاالجتماعي /تحت إشراف منسق المشروع بالجمعية سوف يعمل األخصائي/ة 

 :لنفسية االجتماعيةتقديم الخدمات ا
 .تطبيق معايير الجودة والمهنية في التدخل النفسي االجتماعي مع جميع الفئات المستهدفة -
تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي لكل من األطفال واالهالي وذلك من خالل عقد جلسات الدعم النفسي االجتماعي  -

 .الفردي والجماعي والزيارات المنزلية
الكامل وإدارة جلسات الدعم النفسي االجتماعي لألطفال وذويهم حسب األصول ومعايير العمل ومتطلبات االشراف  -

 .التدخل
العمل على تحديد االطفال االكثر احتياجا للتدخل النفسي االجتماعي ووضع الخطط الالزمة إلجراء جلسات الدعم  -

 .الفردي والجماعي

 (3منشطين  عدد )

 :الشروط والمؤهالت

 .امل/ة شهادة بكالوريوس أو دبلوم متوسط ، العلوم االجتماعية، أو مجال ذي عالقةح-

 .مع األطفال والعمل مع األهالي  خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال التنشيط-

 .القدرة على تنفيذ أنشطة التدخل مع األطفال وتنفيذ برامج العمل المجتمعي-

 .التدريب والدعم النفسي والتثقيف والتوعية المجتمعيةالمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج -

 أن يجيد اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة       

 .القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل بروح الفريق وااللتزام التام بالمواعيد –

  المهام المطلوبة

 .المشروع حسب خطة العمل للمشروعتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية وتعليمية ودعم نفسي مع األطفال ضمن -

إعداد وتنفيذ الخطط االسبوعية لألنشطة وفق المعايير المحددة للمشروع وااللتزام بالمواعيد النهائية ، والقدرة -
 .على كتابة التقارير الدورية، األسبوعية/ الشهرية

 (info@el-amal.org على من ي/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة، ارسال السيرة الذاتية على )

 على أن يتم وضع عنوان االيميل اسم الوظيفية المتقدم لها  )منشط/ة رئيسي/ة(

 .سيتم التواصل فقط مع األشخاص المؤهلين للمقابلة الشخصية



 ية  الى الذاتية و رسالة تغط  على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة، إرسال السيرةالية التقديم للوظيفة : 

 3/8/2021لغاية  1/8/2021علما بأن تاريخ التقديم يبدأ من   

 

 


