
 

 

 جمعية الثقافة والفكر الحر 

ي  : ش
ي /ة نفسي  اغر وظيف 

 واجتماعي   اخصائ 

 مقدمة:  

م تلعب دورا قياديا    1991جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة أهلية فلسطينية عير ربحية مستقلة تأسست عام  

ي المحافظات الجنوبية  
ي من خالل العمل عىل تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة ف 

ي تطوير المجتمع المدن 
ف 

قطاع   من  خ  غزة، والوسىط  من  الحر  والفكر  الثقافة  جمعية  التابعة  تعمل  المراكز  اهدافها    لها،الل  تحقيق  عىل 

اتيجية     -وهي: االسير

 

األمثل   - لالستجابة  الرقمي  التحول  عىل  المؤسسية  وقدرتها  الحر  والفكر  الثقافة  جمعية  استدامة  تعزيز 

 الحتياجات المجتمع ضمن نهج تشاركي قائم عىل حقوق االنسان. 

ي ذلك ذوي اإلعاقة لمرونة والمعرفة والمهارات  اتعزيز   -
والخدمات المقدمة لألطفال والشباب والنساء بما ف 

ي مجتمعاتهم. 
ي ف    للتأثير والتغيير اإليجان 

ي  CRECs)  المجتمعي   الصمود تعزيز    تمكير  لجان -
ي ( ومنظمات المجتمع المدن 

قضايا العدالة االجتماعية   ف 

 اإلعاقة. ذوي و وحقوق اإلنسان وخاصة قضايا المرأة 

ي قضايا التأثير والحشد    تفعيل وتعزيز  -
دور المجتمع المحىلي وصانعي التغيير من األطفال، الشباب والنساء ف 

 .  المحىلي والدولي
 والمنارصة القائمة عىل األدلة عىل المستويير 

 

هنا   الحر،ومن  والفكر  الثقافة  لجمعية  التابع  ي 
الثقاف  المركز  وال  يعمل  المرونة  تعزيز  وع  مشر النفسي  ضمن  رفاه 

ي بناء مجتمع يتم فيه واالجتماعي 
 إلحداثاألطفال والشباب الفلسطينيير  تقوية للشباب واألطفال والذي يساهم ف 

ي مجتمعاتهم، ومن اجل تحقيق هذا الهدف تسع الجمعية الي طلب الوظائف االتية:  
ات اإليجابية ف   التغير

 :
ً
/ات نفسخصائيأ 4عدد  اوال  للعمل مع الشباب واألطفال   اجتماعي  -ي  

 طبيعة العمل: 

سوف يكون طاقم العمل مسؤول عن تقديم خدمات تخفيف االجهاد النفسي للشباب، والدعم النفسي لألطفال، 

وط السالمة النفسية واالجتماعية عند   وذلك باستخدام األدوات الفنية المتنوعة، وسوف يكونوا مطلبير  بمراعاة شر

النفسي الفردي المباشر واتباع أنظمة التحويل المهنية  تنفيذ جلسات الدعم  كما سيكون الفريق مطالب بالتدخل،  

به المعمول  النظام  وفق  بالمؤسسة  المرتبطة  و والشية  والفنية  ،  اإلدارية  للمتطلبات  والشية  المهنية  االستجابة 

 المرتبطة بواقع الفئات المستهدفة وفق األصول ومعايير السالمة والحماية.  

وط والمؤهالت:   الشر

 . عام 40 –  25مر المتقدم/ة من سن أن ت/يكون ع -

 من سكان المحافظات الجنوبية والوسىط من قطاع غزة فقط.   ن ت/يكون المتقدم/ة أ -

 عىل  -
ً
ي مجال أن ت/يكون المتقدم/ة حاصال

 .  ، االجتماع علم النفسالدرجة الجامعية األول ف 



 

عن   - تقل  ال  ة  لديه/ا خي  المتقدم/ة  مجال   سنةأن ت/يكون  ي 
االجهاد    ف  وتخفيف  النفسي  الدعم  تقديم 

ي مجال الحماية االجتماعية، والتدخل النفسي واالجتماعي وقت االزمات. 
 للشباب واألطفال، وف 

االجه - وتخفيف  النفسي  الدعم  مجال  ي 
ف  تدريبية  دورات  ي 

ف   
ً
سابقا شارك  المتقدم/ة  ت/يكون  اد  أن 

 واالسعافات األولية النفسية. 

ي مجال العمل مع الشباب.  -
ة جيدة ال تقل عن عام ف   ت/يمتلك خي 

 أن يكون سبق له/ا وان استخدم أسلوب الدعم النفسي من خالل الفنون. أن ت/يمتلك المتقدم/ة  -

ي أنشطة مماثلة أأن ت/يكون سبق و  -
ي جمعية الثقافة والفك مع الشباب واألطفال ن شارك/ت ف 

 ر الحر. ف 

 المهارات المطلوبة:  

-  .
ً
 يجيد فن االستماع بدرجة عالية جدا

 ( Word. Excelيجيد التعامل مع أنظمة الحاسوب المتعددة وبشكل خاص ) -

ية.  - ية وفهم عميق للمصطلحات النفسية واالجتماعية باللغة اإلنجلير   لديه إلمام عام باللغة اإلنجلير 

ي تنظيم وتنسيق العمل بشكل قطاعي متعدد.  -
 لديه مهارة ف 

 يمتلك توجهات وايمان عميق بالعمل ضمن فريق متخصص.  -

 يجيد كتابة التقرير عن سير العمل.  -

ي مجال تنفيذ  -
مقابالت ومجموعات مركزة لغرض جمع المعلومات وتحليلها وتقديم   لديه مهارة جيدة ف 

 توصيات وقرارات متصلة بواقع العمل. 

تهم الذاتية ع : ط ي  الراب يطلب من المهتمير  تقديم سير ي
ون   االلكير

http://hr.cfta.ps/public/20/applicants 

 

ي الستقبال الطلبات هو 
   2023يناير  30الموعد النهائ 
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