
 

 

 

  شرعبة  : محاميةوظيفيعن شاغر  إعالن

 

تأسست  غير ربحية، مستقلة، فلسطينيهجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية 
، تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على 1991عام 

   .غزةمن قطاع تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى 
 شرعية  محاميةحاجتها  الحر عنالثقافة والفكر تعلن جمعية 

    محامية المسمي الوظيفي : 

 .البريج – المرأةمركز صحة مقر العمل          : 

  .المدةمحدد مشروع عقد  -نوع العقد           : دوام كلي 

 قابلة للتجديد. شهور 7مدة العقد          : 

 

 :  توالمسؤوليا المهام

 
تقديم المشورة للمشاكل القانونية وتنظيم مواعيد للحاالت القانونية، وحفظ الملفات  -

 بالقسم القانوني.وأدخالها علي برنامج الكمبيوتر الخاص  الخاصة بهن

 المرافعة ومتابعة الحاالت القانونية في المحاكم المدنية والشرعية. -

القضايا التي يحكم بها في المحاكم متابعة تنفيذ األحكام لدي المحاكم المدنية في  -

 الشرعية.

 .ةالتنسيق والتشبيك مع مراكز قانونية ومراكز الشرطة ومؤسسات نسوي -

 التنسيق مع أقسام المركز بما يخدم تقديم الخدمة القانونية.  -

القيام بتنفيذ جميع االمور اإلدارية المتعلقة بالقسم مثل الخطة، والتقرير وتوثيق الحاالت  -

 ها في الملف الخاص بالقسم القانوني ومتابعت

 الخاصة بالقسم. ةإعداد وتجهيز النشرات التوعوية التثقيفي -

 تنفيذ الورشات التوعوية  -

 .تنفيذ الزيارات الميدانية وفق متطلبات خطة العمل -

 .لي الكترونياعأرشفة الملفات الخاصة بالقسم  -

 نظام إدارة المعلومات المحوسب عبر ملفات وعبر توثيق األنشطة وبيانات المستفيدين -

  والدورية المطلوبةالتقارير الشهرية الخطط و إعداد -

 :والمؤهالت الشروط
  الحقوق الليسانس في على درجة  ةحاصل ةكون المتقدمتأن  
  علي شهادة مزاولة المهنة. ةحاصل ةالمتقدم كونتأن 
 ن شرعي.ذعلي أ ةحاصل ةالمتقدم كونت أن   

 لمحاماة والقضايا و خاصة المتعلقةباالعمل مجال في  سنوات3خبرة ال تقل عن 
 .بالنساء

  التوعوية ترشاالو إدارةو األهليفي العمل  عامينخبرة ال تقل عن.  
  للعنف  والمناهضة معرفة كاملة في القرارت الدولية لحقوق االنسان 



 اللغة اإلنجليزية ب اإللمام إجادة اللغة العربية و. 
 لكمبيوتر و برامجه .مهارة استخدام ا إجادة 
  مرنة دبلوماسية مبتكرة وسباقة، وقادرة على حل مشكالت العمل.  بشخصيةالتمتع 
 .قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل الجماعي 
 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي. 

 
  

مام بالوظيفة الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهت تقديم سيرتهم اتيطلب من المهتم
ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن جوالتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا الم

ويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة  ، ps.org  -jobs@cftaااللكتروني البريد طريق
  .العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية

وسوف تقوم الجمعية  0202بريلأ/ 8 فقواالمالخميس هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات 
 . يقع عليهم االختيار فقط الذين  ين بالمرشح باالتصال

 


