
 

 

 المركز الثقافي -جمعية الثقافة والفكر الحر 

 في مجال التصميم والعمل الحر تدريبية فرص 

 )زاجل(
 

تعزيز المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب،   بالشراكة  ، (YEPتنفذ جمعية الثقافة والفكر، مشروع تمكين الشباب )

 (، بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية. GIZ) الدوليالوكالة األلمانية للتعاون  من تمويلو

بهدف تعظيم دور وقدرة  لجان الصمود الشبابية  في المناطق  المنكشفة،  لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية للمجتمعات في ظل  

COVID-19ألعمال الرقمية. ، وكذلك دعم المواقف والممارسات االقتصادية اإليجابية للشباب من خالل االنخراط في ريادة ا 

يعمل المشروع في بيئة قطاع غزة التي تعيش تحديات مرتبطة بالفقر والبطالة  والحصار ، وفي ظل فترة حرجة من زيادة 

 .يباً وحساساً لكل تلك المتغيرات، ويأتي المشروع مستج91-تأثير فيروس كوفيد

 متدربين/ات  مهتمين ولديهم الدافعية  للمشاركة في التدريب عن فرص النضمام  جمعية الثقافة والفكر الحر تعلنوعليه 

 ايير المتطلبات اآلتية: وذلك وفق الشروط  والمع

 هدف التدريب 

إناث(، متضمنين أشخاص ذوي اعاقة، في مجال العمل  %02ذكور  %02شاباً )  02يهدف التدريب إلى تطوير مهارات عدد 

الحر  والتصميم،  وتعزيز وجودهم واندماجهم في سوق العمل االلكتروني  من أجل أن يصبحوا أصحاب مشاريع في الفضاء 

 الرقمي. 

 المتوقع من التدريب

نفوجرافيك التصميم وخاصة فيما يتعلق ) باال وا يمتلكون مهارات عالية في مجالبحأص ون/اتالمتدرب  -

 والفوتوشوب( .

 وا يمتلكون المهارات الالزمة لهم للعمل العمل عبر منصات العمل الرقمي . بحون/ات أصالمتدرب -

متاجر خاصة بهم في الفضاء الرقمي، وجاهزون إلطالق مبادراتهم وأعمالهم  وا يمتلكونبحأصون/ات المتدرب -

 الرقمية.

محميون ضمن بيئة الفضاء اإللكتروني من خالل تدريبهم وتزويدهم بمهارات األمان وا بحون/ات أصالمتدرب -

 الرقمي. 

 : التأهيل للتقدم للفرصة معايير

 : الشروط قمن المتوقع ان يشارك في التدريب الشباب/ات وف

 ية أو الوسطى من قطاع غزة. جنوبال مناطقال سكان  مندم/ة قأن ت/يكون المت  -

 االشخاص الذين يمتلكون مهارات أولية في المجال الرقمي والتصميم.دم/ة من قأن ت/يكون المت -

 

تخصص  ذو أي متعددة أو الوسائط التخصص المتقدم/ة من طلبة الجامعة سنة ثانية في تخصص  أن ت/يكون -

 صلة.

 أن ت/يمتلك المتقدم/ة المهارات األساسية في اللغة االنجليزية. -

 أن ت/يكون لديه/ا مهارات التصميم والمونتاج. -

  أن ت/يمتلك المتقدم/ة جهاز الب توب. -



 أن ت/يكون لديه االستعداد للتعلم وتبادل الخبرات. -

 ابداء مستوى عاِل من االلتزام بالتدريب. -

 االلتزامات: 

أشهر وفق  0ساعة تدريب عملي على مدار  02ساعة تدريبية، وعدد  02بين بالمشاركة في عدد يلتزم المتدر -

 جدول يحدد الحقاً مع المتدربين. 

 يفقد المتدرب/ة حقه في استكمال التدريب عند التغيب عن التدريب لمرتيتن في إطار البرنامج التدريبي .  -

اليتكفل البرنامج التدريبي بدفع مواصالت أو بدل اتصاالت للمشاركين ويتكفل بتوفير التجهيزات اللوجستية  -

 لتنفيذ التدريب. 

 ساعة(، على شهادة مشاركة.  992يحصل كل متدرب أنهى الفترة التدريبية كاملة ) -

 تشجع الجمعية الشابات واالشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة في التدريب.  -

 

،  0100/ يناير /01وارساله  وذلك قبل  تاريخ  GOOGLE ملء في نماذج  تمات/ين، تعبئة طلب المشاركة المدرجيطلب من المه

 وسوف تتصل الجمعية بالمشاركين/ات الذين وقع عليهم االختيار فقط 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsSCxKsVaHV-zJvch4SPY5_nmIVUVmpfiJR4NYAagl1iUSgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

