
 

 

 /ة نفسي أخصائي: وظيفيعن شاغر  إعالن

 

، 1991تأسست عام  غير ربحية، مستقلة، فلسطينيهجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية 

تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير حقوق األطفال 

 .   وسطى من قطاع غزةوالشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية وال
مع  بالشراكة للعمل  /اجتماعينفسي /ةأخصائيالثقافة والفكر الحر  عن حاجتها تعلن جمعية 

 فرنسا-أطباء العالم منظمة 

 / اخصائي اجتماعي /ة /ةالمسمي الوظيفي : أخصائي نفسي

 "الثقافة و الفكر الحر "خانيونسمراكز جمعية مقر العمل          : 
    محدد المدةمشروع عقد  -كامل : دوام          نوع العقد  

 شهور قابلة للتجديد 3مدة العقد          :

  3عدد الفرص         :

 

 ت : والمسؤوليا المهام
 تقديم الدعم النفسي االجتماعي للفئات المستهدفة  -

 لقضايا النفسيةباتنفيذ محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية داخلية وخارجية لتثقيف وتوعية الفئات  -

 والتدخل مع الحاالت.بشكل منتظم القيام بزيارات ميدانية  -
 تنفيذ جلسات دعم نفسي وسيكودراما داخل وخارج المركز. -

 التشبيك الدوري مع المؤسسات ذات العالقة. -
 إعداد مواد تثقيفية وتوعوية. -

  و الدورية المطلوبةالتقارير الشهرية  الخطط و  إعداد -
 تقديم استشارات حسب الحاجة. -

 االرشفة الورقية و االلكترونية لتقارير العمل  -

 

 :والمؤهالت الشروط

 علم النفسي أو علم النفس  اإلرشادفي  سالبكالوريوحاصال على درجة   أن يكون المتقدم/

  االجتماع

 او التوجيه النفسي  باإلرشادالعمل مجال سنوات في 3خبرة ال تقل عن 

  األهليسنوات  في العمل  3عن خبرة ال تقل  

 اللغة اإلنجليزية ب اإللمام إجادة اللغة العربية و. 

 مهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه . إجادة 

  وقادرة على حل مشكالت العمل. ،التمتع بشخصية مرنة 

 .قدرات في مجال االتصال، والعمل الجماعي 

 عيالقدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطو 

 المؤسسة تشجع االشخاص ذوي االعاقة للتقدم 

 يفضل سكان المنطقة الجنوبية. 

 

  
اختيار مع ضرورة  الدخول عبر الموقع االلكتروني المرفق و تسجيل الطلب ، اتين/يطلب من المهتم

 وتعبئة البيانات بالكامل الوظيفة المتقدم اليها عنوان

 

 ps.org-http://jobs.cfta   
 

 ، وسوف تقوم الجمعية باالتصال9102 يوليو8 الموافق االثنين يوم الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو

 . يقع عليهم االختيار فقط  ذينال حينبالمرش

 

http://jobs.cfta-ps.org/

