
 

 اعالن

 عودعلى آلة التدريب  /ةميسر

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

 من قطاع غزة.والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى 

 
 :  تقديم

يعمل المركز الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، وفق سياسة تركز على إتاحة الفرصة للشباب 
لالندماج بشكل فعال، والمشاركة بشكل نوعي في قيادة وتنفيذ النشاطات الثقافية والمجتمعية 

جذير الهوية الثقافية واإلعالمية التي يشرف المركز على تنفيذها، والتي تُعنى بقضايا حقوقِ اإلنسان، وت
 الفلسطينية، والقضايا المرتبطة بواقع الشباب الفلسطيني. 

على اآلالت الموسيقية الشباب منصة الموسيقى هي منصة تفاعلية للشباب تساهم في تدريب 
استثمارها الحقاً في التعبير عن القضايا الوطنية، والهوية، والتراث،  ومناصرة قضايا المختلفة من أجل 

 باب وتسليط الضوء عليها بقصد احداث تغيير ايجابي فيها. الش

 

 وعليه تعلن الجمعية عن  توفر فرصة ميسر ومدرب  على آلة العود  وفق والشروط والمتطلبات اآلتية: 

 شهور  8مدة التعاقد : 

 عدد الفرص : فرصة واحدة 

 المهام المطلوبة :

 النوت الموسيقية .متدربة على آلة العود بما في ذلك  02تدريب  -
 تطوير مادة تدريب موسيقية.  -
تسجيل مقاطع فيديو تدريبية للمتدربات ومشاركتها على موقع افتراضي مخصص لغرض  -

 التعلم، تشمل جميع الدروس المعطاة، والتماريـن، وتكنيك العرف. 
 قيادة المتدربات وتدريبهن بما يضمن تعلم مستقل على  االلة الحقاً. -
 جراء االختبار القبلي والبعدي للمتدربات. المشاركة في ا -
 المشاركة في التحضير والتجهيز  والتنفيذ الحتفاالت موسيقية تحدد الحقا مع إدارة المركز. -
تدريب  متدربة واحدة ممن لديهن خبرة سابقة في العزف على آلة العود على قيادة   -

ات الحقاً مع هامش متابعة محدود التدريبات مع الشابات من أجل تاهليها لقيادة فريق المتدرب
 من طرف المدرب يحدد الحقاً مع إدارة المركز. 

المشاركة الكاملة في ورش التثقيف والتوعية الخاصة بالقضايا التي يعمل وفقها المركز، كجزء  -
 رئيسي من عملية التدريب. 

من الدقة  تنفيذ سياسات المركز المكتوبة والمنقولة عبر القنوات الرسمية بأعلى مستوى -
 وااللتزام والسرعة. 

 

 النتائج المرجوة: 

 قادرة على قيادة وتدريب الشابات الحقاً. واحدة متدربة  -
على العزف بشكل مستقل، ولديهن القدرة على التقسيم، وأيضاً وضوح في  ادرةمتدربة ق 02 -

 االسلوب الفردي للعازفة. 
 من االحتفاالت الموسيقية تم تنفيذها لقضايا مرتبطة بحقوق االنسان والهوية والتراث.  0 -



من المتدربات أصبحن لديهن القدرة والكاملة والمهاراة الالزمة في العزف بشكل منفرد  5عدد  -
 أمام الجمهور. 

مع المتدربات أصبحن لديهن المعرفة والكاملة  حول  اهمية الموسيقى في حياة المجت -
 والدفاع عن قضاياه. 

لقاءات نفذت بمشاركة اهالي المتدربات  للتعرف على ما يقدم للشابات والتعرف على  12 -
 انطباعاتهم.

ين محترفين في آلة لتبادل الخبرات، وتعزيز قوة الشباب، وذلك لقاءات مع فنان 12عقد  -
 باالتفاق مع االدارة على األسماء المرشحة . 

 

  المطلوبة :المؤهالت       

عازف/ة محترف/ة في مجال العود ويفضل أصحاب الخبرة السابقة وخريجين الجامعات في  -
 المجال الموسيقي .

 لديه/ا دراية كاملة في تنظيم وقيادة وتدريب المتدربات في مجال الموسيقى . -
رة لديه/ا خبرة واسعة في إقامة احتفاالت موسيقية مخصصة لغرض التوعية والتثقيف والمناص -

. 
العود بشكل محترف، ولديه احاطة كاملة  آلة  ف والتدريب على عزيجيد بشكل أساسي ال -

 بكل المقامات. 
  /ا معرفة كاملة في المقامات .لديه -
 لديه/ا معرفة نظرية وقدرة على تدريب النوت الموسيقية . -
 لديه/ا معرفة في انتاج األغاني التي تتناول قضايا مجتمعية . -
 لديه حساسية عالية اتجاه العمل مع الشباب.  -
 ت/يبدى التزام عاٍل بسياسات العمل المكتوبة والمنقولة عبر القنوات الرسمية في المركز.  -
لديه/ا معرفة واسعة بأهيمة الموسيقى في التغيير وله اطالع واسع على واقع الحياة  -

 الثقافية في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة. 
 لديه/ا معرفة بواقع الشباب الفلسطيني، وقادر على عكس قضاياه فنياً  -

 

 

وملخص  ،يطلب من المهتمين/ات تقديم سيرتهم الذاتية وصفحة غالف توضح سبب االهتمام بالوظيفة والتقدم لها

 ps.org-jobs@cftaوأسماء ومعلومات لثالثة معرفين عن طريق البريد االلكتروني لخبرتهم في هذا المجال 

 .كتابة اسم الوظيفية في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونيةويشترط 

وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين سيقع عليهم  11/3/0202النهائي لتقديم الطلبات هو الموعد 

 ط .االختيار فق
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