
 

  احصائي للبيانات محلل

 

 عن الجمعية: 

، تلعب 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

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

 والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.  

 

 عن المشروع: 

اصرة في والتشبيك والمن تعزيز آليات الدمج" تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل شبكة وصال مشروع
المجتمع المدني في األراضي  " وذلك بالشراكة مع برنامج تعزيزمنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة

 .BMZ تعاون االقتصادي والتنميةوبتمويل من الوزارة االتحادية لل GIZ الفلسطينية المنفذ من قبل مؤسسة ال
 

 المطلوب: 

علومات ، وفقا للماحصائي للبيانات  محللحاجتها عن إلى  شبكة وصال – تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر

 ادناه

 

 0200 ابريلالى  0201 اكتوبمن  شهور  7: المدة الزمنية

 أسبوعيا( ساعة  11)  جزئي طبيعة الدوام: 

 

 المهام المطلوبة: 

المساهمة في اعداد أدوات قياس جديدة للبرامج والمشاري    ع التي تعمل عليها الجمعية وذلك استنادا  -
 لالطار المرجعي االستراتيجي للجمعية والوثائق ذات العالقة. 

  SPSSعمل تدريب متقدم لفريق الجمعية حول برنامج  -

عليها  اري    ع والتدخالت التي تعملالمشاركة في اعداد خطط المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم للمش -
 الجمعية. 

مع االخذ بعين االعتبار تضمين أدوات  MEALوخاصة فيما يتعلق بال  MISالمساهمة في تطوير نظام  -
 القياس التي يتم العمل عليها في الجمعية. 

 تتفري    غ نتائج األدوات الكمية والنوعية من استمارات ورقية للتقييم ولقياس الرضا ومحاضر مجموعا -
 ( او اي برامج تحليليه اخرى.Excel or SPSS.. etcمركزة والمقابالت وغيره على برنامج تحليل )

 اعداد تقرير تحليلي )نوعي وكمي( عن نتائج األدوات الكمية والنوعية المذكورة في البند أعاله.  -

كد من صالحيتها لالستخدام  - ايير بحسب المعمراجعة كافة أدوات القياس المتاحة لدى المؤسسة والتأ
 العلمية والعمل على توحيد األدوات المتعلقة بالتدخالت واألنشطة المتشابهة و ذات الصلة. 

 أي مهام أخرى ذات عالقة توكل إليه من قبل مسئوله المباشر أو المدير العام للجمعية.  -

 المؤهالت: 

 .أحد المجاالت ذات العالقة المحاسبة أو  الدرجة الجامعية األولى في اإلدارة أو  -

 معرفة جيدة بمفاهيم واليات وادوات المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم .  -

 .والنوعية الكميةالبيانات تحليل خبرة ثالث سنوات على األقل في مجال  -

 .برامج التحليل االحصائي للبيانات ممتازة في  معرفة  -

 للبيانات النوعية والكمية ، إضافة للتقارير االداريةالقدرة على كتابة التقارير التحليلية  -



 

 . في العمل مع المنظمات غير الحكوميةعلى األقل  سنتين خبرة -

 .االلتزام بقوانين المؤسسة والمحافظة على سرية العمل -

 .ذوي االعاقة ذوي الكفاءة للتقدم األشخاص المؤسسة تشجع  -
 

 اآلتي:  عن طريق البريد اإللكتروني يطلب من المهتمين ارسال سيرتهم الذاتية وذلك
 jobs@cfta-ps.org 

 
سوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين يقع و  9292سبتمبر 92.الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 

 عليهم االختيار فقط. 
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