
 

  اجتماعي / نفسي ة-أخصائيشاغر وظيفي: إعالن عن 

  

عام  ربحية، مستقلة، تأسست    أهلية فلسطينية غيرجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة  

العمل على تطوير  1991 ، تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل 

    غزة. حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع 
  

  اجتماعي/نفسي ة-ي أخصائحاجتها:    الحر عنتعلن جمعية الثقافة والفكر 

 جتماعي ا / ة نفسي-أخصائي الوظيفي:  المسمى 

     البريج -المرأة صحة   العمل: مركزمقر 

       شهور. اربع العقد: مدة 

 المهام والمسؤوليات:   

 النساء والرجال()الدعم النفسي االجتماعي للفئات المستهدفة  تقديم خدمات -

تنفيذ محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية داخلية وخارجية لتثقيف وتوعية الفئات   -
 بالقضايا النفسية   

 القيام بزيارات ميدانية بشكل منتظم كلما اقتضت الحاجة والتدخل مع الحاالت.  -

ودعم األقران داخل وخارج والفردي تنفيذ جلسات دعم نفسي والعالج الجماعي  -

 المركز. 

   والتوعوية. لتثقيفية إعداد مواد ا -

 إعداد الخطط والتقارير الشهرية والدورية المطلوبة     -

 تقديم استشارات حسب الحاجة.   -

 ت االرشفة الورقية وااللكترونية عبر برنامج ادارة المعلوما -

 والمناصرة.القدرة على المشاركة في حمالت الضغط  -

 القدرة على إدارة لجان الحماية المجتمعية.  -

 (.He for she)هو من اجلها  هججيدة بنمعرفة  -

 الشروط والمؤهالت: 

س في اإلرشاد النفسي أو علم  س البكالوريودرجة  حاصل علىأن يكون المتقدم  •

 النفس    

مع   النفسي وخاصةالتوجيه   مجال العمل باإلرشاد اوفي سنوات   3 خبرة ال تقل عن •

 النساء / الفتيات / الرجا ل  

 سنوات في العمل األهلي     3خبرة ال تقل عن  •

 .    وبرامجهإجادة مهارة استخدام الكمبيوتر  •

 التمتع بشخصية مرنة وقادرة على حل مشكالت العمل.    •

 قدرات في مجال االتصال، والعمل الجماعي.    •

   يالتطوع القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل  •

 المؤسسة تشجع االشخاص ذوي االعاقة للتقدم  •
   

تقديم سيرتهم الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة والتقدم   ينيطلب من المهتم

لها وملخص لخبرتهم في هذا المجال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن الرابط  

 االلكتروني:    
http://hr.cfta.ps/public/20/applicants 

 

وسوف تقوم       تمام الساعة     ،2022-سبتمبر  9  الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الموافق

 يقع عليهم االختيار فق     بالمرشحين الذيالجمعية باالتصال 

http://hr.cfta.ps/public/20/applicants

