
 
 و ميداني اشراف مهنيتدريب و ة /رياستشاستقطاب ا

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

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

 والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.  

 و ميداني اشراف مهني تدريب و /ة استشارياستقطاب تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر عن حاجتها 

 مؤسسة  تنفيذ مركز صحة المرأة البريج بالشراكة معمسارنا للصحة الجنسية واالنجابية ضمن مشروع 

 التالي: وفق األوكسفام

للقيادات الشابة المثقفة ضمن  و ميداني اشراف مهنيتدريب و  /ةاستشاري : الخدمة المطلوبة

 في المركز المشروع 

 

 تدريبية.ساعة  03الزمنية: المدة 

 $03الساعة :  سعر 

 المطلوبة / والمسئولياتهام والم

 ة العامل في التثقيف الصحي الخاص الصحة الجنسية واالنجابي وتعليمية للفريق ةمتابعة ميدانية وتقييمي

 لديهم. الموجودةوالبناء على المهارات 

  الراجعة غذيةوالتألفراد الفريق المثقفين الصحيين بحيث تشمل التقييم القبلي  ةتقييميعقد جلسات 

 المداني.من خالل العمل 

  المواضيع الخاصة بالصحة الجنسية واالنجابية التدريب العملي للفريق على اليات اعداد المحتوى في

 المستهدفة.بما يتناسب مع الفئات 

  التثقيف الصحي الغير تقليدية مع تنفيذ تمارين عمليه بهذا  وطرقتدريب الفريق على مهارات والية

 الخصوص وإظهار المنهجية التشاركية.

 توحيد الرسائل التثقيفية الصحية الخاصية بجلسات التثقيف 

 خالل فترة التنفيذتفاعلية  ومنهجية تشاركينهج  لىباالرتكاز ع الخدمةتنفيذ  ضمان 



 

 :الشروط والمؤهل العلمي

 اإلنجابية الصحةوخصوصا  الصحةعلميه بكالوريوس ويفضل ماجستير في مجاالت  شهادة  

 ال تقل عن خمس سنوات واإلنجابيةالصحة الجنسية  قضايا خبره عمليه في. 

  مجال التثقيف الصحي المجتمعي ال تقل عن ثالث سنوات فيعمليه خبرة. 

  ر والفكر الح الثقافةكامله لجمعية  التدريبية المادة/ب بتقديم المدربةبعد التدريب سيقوم/ تقوم   

 ذوي اإلعاقة للتقدم المؤهلين للخدمة من االشخاص معية الثقافة والفكر الحر تشجع األشخاص ج 

 

 وخطة فنية توضح االليات التي سيدار فيها التدريبتقديم السيرة الذاتية يطلب من المهتمين/ات 

 وذلك عن طريق البريد االلكتروني ،مالي ومقترح

ps.org -@cftatrainer  ، في خانة العنوان الخاصة بالرسالة  الفرصةويٌشترط كتابة اسم

 .االلكترونية

، وسوف تقوم 6223/  سبتمبر61/ الموافق  خميس الم الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يو

 عليهم االختيار فقط الذين سيقعالجمعية باالتصال بالمرشحين 

 

 

 

 

 

 


