
 

 اعالن 

 مونتيرمصور والحاجة الى 

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

دوراً قيادياً في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال و الشباب 

 الوسطى من قطاع غزة.و المرأة في المحافظات الجنوبية و 

 :تقديم

جمعية الثقافة والفكر الحر، وفق سياسية تركز على إتاحة الفرصة للشباب التابع ليعمل المركز الثقافي 
لالندماج بشكل فعال، والمشاركة بشكل نوعي في قيادة وتنفيذ النشاطات الثقافية والمجتمعية واإلعالمية 

نية، يالتي يشرف المركز على تنفيذها، والتي تُعنى بقضايا حقوقِ اإلنسان، وتجذير الهوية الثقافية الفلسط

 والقضايا المرتبطة بواقع الشباب الفلسطيني. 
ويأتي هذا النهج كأسلوب يتبعه المركز من أجل تحقيق مبدأ المشاركة الشبابية، وتعزيز وتطوير الشباب 

بالمهارات الالزمة في المجاالت الثقافية واإلعالمية، لخلق قادة شباب فاعلين ومميزين ليكونوا سفراء تغيير 
 .في مجتمعاتهم

قادر على انتاج األعمال المرئية بجودة عالية وضمن مونتير مصور ووعليه ترغب الجمعية في استقطاب 

 وتوسيع رقعة انتشارها. وراديو كالكيت في منصة ميديا شو المحسنات البصرية واالعالمية

 :والمسؤولياتالمهام 

 .ورش 4المشاركة بورش التهيئة األولية للشباب عدد  .1

 " برامج مصورة المواطن والمسئول4عدد "تصوير ومونتاج  .2

 " أفالم قصيرة للشباب11مونتاج عدد " .3
تفعيل الصفحات االلكترونية للمركز الثقافي ) صفحة راديو كالكيت ، ميديا شو" بالفيديوهات  .4

 (بوست لكل صفحة يوميا 3والبوستات عدد 
 11الخطة الموضوعة عدد انتاج ومونتاج بروموهات خاصة ببرامج راديو كالكيت وميديا شو حسب  .5

 برومو شهريا
انتاج ومونتاج بروموهات لورش العمل والمناظرات والمعارض التي ينفذها المركز ونشرها على  .6

 .المواقع االلكترونية

 تغذية موقع زاجل التابع للمركز باألخبار والصور .7
 .من الشباب في المونتاج 2تأهيل عدد بناء القدرات و   .8

شأن ورفع التوصيات بوراديو كالكيت ميديا شو  في التقارير التقنية الخاصة بالمنصات المشاركة  .9
 التحسين.

 القيام بأي اعمال توكل اليه ذات عالقة. .11

 الشروط والمؤهالت:

 عام 27 – 22أن ت/يكون عمر المتقدم/ة من سن  .1
 أن ت/يكون المتقدم/ة من سكان المنطقة الجنوبية. .2

 سنوات في مجال مونتاج الفيديو. 3لديه/ا خبرة ال تقل عن أن ت/يكون المتقدم/ة  .3

 .Adobe Premiere prأن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة عالية في العمل على برنامج  .4
 .Adobe Auditionأن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة عالية باستخدام برنامج  .5

 واللقطات.أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة في التصوير  .6
 ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة في الفوتوشوب  أن .7

 أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة في التعامل مع القوالب الجاهزة ومعالجة الفيديوهات. .8
 أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة في التصميم و الموشن جرافيك .9

 السيناريو.رؤية اخراجية وكتابة أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا  .11

 أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا معرفة جيدة بصيغ ملفات الفيديو المختلفة وخصائص كل منها.   .11
 أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا القدرة على تطوير مهاراته ومهارات فريق العمل. .12



 أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا القدرة على تحمل ضغط العمل. .13

 درة على االتصال والتواصل الفعال.أن ت/يمتلك المتقدم/ة مهارات العمل الجماعي والق .14

 مدة العمل:

 أشهر تبدأ عند توقيع العقد 6مدة العمل في المنصة هي 

 

يطلب من المهتمين تقديم سيرتهم الذاتية ونسخة عن اعمال صوتية سابقة على البريد االلكتروني 

 ps.org-volunteer@cfta  التالي:

 26/7/2121الموافق  االحدالموعد النهائي الستقبال الطلبات هو يوم 

 

 

mailto:volunteer@cfta-ps.org
mailto:volunteer@cfta-ps.org

