
 

 

 

 نساء و والدة أخصائية طبيبة:بدوام جزئي وظيفيعن شاغر  إعالن

 

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

 .   الجنوبية والوسطى من قطاع غزة تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات
بمركز  للعمل  أخصائية نساء و والدةطبيبة الثقافة والفكر الحر  عن حاجتها تعلن جمعية 

 صحة المرأة التابع للجمعية 

 طبيبة أخصائية نساء و والدة.المسمي الوظيفي : 

 و الفكر الحر الثقافة جمعية ل البريج التابع –صحة المرأة  مركزمقر العمل          : 

 جزئيدوام – محدد المدةمشروع عقد نوع العقد           : 

 للتجديد.شهور قابل  7مدة العقد          :

 

 :  توالمسؤوليا المهام

و تزويد السيدات بخدمات عالج األمراض النسائية ومتابعة الحوامل وتنظيم األسرة  -
 ما بعد الوالدة داخل وخارج عيادة المركز.

 صة بأمراض النساء والعقم عند النساء من خالل فحص ومعاينة.تقديم الخدمات الخا -
 .إدخال معلومات الحاالت وتقارير العمل على نظام إدارة المعلومات المحوسب -
متابعة الحوامل من خالل التصوير ومراقبة الميزان والضغط والتحاليل واكتشاف  -

 حاالت الحمل الخطر.  
 ات والمراكز الخاصة ومتابعتها.تحويل الحاالت التي تحتاج إلي المستشفي -
 متابعة الحاالت المحولة من المركز مع الجهات المتخصصة. -
 تحويل الحاالت للمتابعة عند األخصائية النفسية و االجتماعية والعالج الطبيعي . -
القيام باألمور اإلدارية المتعلقة بالقسم مثل الخطة الشهرية، والتقرير الشهري  -

 .وتوثيق الحاالت ومتابعتها 
ركة مع األقسام األخرى بالمركز أو خارج المركز  وكذلك اجتماعات الفئات االمش -

 المستهدفة. 
ية المشاركة في التحضير والتخطيط السنوي للمركز والقيام بإعداد الخطة السنو -

 للقسم. 
إجراء تقيم دوري للعمل في القسم لمعرفة درجات االنحراف عن الهدف وتعديل  -

 المسار. 
 .المباشر امن قبل مسئوله اأي مهام أخرى ذات عالقة توكل إليه -

 

 :والمؤهالت الشروط

 . ووالدةفي علم الطب تخصص نساء  درجة البكالوريوسعلى  ةحاصل ةالمتقدم -
 .  مجال العمل الطبيفي  سنوات 3 خبرة ال تقل عن  -
 .اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثةإجادة اللغة  -
 إجادة استخدام أجهزة فحص االلتراساوند. -
 مهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه . إجادة -
التمتع بشخصية مرنة دبلوماسية مبتكرة وسباقة، وقادرة على حل مشكالت  -

 العمل. 
 الجماعي.قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل  -



 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي -

 القدرة على العمل الميداني وتقديم الخدمات الصحية. -
 

الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة  تقديم سيرتهمات يطلب من المهتم
معرفين وذلك عن ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة جوالتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا الم

ويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة  ، ps.org  -jobs@cftaااللكتروني البريد طريق
  .العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية

وسوف تقوم الجمعية  0202بريلأ-8 فقواالمالخميس هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات 
 . يقع عليهم االختيار فقط الذين  ين بالمرشح باالتصال


