
 

 
 وظيفةإعالن 

استجابة لحاجة  9191مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي هي مؤسسة تربوية غير ربحية، تأسست في القدس عام 
وسائل ناجعة تساعد في التعّلم وتطوير القدرات رهن الظروف االجتماعية  لمجتمع الفلسطيني الملحة الكتسابا

 ت ومناطق الوطن وفي القدس الشرقية. واالقتصادية الصعبة، وتعمل مؤسسة تامر في كافة محافظا
تنفذه مؤسسة تامر للتعليم  هو مشروع: العاشرةالسنة  -لألطفال أيتام برنامج مستقبلي التعليم المساند مشروع 

المساهمة في تحسين المستوى التعليمي يهدف إلى  بتمويل من مجموعة أبراج وبإشراف مؤسسة التعاون المجتمعي
 . 8661-8669طفل من أيتام العدوان االسرائيلي على غزة  056ــــــ والثقافي ل

 مرشد نفس ي  حسب التالي : : املشروع عن يبحث

 

 املهام واملسئوليات:

 .تقديم الدعم النفسي اإلجتماعي الجمعي والفردي لألطفال 
 لألمهات. تنفيذ جلسات التوعية 
  عمل على توثيق األنشطة المختلفةال. 
  كل طفلتناسب مع مشكالت وقدرات يوضع الخطط العالجية بما. 
 األولية المتعلقة بالحالة عن طريق األهل والمدرسة او األشخاص  دراسة الحالة: يتم فيها جمع المعلومات

 ي ملف الحالة.فشتمل على كل المعلومات المتضمنة المقربين من الحالة وت
 .العمل على زيادة دافعية الطفل للتعلم 
  المرغوب أو القضاء عليه نهائيا.خفض معدل ممارسة سلوك غير 
 .زيارات ميدانية لمتابعة سلوك األطفال 
 .المشاركة في األنشطة الجماعية المختلفة للطفل واألسرة بكافة أنواعها واإلعداد المسبق لها 
 .إعداد الملفات و تحديثها بما يتوافق مع كل حالة 
 قوم بها خالل األسبوع المقبل. إعداد خطة أسبوعية تشمل كل األنشطة التي من المتوقع أن ي 
 .إعداد التقارير األسبوعية و الشهرية 
 .القيام بالعمل المطلوب منه/ها بالدقة والسرعة المطلوبة و العمل مع زمالئه/ئها ضمن فريق واحد 
 قات عمل جيدة مع المؤسسات األخرىعال بناءو   العمل بفاعلية ونشاط. 
 .اإللتزام بأساسيات ومبادئ مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وسياسة المشروع 

 



 

 

 املعايير والشروط املطلوبة:

  من جامعة معترف بها (ي)علم النفس او االرشاد النفس يوسبكالور. 
  وفي مجال اإلرشاد  ،في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية  سنوات 3خبرة ال تقل عن

 الخدمة االجتماعية والعمل مع األطفال.النفسي و 
 ذات عالقة بالوظيفة. يةعلى دورات تدريب /ةحاصل 
 .القدرة على ادارة ورش العمل واللقاءات المجتمعية 
 ومهارات االتصال والتواصل. مهارات في إدارة الوقت 
 الحفاظ على خصوصية وسرية الحاالتعلى  القدرة. 
 ة استخدام الحاسوب وبرامجهإجاد. 
 بما يتناسب مع الحالة. والتدخل، درة على كتابة وصياغة دراسة الحالة وتحديث الملفاتالق 
 .لديه/ا معرفة جيدة بإدارة الحالة والطريقة والمنهجية القائمة عليها 
 .القدرة على العمل ضمن فريق و العمل تحت الضغط 

 .القدرة على إعداد الخطط و كتابة التقارير 

 ّيف مع املهام، والحاالت وطاقم العمل.والقدرة على التك املرونة 

 

 عالن:تفاصيل ال 

 .فقط سيتم التواصل مع من ينطبق عليه/ا شروط ومعايير الوظيفة 

 .متكافئة للذكور واالناث 
ً
ر  املؤسسة فرصا

ّ
 توف

 

املوافق  األحدحتى موعد أقصاه يوم الذاتية  إرسال السيرةعلى كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة 

 applications@tamerinst.org على العنوان االلكتروني التالي:  4/11/2011

 

 ( .2143422ملزيد من االستفسار يرجي االتصال علي رقم : )
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