
 

 

   Internshipفي برنامج الشبابتدريب وظيفي فرص 

 الدورة الثالثة

، أشهه ر 6لمدة  ةالشاااتاا نللشااتا  Internshipsةظيفيالتر يب في ال الثالثةالتحااجيل للرة    فتح تاب عن تعلن جمعية الشاااتاا المحااي ية

 يتي ن هذا التةظيف التر ةحااي .العمل الشااتاتي ةالمجتمعي ةال قة ي مجاالا ضاامنةالمشااا  ة المرنية الشااتاب تطةي  ت نامج للعمل في 

  على ف ص عمل ةتناء عال اا مهنية ةمجتمعية. ال صةلفي  عملية تحاعرةتناء خت اا  ةالمهنية للتعلمتطةي  المها اا الفنية ف صة ل

 2022 (7ش ر ) موزتحتى ن اية  (2ش ر ) شباطاألول من التدريب في  أيبد يفي على أنتدريب وظ فرصتيسيتم توفير 

 .و بيت لحمأ رام هللاأيام أسبوعيا في أحد مقرات الجمعية في  خمسةالدوام: 

 :للتقدمالمعايير المطلوبة 

   عاما   27ة 22ما تين العم. 

  ة  ام هللاتيا ل م أ تيم افظ  ع الح ن فيمةيفضل. 

 م  ز تعليم مهني معهر أة أةمن جامعة أة  لية  خ يجة/خ يج. 

  ال افز للتعلم ةخةض تج تة مهنية في العمل الشتاتي ةالمجتمعيةجةر. 

  ة اعرية مع مؤححاا شتاتية ةأتجا ب حاتقة في العمل التطةعي في المجتمع يفضل. 

 را   المشا يع ةالتنحيق المجتمعي ةالعمل ضمن ف يق ةش ا ااال غتة في تعلم إ. 

    أيام أحتةعيا . 5تمعرل  أشه  ضمن الرةام المتفق عليه 6االلتزام تفت 

 القر   على التنقل في مناطق الضفة الغ تية. 

 من الم ام المتوقعة:

 .ةالمجمةعاا الشتاتية ةالمرا س الش ي ة تين الش  اء الم ليين التنحيق -

 .مرا ستنظيم نشاطاا مجتمعية ةتر يتية مع مجمةعاا شتاتية ةطلتة  -

 .ة جهاا ش ي ة في مشا يع الت نامج ار أالتةاصل مع أف -

 .ةالجمعية تاألنشطةالمشا  ة في اجتماعاا رة ية متعلقة  -

 .المحاهمة في تخطيط ةتطةي  األنشطة ةالمشا يع الشتاتية -

 .ةغي ها المحاعر  في  تاتة تقا ي  فنية ةتةثيقية -

 .الخ مقاتالا المي لألنشطة من تصةي  ةعملعالتةثيق اإلالمحاعر  في  -

 .نشطة في المجتمعاا الش ي ةرا   المةا ر المالية لتنظيم األإلمحاعر  في ا -

 .شطة المشا يعم ليا ةفي أنرةليين متطةعين   شار ةرعمإالمحاعر  في  -

 م ليا ةرةليا. المشا  ة في تر يتاا ةانشطة تعليمية ةتطةي ية -

 .لجمعيةاعمل لتطةي ها ضمن حياق المتر ب أة المتر تة   حب ا تياجخ ى أي مهام أ -

مؤحااحاااا لية تين الفي المجتمع الفلحااطيني هي محااؤةلية جماعية ةت امةالشاااتاا  نالشااتا ر اا تؤمن الجمعية أن ف ص تر يب ةتطةي  

أفضل لألف ار  لعلى محا اا تعلم تج يتية ةاتراعية تحاعر في تناء محتقتفي ال صةل  ةشاتاتنا ة ةال حمية، لرعم شتاتناالةطنية ةالم لي

 .لشيق 1870تقيمة  شه يةحيتم تخصيص م افأ  مالية  . لهةللمجتمع 

 2022كانون الثاني  12تعبئة النموذج التالي حتى يوم األربعاء الموافق  رجاءالللتقدم 

 
https://forms.office.com/r/3mckBsuGyD 

https://forms.office.com/r/3mckBsuGyD

