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 اعالن وظائف شاغرة

 

فً إطار مشروع "تعلٌم وحماٌة البنات واالوالد بمحافظة الفٌوم" والذي ٌهدف الى 

تمكٌن االطفال المهمشٌن بمحافظة الفٌوم من ممارسة حقهم فً التعلٌم والحماٌة من 

 اي شكل من اشكال العنف .
 

 التالٌة المصرٌة للتنمٌة الشاملة عن توفٌر الوظائف  الجمعٌةتعلن 

 

 

 على الراغبٌن فً التمدم إرسال السٌرة الذاتٌة على :
 (10) 99184331 - 99184333تلٌفون وفاكس: 

  info@eacdonline.orgعلى البرٌد االلكترونً : 
 03/5/0137 الخمٌسموعد ألصاه 
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 "  المهارات الحٌاتٌةمٌسر " 

 المهام الوظٌفٌة : 

 المسئول األول عن تنفٌذ ومتابعة واإلشراف على دعم األنشطة التعلٌمٌة المخطط تنفٌذها داخل المدارس اإلبتدائٌة العامة. .3
 ة التعلٌم األساسً(.بناء والحفاظ على شراكات فعالة مع اإلدارات التعلٌمٌة )إدارة التربٌة اإلجتماعٌة وإدار .0
تطوٌر خطة عمل تفصٌلٌة بالتنسٌك مع منسك المشروع لألنشطة المخطط تنفٌذها داخل المدارس اإلبتدائٌة ومتابعة تنفٌذها  .9

 بفاعلٌة وفً الولت المناسب.
 ضمان تمدٌم خطط العمل والتمارٌر الشهرٌة لألنشطة لمنسك المشروع بالجمعٌة. .8
عمل بالمدارس فى مجال موضوعات المهارات الحٌاتٌة مثل )الصحة المدرسٌة والتغذٌة تمدٌم جلسات تدرٌبٌة لفرٌك ال .5

 المشاركة .. الخ(. –حموق األطفال  –السلٌمة 
تنظٌم واإلشراف على جمٌع جلسات التوعٌة وبناء المدرات لفرٌك العمل بالمدارس، وتمدٌم جلسات تدرٌبٌة على رأس العمل  .6

مستمرة أن جمٌع المناهج المستخدمة هى مناهج معتمدة من هٌئة إنماذ الطفولة الدولٌة و  فى حالة الحاجة، والتأكد بصفة
 وزارة التربٌة والتعلٌم.

دعم األخصائٌٌن اإلجتماعٌٌن فى تنظٌم األنشطة الالصفٌة شهرٌاً بالمدارس مثل )وضع خطة شهرٌة والمشاركة فى تطوٌر  .7
 المنهج(.

 ٌة بالمدارس.تنظٌم ومتابعة فصول دعم اللغة العرب .4
 متابعة إجراءات تكوٌن ودعم اإلتحادات الطالبٌة. .3

وتنسٌك اإلجتماعات واللماءات داخل المدارس والمجتمعات كجزء من خطة تحمٌك جودة المعاٌٌر الخاصة بوزارة  تنظٌم .31
 التربٌة والتعلٌم.

 جمع البٌانات واآلراء حول المشروع بشكل ربع سنوي. .33
 رف من المنحة وفماً للخطط المعتمدة.ضمان كفاءة الص .30
 عمل لاعدة بٌانات للتدرٌبات و ورش العمل وجمٌع األنشطة داخل المدارس. .39
 تمدٌم توعٌة ألى من المدرسٌن الجدد وفرٌك العمل بالمدارس فٌما ٌتعلك بمناهج الهٌئة. .38
 ت والمعارف المهنٌة.المشاركة فى األنشطة التدرٌبٌة واإلجتماعات المهنٌة وأى فرصة لزٌادة المهارا .35
تنفٌذ ما ٌوكل إلٌه/ها من مهام أخرى توكل إلٌه من خالل منسك المشروع من أجل دعم الفرٌك الفنً فى تنفٌذ أنشطة  .36

 المشروع.
 

 شروط شغل الوظٌفة :

 .شهادة جامعٌة ذات صلة بمجاالت التنمٌة 

 ٌذ برامج بالمدارس الحكومٌة وتفعٌل اإلتحادات الخبرة فى تنف المشروعات . )ٌُشترط خبرة سنتٌن )بحد أدنً( فى تنفٌذ
 الطالبٌة ومجالس األمناء(.

 .خبرة فى مجال التنسٌك مع الجهات الحكومٌة 

 .خبرة فى مجال العمل مع الجمعٌات األهلٌة 

  .ٌفضل أن ي/تكون من سكان مركز أبشواى/ ٌوسف الصدٌك 

 .إجادة إستخدام الحاسب اآللى 

 .إجادة كتابة التمارٌر 

 /ها مهارات التدرٌب والتٌسٌر.لدٌه 

 .ًعلى درجة عالٌة من مهارات التواصل و اإلتصال الشخص 

 .اإللتزام بمٌم هٌئة إنماذ الطفولة وحماٌة الطفل 
 


