
 

 
 اشتر/ي زمنًا في القدس

 
 

 
 مدرسة في القدس 51مشروع التطوير الشامل في        

 

عالن إشغال خدمات استشارية وتدريبيةإ  
 التقدم للخدمات مفتوح لألفراد أو المؤسسات والشركات وفق ما هو مبين عند كل بند

بتعليم ذو جودة عالية، قادر على خلق مجتمع ديمقراطي،  مة في ضمان أن يتمتع أبناء القدسالممول من اإلتحاد األوروبي والذي يهدف إلى " المساه مدرسة في القدس 51ل في متعلن مؤسسة فيصل الحسيني ضمن مشروع التطوير الشا
الخدمات اآلتية، علما  إشغال إلىعن حاجتها  ،ا قادرين على المنافسة عالميا في العلوم والفنون، وعلى استخدام وتطوير تكنولوجيا حديثةيحترم التعددية والمساواة الجندرية وحقوق اإلنسان، ويتخذ أفراده قراراتهم بناء على البحث العلمي، ويكونو 

 .الشرقية أن منطقة العمل هي القدس
  أن كل شخص/مؤسسة يمكن أن ي/تعمل في عدد من هذه المدارس.، وعند ذكر التجزئة ألكثر من شخص/ مؤسسة فإن المقصود في القدس الشرقية الخدمات هي لمجموعة من المدارس

بشكل خاص، فإنه يشترط أن يتوفر بكافة المتقدمين/ات لهذه الخدمات ما يلي: اآلتيةباإلضافة إلى المهارات والمؤهالت العلمية المطلوبة تحت كل بند من البنود   
سنوات على األقل في  3خبرة  -4 (.نترنتلكتروني وال حاسوب )مايكروسوفت، البريد ال  إستخدام مهارات -3 مع القدرة على كتابة التقارير باللغة االنجليزية. ،بة التقاريرمهارات كتا -2 .تصال والتواصل بفعاليةقدرة مميزة على ال  -1

حقوق الطفل والديمقراطية والجندرة وحقوق المرأة في  ة تهدف إلى تعزيز الممارسات التي من شأنها احترامعناوين لقصص مسابقة القراء ختياراالمساهمة في  ،3-1متقدمين/ات للخدمات من العلى  -5تدريب المعلمين/ات. 
 .الطلبة لمناقشة القصص بهذه المواضيعالمعلمين/ت والمجتمع )حسب التخصص(، وعمل لقاءات مع 

التقدم  لهذا البند ) مستشار/ة ومدرب/ة في مجال الجندرة وحقوق المرأة (3
 :(ألفراد والمؤسسات، ويمكن تجزئته ألكثر من شخص/ مؤسسة مفتوح ل

الجندرية وحقوق  حترام المساواةاة تعزز مدرسي بيئةتطوير  :العام هدف الخدمة
 علىالمرأة، وتكافح ضد أي تصرف لفظي أو جسدي ضد المرأة، وتشجعها 

 .المشاركة الفعالة والمتكافئة في بناء مستقبل فلسطين
  لمؤهالت العلمية:ا
نجاز أو المشاركة إفي  دراسات المرأة  أو الدراسات الجندرية. شهادة جامعية •

 دراسات في مجاالت الجندرة أو حقوق المرأة.نجاز إفي 
 على وعي تام في الثقافة المجتمعية الخاصة بالمساواة الجندرية وحقوق المراة. •

 :(المهامالعمل بهذه خبرة سابقة في يجب ان يكون هناك  ) المهام المطلوبة
ات  تقييمية  خاصة بالوعي والممارسات الجندرية في المجتمع إستمار تحليل بناء و  •

 .ولياء االمورأوالتدريسي و  داريالمدرسي موجهة للطلبة والكادر اإل
وعمل  ورشاتتنظيم ، و ات أعالهستمار تطوير خطة تدريبية بناء على نتائج اإل •

مية والطلبة وأولياء األمور تتناول  نتائج ة والتعليداريلقاءات توعوية مع الطواقم اإل
 ات.ستمار اإل

 مقررات المنهاج الفلسطيني في اللغة العربية والعلوم اإلجتماعية من حيث تحليل •
 دارة.نشاء حوار بين الطلبة والمعلمين/ات واإلا  ، و للجندرة وحقوق المرأة احترامهإ
نشاء مواد توعوية بالتعاون مع الفئات الثالثة بهدف رفع مستوى الوعي فيما إ •

 .يتعلق بحقوق المرأة والمساواة الجندرية

)التقدم  لهذا البند  مستشار/ة  ومدرب/ة في مجال الديمقراطية وحقوق االنسان ( 2
 مفتوح لألفراد والمؤسسات، ويمكن تجزئته ألكثر من شخص/ مؤسسة(:

لتطوير مواطنين ومواطنات يحملون  مدرسية تسعى بيئةتطوير  :العام هدف الخدمة
 .ة والعدالة لمختلف أفراد المجتمعلتحقيق المساواويمارسون قيم ديمقراطية، ويسعون 

  :المؤهالت العلمية
و التربية أحقوق االنسان أو الديمقراطية  مجالشهادة جامعية )ماجيستير فما فوق( في 

 .أو القانون والسياسية عيةجتماوم اإلوحقوق الطفل أو العل
 :(سابقة في مجال العمل بهذه المهاميجب ان يكون هناك خبرة  ) ، المهام المطلوبة

خاصة بالوعي والممارسات الديمقراطية في المجتمع ات تقييمية إستمار  وتحليل بناء •
تنظيم ، و اتستمار تطوير خطة تدريبية بناء على نتائج اإلو ،المدرسي موجهة للطلبة

 .اتستمار نتائج اإل حولمور ولياء األأوالطلبة و الطواقم المدرسية عات مع إجتما
 عية من حيث إحترامهاجتماتحليل مقررات المنهاج الفلسطيني في اللغة العربية والعلوم اإل •

 .دارةنشاء حوار بين الطلبة والمعلمين/ات واإلا  و ، للديمقراطية
 .ات الطالبيةنتخابإنشاء مناظرات طالبية تخدم اال •
نتخابات على مستويات ا وتنفيذ، مدرسيةنتخابات الحول موضوع اال جلسات توعوية تنفيذ  •

 .مجتمع المدرسة المختلفة 
بناء دستور مدرسي تشاركي مبني على مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والقيم التي يسعى  •
، وتنظيم وطاقم المدرسةخبة من الطلبة وأولياء األمور مع الفئات المنت ،البرنامجليها إ

 نشاطات للمصادقة على كافة بنوده من مختلف طلبة وأفراد المجتمع المدرسي.

لهذا   )التقدم مستشار/ة في مجال حقوق الطفل (1
 :كثر(أو أشخص / مفتوح لألفراد البند

خلق بيئة مدرسية تحترم حقوق الطفل  :هدف الخدمة العام
حول حقوقهم  حتياجات الطلبة وتوعيتهماوتسعى لتوفير 

 .كأفراد وكمواطنين، وتساعدهم على تحقيق طموحهم
 المؤهالت العلمية:

م )ماجيستير فما فوق( في مجال عل شهادة جامعية  •
 ع أو علم النفس.جتمااال

يجب ان يكون هناك خبرة سابقة في ) المهام المطلوبة
 :(مجال العمل بهذه المهام

بحقوق الطفل تقييمية خاصة  ات إستمار  وتحليل بناء  •
 .موجهة لطلبة المدارس

، االستماراتير خطة تدريبية بناء على نتائج تطو   •
والطلبة حول  مع الطواقم التعليميةلقاءات تدريبية  تنظيم و 

تحليل نتائج مسح حقوق الطفل في كل مدرسة، ووضع 
 إجراءات تعديلية وفق التحليل.

كيل دارات والمعلمين/ات والطلبة على تشتدريب اإل  •
 لجنة وساطة طالبية داخل كل مدرسة.

حترامه لحقوق إمن حيث  مراجعة المنهاج الفلسطيني •
 الطفل.
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