
 
 
 
 

   

 جمعية الثقافة والفكر الحر  

 فن المكرمية  ة/مدرب

، تلعب دوراً قيادياً في تطوير  1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام  

  والوسطى في المحافظات الجنوبية    والمرأة  والشبابالمجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال  

 من قطاع غزة. 
 :  الفرصةالغرض من 

سنة لمركز الشروق واالمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر   12الى    7لكال الجنسين من سن  ثقافية أدبية  تنفيذ أنشطة  
الجوانب   تنمية قدرات األطفال في  والنفسية  بهدف  المختلفةمن خالل ممارسة األنشطة  العقلية  الحالة    الثقافية  وتحسين 

 الفن التشكيلي. ل استثمار مهارتهم وقدراتهم في مجال النفسية واالجتماعية لدي األطفال من خال

 

 فن المكرمية ة/مدرب : اسم فرصة العمل
 
 لقاء  22 – شهر   :لــــ العمدة ــم 

   ساعة 66 العمل:ساعات 
 الحي الياباني  - واالمل مركز الشروق   -الحر   والفكر: جمعية الثقافة مكان العمل

 

 عن الدورة: 

 ينفذ مركز الشروق واالمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر دورة فن المكرمية والتي تهدف الى: 

 تنمية قدرات األطفال، وتحفيز حب التعلم لديهم مدى الحياة، ما يساهم في إحداث تطور متكامل للطفل جسدياً وذهنياً وعاطفياً.  •

 سطينية عبر األجيال ويتعرفوا على تراثهم.  نسعى من خالل الفن ربط التراث لتعزيز الهوية الفل •

المجتمعي  • العمل  قيم  المتنوعة، ما يعزز  الفرصة لألهالي لمشاركة خبراتهم وتجاربهم حسب مجاالتهم  المكرمية  تتيح دورة 

 والعالقة االسرية بين االم والطفل.

اع والتطوع والمبادرة واكتساب قيما مجتمعية  نتبنى قيما متعددة مثل التضامن والعمل الجماعي والتعاون والمشاركة واالستمت •

 عديدة. 

 المسئوليات والمهام:  

 تدريب الفئة المستهدفة من االمهات واالطفال وتمكينهم من فن المكرمية وتعريفهم بهذا الفن.     •

 اعداد خطة لتدريب وتقديمها قبل االلتحاق بالدورة.     •

 اعداد التحضيرات اللوجستية الالزمة للتدريب مع منشط قسم الفن التشكيلي.    •

 اخراج وتشطيب االعمال الفنية وتجهيزها للمعرض.     •

 قبلي وبعدي وتقديم األداة المستخدمة.  واختبارتقديم تقرير نهائي عن الدورة   •

 يني. طالفلسعمل للمشاركين وربطهم بالتراث   60رب من انتاج ما يقا  •

 

 والمؤهالت: الشروط  

 حاصلة على شهادة جامعية في تخصصات الفنون او تخصصات ذات عالقة. •

 .وتقديم نمازج من االعمال الفنان الخبرة في مجال التدريب للفنون )فن المكرمية( •

 واالمهات.مع االطفال  القدرة على التخطيط والعمل المنظم •

 العمل بروح الفريق والعمل تحت الضغط.  •

 سنوات في مجال فن المكرمية. 3خبرة ال تقل عن  •

 االتصال والتواصل الفعال.  •

 القدرة على التعامل مع االطفال والمعرفة الجيدة بحقوق االطفال.  •

 

 الفترة المتوقعة للدورة: 

 .2022-10-30الى  2022-10-10الدورة سيتم تنفيذها من تاريخ  •

عرض   • وتقديم  سابقة  ألعمال  نماذج  ارسال  مع  الذاتية  السيرة  ارسال  الرجاء  الكفاءة  نفسه/ها  في  يجد  ولمن  على فني  مالي 
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