
 
 
 

 

 مهارات العمل الحر وتوليد الدخل عبر االنترنت تدريبية لتعلم ةفرص

 جمعية الثقافة والفكر الحر –المركز الثقافي 

 

 يم:تقد

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

و المرأة في المحافظات  والشبابتطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال 

 الجنوبية و الوسطى من قطاع غزة.

 

 نبذة عن المشروع:

تنفيذ مشروع إصرار " تمكين وانخراط الشباب" بالشراكة  إلى الحرجمعية الثقافة والفكر  –عى المركز الثقافي يس

الشباب في مجال تقديم المساعدات  تعزيز مهاراتوالذي يهدف إلى  ."HEKS-EPERهيكس ايبر "مع مؤسسة 

االنسانية المبنية على نهج حقوق االنسان، من خالل استخدام االدوات الثقافية واالعالمية والمجتمعية كأدوات 

 للضغط والمناصرة واهتمام لصالح قضايا المجتمع.

من الشباب الفاعل شاب/ة،  20دد عوعليه يهتم المركز الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، باختيار مجموعة 

ضمن دورة والجاد والملتزم بقضايا المجتمع ولديه ميل إيجابي نحو التأثير والتغيير لألفضل، من أجل االنخراط 

 تدريبية حول آليات العمل الحر والتسويق االلكتروني.

سوق العمل الحر على شبكات  والتي تطلق من أجل إعداد الشباب بالمهارات الفنية الالزمة من أجل المنافسة في

 والذي يعزز فرص وصولهم للمنصات العالمية والمنافسة على فرص عمل متوقعة. االجتماعي،التواصل 

 

 برنامج التدريب:

 االستخدام االمن لالنترنت  -

 و اليات التعاقد  التعرف علي المهن الماحة اون الين -

 الترويج للمهارات الذاتية عبر الويب االمن  -

 التسويق االلكتروني  -

 فن التفاوض االلكتروني  -

 معايير االختيار :

ً  30 – 19أن ت/يكون عمر المتقدم/ة من  ✓  عاما

 .ويفضل المتقدمة في اللغة االنجليزيةالمهارات األساسية ت/يمتلك المتقدم/ة أن  ✓

 المهارات االساسية في استخدام الكمبيوتر.ت/يمتلك المتقدم/ة أن  ✓

   جهاز الب توب.ت/يمتلك المتقدم/ة أن  ✓

  دائم.منزلي خط انترنت ت/يمتلك المتقدم/ة أن  ✓



 
 
 

 

  -البرمجة  –التصميم  - )الترجمةخدمة يمكن ان يقدمها عبر االنترنت مثل ت/يمتلك المتقدم/ة أن  ✓

 (األفالم... الخ تطوير الفيديو وصناعة  -البرامج الهندسية -التسويق –التعليق الصوتي 

 أن ت/يكون من سكان المحافظات الجنوبية يفضل  ✓

   .والعمل بروح الفريقدريب الرغبة في التت/يمتلك المتقدم/ة  أن  ✓

 أن ت/يكون لديه االستعداد للتعلم وتبادل الخبرات. ✓

 .من االلتزام بالتدريب ابداء مستوى عال   ✓

 

 مالحظات /

 يشجع المركز مشاركة الشباب من كال الجنسين ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. .1

 .ين تدريبي ئينال يحق ألي متدرب استكمال البرنامج التدريبي في حال التغيب عن لقا .2

 الحر والتسويق االلكتروني.سيقوم المتدربين بتدريب مجموعة جديدة من الشباب الجدد حول اليات العمل  .3

سيكون هناك فرص أكبر للمتدربين المتميزين من اجل ربطهم في الحاضنة المنوي انشائها في المركز  .4

 الثقافي الحقاً.

 @ps.org-cftavolunteerطلب من المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية وذلك عن طريق البريد اإللكتروني ي  

 مع ضرورة كتابة اسم الفرصة المتقدم لها

وسوف تقوم الجمعية باالتصال بالمرشحين الذين  15/1/2019الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الثالثاء الموافق 

 يقع عليهم االختيار فقط.
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