
 

 

 

 / طبيب/ة نفسي/ة استقطاب

أهلية فلسطينية غير ربحية، مستقلة، تأسست عام   الحر، وهي مؤسسة  والفكر  الثقافة  جمعية 

  وتعزيز العمل على تطوير    خاللفي تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من    تلعب دورا قياديا    م،1991

  .المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة طفال والشباب والمرأة في األحقوق 

 طبيب/ة نفسي/ة  الستقطابعلن جمعية الثقافة والفكر الحر عن حاجتها ت  

في  و النوع  تنفيذ  طار  إذلك  على  المبني  العنف  من  الناجيات  النساء  وصول  "تحسين  مشروع 

عن   الناجم  العنف  من  المتضررين  والشباب  والبالغين  واألطفال  استجابات  االجتماعي،  إلى  النزاع 

الحماية اآلمنة في قطاع غزة" وذلك بالشركة مع مركز شئون المرأة وبتمويل من الصندوق اإلنساني  

 . لألرض الفلسطينية المحتلة

 طبيب/ة نفسي /ة   الفرصة المتاحة: 

 : المطلوبة لياتؤووالمس المهام  

  11)   حالة   21وعددهم    في شبكة وصال   ة الحالة /مدير من    ا يتم تحويله  التي   الحاالت   استقبال  -

 . إعاقة  يوذو سرطان    مرضى  ممنه(، شباب من كال الجنسين  8  – فتيات  2 -  نساء 

المتخصص  - النفسي  الدعم  خدمة  إ   تقديم  خالل  للحاالت من  اإلكلينيكية  المقابلة    جراء 

جمع المعلومات وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات واالختبارات  و  وجلسات المتابعة 

 عند الحاجة. 

الحال  - تصميم خطة عالجيةتشخيص  و  تقديم   ة  المناسب    تشمل  النفسي  الدوائي  العالج 

 . روشتات طبية مرفقة بتقرير طبي معتمدة من خالل للحال

 . تمع الحاال  االلتزام الكامل بمبادئ الحماية والكرامة والخصوصية  -

 . مع التوصيات  همن بداية تلقي العالج وحتى االنتهاء من  حالة  كل  تقييم تقرير مفصل ب تقديم  -

 . استقبالها تم التي  الحاالت  بإجمالي   مفصل   ختامي تقرير تقديم    -

 

 : المؤهالت واعتبارات أخرى

 . الشهادات الُعليا حملة يفضل و  ، (Psychiatry) في تخصص الطب النفسي  شهادة معتمدة  -
 حاصل/ة على رخصة مزاولة المهنة.  -
 سنوات.   5خبرة عملية ال تقل عن  -
 مع الحاالت.  االلتزام الكامل بمبادئ الحماية والكرامة والخصوصية  -
 .علمي واحترافي بشكل  اجادة مهارات التواصل والتعامل مع الشخصيات المختلفة  -

 . والترميز   كتابة التقارير ات كتابية ومهارة مهار -

مبلغ  الإبرام عقد قانوني مع ضرورة دفع ضريبة الدخل على اجمالي   حال الترسية يتمفي   -

 المتفق عليه لدى الجهات المختصة. 

 

 شامل ضريبة الخدمة.  $( 1470بإجمالي )  للحالة الواحدة   أمريكي دوالر  70 المبلغ المرصود: 

 

  كتروني الل ، وذلك عن طريق البريد ا التفصيلية  تقديم السيرة الذاتية   طلب من المهتمين/اتي  

ps.org-trainer@cfta   كترونية اللفي خانة العنوان الخاصة بالرسالة ا الفرصة كتابة اسم ويٌشترط 

وسوف تقوم الجمعية   2022/  /يونيو 12الموافق   االحد  النهائي لتقديم الطلبات هو يوم  الموعد

 ختيار فقط الصال بالمرشحين الذين سيقع عليهم ا الت با
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