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عالن إس تدرإج عروض إسعار ملدرب/ة بناء قدرإت يف جمال إلضغط وإملنارصة  إ 

  

طار تنفيذها ملرشوع قضااي  ACTتعلن مؤسسة  بل مكتب فلسطني وإلأردن،  هيرنشإملمول من مؤسسة  2حلل إلزنإعات ومركزها مدينة إلقدس ويف إ 

ساعة تدريبية موزعة عىل ثالثة لقاءإت يف مدينة إلقدس يف إلفرتة  15لتنفيذ إلضغط وإملارصة عن رغبهتا ابلتعاقد مع مدرب/ة بناء قدرإت يف جمال 

 .                                2021إلوإقعة بني إلأول من شهر حزيرإن لغاية إلثالثني من نفس إلشهر 

وين يس هتدف إملرشوع إذلي يُعىن بتعميق فهم إلش باب إلفلسطيين إملقديس بأأثر إتفاقيات أأوسلو عىل حارضه ومس تقبهل يف إلس ياق إلس يايس وإلقان

 مشاراكً/ة من فئة إلش باب.  12إلعام، 

 حمددإت إلتقدمي:

o .شهادة ماجس تري كحد أأدىن يف جمال إلعلوم إل نسانية إو الاجامتعية 

o  س نوإت.  3خربة يف جمال إلتدريب عىل إلضغط وإملنارصة وبناء إمحلالت ل تقل عن 

o  .فهم معمق لوإقع وإحتياجات إلش باب إلفلسطيين  إملقديس 

o  ملف إلقدس. لت فهم شامل لبنية إلنظام إلس يايس إلفلسطيين وإملسار إلتفاويض وخاصة ما يعرف بقضااي إحلل إلهنايئ وإحملطات إلتفاوضية إلأمه إليت تناو 

 

 إملهام إملطلوبة:

o  ساعة موزعة عىل ثالثة لقاءإت مدة لك لقاء مخس ساعات يتضمن إحملتوى إلتدرييب وإملهنجية.  15إعدإد برانمج تدرييب ملدة 

o بناء قدرإت إملشاركني/إت يف جمال إلضغط وإملنارصة. 

o بناء قدرإت إملشاركني/إت عىل إطالق محالت ضغط ومنارصة. 

o  قبيل وبعدي لقياس مس توى تقدم إملشاركني/ إت. مييإعدإد تق 

o عدإد تقرير فين يعكس خمرجات إلتدريب  .إ 

 عاما 35 20إلفئة إلعمرية من  انشط/ة ش بايب وجممتعي 12 إلفئة إملس هتدفة:

 ماكن إلتنفيذ ) إلقدس (

 .إلسرية إذلإتيةو إلعرض إلفين وإملايل بعمةل إلش يلك بتعبئة إلمنوذج وإرفاق عىل إلرإغبني/ إت بتنفيذ إلتدريب، إلتكرم 

 .2021 /10/04ولغاية  2021 /01/04يبدأ استالم الطلبات من 
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أو إرسال إيميل  02-2353861 لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع أ. أمل ُبربار منسقة المشروع على هاتف المؤسسة رقم
 aburbar@actconflictresolution.org على البريد االلكتروني:
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