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  المرجعیةالخطوط 

  مھمة قصیرة المدى لمدرب مھني واحد في مجال:

  وتصمیم مالبس حیاكة

  لى القدسالوصول إالمدرب مطلوب قدرة 

  مقدمة:
  "أكاد" الزراعي للتطویر العربي المركز
 وإشراك نیةوالمھ التكاملیة على المبنیة الشراكات بناء طریق عن والریفي الزراعي القطاع تنمیة في تساھم تنمویة مؤسسة
 خلق على شجعت التي المبادرات وتدعم والشباب، النساء وخاصة المھمشین والریفیین المزارعین فیھم، بما المستھدفة، الفئات
 المشاریع تنفیذل التمویل فرص على الحصول وتسھیل واإلنتاجیة الزراعیة التحتیة البنیة وتطویر القدرات وبناء العمل فرص

   الصغیرة.
   المشروع:

 مشروع )واألردن فلسطین (مكتب األلمانیة بل ھینرش مؤسسة مع وبالتعاون "أكاد" الزراعي للتطویر العربي المركز ینفذ
 الشراكةوب األوروبي االتحاد من والممول الشرقیة" القدس في المھمشین الفلسطینیین واألطفال النساء بحقوق "النھوض
 ؤسسةم الب)، رتآ( الفني المختبر "أكاد"، الزراعي للتطویر العربي المركز ودولیة: محلیة مؤسسات خمس مع والتنسیق

  الھولندیة. الحرب طفل ومؤسسة سوا، مؤسسة اللعب، في الحق
 والنفسیة االجتماعیة الحیاة تحسین لىإ المشروع یھدف حیث 2017 لعام یستمرسو 2014 أیلول شھر في المشروع بدأ

 الطویل لمدىا لىع العمل ھذا ویھدف المحتلة، الشرقیة القدس في والشباب واألطفال للنساء والترفیھیة والثقافیة واالقتصادیة
  المجموعات. لھذه نساناإل وحقوق السیاسیة الحقوق وتعزیز النھوض في المساھمة لىإ

 قدیمبت أكاد وستقوم الشرقیة، القدس في للنساء صغیرة جماعیة مشاریع 6 بفتح األوروبي االتحاد تمویل خالل من أكاد ستقوم
 الصغیرة المشاریع تطویر خالل من المجتمعیة للمؤسسات مالدع وتوفیر صغیرة، اقتصادیة بمشاریع للقیام للنساء الدعم

    المشورة. وتقدیم التدریب الى باإلضافة المحلیة، األسواق إلى والوصول المستدامة، التعاونیة

  
  (النسوي): الجماعي المشروع عن نبذة

 ثحی مالبس وتصمیم خیاطة مشغل فتح عن عبارة وھو جماعي مشروع إقامة سلوان الثوري النسوي المركز نساء قررت
 المنطقة سكان احتیاجات على بناءً  مالبسال تفصیلب المتعلقة الخدمات كافة توفیرب المشغل خالل من المستفیدات ستقوم

  :مثل بالخیاطة المتعلقة الخدمات ةكاف بتوفیر المشغل خالل من المستفیدات ستقوم كما المجاورة. المناطقو
 وحبكة...الخ. ودرزة تقصیر وتشمل للمالبس تصلیحات  
  وغیرھا. قمصان مراییل، شباحات، بالیز، بناطیل، من جاھزة قصات وخیاطة تجھیز   

 
  :المھمة أھداف

 خیاطةلا ،األزیاء تصمیم مجال في والدرایة والتقنیة النظریة المھارات من بمجموعة النساء تزوید ھو: التدریب ھذا من فالھد
  .المالبس وحیاكة

 يف والمساعدة للمشروع المطلوبة جھزةواأل المعدات اختیار عملیة في وانسل الثوري النسوي المركز مساعدة :باإلضافة
  المعدات. تركیب على واالشراف ردینالمو اختیار

 المستفیدات. احتیاجات ودراسة تقییم على بناءً  التدریب أعمال جدول على األخیرة اللمسات وضع سیتم
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  الدورة: تفاصیل

 سلوان. الثوري النسوي المركز :    التدریب مواقع  
 مستفیدة. 15 :    المستفیدات عدد 
 العربیة. اللغة :      التدریب لغة 
 المشروع. منسقة :  التقاریر وتقدیم المتابعة 
 المواد على تحتوي بقائمة أكاد تزوید المدرب على یجب المعدات، ستوفر أكاد :      المعدات  

  للتدریب. المطلوبة الخام  
 یومیاً  ساعات 3 بمعدل اً یوم14 :متابعةالو تدریبال :      التدریب مدة. 

  أسبوعیاً. یوم 2-1 تقریبا ساعة) 42 الساعات (مجموع  
  ساعات. 3 :الفني الدعم  

  
  :والمتطلبات لمھاما

  المھام:
  :ساعات) 3( الفني الدعم
 للمشروع. المطلوبة واألجھزة المعدات اختیار عملیة في وريالث سويالن المركز مساعدة 
 ةالمطلوب جھزةواأل المعدات وتركیب اختیار عملیة في والتقنیة النظریة المھارات من بمجموعة النساء تزوید 

 الموردین. اختیار عملیة في مساعدةوال للمشروع
  

  ساعة) 42 الساعات: (مجموع یومیاً  ساعات 3 /یوم 14 ومتابعة تدریب
 بالتدریب. البدء قبل بالموضوع ةالحالی المعلومات معرفة للتدریب: قبلي تقییم 
 أقصى كحد واحد (أسبوع مناسب تدریب إلعداد بمعرفتھم یتعلق فیما النساء احتیاجات تحلیل(. 
 التدریب. بدء قبل االحتیاجات تقییم على بناءً  المشروع لمنسقة التدریب برنامج تسلیم 
 االحتیاجات. دراسة نتائج على بناءً  للتدریب المطلوبة خامال المواد على حتويت ألكاد قائمة تقدیم 
 المتابعة. إلى باإلضافة باألساس عملي یكون نأ یجب الذي التدریب تنفیذ 
 :المتدربات. مع التعلم وعملیة اإلنتاج متابعة متابعة 
 التدریب. عن سبوعيأ بشكل المشروع لمنسقة شفوي تقریر تقدیم 
 التدریب. انتھاء تاریخ من أقصى كحد أسبوعین بعد یسلم مكتوب بتقریر التدریب تقییم  

  
 المدرب: من المتوقعة خرجاتالم

 النساء. احتیاجات تحلیل + قبلي قییمت 
 بالیوم. تفصیل – التدریب) جندةأ( التدریب برنامج 
 (المیزانیة). األسعار مع التدریب لبدء المطلوبة الخام) (المواد بالمشتریات قائمة  
 األخیر التدریبي الیوم من أقصى كحد أسبوعین بعد( التدریب تقییم(.  
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  المالیة: والدفعات الزمني الجدول
  دفعة  الموعد النھائي  المخرجات

    األسبوع األول  تاالحتیاجا قبلي+ تحلیل تقییم )1
  

  .3+2+1بعد تسلیم المخرج  20%
  األسبوع الثاني  (أجندة التدریب) برنامج التدریب )2
قائمة بالمشتریات (المواد الخام)  )3

التدریب مع األسعار  المطلوبة لبدء
  (المیزانیة)

  
  األسبوع الثاني

 تقییم التدریب (بعد أسبوعین كحد )4
   أقصى من الیوم التدریبي األخیر)

  
  األسبوع الرابع عشر

  
  .4بعد تسلیم المخرج  % 80

  
  

  المؤھالت والمھارات المطلوبة:
 المالبس. وحیاكة خیاطة لدیھ المھارة والخبرة في 
 المالبس. وخیاطة األزیاء تصمیم مجال في وعملیة علمیة خبرة لدیھ 
  بالعمل كمدرب مھنيخبرة یفضل وجود.  
 حسن إدارة العمل، حسن المتابعة، كما یلزم توفرمل لتحقیق األھداف االستراتیجیة، القدرة على التخطیط ألنشطة الع 

 مھارات التقییم. 
 ،منظم والقدرة على العمل ضمن فریق.محفز ذاتي عالي،  مھارات شخصیة عالیة 
  الف. القضایا من زوایا االختالقدرة على التواصل بفعالیة مع الناس من مختلف الثقافات، مما یدل على القدرة لرؤیة 
  .(وورد، اكسل، باور بوینت) مھارات الحاسوب 
 یفضل معرفة جیدة باللغة اإلنجلیزیة. ، تقان اللغة العربیة محادثة وكتابةإ 

  
  لتقدیم:الوثائق المطلوبة ل

 .السیرة الذاتیة 
 .كتابة مسودة لبرنامج تدریبك  
 الرجاء وضع المبلغ  ،الالزمة ساعة) وتكالیف السفر 45تشمل الرسوم بالساعة (مجموع الساعات:  –میزانیة

 .بالیورو
   ضریبة دخل.  % 5أكاد ستخصم 

 
  :لیة التقدیمآ

 info@acad.ps  : لكترونياإلعن طریق البرید یتم إرسال السیرة الذاتیة والوثائق المطلوبة 
 

  .17/1/2017الموافق  الثالثاءیوم  الموعد النھائي للتقدیم:


