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 وصف وظیفي 
ف الدائرة:   عمل�ات/ فلسطني

 : ي
 منسق مشار�ــــع المس� الوظ��ف

 غزة  الموقع: 

 عقد محدد المدة لسنة م�الد�ة قابلة للتجد�د التعاقد : 

 :    مكتب غزةمدير المسؤول المبا�ش
 المهام والمسؤول�ات: 

 

التنف�ذ�ة السن��ة   • مخرجاتها ر�ع�ا (الفن�ة والمال�ة) وتحد�د أي تحد�ات قد تظهر وتقد�م الحلول  ومتابعة الخطة 
 لج�ها بغرض تحقيق المخرجات ال�م�ة وال��ف�ة والمال�ة المخطط لها. 

 التفص�ل�ة.   ا وموازنته للمشار�ــــعإعداد ومتابعة الخطة التنف�ذ�ة  •
ح • ي لجان تقي�م مق�ت

 عند الحاجةات المشار�ــــع الواردة المشاركة �ف
وع  اتفاق�ة إعداد ملفات المشار�ــــع لمتطلبات تحض�ي  •  المنح الخاصة بالم�ش
�كة  •  إعداد اتفاق�ات تنف�ذ المشار�ــــع مع الجهات ال�ش
 خطة ال��ارات الم�دان�ة شمل�مشار�ــــع بما  لإعداد وتنف�ذ خطة المتابعة والتقي�م ل •
اف ع� تنف�ذ   • مكونات المشار�ــــع ومتابعة تحقيق المخرجات المخطط لها والموازنات المخصصة بما  المتابعة واإل�ش

وط الجهات المانحة   يتناسب مع دل�ل العمل�ات و�ش
 إعداد تقار�ر س�ي العمل والتقار�ر الفن�ة والمال�ة  •

�
 . دور�ا

امج�ة ف�ما �خص إدارة • ي دل�ل العمل�ات ال�ب
ام بتطبيق اإلجراءات المنصوص عليها �ف ف المنح والمشار�ــــع واستخدام    االل�ت

 النماذج ذات العالقة. 
•  
ثم   • ومن  الالزمة  المتطلبات  ل�افة  است�فائها  من  والتحقق  كاء  ال�ش من  المقدمة  المال�ة  الدفعات  طلب  مراجعات 

ي منطقة العمل. 
 اعتمادها وتح��لها للدائرة المال�ة للتدقيق وال�ف حسب األصول المتبعة �ف

كاء. تنف�ذ ز�ارات  •  م�دان�ة للمشار�ــــع ق�د التنف�ذ قدر اإلمكان وتقي�م األداء التنف�ذي لل�ش
للجهات   • الالزمة إلرسالها  المتطلبات  المحدد و�حسب  الوقت  ي 

ف �ف بالمانحني الخاصة  والمال�ة  الفن�ة  التقار�ر  إعداد 
 المانحة 

وتحديثها مع مراعاة دقة    ERPمحوسب  إدارة الموارد ال نظام  ضمن  ار�ــــع  متابعة إدخال جميع الب�انات المتعلقة بالمش •
وعات حسب األصول.    الب�انات و�غالق الم�ش

ب • الخاصة  النجاح  قصص  من التوثيق  الالزمة  الموافقة  توف�ي  من  التأ�د  ورة  �ف مع  كاء  ال�ش مع  بالتنسيق  مشار�ــــع 
ات الخاصة بمؤسسة التعاون.   ي التقار�ر والن�ش

 المستف�دين الستخدام المواد اإلعالم�ة أ�ا كان نوعها �ف
حات لمشار�ــــع جد�دة  • امج والمشار�ــــع ودائرة تنم�ة الموارد ع� تط��ر مق�ت  العمل مع ف��ق ال�ب
/ة الق •  �ام بأي مهام يتم تكل�فه/ا بها من قبل المدير/ة المبا�ش

 
ات:   المؤهالت والخ�ب

ي مجاالت العلوم (التطب�ق�ة والبحتة)، واال�سان�ات (الثقافة  البكالور�وسدرجة  •
 وعلم االجتماع)   واالقتصاد �ف

ة ال تقل عن   • ي مجال    5خ�ب
ي القطاع األه�ي مع  سنوات �ف

ف  تنسيق و�دارة المشار�ــــع �ف ي مجال تمكني
التفض�ل بأن تكون �ف

 الشباب 
 المعرفة بمبادئ اإلدارة المال�ة للموازنات.  •
�ة • ف ف الع���ة واالنجل�ي ي كتابة التقار�ر باللغتني

ة �ف ف  المهارة المتم�ي
ي الظروف الصعبة، والعمل تحت الضغط.  •

 القدرة ع� العمل �ف
�ة  • ف  محادثة وكتابة. التواصل الج�د واتقان اللغتان الع���ة واالنجل�ي

 


