بطاقة وصف وظيفي
المسمى الوظيفي :منسق برنامج محو األمية  Illiteracy program coordinatorرمز الوظيفةHR/IE01 :
مسمى وظيفة المسئول المباشر:
مدير المشاريع
مسمى الوظائف التي يشرف عليها:
مدرسو محو األمية-مشرفو مراكز محو األمية-المسؤول العلمي
ملخص الوظيفة:
ؤداد

مسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤؤول

ؤة البرنؤامج بؤالععاو مع مدير المشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاريع ومجلس اإلدارة ومعابعة كافة العمليات اإلدارية والعنظيمية وعقديم

العقارير الدورية.
مهام الوظيفة:
.1

العنسيق مع مدير المشاريع في ع

يط البرنامج وادارعه م مراقبة وعقييم وع وير بما يضم عحقيق أهداف البرنامج.

 .2المعابعة واإلشراف لى مل فريق وضما عنفيذ مهامهم وفق ال
 .3معابعة العالقة مع الجهات ذات الصلة ببرنامج محو األمية.

ة العامة للمشروع.

 .4عنظيم اجعما ات دورية لكافة فرق العمل في البرنامج لضؤؤما العواصؤؤل الفعال وعبادل ال برات والعجارب فيما بينهم ومعابعة
الدروس المسعفادة وقصص النجاح.

الل االجعما ات والزيارات الميدانية لضؤؤما

 .5االش ؤراف والمعابعة لى أداء الفريق الععليمي في البرنامج بشؤؤكل مسؤؤعمر م
عنفيذ المهام وجودة ع بيق البرامج بما يحقق أهداف البرنامج.

 .6ضما أرشفة وعوثيق بيانات المسعفيدي ووثائق البرنامج وع وير النماذج الورقية وآليات العمل بالععاو مع مدير المشاريع.
 .7العنسيق مع األقسام اإلدارية في الجمعية لعأمي كافة احعياجات البرنامج م موارد بشرية ومادية.
.8

داد العقارير الدورية والمرحلية بالععاو مع مدير المشاريع.

 .9اع اذ كافة اإلجراءات إلغالق البرنامج بشكل سليم ند انعهاء مدعه.

 .11عنفيذ أي مهام أ رى مععلقة بالبرنامج ع لب م مدير المشاريع ند الحاجة.

متطلبات الوظيفة:
 .1المؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية :جازة
الحد األدنى

اال عصاص :عربية مناهج \

الدرجة العلمية :دكعوراه
الحد األعلى

اال عصاص :اللغة العربية وآدابها

رائق عدريس

صفحة  1من 2

 .2الخبرات العملية:
 -1برة ملية ال عقل

 1سنة في العمل اإلداري والعمل ضم الن اق الععليمي.

 -2يفضل وجود برة ملية ال عقل

 1سنة في العمل المجعمعي والعنموي.

 .3القدرات والمهارات:
 .1عحمل ضغط العمل.
 .2اعقا العمل لى الكومبيوعر وع بيقات المايكروسوفت اوفيس.
 .3القدرة لى دارة فريق العمل والعمعع بمهارات عواصل جيدة.
 .4القدرة لى الع

يط وع وير البرامج وعحقيق األهداف المحددة.

 .5يفضل اعقا اللغة االنجليزية عحدثاً وكعابة.

صفحة  2من 2

