
 

 

 2102فبراير  22: تاريخ اإلصدار

 2112 مارس 1 :الموعد النهائى للتقديم

 يحدد حسب المؤهالت والخبرة: المرتب الشهري

  dkamal@popcouncil.org; rsaady@popcouncil.org : ترسل السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني

 25255252: او من خالل الفاكس رقم

 

 الوظيفة المطروحة

 

  متابعة وتقييممسئول 

 "اإلنتقال إلى سوق العمل فى المناطق الريفية بصعيد مصر"

 : المسمى الوظيفي

 :إسم المشروع 

 :يكون مسئوالً من المدير التنفيذى للجمعية: أوال

 مسئول التنفيذ والمتابعة بمجلس السكان الدولى: ثانيا 

 مؤسسة التنوير للتنمية، محافظة الفيوم 

  ، محافظة قنا"فدا"سرة جمعية تنمية البيئة واأل

 ، محافظة سوهاج"هدايه" الجمعية المصرية للتنمية اإلنسانية

   في كلً  مكان التوظيف

 :من 

 :مدة التعاقد (2100سبتمبر  01وحتى  2102مارس  منتصفمن  بدءا  ) ا  شهر 02

 

بعنووان  ه الجديدمشروعل" متابعة وتقييممسئول "توظيف على  أعاله الجمعيات المذكورةجمعية  حاليا   عكفت

 ."المنووووووووووووواطق الريفيوووووووووووووة بصوووووووووووووعيد مصووووووووووووور فوووووووووووووي سووووووووووووووق العمووووووووووووولنتقوووووووووووووال إلوووووووووووووى اإل"

 

 ،سونه 22-08 موا بوينالالتوي تتوراوا اعموارهن  فتياتلل قتصاديتمكين اإلللنهج متكامل م هذا المشروع يعد

، بواقو  فتاه 0511ما ال يقل عن  هذا البرنامج سيستهدفو .العملسوق إلى  اإلنتقاليهدف إلى دعم عملية و

و سوويتم تنفيووذ المشووروع موون خووالل الجمعيووات  .فتوواه داخوول كووال  موون محافظووات الفيوووم، قنووا و سوووها  0511
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الودعم  باإلضافة الويبين تنمية المهارات هذا المشروع  يجم و. قرى بكل محافظة 01المذكورة أعاله داخل 

المشوروعات عمل في إحودى فرصة على الحصول أو في اقامة مشروع خاص في  بدءلل، كلما أمكن، الفعلي

ك، و باإلضوافة الوى ذلو. لحياتية والمشاركة المجتمعيوةالمهارات ا مهارات األعمال، التركيز على م ، مةالقائ

، واجتماعيووا   اقتصوواديا  قوودراتهن وتمكيوونهن سوويتمخع عوون هووذا المشووروع بنوواء قوودرات للمسوواعدة فووى رفوو  

 . طرأت على الساحة األنفي ضوء التحوالت االقتصادية التي  خصوصأ

 

 :الوصف التوظيفي

 المشروعأنشطة وتقييم تنفيذ كافة متابعة على  ينطوي بالجمعية األم "مسئول متابعة وتقييم"الدور الرئيسي 

مما  وع حسب الخطة التنفيذية الموضوعة،والتأكد من تحقيق أهداف المشرمجتمعات محلية،  01وذلك فى 

 من جم  بيانات ومؤشرات عن أنشطة المشروع وآداء العمل وكتابة تقارير متابعة وتقييم تحليليةيشمل ذلك 

 .لمدير المشروع رب  سنوي، نصف سنوي وسنوي ،شهريا

 

 :المسئوليات

 متابعة تنفيذ أنشطة المشروع حسب الخطة التنفيذية المتفق عليها . 

  تقييم أداء فريق العمل والتعاون معهم من خالل إيجاد أساليب مختلفوه مون شوأنها رفو  كفواءة

 . العاملين بالمشروع

  مسووئوال  عوون جموو  ومتابعووة أرقووام ومؤشوورات المشووروع وكتابووة التقووارير الخاصووة بالمتابعووة

 .التقييم المطلوبة لضمان جودة العملو

 جم  أى بيانات إضافية من شأنها تحسين العمل وتوضيح اإلستفادة من األنشطة المنفذة. 

  المساعدة والتنسيق م  المسئول بمجلس السكان عند القيام بأى أنشطة تقيويم ومتابعوة خاصوة

 .بالمشروع يقوم بها المجلس

 

 :المؤهلت المطلوبة

 على مؤهل تعليمى عالى ويفضل فى مجال الخدمة االجتماعية واإلحصاء (ة) حاصل 

 خبرة فى إجراء البحوث الميدانية 

 وكتابة التقارير الخاصة بها خبرة فى وض  وجم  المؤشرات وتحليلها 



  خبرة فى مجال متابعة وتقييم تنفيذ األنشطة باستخدام مختلف أدوات المتابعة والتقييم

 سنوات 5التقل عن 

 ة فى كتابة تقارير المتابعة و التقييم التحليليةخبر 

  إجادة استخدام الحاسب اآللى(Internet, Words, Excel, Power Points) 
 


