
 

 

مشروع أصوات  –عالن للحصول على خدمات مدرب أو مدربة ا

المرحلة الثانية –الشباب   

 جمعية االمل العراقية

0202كانون الثاني  41  

تبحث جمعية االمل العراقية عن خدمات مدرب أو مدربة لتقديم تدريبين في أربيل، كل تدريب لمدة 

خمسة أيام لمجموعة من 04 مشارك ومشاركة من ممثلي المؤسسات الحكومية من محافظات بغداد، 

ديالى، النجف، كركوك، والبصرة عن مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط بالمشاركة )اليات 

اشراك المجتمع المدني في عملية التنمية(. كما سيتطلب العمل المتابعة مع المشاركين والمشاركات 

بعد انتهاء التدريب لتقديم المشورة المطلوبة والتأكد من البدء بتطبيق بعض المفاهيم واالليات التي 

 تمت مناقشتها خالل التدريبين في عمل المؤسسات المستهدفة. 

 

 معلومات عامة

 اسم المشروع: أصوات الشباب – المرحلة الثانية

 مكان العمل: بغداد و أربيل

 مدة العقد: 02 كانون الثاني – 23 اذار 0402

 اخر موعد للتقديم: 04 كانون الثاني 0402

 

 

 



 مقدمة عن المشروع

في المرحلة الثانية من هذا المشروع،  تعمل جمعية االمل العراقية وشركاء المشروع على استكمال 

ما بدأنا به خالل المرحلة االولى، حيث تهدف المرحلة الثانية الى تطوير خطط عمل تشاركية قابلة 

للتنفيذ، بناءاً على توصيات المرحلة االولى، يتم على أساس خطط العمل هذه تصميم مبادرات 

مجتمعية لتحسين بعض الخدمات المقدمة الى المواطنين والمواطنات وتطوير اليات للمشاركة 

المجتمعية في عملية صنع القرار وتطوير عمل المؤسسات ذات النفع العام، كذلك يتضمن المشروع 

تنفيذ حمالت مدافعة لتغيير بعض السياسات واالجراءات التي تؤثر بشكل سلبي على التفاعل بين 

 المجتمع والمؤسسات الحكومية في المحافظات المستهدفة.

  

نُركز في هذا المشروع على اشراك المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية للعمل بشكل تعاوني لتنفيذ 

شراكات مع منظمات المجتمع أنشطة هذا المشروع وتحقيق النتائج المطلوبة، كما سنعمل على بناء 

المدني المحلية في المحافظات المستهدفة ليكونو جزء من عملية التنفيذ، كما سيكون للمجتمع المحلي 

دور في عملية التخطيط، التنفيذ، المراقبة، والتقييم من خالل تشكيل لجنة مجتمعية في كل محافظة 

ة.تتكون من عدد من الفاعلين والفاعالت في تلك المحافظ  

  

يتضمن المشروع تقديم سلسلة من الورش التدريبية لتطوير قدرات المنظمات المحلية الشريكة، 

االفراد المشاركين والمشاركات، وممثلي المؤسسات الحكومية لتقديم المعرفة المطلوبة التي تساعد 

اكة على تنفيذ االنشطة وتحقيق النتائج، وفتح حوار بين أصحاب المصلحة لوضع اليات للشر

 والتعاون بما ينعكس على تحسين الواقع االجتماعي واالقتصادي في المحافظات المستهدفة. 

 

 هذا المشروع وتنفذه جمعية االمل العراقية.  ( GIZ)  تُمول الوكالة االلمانية للتعاون الدولي

 

 فترة التعاقد

 02 كانون الثاني ولغاية 23 اذار 0402. 

 

 المهام التي يؤديها المدرب أو المدربة

 يجب أن يؤدي المدرب أو المدربة خالل فترة التعاقد المهام التالية:

3- ارسال المادة التدريبية خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد، ويحق لجمعية 

االمل العراقية مراجعة المادة التدريبية واعطاء المالحظات للتعديل عليها من قبل المدرب أو 

المدربة. يجب أن تتضمن المادة التدريبية المرسله ملف سردي ُمفصل عن موضوعات التدريب 

 وكذلك شرائح )ساليدات( للعرض خالل التدريب.  

 0- ارسال برنامج التدريب قبل اسبوع على االقل من موعد التدريب الذي سيُحدد باالتفاق بين 

جمعية االمل العراقية و المدرب أو المدربة، ويحق لجمعية االمل العراقية مراجعة برنامج التدريب 

 واعطاء المالحظات للتعديل عليها من قبل المدرب أو المدربة. 



2- تقديم تدريبين في أربيل، كل تدريب لمدة خمسة أيام لمجموعة تتكون من 04 مشارك ومشاركة 

)04 في كل تدريب( من ممثلي المؤسسات الحكومية عن مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط 

التشاركي )اليات اشراك المجتمع المدني في عملية التنمية(، ويتم تحديد موعد التدريبين باالتفاق بين 

 جمعية االمل العراقية والمدرب أو المدربة. 

0- ارسال التقرير النهائي للورشتين التدريبيتين خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء 

 الورشة الثانية. 

2- تقديم المشورة لممثلي المؤسسات الحكومية المشاركين والمشاركات في التدريب بعد انتهاء 

التدريب وعلى شكل اجتماعات دورية منتظمة أو من خالل التواصل اليومي المباشر للتأكد من 

تطبيق بعض المفاهيم واالليات التي سيتم مناقشتها خالل التدريب في خطط المؤسسات الحكومية 

 المستهدفة.  

 

 ما نتوقع إستالمه

 نتوقع أن نستلم من المدرب أو المدربة خالل فترة التعاقد التالي: 

3- مادة تدريبية عن مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط بالمشاركة على أن تتضمن ملف سردي 

 ُمفصل وكذلك شرائح )ساليدات( للعرض خالل التدريب. 

0- تقديم ورشتي عمل في أربيل عن مفهوم المشاركة المجتمعية والتخطيط التشاركي، كل ورشة 

 لمدة خمسة أيام لمجموعة تتكون من 04 مشارك ومشاركة. 

 2- التقرير النهائي لورشتي العمل، خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الورشة الثانية. 

 

 الكفاءة والخبرات المطلوبة

 يجب أن تتوفر في المتقدم أو المتقدمة الكفاءات والخبرات التالية: 

3- لديه معرفة جيدة جداً  في السياق المحلي وعمل المؤسسات الحكومية المحلية في محافظات بغداد، 

 ديالى، النجف، كركوك، والبصرة. 

 0- لديه تجربة سابقة في تقديم الورش التدريبية وادارة الحوارات. 

 2- تجارب سابقة في اعداد مواد تدريبية في موضوعات ذات صلة بموضوع التدريب.

 0- يُفضل أن يكون حاصل على شهادة الماجستير

 2- يُفضل من له عمل أو تعاون سابق مع مؤسسات حكومية عراقية. 

 6- يُفضل من له مساهمات سابقة في اعداد بحوث أو ادلة توجيهية.



 7- لديه قدرة على التنقل الى محافظات بغداد و أربيل عندما يتطلب العمل ذلك. 

 

 اخر موعد للتقديم

 04 كانون الثاني 0402 الساعة 34:44 ليالً.  

 

 الية دفع المبلغ المالي

ستدفع جمعية االمل العراقية للمدرب أو المدربة بناءاً على انجاز المهام المذكورة في هذا االعالن 

 وحسب النسب التالية: 

 العمل الُمنجز النسبة من المبلغ الكلي

تسليم مادة تدريبية عن مفهوم المشاركة  03% من المبلغ الكلي 

 المجتمعية والتخطيط بالمشاركة

 تقديم عشرة أيام تدريبية في أربيل 43% من المبلغ الكلي

 

 تسليم التقرير النهائي للورشتين  03% من المبلغ الكلي

 

 

 الوثائق المطلوبة

3- السيرة الذاتية للمتقدم أو المتقدمة، تتضمن التركيز على النقاط المذكورة أعاله في قسم )الكفاءة 

 والخبرات(. 

0- العرض السردي والمالي )يجب أن يكون العرض المالي مفصالً ويغطي كافة االنشطة التي 

 سيقوم بها المدرب أو المدربة خالل فترة التعاقد(. 

 2- نماذج من المواد التدريبية ذات الصلة بموضوع التدريب التي اعدها المدرب أو المدربة سابقاً. 

 Iaa.jobs1992@gmail.comتُرسل هذه الوثائق على االيميل التالي: 

 تقييم العروض

3- الشهادة العلمية )4 – 04( نقطة، شهادة البكالوريوس )4 – 34( نقاط، شهادة الماجستير )4 – 

 04( نقظة. 

 0- الخبرة في اعداد المواد التدريبية والبحوث )4 – 04( نقطة.

 2- الخبرة في تقديم ورش عمل وادارة الجلسات الحوارية )4 – 04(.



0- المعرفة بالسياق المحلي للمحافظات المستهدفة والعمل أو التعاون السابق مع مؤسسات حكومية 

 )4 – 34( نقطة.

 6- القدرة على التنقل الى بغداد و أربيل )4 – 34( نقطة. 

 7- مالئمة العرض المالي )4 – 04( نقطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


