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 وصف وظ��ف

 البحث والتط��رالدائرة:  
 : ي

 البحث والتط��ردائرة  ة/ مدير المس� الوظ��ف
ف / األردن   لموقع:  ا  فلسطني

 :  المدير العامالمسؤول المبا�ش
ي  عمل�ه مسؤول/ة مسؤول�ة كاملة عنالتط��ر مدير/ة البحث و األهداف العامة للوظ�فة:  ات��� ق�ادة عمل�ات  و  التخط�ط االس�ت

ي     البحث
ا�ات �ف ات�ج�ة وتول�د األفكار الخالقة وتصم�م المبادرات ال��اد�ة، و�ناء التحالفات وال�ش للمؤسسة ورسم التوجهات االس�ت

ات�ج�ات و  س�اق  لرسالة  البحث والتط��ر،  االس�ت
�
واحاطتها ببيئة عملها وما ينعكس  المؤسسة وضمان فعاليتها وحداثتها وذلك تحق�قا

 عليها من تطورات عالم�ة) 
 

 : المهام والمسؤول�ات
 

 

 ي والتط��ر ات��� اف ع� عمل�اتالتخط�ط االس�ت ات�ج�ة و  : إجراء التعاقدات الالزمة واإل�ش إنتاج المعرفة والتوثيق   اعداد االس�ت
ي المجاالت أدناە: 

 والمتابعة �ف
ات�ج�ة المؤسس�ة بما فيها  • امج والمنح.  خطط المناطق و   إعداد الخطط االس�ت  ال��
ات األداء، و  • مدى االمتثال لها والتأ�د من وضع الخطط العالج�ة والتط����ة  ق�اس إعداد الخطط التنف�ذ�ة، بما فيها مؤ�ش

  . وائر ذات العالقةوتنف�ذها من قبل الد
ات�ج�ة وخرائط الط��ق • ي إعداد التوجهات االس�ت

 . المشاركة �ف
اف ع� تحد�ث األدلة ذات العالقة • ات األداء ع� المستوى المؤس�ي واإل�ش  . تط��ر مؤ�ش
ي وع� المستوى الدو�ي  • ي العالم العرى�

ي مناطق عمل المؤسسة و�ف
ا�ات �ف  . بناء التحالفات وال�ش

 . التقد�م�ة ذات العالقةإعداد العروض  •
 
 البحوث والدراسات : 

ور�ة لتط��ر عمل المؤسسة،   • اء إلعداد البحوث التنم��ة ال�ف وط المرجع�ة و�جراء التعاقدات الالزمة مع الخ�� إعداد ال�ش
ي البحوث والدراسات بما �شمل:  

اف ع� مخرجاتها لضمان مستوى نو�ي يتوافق مع المعاي�ي العالم�ة �ف  واإل�ش
، االحت�اجات   . أ 

�
 ودول�ا

�
 وع���ا

�
المسوحات، دراسات الجدوى، األوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة محل�ا

 . وأول��ات الدعم الملحة، دراسات المخاطر 
وعات والمنح بما �شمل   . ب امج والم�ش إجراء التقي�مات الدور�ة لتقي�م أداء المؤسسة �شكل عام، وأداء المناطق، وال��

 ر. دراسات األث
ي (المنح) . ت ام�� ف المؤس�ي وال�� امج ال��اد�ة والمبادرات المبدعة ع� المست��ني  . تصم�م ال��
اف ع� عمل�ة ��ش البحوث و�صدارات المؤسسة بما فيها أوراق الموقف وال�تيبات والخطط التنم��ة . ث  . اإل�ش
حد�د األجندات وتحد�د  تنظ�م اللقاءات والندوات وورشات العمل والمؤتمرات الفك��ة الدور�ة( بما �شمل ت . ج

ها وتح��لها   ي  تلك األ�شطة، و�جراء المتابعات ذات العالقة بما فيها توثيق النتائج و��ش
اء األفضل للتحدث �ف الخ��

ي نمو المؤسسة 
ات�ج�ة وتنف�ذ�ة �ساهم �ف  . لخطط اس�ت

 

  إدارة المخاطر : 
 . بناء سجل المخاطر ع� المستوى المؤس�ي وتحديثه •
ام  • ف ي س�اق البحث والتط��ر االل�ت

ي والداخ�ي �ف  . بتصحيح المالحظات الواردة من التدقيق الخار��
 

 :  العالقات الوظ�ف�ة 
 تحت المدير العام •

�
 مع   ،المستوى التنف�ذي: عمود�ا

�
امجو  مدراء الدوائر وأفق�ا  . مدراء ال��

ات�ج�ة والحا�م�ة والهيئات ذات  • : لجنة االس�ت  . العالقةالمستوى المؤس�ي



 
 

 
 

ات األداء:  أهم   مؤ�ش
 

ات�ج�ة المؤسس�ة ُمّعدة ومنسجمة مع الخطط التنف�ذ�ة للدوائر والمناطق    بما �شمل:   الخطط االس�ت
 الدراسات المنفذة حسب المخطط (تقي�م، أثر، رضا، جدوى..الخ) نوع�ه •
 والفاعل�ةوجودة األدوات واآلل�ات والنماذج المطورة ل��ادة الفعال�ة  •
ي وع� المستوى الدو�ي عدد  • ي العالم العرى�

ي مناطق عمل المؤسسة و�ف
ا�ات �ف  . التحالفات وال�ش

، االحت�اجات  عدد  •
�
 ودول�ا

�
 وع���ا

�
المسوحات، دراسات الجدوى، األوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة محل�ا

 . وأول��ات الدعم الملحة، دراسات المخاطر 
وعات والمنح بما �شمل دراسات   عدد  • امج والم�ش التقي�مات الدور�ة لتقي�م أداء المؤسسة �شكل عام، وأداء المناطق، وال��

 األثر. 
امج ال��اد�ة و نوع�ه عدد  • ي (المنح) المصممة ال�� ام�� ف المؤس�ي وال��  . والمبادرات المبدعة ع� المست��ني
 . موقف وال�تيبات والخطط التنم��ةالبحوث و�صدارات المؤسسة بما فيها أوراق ال  عدد  •
ها وتح��لها لخطط   المنظمة مع اللقاءات والندوات وورشات العمل والمؤتمرات الفك��ة الدور�ة  عدد  • توثيق النتائج و��ش

ي نمو 
ات�ج�ة وتنف�ذ�ة �ساهم �ف  المؤسسة. اس�ت

ي ال تحتوي ع� أخطاء جوه��ة تهدد وجود المؤسس  • ة، مع تص��ب جميع المالحظات  تقار�ر التدقيق الداخ�ي والخار��
ي الوقت المحدد 

 الواردة بها �ف
ي الوقت المحدد •

 االستجابة الحت�اجات المؤسسة والدوائر والمناطق �ف
ي الوقت وع� مستوى نو�ي  •

لحما�ه المؤسسة من أي مخاطر ع�    جميع الدراسات والتحل�الت ذات العالقة معدة �ف
 برامجها حسب سجل المخاطر. 

 

ات المطل��ة :   والمهارات المؤهالت العمل�ة والعلم�ة  والخ��
 

ي  •
 . الحقول العلم�ة أو األدب�ة أو اإل�سان�ة أحد  دكتوراە �ف

ي والعال�ي  • ي والعرى�  . منشورات محكمة ع� المستوى الفلسطيىف
ي ع� المستوى المؤس�ي  • ات��� ي البحث والتط��ر والتخط�ط االس�ت

ة موثقة �ف  . عاما 15عن  تقل  خ��
ي عالقا • ات���  . ت ق��ة مع مؤسسات البحث والتخط�ط االس�ت
�ة • ف ي اللغة الع���ة واالنجل�ي

ي مهارات ال�تابة والتحدث �ف
 . قدرات متقدمة �ف

 خبرة في مجال عمل المؤسسات االھلیة والغیر حكومیة •
 خبرة  مجال ادارة صنادیق التنمیة، والعالقة مع المؤسسات متعددة االطراف •
 تنمیة المجتمع في واحد أو أكثر من المجاالت (على سبیل المثال ، التعلیم ، الثقافة ، الصحة الخ          تجارب في مجاالت   •
 معرفة في النظام البیئي للمؤسسات االھلیة •
ي  •

ك�ب واالستنباط واالستنتاج والبناء والنقد المعر�ف ي مهارات التفك�ي العل�ا (التحل�ل، وال�ت
 . )قدرات متقدمة �ف

وري لد�مومة عمل •   شخص�ة دينام�ك�ة و�ش�طة ومتفاعلة وتأخذ زمام المبادرة بحماس ومرونة إلجراء التغي�ي ال�ف
 المؤسسة ونموها. 

ف  • ي فلسطني
ي �ف

 معرفة عم�قة بقطاع المجتمع المدىف
عات والجهات المانحة • ي مجال شبكات الدعم وجمع الت��

 معرفة �ف
ف   •  �فضل وجود امكان�ة التنقل من وا� فلسطني

 
 


