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عن شير نت االردن
شير نت األردن (منصة المعرفة للصحة الجنسية واالنجابية ( ) Share-Net Jordanتم انشاؤها عام
 ،2016بتمويل من مؤسسة الشير نت الهولندية العالمية وتم استضافتها في المجلس األعلى للسكان .ويسعى
وصناع القرار بقاعدة شاملة
المجلس األعلى للسكان من خالل شير نت االردن إلى تزويد الخبراء والباحثين
ّ
للدراسات واألبحاث المتعلقة بقضايا الصحة الجنسية واإلنجابية ،وذلك إيماناً بضرورة االستناد إلى الحقائق
واألدلة العلمية عند اقتراح وتبني السياسات والق اررات التي تتعلق بها ،ولدى إعداد البرامج الخاصة بقضايا
الصحة الجنسية واالنجابية في األردن .وتهدف منصة المعرفة إلى إبقاء الباحثين وصناع القرار وراسمي
السياسات ومعدي البرامج ومقدمي الخدمات والجهات البحثية على علم ودراية بكل ما هو جديد محلياً وعالميا
في هذا المجال.
وقد كان انشاء شير نت األردن أحد ثمار التعاون مع مؤسسة الشير نت الهولندية العالمية منذ عام،2016
والشير نت الهولندية العالمية هي مؤسسة تم تأسيسها من قبل و ازرة الخارجية الهولندية كقاعدة معرفة ،والتي
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تجمع بين خبرات المؤسسات الهولندية وشركاء من دول الجنوب ،ومؤسسات دولية تعمل في مجال الصحة
االنجابية لغايات تدعيم دور المعرفة في بناء السياسات والممارسات المبنية على االدلة والبراهين ،وضمان
استخدام الموارد بطريقة استراتيجية لالستفادة القصوى منها على المستوى المحلي والدولي .وتدير مشروعا
يهدف الى انشاء منصة تفاعلية على االنترنت لدعم االبحاث المتعلقة بالصحة اإلنجابية وبمشاركة المعنيين
من الشركاء في القطاعات المختلفة ،والى تسهيل بناء المعرفة ونشرها حول الصحة اإلنجابية.

الهدف الرئيسي من برنامج التطوع في شير نت األردن
ضمن اطار توجه المجلس األعلى للسكان وشبر نت األردن لتفعيل مسار التطوع لدى الشباب األردني
وكسابهم المها ارت التي تؤهلهم الى دخول سوق العمل ،يتجه المجل وشير نت األردن الى توفير ثالث فرص
للعمل ومنح لمتطوعين للعمل اليومي من شير نت األردن على مدار أربعة أشهر للطالب ممن يحملون
شهادة البكالوريوس او الماجستير وان ال يكون مضى على تخرجه عام واحدا وسيتم مقابل ذلك التدرب دفع
مبلغ وقدره ( )220دينارا.
وبشكل تفصيلي يهدف هذا التوجه الى:
• زيادة مهارات ومعارف المتطوعين في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.
• مساعدة المتطوعين في اكتساب نظرة ثاقبة على طريقة عمل شير نت األردن والتحديات التي
يوجهونها.
• تزويدهم المتطوعين بالقدرة على المشاركة في مجال من اختيارهم لتلقي التعلم العملي حول مهنة
مستقبلية معينة ،وتأهيلهم للعمل.
• اشراك المتطوعين في االجتماعات وورش العمل ومناقشات المائدة المستديرة والندوات حيث يمكنهم
التواصل والحصول على فرصة لمشاركة أعمالهم وأبحاثهم.
• سهولة االنتقال من الدراسة إلى العمل.
• بناء المهارات المتعلقة بالمهمة الرئيسة الموكلة لهم.
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• تحسين مهارات التواصل لدهيهم.
وظائف التطوع المطلوبة لعام  2020في شير نت االردن
وظيفة التطوع األولى :مساعد مشرف للعمل على الموقع اإللكتروني لشير نت االردن
الهدف من الوظيفة التدريب :العمل على استدامة الموقع اإللكتروني لشير نت األردن ،وتحسين االستفادة
منها ،وزيادة الحركة عليها بالتنسيق مع منسق المشروع ومشرف الموقع االلكتروني

المهام المطلوبة

 .1يعمل على تحديث الموقع اإللكتروني لشير نت األردن وشبكات التواصل االجتماعي بالمعلومات
الخاصة بالشير نت.

ويضيف اية معلومات حديثة الى محتويات
 .2يراجع محتويات الموقع االلكتروني لشير نت األردن ُ
الموقع ويعمل على تطويرها.
الفنية عن الموقع اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي من ناحية عدد
 .3يساعد في اعداد التقارير ّ
الزوار ومكان الزيارة.
 .4بعمل على تقديم تصورات لتطوير الموقع مستقبال.
 .5ايه مهام أخرى يكلف بها.
المؤهل العلمي

بكالوريوس او ماجستير في تخصصات ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات على ال يكون مضى على

تخرجه أكثر من سنة
فترة التطوع

 2020/9/1ولغاية 2020/12/31

العدد المطلوب

وظيفة واحدة

وظيفة التطوع الثانية :مساعد باحث في شير نت االردن
الهدف من الوظيفة التدريب :المساهمة في اعداد الدراسات والبحوث والسياس ــات واالستراتيجيات وخطط

العمل المرتكزة على االولويات الوطنية المعنية بالسكان والتنمية والحساسة للنوع االجتماعي بمنهجية شمولية

وتشاورية ونشرها وتقييم أثرها ليحقق المجلس دورة كمرجع لكافة القضاي ــا والمعلومات الس ــكانية المتعلق ــة
بالتنمية وفقا ألفضل الممارسات
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المهام المطلوبة:

 .1مراجعة التقارير الوطنية واإلقليمية والعالمية الحديثة ذات العالقة.
 .2متابعة للدراسات وملخصات السياسات التي ينفذها شير نت األردن
 .3المساهمة في اعداد مشاريع دراسات واورق مفاهيمية.

 .4كتابة محاضر االجتماعات الخاصة بورش العمل التي ينفذها شير نت األردن
 .5اية مهام أخرى يكلف بها
المؤهل العلمي

بكالوريوس او ماجستير في تخصصات ذات عالقة بالعمل االجتماعي ،الدراسات السكانية ،دراسات

المرأة على ال يكون مضى على تخرجه أكثر من سنة
فترة التطوع

 2020/9/1ولغاية 2020/12/31

العدد المطلوب

وظيفة واحدة

وظيفة التطوع الثالثة :مساعد باحث في شير نت األردن
الهدف من الوظيفة التدريب :المساهمة في ترجمة وثائق الشير نت والموقع اإللكتروني واألوراق المفاهيمية
المهام المطلوبة:
 .1المساهمة في تدقيق وترجمة محتويات الموقع االلكتروني لشير نت األردن.
 .2المساهمة في تدقيق وترجمة الوثائق الخاصة بمشروع الشير نت.
 .3المساهمة في تدقيق منشورات الوحدة باللغة اإلنجليزية.
 .4اية مهام أخرى يكلف بها.
المؤهل العلمي
بكالوريوس او ماجستير في تخصصات ذات عالقة باللغة االنجليزية على ال يكون مضى على
تخرجه أكثر من سنة.
فترة التطوع
 2020/9/1ولغاية 2020/12/31
العدد المطلوب
وظيفة
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عملية وإجراءات تقديم الطلب:
•

على األشخاص المهتمين بالتقدم لبرنامج التطوع تحميل وتعبئة نموذج طلب التطوع المعلن على موقع المجلس
األعلى للسكان االلكتروني  www.hpc.org.joوإرساله مرة أخرى الى البريد االلكتروني الخاص بالمجلس
 hpc@hpc.org.joمع كتابة " طلب تطوع " في خانة الموضوع و مرفقا معه التالي:

o

السيرة الذاتية المحدثة

o

رسالة تغطية توضح اسباب الرغبة في االشتراك ببرنامج التطوع في المجلس والتوقعات من المشاركة.

o

رسائل توصية من معرفين عدد 2

o

نسخة من الشهادة العلمية

•

في حال استكمال طلبك للوثائق والشروط المذكورة سيتم ادراج طلبك في قاعدة البيانات الخاصة بالتطوع ليتم بعد ذلك
دراسة الطلبات وتحديد مجال التطوع المناسب في ضوء الخبرات والمؤهالت العلمية
•
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