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 تقديم عروض ل دعوة

 خبير في وسائل التواصل االجتماعي

 شروط مرجعية 

 

 نوع الخدمة    إعالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي ةإطالق حملتصميم و

 الطرف المتعاقد فريقيا أمعهد غرب آسيا وشمال 

بناء الجسوووود و مأل ااشوووياا عوق ا:عالة ا الاماية االجتماعية لذشوووياا عوق  

   ا:عالة في الكرك

 المشروعسم  إ

 العملمواعيد  ٢٠٢٢ تشرين الثاني -تموز 

 لتقديملآخر موعد  ٢٠٢٢  حزيران٢٥

 

 هدف المشروع:

" بناء الجسور ودمج االشخاص ذوي االعاقة: الحماية االجتماعية لالشخاص ذوي االعاقة في الكرك" امشروع الالهدف العام من  
باسوووتيدام الباول القائمة   وكيفية الُمطالبة بها ا:عالةحول حقوق ااشوووياا عوق (  MCOKمتين الييرية في الكرك ) جمعيةهو تمكين 

 . الرابطالمزيد عن المشروع عبر هذا  .التواصل االجتماعيأ وات الى جانب استيدام  ة على اا ل

التنمية االجتماعية وبتمويل من  منظمة اليبرة الفرنسوية وبالتعاون م  وزاةمن لبل معهد غرب آسويا وشومال أفريقيا بدعم من   لمشوروعايُنفذ  

 ا:تاا  ااودوبي.

 

 منهجية ونطاق العمل: 

لتعزيز الاماية االجتماعية لذشوياا عوق صومم  بتصوميم وإطالق حملة إعالمية حول نظام التقادير المُ القيام   ا:عالمي  يبيرمن المطلوب 

 :التالية المخرجاتأيام العمل والبالغ عددها أربعة عشر، ستشمل ، ا:عالة في ُماافظة الكرك

  عبرتصميم منشودات  اليبير مناالجتماعيا من المتول   التواصلوتنظيمه على العديد من منصات  ا:عالمي إنشاء الماتوى .１

 .(مشروعلل المستهدفة اتلفئام    تتناسب وصود ،ومقاط  فيديو ،وسائل التواصل االجتماعي )نصوا

  االجتماعي  التواصولإسوتراتيجية   بما يتناسوب م  ا:خبادية وا:عاعيةالعمل على مشوادكتها م  الماطات  صوافية والبيانات كتابة ال .２

 .معهد غرب آسيا وشمال افريقياالييرية وة متين جمعيب ةالياص

 

 الخبرة والمؤهالت: 

 .صلة اع آخر  ا:عالم أو الصاافة أو مجال اصلة مثل صات عات دجة أكا يمية في تيص •

 .الُميتلفة  عبر وسائل التواصل االجتماعي ا:عالمية  خبرة واسعة في إجراء الامالت •

 .ي والمدنيخبرة في العمل م  منظمات المجتم  المال •

 )صاافة، ماطات تلفزيونية، إعاعات..(. ا:عالمية  المؤسساتتفاعل م  ميتلف التواصل وال •

 ، ومهادة عالية في الكتابة.اللغة العربية إتقان •
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 على المهتمين إرسال اآلتي: 

 .ي يتضمن خطة عمل مبدئيةعرض فن   •

 سيرة عاتية.و  في هذا المجال  والمؤهالت وصف لليبرات السابقة •

   على الصعيد ا:عالمي. سابقةعمل ملف مهني يتضمن تصاميم  •

 

 الموعد النهائي والتقديم: 

  في خوانوة الموعوووووع إلىا وسوووووائول التواصووووول االجتمواعيفي  يرجى إدسوووووال كوافوة الوروائب عبر البريود االكتروني بعنوان  خبير  

marah.jamous@wana.jo    ٢٢٠٢ حزيران ٢٥في موعد ألصاه . 
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