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 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
 وظيفيالوصف ال بطاقة

 )وظيفة جزئية(          
 

للهيئة. الغرض منه إعطاء وصف عام  مختص وسائط متعددةيلي الوصف العام لوظيفة  فيما :أساسيةمعلومات 
لطبيعة ومستوى العمل المطلوب، وال يمكن اعتباره بأنه يمثل قائمة شاملة بكل المسؤوليات 

 واجبات والمهارات المطلوبة في هذه الوظيفة.وال
     

 رقم الوظيفة المسؤول المباشر اإلدارة المسمى الوظيفي

مسؤول العالقات العامة  رام هللا –المقر العام  مختص وسائط متعددة
  واإلعالم

 
 

 
 الوظائف التي تشرف عليها هذه الوظيفة:

  ال أحد -
 

 الغرض الوظيفي العام:
ج اإلعالمي الخاص بالهيئة والذي يعكس أنشطتها وفعالياتها وخدماتها بما يحقق أهدافها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان اإلنتا تطوير

والتعريف بالهيئة في أوساط الجمهور المحلي واإلقليمي والدولي، ومواكبة التطور الحاصل في اإلنتاج اإلعالمي والنشر على مواقع 
 . سائط المتعددةالو واستخدام  التواصل االجتماعي

 

 
 مهام ومسؤوليات الوظيفة:

، مع تسجيلها حسب الطلب لبعض الفعالياتالتعديالت الخاصة بالهيئة  وإضافة وتحسينهاثابته  وصور فيديوهاتتصوير  .1
 حولها. فيديو قصير بهدف إنتاج

لهيئة تتعلق باستضافات ا على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بمباشرة  وبثهاو رفعها تسجيل وحفظ مقاطع فيدي .2
 المدير العام أو أفراد من طاقم الهيئة، واقتصاصها وتحريرها إلعادة نشرها على منصات الهيئة بجودة عالية.

 ات الهيئة حسب الطلب. أو فعالي اتلقاءلبث مباشر عمل  .3

عليها حسب  والتعديل ينهاوتحس( ichr.psحاليا على موقع الهيئة الرسمي ) والموجودةمراجعة جميع التصاميم المرفوعة  .4
 .مع وحدة اإلعالم وبالتعاون المستخدم  وتجربةفي التصاميم  والقبولالحاجة بما يتناسب مع معايير الجودة 
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 . الطلب الفوري  وعند إنتاج تصاميم للموقع اإللكتروني حسب الحاجة .5

 حسب الحاجة.غالف(، وتجديدها دوريًا  + إنتاج تصاميم لمنصات اإلعالم االجتماعي )بروفايل .6

 )لإلصدارات، ألوراق الحقائق، وغيرها(. +AJقصيرة إنتاج فيديوهات  .7

 الصادرة عن الهيئة بما ينسجم والهوية البصرية للهيئة.والمطبوعات تصميم أغلفة التقارير  .8

وضبطها وتحسينها بما يتناسب الهوية البصرية متابعة جميع التصاميم والصور التي يتم تحميلها على الموقع اإللكتروني  .9
 للهيئة والمعايير المتبعة في جودة التصاميم والصور.

 يكون العمل مكتبيًا وعن بعد حسب الحاجة. .10
 

 
 

 
 

أن يكون مؤمنا  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانعلى كل شخص يعمل في  متطلبات أشغال الوظيفة:
ان استنادا إلى المواثيق الدولية ذات وملتزما بمبادئ ومعايير حقوق اإلنس

 الصلة.
 

 المتطلبات المرغوب بها المتطلبات الضرورية الوصف

مجال الحاسوب والتكنولوجيا او  في البكالوريوسشهادة  العلمية المؤهالت
 ياو أي تخصص ذ التصميم الجرافيكي او الوسائط المتعددة

 عالقة

 

 دورات في مجال الوسائط المتعددة -
  م الجرافيكيوالتصمي

الوسائط سنوات في مجال  3خبرة عملية ال تقل عن   الخبرة العملية
 تصميم الجرافيك والفيديوهات.و  المتعددة

خبرة عملية في إدارة مواقع التواصل االجتماعي  
في البرامج ذات العالقة  عملية خبرةاالنترنت  وصفحات

مثل  بالتصميم والمونتاج وفي مجال الوسائط المتعددة
Adobe Photoshop, Sketch, Adobe 

Illustrator, Lunacy, Mega Creator, Affinity 

Designer, Adobe InDesign, CoreIDRAW 

Graphics, Designer, GIMP, Gravit 

Designer 

يفضل من لديه خبرة جيدة في تحسين جودة التصاميم  
  (User experienceالمستخدم ) وخبرةحسب حاجة 

ذات طبيعة  في مؤسسات خبرة -
 أعمال مشابهة بالهيئة
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السرعة في إنجاز العمل وااللتزام بالتسليم في المواعيد   المهارات والمعرفة المطلوبة
 المحددة.

اتقان العمل على برامج الحاسوب الخاصة بمونتاج  
 .الفيديو

 القدرة على االبداع واالبتكار وامتالك الحس الفني. 
 القدرة على العمل ضمن الفريق. 
والعمل خارج ساعات ضغط العمل لقدرة على تحمل ا 

 ان اقتضى األمر.وخالل أيام العطل األسبوعية  الدوام

 .إتقان اللغتين العربية واإلنجليزية 

 

عمل مؤسسات معرفة عامة بواقع  -
 حقوق اإلنسان في فلسطين.

 
 

 فهمها ووافق عليها اعتمدها / راجعها أعدها

 االسم:
 

 التوقيع:
 

 التاريخ:

 سم:اال
 

 التوقيع:
 

 التاريخ

 االسم:
 

 التوقيع:
 

 :التاريخ

 


