
 

 

خبراء وخبيراتلعالن عن فتح باب الترشيح إ  

 مجةاال  عةة فة  خبيةرا   او الختيةار خرةرا فةت  اةاا الشرحةي   عةنوالثقافةة جمعية رواد التغيير للتنمية تعلن 

وق  ةةةة القةةةةرا  التمثيليةةةة للمةةة د  فةةة  مجةةةا  وةةةةاير »وذلةةةي فةةة  ش ةةةار م ةةة و   مةةةن اجةةةر وةةةت ير ورحةةةا  و    يةةةة 

صةنةو  الةةع   مة  والثقافةة ش ة ا ةوه  امل  و  الذي ونفةذ  جمعيةة رواد التغييةر للتنميةة   «ال تن العام

 ال سا .املخصص لتشجي  ومثيلية 

 ديام  7 الت   ن:عةد ديام 

 وجة .املنتخبا  الجماعيا  املت اجةا  االجماعا  الشرااية اإقلي   املستهةفة:الفئة 

 الت   ن:م اضي  

  ديام( 2التنظيمية املتعلقة ااملجالس الشرااية )مستجةا  الق انين   

  ديام( 2الت ار ية )دورا  و    ية ح   الةيم ق ا ية 

   ديام( 3الت اصر )ال  اد  ووقنيا  دورا  و    ية ح   التنمية الذاوية 

 

 ديام(  3)عةد ديام الت   ن: 

 الفاعال  الجمع  ا  املقبال  على الشرشح. الفئة املستهةفة:

 م اضي  الت   ن: 

  ديام( 3)السياسية والتنمية الذاوية  ةامل ار 

 ։يل امل جعية لتلقي  لبا  الشرحيحا  وفق ما  ال  وط ووتحةد 

 الخبرات /املؤهالت العلمية والعملية للخبراء 

   الشرشحدال م جامع  للتعلي  العال  دو ما يعادله ف  امل اضي  دو التخصصا  ذا  الصلة امجا

     

   فة وخرر  عملية ف  م ض   الت   نمع.  



 

      

 سن ا  3ملجم عا  ملة  ال وقر عن خرر  عملية ف  مجا  التةر ب وو  يط ا. 

  مهارا  جية  ف  الت اصر والت  يطامتالك.       

 ي ة االعمر الجمع  مع فة وإملام جي.        

  

 الخبرات  /املهام املطلوبة من الخبراء 

التي س ف تستعمر ف    ن  ا نامجه و ذا وقنيا  الت اصرشعةاد اطاقة وقنية وحةد دهةاف الت    -

  الت   ن

 .قبر الت   ن الجمعية  وحضير وإعةاد املاد  التةر بية م ض   الت   ن والتةر ب تسل  إلدار  -

ف  ال رحا  وقةي  ملف يحت ي على الع وض التي سيت  وقةيمها خال  الت   ن وامل اد املعتمة   -

 التطبيقية

 دراسة شعض الحاال  -

 شنجاز وقيي  ملست ى مع فة ومهارا  املتةربين انا  على وقيي  قبل  وآخ  شعةي -

 .التةر بشعةاد وق    كامر عن  -

 ملف الترشيح

 :التاليةيجب دن يت  ن ملف الشرشح من ال ثائق 

  الةورا  الت    ية التي ورقة منهجية مفصلة للعمر الذي سيق م اه و ذا محاور

 سيعمر على وت يرها  م  وحةية ال سائر وألاساليب التي سيت  اعتمادها؛

  /السير  الذاوية للمشرشح 

خال  آجا  دقصا   ملفا  الشرحي  شلى جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة  ( )يي بغ  دن و سر 

                                                        ( h00) 22   على الساعة الثانية ع    شعة الزوا 2222مارس  22ي م
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