
 

 
 

 

 منصب شغلاعالن عن 

 -مشاريعمنسق/ة -  لمدة محددةبالتعاقد 

مشروع تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القاانون الززمات تيذيابش اشاراع  مات ال ايموق ا مري اي  في إطار

مي ا  فاي االتعاقم للتشغيل حاجته عز الزتوسطي للمراسات القانوني  والقضائي  للميزقراطي ، يعلن الزر

 لزمة محمدة. ميسق/ة مشاريت

 :المطلوبة والمؤهالت الشروط

 ميسق/ة مشروع: مي  للح ول على  /ةيشترط في الزترشح

تو شاادادة مساالز  ماان الزعداام الااوطيي للعزاال  ،اإلجااا ة فااي الحقااوق تو ا قت ااادشاادادة التااوفر علااى  -

 .ا جتزاعي

 .الزشروع تيذيبممة طيل   الزرعزإدارة التواجم ازقر  -

 .في مجال تيسيق مشاريت مزاثل  سيتينتقل عن خبرة    -

تبيااا  عاااارام  اإلنجليزيااا و، والز والذرنساااي  -اللغويااا  عالعرايااا التواصااالي  و زدااااراتالالتاااوفر علاااى  -

 ، والقمرة على إنجا  التقارير الزتعلق  اأنشط  الزرعز.ال زبيوتر الز تبي و

 وجزيت تنشط  الزرعز ا جتزاعات وتيسيق وارمج  اللقاءات واليموات والتخطيط  القمرة على -

 ، وتزام إنجا  الزشاريت.االزواعيم ازا يحقق ا لتزاملشغل الزي    الزطلوا ت الزدام القيام اجزي -

 :واالنتقاء كيفية تقديم الترشيح

البرياام اإلل ترونااي  إلااى ورسييالة تحفيةييية، الذاتييية سيييرت م إرسااال الزدتزااين الزرشااحين علااى يجاا  - 

 51وذلك في تجال تق ااش  cmejjm@gmail.comللزرعز الزتوسطي للمراسات القانوني  والقضائي : 

 .50:22على الساعة  2222يونيو 

ملذات الزترشاحين سايتر رااط اإلت اال  حقاا اخزسا  مترشاحين مزان تتاوفر فياه الشاروط اعم دراس   -

الزطلوا   جتيا  مقاال  تشغيل ازقر إدارة الزرعز ق م اختيار الزترشاح/ة الزؤهال/ة لشاغل والزؤهالت 

 .الزي   الزطلوب
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 منصب شغلاعالن عن 

 -إداري/ةمساعد/ة –محددة لمدة بالتعاقد 

 

مشروع تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القاانون الززمات تيذيابش اشاراع  مات ال ايموق ا مري اي  في إطار

مي ا  فاي االتعاقم للتشغيل حاجته عز الزتوسطي للمراسات القانوني  والقضائي  للميزقراطي ، يعلن الزر

 لزمة محمدة. /ةإداري/ة مساعم

 :المطلوبة والمؤهالت الشروط

 :إداري/ة مساعم مي  للح ول على  /ةيشترط في الزترشح

 .ا قل على الباعالوريا شدادة على التوفر -

 .الزشروع تيذيبممة طيل   الزرعزإدارة التواجم ازقر  -

 .جالالتوفر على خبرة في الز -

تبيااا  عاااارام  اإلنجليزيااا و، والز والذرنساااي  -اللغويااا  عالعرايااا التواصااالي  و زدااااراتالالتاااوفر علاااى  -

 .ال زبيوتر الز تبي و

 :واالنتقاء كيفية تقديم الترشيح

البرياام اإلل ترونااي  إلااى ورسييالة تحفيةييية، الذاتييية سيييرت م إرسااال الزدتزااين الزرشااحين علااى يجاا  - 

 51وذلك في تجال تق ااش  cmejjm@gmail.comللزرعز الزتوسطي للمراسات القانوني  والقضائي : 

 .50:22على الساعة  2222يونيو 

ملذات الزترشاحين سايتر رااط اإلت اال  حقاا اخزسا  مترشاحين مزان تتاوفر فياه الشاروط اعم دراس   -

الزطلوا   جتيا  مقاال  تشغيل ازقر إدارة الزرعز ق م اختيار الزترشاح/ة الزؤهال/ة لشاغل والزؤهالت 

 .الزي   الزطلوب
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