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 ٢٠٢٢نونبر  ٢١الرباط يوم 

 

  باحث / محرر–الشروط المرجعیة 

 

 .باحث / محرر باب الترشیح لشغل مھمة (MIPA) يفتح المعھد المغربي لتحلیل السیاسات

المعھد وسیعمل بشكل ٔاساسي على تنفیذ المشروع والتعاون من ٔاجل سینضم المرشح الذي سیقع علیھ االختیار ٕالى فريق 

  .التطوير االستراتیجي للمعھد. توضح ھذه الشروط المرجعیة ٔاساس ونطاق مھمة المرشح

 .كما ٔاننا نحن نشجع األفراد من األوساط المحرومة واألقلیات الممثلة تمثیال ضعیفا على الترشح لشغل ھذه المھمة

 ملخص

شھر مع إمكانیة  12: عقد لمدة المدة

 التمديد اعتمادًا على حسن األداء(.
يحتمل التنقل من ٔاجل : الرباط، المغرب )المكان 

 (.المھام داخل المغرب بعض

ساعة في  40: دوام كامل )ساعات العمل
 األسبوع(.

تنافسي، على ٔاساس : الراتب الشهري

 الخبرة
: منتصف دجنبر التاريخ المتوقع للبدء

 )يمكن البدء قبل ھذا التاريخ( 2022
-٢ دجنبر ٥: آخر أجل للترشیح

بتوقیت (صباحا  12:00 -٢٠٢٢

 )المغرب

 

 المعھد  خلفیة

المعھد المغربي لتحلیل السیاسات مؤسسة غیر ربحیة أسسھا مجموعة من الباحثین من تخصصات متعددة وتتخذ من 

معمقة حول اإلشكاالت المتعلقة بالسیاسات العامة، والتي تصب في يھدف المعھد إلى إنتاج تحلیالت . الرباط مقرا لھا

 .طرح أفكار جديدة ومبتكرة لحل المشاكل األكثر إلحاحا على صعید الديمقراطیة

 
  المنصبٔاھداف 

حث / المحرر ٕاجراء بحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالمشروع، بما في ذلك ٕاعداد تحلیالت ٔاساسیة ايتعین على الب

  .، ودعم األنشطة العلمیة للمعھد بشكل عام)Fact-checking( نشطة، والتدقیقلأل

بھدف بناء قدراته ودعمه كمؤسسة أبحاث مستقلة حث / المحرر ٔايضا على تعزيز الھیكل التنظیمي للمعھد، ايعمل الب

 . ريع التنمويةوعالیة الجودة وقادرة على إجراء أبحاث سیاسات متمیزة وإدارة رصید مالي لتنفیذ المشا
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 1 المهام

 (٪ 60)البحث .1

 ٕاجراء ٔابحاث ٔاساسیة شاملة حول موضوعات متعلقة بالعلوم االجتماعیة؛  -

 المساعدة في جمع البیانات وتحلیلھا في ٕاطار ٔانشطة المعھد؛  -

 المساعدة في صیاغة وتحرير التقارير األدبیة والتقنیة للجھات المانحة؛   -

  .البحث والنشر داخل المعھد االنخراط بشكل مستقل في -

  )٪40)المراجعة والتدقیق  .2

 المساعدة في تحرير الوثائق التي ينشرھا المعھد؛ -

 المشاركة في عملیة تدقیق كل ما ينشره المعھد؛  -

  .ٕاجراء تدقیق مفصل للمقاالت والمواد قبل النشر -

  المؤھالت

 المؤھالت األساسیة •

الدولیة، العلوم  الماستر ٔاو ما يعادلھ من الخبرة) في العلوم السیاسیة، العلوم االقتصادية، علم االجتماع، العالقات  -

 ؛(اإلنسانیة، ٔاو تخصصات ٔاخرى ذات الصلة بالعلوم االجتماعیة

 تجربة ال تقل عن سنة في وظیفة مماثلة؛ -

 مراكز التفكیر ووسائل اإلعالمتجربة مثبتة في العمل مع الجامعات ومراكز البحوث و -

 ٕاتقان اللغتین العربیة واإلنجلیزية كتابة وتحدثا؛  -

 ؛(Word و Excel خاصة)ٕالمام جید بالبرامج الحاسوبیة  -

التمتع بروح التعاون واالشتغال ضمن فريق عمل وفي بیئة دينامیكیة، والتمتع بروح المبادرة وااللتزام باآلجال  -

 .المحددة

 

 بة مؤھالت مرغو •

 ٔاي ٕاصدار ٔاو مقال منشور في مجال خبرة المرشح؛  -

  .تجربة في العمل مع جھات مانحة، بما في ذلك المنظمات الدولیة والسفارات والمؤسسات الخاصة  -

 .هواشتغال هيعمل مساعد البحث / المحرر بتعاون مع رئیس المعھد ومع مدير البحث، ويشرف ھذا األخیر على عمل

  نوع العقد

  .؛ مع احتمال التمديد، رھنا بحسن األداء الجید وتوفر الموارد المالیة ٢٠٢٢دجنبر  ١٥ٔاشھر، بدءا من  ١٢يستمر العقد لمدة 
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 ٕاجراءات الترشح

  .باب الترشیح مفتوح لألشخاص القاطنین في الرباط و / ٔاو المرشحین الراغبین في االنتقال ٕالى الرباط مع بداية العقد 

  .يتمتع المرشحون األجانب بالحق القانوني للعمل في المغرب عند تقديم ملف الترشیحٔان  يجب

صفحة واحدة كحد ٔاقصى) في ملف ( ورسالة تحفیزية )صفحتان كحد ٔاقصى( CV من ٔاجل الترشح، ٔارسل سیرتك الذاتیة

PDF واحد ٕالى contact@mipa.institute.  ووضع m.masbah@mipa.institute  في.(CC  سیتم قبول ملفات

  .)بتوقیت المغرب(صباحا  12:00 -٢٠٢٢-٢دجنبر  ٥:  الترشیح حتى

  .سیتم اختیار ثالثة مرشحین واالتصال بھم إلجراء مقابلة لتقییم مؤھالتھم ومدى مالءمتھم لمھام االشتغال

  .سیتم االتصال بالمرشحین النھائیین فقط للمقابلة

 

في  m.masbah@mipa.institute ووضع( contact@mipa.institute اإلعالن ٕالى ترسل جمیع األسئلة المتعلقة بھذا

.(CC  

 

 


