
      

 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
  للتكوين في حقوق اإلنسان "ادريس بنزكري" المعهد الوطني

)ة(بيداغوجي )ة( الوصف الوظيفي / مسؤول  
 

 

 ية؛التكوين للمؤسسات البيداغوجية التقنية المساعدة تقديم 

 والدولي؛ الوطني الصعيدين على التعاون تطوير 
 

 المؤهالت والخبرات المطلوبة

  خر
 
و فرع ا

 
دبلوم/ماستر في التعليم العالي )التربية، العلوم االجتماعية، القانون ا

 (؛فروع ذات الصلةالمن 

 5  دنى؛ حدك مماثلسنوات خبرة في وضع
 
 ا

  اإلنسان؛معرفة واسعة في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق 

 والتنظيم؛التسيير  القدرة على 

 التواصل؛في  عالية مهارات 

 ؛اللغة اإلنجليزيةب ودراية معرفة العربية والفرنسية، تينللغا إتقان 
 

 ملف الترشيح
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 سيرة ذاتية 
 نسخة من الشواهد المحصل عليها

 شهادات الخبرات المهنية
 رسالة تعليلية

 توصيةرسالة 
 3تحرير مذكرة تستعرض الرؤية االستراتيجية لتطوير التكوين والتدريب بالمعهد )

قصى(
 
 صفحات كحد ا

صل
 
عاله مشهود بمطابقتها لال

 
ن تكون الشهادات والمؤهالت الواردة ا

 
 .*يجب ا

 تقديم
حدث

 
 مؤسسة يكونل للتكوين في حقوق اإلنسانالوطني  معهدالالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان  ا

وسط وش   ومركزا مختصاللك فاءات والخبرات  ةي  مرجع ذات ةوطني
 
ريقيا ِل إفمابمنطقة الشرق اال

 حقوق اإلنسان، في مجال وجنوب الصحراء
ساسا بالمهام  قومي

 
 :التاليةالمعهد ا

  عضاء لفائدة التكوينندسة هتطوير
 
 لجهويةا ولجانه المجلس وموظفي ا

 اإلنسان؛في مختلف المواضيع المتعلقة بحقوق 

 مجال يف مختلف الفاعلين لفائدة القدرات وتقوية للتكوين برامج وضع 
 مهنية، مجموعات مدني، )مجتمع وحمايتها اإلنسان حقوق نهوض

 ؛(إلخ...عمومية مؤسسات

 الفاعلين؛ مختلف المكونين لفائدة تكوين برامج تقديم 

 و يقدم، فاعل وكل يةالتكوين دعم المؤسسات
 
 تقديم في يرغب ا

 ؛اإلنسان حقوق مجال تكوينات في

 
ساس

 
 على هذا اال

لفائدة  ة() بيداغوجي حقوق اإلنسان عن توظيف مسؤول )ة(يعلن المجلس الوطني ل
 .المعهد

 المهام والمسؤوليات: 

 التاليةبالمهام  ،( تحت إشراف مدير المعهدالمسؤول )ة( البيداغوجي )ة يقوم

 ،ائتالف قدرات وتقوية تكوين وبرامج مناهج وتحقيق تنفيذ وضع 
  المستهدفة؛

 ؛التدريبات ك تالوج وتدبير تشكيل 

 التدريبات اإلليك ترونية؛ تطوير 

  ؛من المكونين شبكةإحداث  

 ؛المستفيدينو التكوينات وتتبع بتقييم القيام 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات

جل إل
 
خر ا

 
و ال يحتوي على جميع الوثا ،2018دجنبر  17 هو يومرسال ملفات الترشيح ا

 
و تاريخ بريختم الويكون ئق المطلوبة، يرفض وجوبا كل طلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق الترشحات ا

 
د ا

 .المغرب- الرباط-حي الرياض  ،21527ص.ب ، 22 رقمشارع الرياض، -المجلس الوطني لحقوق اإلنسان العنوان: التسجيل بمك تب الضبط دليال. 

 

 


