
مبادرات التعبير الرقمي

منسق/ة برنامج المنح الوظيفة

مبادرات التعبير الرقمي البرنامج

كامل/ جزئي نوع الدوام

ًا  -  إلى مارس  2014فور تاريخ البدء

ًا6:00 صباحا إلى 10:00من  مواعيد العمل مساء

مدير المنح - بالقاهرة المدير

-القاهرةالمقطم المكان

ملخص الوظيفة

واحدة من برنامج- منسق البرنامج سوف يكون مسؤول عن تنسيق برنامج منح المشاريع 

مبادرات التعبير الرقمي.

المسئوليات و الوظائف

.تنسيق عملية جمع الطلبات وتصنيفها و اختيار المشاريع مع مدير المنح 

 بناء وتعميق الشراكات.
 

إدارة حسابات المنح للشركاء. 

.متابعة وتوثيق سير العمل في جميع المنح الخاصة بتونس، تصنيف وتوثيق جميع ملفات المشروعات 

.تقديم الستشارة والمساعدة والدعم للمتقدمين للمشاريع والمنح 

تنظيم الدعاية و العلن عن المنحة بالتنسيق مع مدير المنح. 

تقديم تقارير دورية عن سير العمل إلى مدير المنح. 



 تمثيل مؤسسة "أضف” في العلقة مع الشراكات والمؤسسات الخرى حين يتطلب المر ذلك.

المؤهلت 
 

.شهادة البكالوريوس في الفنون أو العلوم الجتماعية أو الدارية 

سنوات خبرة في ممارسة مهام عمل مماثل 2-3 
 

)، ومعرفة باللغة النجليزية.كتابة وتحدثا(اللغتين العربية والفرنسية بطلقة  إستخدام 

خبرة في تطوير البرامج.  

 و التنظيم، و التخطيط و الدارة. لديه/ها مهارات التواصل

 القدرة على تحليل المعلومات. 

محاسبة وإدارة الميزانية. معرفة بأساسيات ال

 لديه/ها استعداد للتنقل والسفر داخل وخارج تونس.

 القدرة على المبادرة،اقتراح الفكار .

المرونة والقدرة على العمل بشكل مستقل و بين مجموعات.  
 

 خبرة في تنظيم وتخطيط وتنفيذ الورش.

خبره في العمل مع  الشباب. 

التكنولوجيا لnراض التنمية (يفضل)./خبرة في الفنون والثقافة 

الشغف بتشجيع التعبير عن الذات. 

(مفضل). الوسائل الرقمية في لهتماما

للتقديم

إلىورسالة قصيرة تغطي الخطوط العريضة لمؤهلتك  إرسال نسخه من السيرة الذاتية 
marwa@arabdigitalexpression.org

 في عنوان البريد اللكتروني"منح تونس"منسق الرجاء كتابه المسمى الوظيفي 

2013 مارس 26 الموعد النهائي للتقديم على الوظيفة: 

نبذة عن 

<أضف> مؤسسة التعبير الرقمي العربي

  (مؤسسة التعبير الرقمي العربي) إلى نشر استخدام الشباب العربممي لتكنولوجيمما التعممبير الرقمممي وأِضفتهدف 
 البداع الفني. تضم المؤسسممة شممبكة مممن الفنممانين و التقنييممن المعنييممن بتطمموير مجتمعهممم و ثقممافتهم مممن خلل

التشارك و التواصل الحر و المفتوح.

 تكونت شبكة أِضف خلل السنوات الستة الماضية عبر تنظيم ورش عمل و معسكرات صمميفية للتعممبير الرقمممي و
.ملتقيات تضم ناشطين شباب في الفنون و التكنولوجيا و علوم الجتماع و السياسة

mailto:info@arbadigitalexpression.org


 تؤمن المؤسسة بأن عملية التشارك و التواصل الحر نفسها هي المؤثر الممذي يسمماهم فممي تطمموير و توسمميع هممذه
.الشبكة التي تستعمل التكنولوجيا كأداة و التي بحد ذاتها تضيف للمحتوى العربي على النترنت

  مممن332" هذه اكتسبتها من خلل تنظيمها لمعسكرات التعممبير الرقمممي للشممباب العربممي وتممدريب أِضفخبرة "
ًا خلل السممنوات مممن 16-11الفتية العرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين   ، وذلممك بقيممادة2012 حممتى 2007 عاممم

ًا بدعم بعض من الخبراء العرب كاستشاريين وُمطوري30-20 من المدربين العرب تتراوح أعمارهم بين 140   عام
ًا. 40-30برامج تتراوح أعمارهم ما بين   عام


