
 

دلیل مدني في ینایر/كانون الثاني ٢٠٢٢: أحدث
األعضاء والفرص وغیرھا

لمحة عن دلیل مدني خالل شھر كانون الثاني/ینایر

أكثر من ١,٧٧,٨٠٠٠ زیارة من القّراء من جمیع أنحاء العالم

نُشرت أكثر من ٥٠٠ وظیفة خالل ھذا الشھر على دلیل مدني، وأغلبیتھا
من قبل منظمات مجتمع مدني محلیة وتتّطلب العمل بدوام كامل. وأتت
معظم الوظائف المنشورة من قطاع األطفال والشباب والتنمیة وحقوق
اإلنسان والحمایة. إّطلع/ي على جمیع الفرص المھنیة في القطاع ھنا

نُشرت أكثر من ١٨٠ دعوة  من ضمنھا أكثر من ٦٥ دعوة لتقدیم
اإلستشارات أكثر من ٥٠ دعوة لتقدیم المقترحات. إّطلع/ي على جمیع

الدعوات المتاحة في القطاع ھنا

یزداد عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة على الموقع بثبات منذ آب/
أغسطس ٢٠٢١، مع ٨ أعضاء جدد في ھذا الشھر فقط

١-  أحدث األعضاء المنضّمین إلى دلیل مدني

تسّجلت ٨ منّظمات على دلیل مدني من كل من لبنان وألمانیا وبلجیكا.
 تعّرف/ي على أحدثھم في ما یلي

 

https://centreforsocialsciencesresearchactioncessra.createsend1.com/t/i-l-cdkuiut-l-i/
https://centreforsocialsciencesresearchactioncessra.createsend1.com/t/i-l-cdkuiut-l-r/
https://centreforsocialsciencesresearchactioncessra.createsend1.com/t/i-l-cdkuiut-l-y/
https://centreforsocialsciencesresearchactioncessra.createsend1.com/t/i-l-cdkuiut-l-j/
https://centreforsocialsciencesresearchactioncessra.createsend1.com/t/i-l-cdkuiut-l-t/


جمعیة البشر

منظمة مجتمع مدني محلیة | لبنان

جمعیة البشر ھي منظمة لبنانیة غیر ربحیة للتنمیة االجتماعیة في لبنان.
تھدف الجمعیة إلى كسر حلقة الفقر في لبنان من خالل العمل على جمیع

المستویات التي توصل إلى نتائج مفیدة لجمیع الطبقات

 

Soutien Belge Overseas

منظمة مجتمع مدني دولیة | بلجیكا 

ھي منظمة غیر ربحیة مقرھا بلجیكا مكرسة لتقدیم المساعدة اإلنسانیة للفئات الھشة

 

Orienthelfer e.V.

منظمة مجتمع مدني دولیة | ألمانیا 

ھي منظمة غیر ربحیة تأسست في ألمانیا في العام ٢٠١٢ . تقدّم المنظمة
المساعدات على األرض، تبعًا األزمة السوریة، بشكل مرن وسریع

ومستدام

زور/ي دلیل المجتمع المدني ھنازور/ي دلیل المجتمع المدني ھنا

 ٢- أحدث الدعوات

یقدّم دلیل مدني للجھات الفاعلة في المجتمع المدني الفرصة لنشر الدعوات
الخاصة بھا تحت فئة "فرص المجتمع المدني"، وتتضّمن: دعوات لتقدیم
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الطلبات واإلستشارات والزماالت واألوراق البحثیة وللمشاركات
 والمقترحات والمناقصات

إلیكم مجموعة ُمختارة من الدعوات التي نُشرت خالل كانون الثاني/ینایر

دعوة لتقدیم المقترحات: دعوة موجھة إلى شركة استشارات 
ھندسیة للعمل في مشروع شركة "أي أم سي" الخاص بلینان

تفاصیل الدعوة: تبحث "أي إم سي" عن شركة استشارات ھندسیة
متخصصة لتقدیم الخبرة الھندسیة المتقدمة لدعم تسلیم المشروع

  IMC Worldwide INC المنّظمة الناشرة

الموعد النھائي لتقدیم الطلب: األحد ٢٠ شباط/فبرایر ٢٠٢٢

إقرأ/ي المزید ھنا للتقدیمإقرأ/ي المزید ھنا للتقدیم

 دعوة للمشاركة: تجمع نسائي في العالم العربي

تفاصیل الدعوة: تھدف ھذه الدعوة إلى تحدید عشر نساء لتشكیل الطبقة
 القیادیة االفتتاحیة للتجمع

المنّظمة الناشرة: شرق للتنمیة البشریة 

الموعد النھائي لتقدیم الطلب: الخمیس ١٠ شباط /فبرایر ٢٠٢٢

إقرأ/ي المزید ھنا للتقدیمإقرأ/ي المزید ھنا للتقدیم

٣- أحدث فرص العمل

یقدّم دلیل مدني للجھات الفاعلة في المجتمع المدني الفرصة لنشر
الوظائف الشاغرة الخاّصة بھم على الموقع تحت فئة "فرص المجتمع
المدني"، وتتضمن: دوام كامل ودوام جزئي وفرص على مدى قصیر

واستشارات وفرص تدریب وتطّوع

نصیحة: حدّد/ي بحثك عن الوظائف على دلیل مدني باستخدام المرشحات التالیة:
المنظمة، نوع العقد، نطاق الراتب، والخبرة المطلوبة

فرص عمل منشورة من قبل منظمات مجتمع مدني محلیة
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Arcenciel

عنوان الوظیفة: معالج/ة نطق

الموعد النھائي للتقدیم: األحد ٦ شباط/ فبرایر ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

 

حركة مناھضة العنصریة

عنوان الوظیفة: مسؤول/ة عن المحاسبة

الموعد النھائي للتقدیم: اإلثنین ٢٨ شباط/ فبرایر ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

اإلتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر

عنوان الوظیفة: مساعد/ة مسؤول/ة الشؤون اإلداریة والمشتریات

الموعد النھائي للتقدیم: األحد ٦ شباط/فبرایر ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

 

المجلس النرویجي لالجئین

 عنوان الوظیفة: مدرسین/ات

الموعد النھائي للتقدیم: الثالثاء ١٥ شباط/فبرایر ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان

فرص عمل منشورة من قبل منظمات مجتمع مدني دولیة
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إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

 

فرص عمل منشورة من قبل منظمات األمم المتحدة

األمم المتحدة - برنامج األغذیة العالمي

عنوان التدریب: مساعد/ة عملیات تكنولوجیا المعلومات

الموعد النھائي للتقدیم: اإلثنین ٧ شباط/فبرایر ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

 

فرص عمل منشورة من قبل مؤّسسات تعلیمیة/ أكادیمیة

BDD Academy

عنوان التدریب: منسق/ة شؤون التوظیف

الموعد النھائي للتقدیم: االثنین ٢٨ شباط/فبرایر ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

أحدث فرص التدریب/ التّطوع

Friends of Nature

عنوان التدریب: متطوع /ة لتطویر الصفحات اإللكترونیة

 الموعد النھائي للتقدیم: الثالثاء ١ آذار/مارس ٢٠٢٢

موقع الوظیفة: لبنان
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إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

 

٤- أحدث النشاطات

یقدّم دلیل مدني للجھات الفاعلة في المجتمع المدني الفرصة لنشر
نشاطاتھم الخاّصة على الموقع، وتتضمن: تدریبات وورش عمل/

طاوالت مستدیرة ومؤتمرات ومحاضرات/جلسات واحتفاالت ونشاطات
ثقافیة واجتماعات عامة ومعارض واعتصامات وحمالت جمع تبرعات

ومؤتمرات صحفیة ومھرجانات وحمالت إلكترونیة وأنشطة ریاضیة
ووقفات

إدارة البرامج والمشاریع للمنظمات غیر الحكومیة

نشاط | معھد الصحة العالمیةنشاط | معھد الصحة العالمیة

یسر مبادرة المنظمات غیر الحكومیة في معھد الصحة العالمیة في
الجامعة األمریكیة في بیروت أن تقدم لكم الدورة التدریبیة المتزامنة عبر

اإلنترنت: إدارة البرامج والمشاریع للمنظمات غیر الحكومیة. تھدف
الدورة إلى تمكین المھنیین/ات العاملین/ات في تخطیط وإدارة وتنفیذ

المشاریع والبرامج في المنظمات غیر الحكومیة  في ما یتعلق
بالممارسات والمھارات والمعارف والتقنیات الدولیة المشتركة

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا

٥- أحدث المشاریع

یقدّم دلیل مدني للجھات الفاعلة في المجتمع المدني الفرصة لنشر
مشاریعھا الخاصة على الموقع. إّطلع/ي على أحدث المشاریع المنشورة

ھنا

مشروع الفطور المدرسي

مشروع | مبادرة توازن للتنمیةمشروع | مبادرة توازن للتنمیة

یھدف ھذا المشروع إلى تحسین الغذاء المتوفر للطالب/الطالبات اللذین/
اللواتي یرتادون/ترتدن المدارس الرسمیة في المناطق المحرومة في

نطاق بیروت الكبرى

إقرأ/ي المزید ھناإقرأ/ي المزید ھنا
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عن دلیل مدني

یھدف دلیل مدني، شبكة المجتمع المدني، إلى تعزیز التعاون بین الجھات الفاعلة في
المجتمع المدني، وبالتالي الحدّ من تكرار العمل عینھ والنھوض بقطاع المجتمع

المدني.  باإلضافة إلى ذلك، یسعى ھذا الموقع إلى نشر المعلومات المتوافرة عن
المجتمع المدني، إیمانًا بالحّق في الوصول إلى المعلومات وبأھمیة شفافیة عمل

المجتمع المدني
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