ظايؼح األيى انًرحذج
إػالٌ ػٍ ٔظٛفح شاغشج
سئٛس ظايؼح ،ظايؼح األيى انًرحذج
طٕك ،ٕٛانٛاتاٌ
رقم المرجع3122/UNU/HQ/FTA/RO/08 :
ذثحس ظايؼح األيى انًرحذج ( )UNUػٍ سئٛس ظذٚذ.
المؤسست :انعايؼح ْ ٙانزساع األكاد ًٙٚنًُظٕيح األيى انًرحذجٔ .ذرًصم يًٓرٓا ف ٙانًساًْح يٍ خالل انثحٕز انرؼأَٛح ٔانرؼهٛى
انؼانَٔ ،ٙشش انًؼشفح ٔانخذياخ االسرشاسٚح  ،ف ٙانعٕٓد انشايٛح إنٗ حم انًشاكم انؼانًٛح انًهحح كثقاء االَساٌ  ،انرًُٛح ،انشػاٚح
االظرًاػٛح انر ٙذصٛش قهق األيى انًرحذج ٔشؼٕتٓا ٔانذٔل األػضاء .ذؼًم انعايؼح كثٛد انخثشج نًُظٕيح األيى انًرحذج ٔانذٔل
األػضاء ف ٙاأليى انًرحذج نرقذٚى يشٕسج قائًح ػهٗ انًؼشفح تشأٌ انسٛاساخ.
الىظٍفت :سئٛس انعايؼح ْٕ انًسؤٔل األكادٔ ًٙٚاإلداس٘ نهعايؼحٚٔ ،رٕنٗ تشكم كايم يسؤٔنٛح اإلششاف ٔانرُظٛى ٔاإلداسج
ٔانثشايط انراتؼح نهعايؼحًُٚ .ح شاغم انٕظٛفح سذثح ٔكٛم األي ٍٛانؼاو نأليى انًرحذج .فٛؼ ٍٛسئٛس انعايؼح يٍ قثم األي ٍٛانؼاو نأليى
انًرحذج تؼذ انرشأس يغ انًذٚش انؼاو نهَٕٛسكٕ .ذرطهة انٕظٛفح انسفش كصٛشا إنٗ انخاسضٚٔ .فشض انرطٕس انًسرًش ٔاألَشطح انرٙ
ذضطهغ تٓا ظايؼح األيى انًرحذج يطانة يرزاٚذج ػهٗ شاغم انٕظٛفح.
المؤهالث المطلىبت  :دسظح ظايؼٛح ػهٛأ ،ذفضم دسظح انذكرٕساِ ف ٙذخصض ػهٕو اإلَساٌ ٔػهٕو انحٛاج ٔاألسض ٔانًحٛط
انح .ٕ٘ٛانًششح انُاظح ٚعة أٌ ذكٌٕ نّ سٛشج أكادًٛٚح حافهح تاألتحاز انؼانٛح انعٕدج .انًطهٕب إشثاخ انخثشج ف ٙانؼًم كشئٛس
ظايؼح أٔ يؼٓذ تحٕز .يٍ انضشٔس٘ أٚضا إظادج االَعهٛزٚح تطالقح ٔيؼشفح انفشَسٛح انًسرخذيح ف ٙيعال انؼًم.
المؤهالث والصفاث المرغىب بها :خثشج ف ٙانؼانى األكادٔ ًٙٚيعال انرؼأٌ انؼهً ٙانذٔن .ٙشخصٛح يؼشٔفح ف ٙانًعرًغ انذٔن.ٙ
سعم َاظح ف ٙظًغ انرثشػاخ .انًؼشفح ٔانرقذٚش ٔاالنرزاو تانًثادئ ٔانًصم انؼهٛا نأليى انًرحذج .فٓى ٔاسغ تًشاكم انؼانى انحذٚس.
انقذسج ػهٗ انحفاظ ػهٗ انرؼأٌ انٕشٛق يغ انحكٕياخ ٔاألفشاد ٔانًؤسساخ انرؼهًٛٛح ٔانثحصٛح ف ٙظًٛغ أَحاء انؼانى .انذافغ انقٕ٘
ٔانًثادسج نرحقٛق أْذاف انعايؼح  .UNUيٍ انًفضم انًؼشفح تانهغاخ انشسًٛح األخشٖ نأليى انًرحذج.
ترسل الطلباث إلى:
لجنت ترشٍح رئٍس جامعت األمم المتحدة ،جامعت األمم المتحدة ،٠٧ -٥۳ ،جٍنغىماي -٥تشىمً شٍبىٌا-كى ،طىكٍى ،٩٨۲٥-۱٥٧
الٍابان
UNU Rectorship Nominating Committee, United Nations University, 53-70, Jingumae 5-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925, Japan.
خطاتاخ انرششٛح أٔ طهثاخ انرقذٚى ،تًا ف ٙرنك انسٛشج انزاذٛح انكايهح ٔقائًح انًُشٕساخٚ ،عة أٌ ٚكرة ػهٓٛا سقى انًشظغ انًٕضح
أػالِٚٔ .عة أٌ ذشسم انطهثاخ ػثش انثشٚذ إنٗ انؼُٕاٌ أػالِ .نٍ ٚرى قثٕل أ٘ طهثاخ تانثشٚذ اإلنكرشَٔ ٙأٔ انفاكس.
آخر مىعد لتقدٌم الطلباث۲٠۱۱ َٕٕٛٚ ۱٥ :
ٔيٍ انًرٕقغ أٌ ٚرٕنٗ انًؼْ ٍٛزا انًُصة تحهٕل سثرًثش .۲٠۱۲يذج انرؼ ٍٛٛاألٔن ٙسركٌٕ خًس سُٕاخ ،يغ إيكاَٛح ذٕن ٙانًُصة
نفرشج ٔالٚح شاَٛحَٔ .شعغ تشكم خاص ذهق ٙانطهثاخ انًقذيح يٍ يششحاخ َساء.

