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 مكتب أبحاث /دعوة لباحثين

 ( MIL) اإلعالمية واملعلوماتية في اليمن دراسة حول مشهد الدراية -الشروط املرجعية

  مكتب أبحاث لعمل دراسة حول مشهد الدراية/باحث في إستقطابأكاديمية دويتش فيله األملانية  ترغب

 .  في اليمن(MIL)اإلعالمية واملعلوماتية 

 الهدف من الدراسة:

  
ً
ستساعد الدراسة أولئك الذين يرغبون في فهم املشهد الحالي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية في اليمن وخصوصا

 أولئك املهتمون بتنفيذ ومساندة مبادرات الدراية اإلعالمية واملعلوماتية. األهداف تتلخص في: 

  MILالتي تعمل في مجال الـ  في اليمن ملنظمات املجتمع املدني خارطة عمل  •

 املواقع والجمهور املستهدف  و  فهم نطاق و طبيعة عمل تلك املنظمات فيما يتعلق بالنشاطات •

 لتلك املنظمات   MILفهم الصعوبات واإلحتياجات الخاصة بالـ  •

 

 : DW AKADEMIE معلومات عن 

DW AKADEMIE  مركز  هي Welle Deutsche  التدريب الصحفي ونقل   و لدوليةاإلعالم التطوير وسائل

 في حرية التعبير والوصول دون عائق إلى املعلومات. كما تعمل اإلنساناملعرفة.تعمل مشاريعنا على تعزيز حق 

DW AKADEMIE   حول العالم من اتخاذ قرارات مستقلة بناء على الحقائق املوثوقة األشخاصعلى تمكين  

 .اءوالحوار البن  

 مكتب األبحاث:  /مهام ومسئوليات الباحث

مكتب األبحاث باملهام اآلتية خالل األطر الزمنية املحددة في بنود  /سيقوم الباحثبالتنسيق مع مدير املشروع، 

 العقد: 

 تحديد منهجية البحث   •

 إعداد أدوات البحث الالزمة )مثل األستبيانات(  •
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 إجراء البحث، والذي يشمل جمع وتحليل البيانات   •

 صياغة التقرير الختامي الجاهز للنشر   •

 

 ملف املتقدم:  

 أو العلوم اإلجتماعية )بالنسبة لألفراد( /خريج جامعي في مجال اإلعالم و •

 خبرة وإطالع في مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية   •

 لدراسات  سنوات في مجال األبحاث وا  3خبرة التقل عن  •

 عالقة جيدة مع منظمات املجتمع املدني في اليمن   •

 معرفة ممتازة باملشهد اإلعالمي في اليمن   •

. بالنسبة ملكاتب األبحاث فيجب إظهار هذه املهارة   •
ً
إجادة مهارات اللغة العربية واإلنجليزية كتابة ونطقا

 في موظفيهم. 

 

 مخرجات العقد: 

 تقرير إستهاللي يبين املنهجية التي سوف يتم إتباعها    •

 مسودة أولى للتقرير النهائي   •

 تقرير نهائي ُمنقح  •

. يجب تسليم كافة املخرجات باللغتين العربية  2023جب اإلنتهاء من التقرير الختامي املنقح بنهاية شهر فبراير ي
 واإلنجليزية. 

 

 كيفية التقديم:  

 : والذي يجب أن يتضمن املستندات التالية  طلباتكم  إستالمنتطلع إلى 

تجعل منك مهاراتك وخبراتك مناسًبا  سوكيف سبب رغبتك في التقديم رسالة تغطية: وصف يلخص  •

 ه املهمة  لهذ
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. بالنسبة ملكاتب األبحاث  ذات الصلة بهذه املهمة واملؤهالتمع التركيز على خبرات العمل : السيرة الذاتية •

 وفايل الخاص بهم مع السيرة الذاتية لباحثيهم    فيجب إرسال البر

  مماثل. أجريت في املاض ي في سياق نماذج من منشوراتك البحثية والدراسات املماثلة التي  •

  أن يجب، كما زمني  وجدول   مقترحة منهجية الفني العرض يتضمن  أن يجب للدراسة: ومالي فني عرض •

 امليزانية بشكل تفصيلي.   املالي العرض يتضمن

 

ديسمبر   7مجمع واحد إلى البريد اإللكتروني التالي في موعد أقصاه  PDFيرجى تقديم الطلبات في ملف 
2022 : 

dw-akademie.yemen@dw.com  

  عمل بحث.  -عنوان اإليميل: اليمن
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