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تمهيد
المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( )RCREEEهو منظمة إقليمية ذات صفة دبلوماسية تهدف إلى تفعيل وزيادة
االستفادة من ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية .يسعى فريق المركز بالتعاون مع الحكومات اإلقليمية
والمنظمات العالمية لبدء وتوجيه حوارات سياسة الطاقة النظيفة واستراتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة
الغد.
اليوم ومع انضمام  17دولة عربية إلى العضوية ،يسعى المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى ريادة المبادرات
والخبرة الفنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في كل الدول العربية استناداً إلى خمسة جوانب استراتيجية أساسية مؤثرة أال وهي:
الحقائق واألرقام والسياسات والموارد البشرية والمؤسسات ومصادر التمويل.
لمزيد من المعلومات عن المركز ونشاطاته يرجى زيارة http://rcreee.org/ar
البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة ()APSEY
يقدم المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ) (RCREEEبدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية ) (OFIDلحديثي
التخرج من مختلف الدول األعضاء  6فرص تدريبية في المقر الرئيسي للمركز في القاهرة .ينبغي أن يتهيأ المتدرب المختار لالنتقال إلى
القاهرة والعمل في بيئة عمل ديناميكية .كما سينهى المتدرب مدة التدريب بعد اكتساب خبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
ومجاالت التعاون اإلقليمي .يشارك المتدرب خالل فترة التدريب ( 6شهور) في عدد من النشاطات تشمل:

 التدريب العملي على مهارات البحث والتحليل من خالل المشاركة المباشرة في دراسات وأبحاث المركز الخاصةبالدول وعلي المستوي اإلقليمي

 توزيع المهام و المسؤوليات في مشاريع المركز تحت إشراف مديري البرامج وكبار الخبراء -دورات تدريبية فنية من قبل كبار الخبراء التقنيين في المنطقة العربية

 دورات تدريب لتحسين المهارات الشخصية (مهارات االتصال والقيادة وإدارة المشاريع ،واألعمال التجارية والكتابةالفنية)

 حضور ورش العمل اإلقليمية ذات الصلة و/أو مهمات تبادل الخب ارت مع المهنيين الشباب للتعاون في إدارةالمشروعات

 التقييم الدوريالواجبات والمسؤوليات
سيعمل المرشحون المختارون تحت إشراف الفريق الفني بالمركز في إحدى المجاالت اآلتية:

 البحث والتحليل فيما يتعلق باتجاهات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية المشاركة في دعم وتنفيذ المشروعات في المجاالت التالية :سياسات الطاقة ،تطوير المؤسسات ،والبياناتواإلحصاءات ،تمويل المشروعات ودعم استثمار القطاع الخاص في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
 المشاركة في فعاليات المركزالمؤهالت العامة:
يجب أن يكون المتدرب:


حديث التخرج في إحدى المجاالت التالية :الهندسة ،الدراسات البيئية ،االقتصاد ،العلوم السياسية ،القانون الدولي أو
إدارة األعمال




حاصل على أو حالياً مسجل في برنامج ماجستير في أحد المواضيع ذات صلة (تعد أفضلية)
خبرة سابقة في مجال الطاقة المستدامة والمشاريع التنموية المماثلة (تعد أفضلية)



الطالقة في اللغة العربية وإجادة واحدة من اللغتين اإلنجليزية أو الفرنسية



يهتم بدور المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ) (RCREEEومجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
واالستعداد للتعلم



قادر على العمل تحت الضغط والقيام بالمهام المتعددة وااللتزام بالمواعيد النهائية



يجيد الكتابة التقريرية ومهارات االتصال



يجيد استخدام االنترنت وبرامج األعمال المكتبية" "MS Officeبرنامج معالجة النصوص " "Wordوبرنامج معالجة
األعمال الحسابية " "Excelوبرنامج العروض التقديمية)" ("Power Point

الشروط واألحكام العامة


يتم البرنامج التدريبي على أساس ُمجز .يتحمل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ()RCREEE
تكاليف السفر والتأشيرة للمتدربين القادمين من بلدان أخرى غير البلد المضيف



يحصل المتدربون الغير المصريون على مبلغ شهري يعادل  600يورو لتغطية نفقات اإلقامة والمعيشة



تدبير اإلقامة تعد مسئولية المتدرب .يوفر المركز للمتدربين المختارين قائمة بوسطاء عقاريين



يحصل المتدربون المصريون على مبلغ شهري يعادل  300يورو



يجب على المتدربين غير المصريين تقديم دليل على تغطية تأمين العالج الطبي لفترة التدريب قبل بدء التدريب

واالنتقال إلى القاهرة
كيفية التقديم

ينبغي أن يرسل المرشحون المؤهلون اآلتي للتقديم على البريد اإللكترونيapsey@rcreee.org:

 .1نموذج طلب المستوفي البيانات( .حمله من هنا)
 .2سيرة ذاتية ُمحدثة

 .3ورسالة تحفيزية من صفحة واحدة مشروح بها أسباب االنضمام للبرنامج

موضوع البريد اإلليكتروني :البرنامج العربي لشباب الطاقة المستدامة
الموعد النهائي للتقديم 6 :إبريل .2019
يرجي مالحظة التالي:


جميع طلبات ومستندات التقديم يجب إرسالها كاملة مرة واحدة .سيتم استبعاد أي طلبات ينقص منها أي من الثالثة
مستندات المطلوبة



البد من مأل االستمارات اليكترونيا (وليس كتابة بخط اليد)



البد من ارسال المرفقات في بريد اليكتروني وليس من خالل رابط

للمزيد من المعلومات عن البرنامج ،يرجى زيارة صفحة المشروع .سيتم االتصال بالمرشحين المقبولين فقط
.

