
 

    

 إعالن عن شاغر وظيفي  

Job Vacancy Announcement 

Annonce de poste vacant 

(06/2023 VDC )  Vacancy code/ Code de la vacance 

 رمز الوظيفة

30/01/2023 Date to launch announcement 

Date de lancement de l'annonce 

خ اإلعالن  تار

10 Days Application deadline/ Date limite de soumission 

لة تقديم الطلبات  م

On line Place of work/ Lieu de travail 

ان العمل  م

ة التعب      Employer/Employeur املركز السوري لإلعالم وحر

ة العمل  ج

ة التعب ( و منظمة مستقلة وغ SCMاملركز السوري لإلعالم وحر  (

ومية وغ ة التعب واملعتقد وحقوق  ح دف إ مجتمع يضمن حر حية  ر

ا  وجود عالم ديمقراطي يقوم  سان والوصول إ العدالة. وتتمثل رؤ اإل

سان والكرامة ام حقوق اإل ة واملساواة مع اح ر  ع العدل وا

Employer profile/ Profil de l'employeur 

ة العمل  ة عن ج

VDCP -    ات وثيقمشروع ت ا  Unit-Department/ Unité - Département   االن

 القسم

سق ة مشروع ضبط جودة البيانات/م  

Data Quality Control Project Coordinator 

Job title/ Profession 

 اسم الوظيفة 

1 No. of positions available/ Nombre de postes 

disponibles 

 العدد املطلوب 

يةسنة قابلة للتمديد  ة تجر ر ف  Type of contract and duration/ Type de contrat  متضمنة ثالثة أش

et durée  

ة التعاقد  ف



 

    

ي  - سيق مع القسم القانو شاء والتق وأقسام املشروع الت إل

وفق  رفع جودة وتناغم البيانات نماذج التوثيق ووضع معاي

.ريالسو  الوضع  واقعو معاي املؤسسة   

امل م نطام التوثيق مراجعة وتدقيق البيانات املدخلة  - ن 

ق  ا ملعاي الفر ا  قاعدة بيانات املركز حال مطابق وأرشف

.الوضع السوري واقع املؤسسة وفق  

سيق مع اإلدارة  - وضع آليات وخطة عمل تحديث البيانات بالت

ع القائمة. ق لضمان تنفيذ األعمال وفق املشار  والفر

ل مباشر ع عمل - ش قواعد البانات إ  ية نقلاإلشراف 

ر البيانات.  نطام التوثيق بالتعاون مع مدير مشروع تطو

انية  سةدرا - ن عمل استخإم لول التقنية لتحس قدام ا  فر

تحديث البيانات، بالتعاون مع األقسام املعنية من خالل 

االت ال كة، واملتطو و ن/الشر ن/اع ت.ات واملتدر  

ةإجراءات  -  ق تقييمات دور للفر  

ر   - رإعداد تقار ا مع اإلدارةة عن أعمال املشروع و ش  مشارك

عة والتقييم. عداد األدلة للمتا ا إذا لزم األمر و   ومناقش

عة طلبات املدير التعلقة بالعمل باملشروع - العمل ع متا

. ل أسا ش  

ة   - ق تحديث البيانات ملعاي سر ام فر مراقبة مدى اح

ق والزمالاملعلومات وتنطيم صالحية  الوصول   من  للفر

 اإلدارات األخرى.

سيق عمليات بناء القدر  - ق ت حديث الداتا  تات لدى فر

يل رفع جودة العمل.  س

سان ت - صية  مجال حقوق اإل ات ال ر ا طو

االت التقنية.  وا

ارج - سيق الطلبات ا   ية مع مدير املشروعت

Roles and responsibilities/ Rôles et 

responsabilités 

 املسؤوليات

 Google workspace ة   متقدمة  استخدامخ  

امج املتخصصة  ة متقدمة  استخدام Open Refine و Excel         وال خ

 بقواعد البيانات

Required skills and qualifications 
Compétences et qualifications requises 

ادات ة الش  والكفاءات املطلو

 



 

    

ة قانونية  ي، القانون  باختصاصات القانون خ سا والقواعد  الدو اإل

سان قوق اإل .العرفية   

ن   ت ة ال تقل عن س قو وخاصة السياق السوري مجال  خ العمل ا  

ن. ال ة  ا اب ا قوق واملعلوماتية أو أ /ات ا ر ة   األولو

ق ة جيدة  إدارة الفر .خ  

External 

 

Type of Announcement (Internal/External) 

 كيفية تقديم الطلبات

اتف  ● املة (رقم  ة الذاتية معلومات التواصل  –يجب أن تحوي الس

ي و يد االك ات ال عمل )، ا ال ات السابقة مع ذكر أسماء ا

ا. اديمية ال يحمل ادات األ ا، الش  مع

ص   PDFتقبل الس الذاتية بصيغة ملف  ● سمية امللف باسم ال مع 

.
ً
 امال

ي ترسل الطلبات  ● و يد اإللك مع وضع اسم   jobs@scm.ngo إ ال

ي. و يد اإللك  الوظيفة  عنوان ال

دد. ● اء املوعد ا عد ان ل أي طلب أرسل   يتم تجا

تم  ● اء مدة االعالن، وس عد ان بدأ عملية مراجعة الس الذاتية  س

ن الذين انتقلوا للمرحلة الثانية  عملية التوظيف فقط  دعوة امل

ن. عتذر عن عدم إرسال رد لبا املتقدم  إلجراء املقابالت. 

 

How to apply/ comment s'inscrire  

● The CV must include contact information 

(telephone number, Mail address), previous 

experiences with professional references, 

academic qualifications 

Le             Le CV doit inclure les coordonnées de contact 

(numéro de téléphone, adresse Mail), les 

expériences antérieures avec des références 

professionnelles, les qualifications 

académiques 

● CV must be in PDF with the full name of the 

applicant in the title 

Le          Le CV doit être sous format PDF avec le nom 

complet du demandeur dans le titre 

● Applications sent via email jobs@scm.ngo 

with the name of the vacancy in the email 

subject 

Les candidatures envoyées par e-mail 

jobs@scm.ngo avec le nom du poste vacant 

dans l'objet de l'e-mail  



 

    

● Any application received after the deadline 

will be rejected. 

Toute candidature reçue après la date limite sera 

rejeté 

● CVs will be reviewed after the deadline of 

submission, and only shortlisted will be called 

for interviews. We apologize for not sending 

replies to all. 

Les CVs seront examinés après la date limite de 

soumission, et seuls les candidats retenus seront 

appelés pour des entretiens. Nous nous 

excusons de ne pas avoir envoyé de réponses à 

tous 

 
 


