اإدارة العامة للتعاون الدولي

اإعان عن فتح باب الترشح للمشارك في الدورة الثاني من برنامج
""Awaji Youth Federation
تعل ا التعلي العالي البح العلم  -اإدا العام للتعا الد لي  -بأ ش ك
" "Pasonaالياباني علنت عن فت باب التڇ ح للمشا ك في الد الثاني من ب نام
" "Awaji Youth Federationال سينطلق في شه جانفي 9تة 2في جزي "  "Awajiالواقع
جنوب اليابا الت تبعد حوالي ةة 6كل عن طوكيوب
تعتبڇ ش ك " "Pasonaل كبڇ ش ك ياباني مختص في امنا ل توفيڇ اموا د
البش ي للم سسا ااقتصادي في اليابا بع الد ل اآسيوي ب
امباد امساهم في
يهدف البڇنام ام كو اموج ل الشباب ،ل تشجيع
النهوض ااقتصاد بالجها دع اإبداع الثقافيب
يه الطلب ال ين نهوا د استه الجامعي ال اغبي في اكتساب مها ا كاديمي
تج ب جديد في منا د ليب يض البڇنام  4شع هي ياد اأعمال ،التنمي
الجهوي  ،اإبداع الثقافي ،العاقا الد لي ب سيت التڇكيڈ عل قطاعا
تكنولوجيا اإعامي ال كاء ااصطناعي ،امحتويا ال قمي  ،الفاح الصناعا
الغ ائي  ،السياح  ،التعلي  ،الصح ال ياض اموسيقىب
اماجستيڇ تقانه للغ اانقليڈي
يشتڇ في امتڇ حي حصوله عل اإجا
(  )TOEIC 800م ها معادل  ،ضاف ل تميڈه اأكاديم غيڇه فيما يتعلق بأحد
القطاعا ام كو ب يعتبڇ الطلب ال ين سيت اختيا ه موظفي بش ك ""Pasona
بمقتض عقد عمل مد سن ب بعد انتهاء البڇنام يكو امشا كو م هلو للحصول
يجاد ف ص عمل
عل دع مجموع " "Pasonaفيما يتعلق ببع مشا يع جديد
مستقبلي سواء في اليابا في الخا ب
الت جيل تقدي
للحصول عل امزيد من امعلوما حول البڇنام ش
التڇ حا  ،يمكن ااطاع مباش عل موقع الواب التاليhttp://www.awaji-youth- :
 ،federation.comعلما ن ت تحديد يوم ت 3أو 8تة 2ك خ جل لقبول ملفا التڇ حب
يتعي عل امتڇ حي سال ن خ من ملفاته ل اإدا العام للتعا الد لي
بو ا التعلي العالي البح العلم ب

