
 P011 : رقـم الوظيفـــة 
  FUMI_003_21 : مرجـع اإلعــالن 

:  منظمة العالم اإلسالمي  المـــكــــــــــــــــــــان 
 للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو

دولة المقر )المملكة المغربية - الرباط(
: محدد المدة  نــــــــــوع العــــــــقــــــــــــد 

تــــــــــــــــاريخ اإلعــــــــالن : 2021-01-29
: سنة واحدة )12 شهر( قابلة للتجديد  مــــــــدة العــــــــقــــــــــــد 

: الموظفين الخارجيين التوظيف مفتوح إلى 

آخر أجل لتقديم الترشحات  :  28-02-2021 على الساعة 12 
منتصف الليل بتوقيت المغرب.

icescoemployment@icesco.org : العنوان اإللكتروني التالي

  اختصاصي برامج/ خبير
لدى األمانة العامة التحاد جامعات العالم اإلسالمي

إعالن توظيف

تعلن

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة

عن فتح باب الترشيح لوظيفة :



II. هدف الوظيفة

I. اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

III. مهام الوظيفة

IV. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

• تنفيذ برامج لالرتقاء بالمنظومة الجامعية من خالل تطوير البحث العلمي وتحقيق الجودة في التعليم العالي.

•  متابعة المشاريع األكاديمية التي تشرف عليها األمانة العامة لالتحاد.
•  السهر على تنفيذ أنشطة االتحاد )بما في ذلك الدورات التدريبية وأوراش العمل والندوات والملتقيات الدولية، 

وإعداد الدراسات(.
•  إجراء البحوث والدراسات الخاصة لالرتقاء بدور اتحاد جامعات العالم اإلسالمي.

•  القيام بأية مهمة أخرى يسندها إليه مدير األمانة العامة أو األمين العام في إطار السير العادي لألمانة العامة.

المؤهل العلمي : 

 على شهادة الدكتوراه في التخصص المالئم لمهام وواجبات الوظيفة.
ً
• أن يكون حاصال

• أن تكون له أبحاث ومؤلفات منشورة في مجاالت تخصصه.

الخبرات والمهارات المهنية المطلوبة :   

 .
ً
 سابقا

ً
 أكاديميا

ً
• أن يكون شغل منصبا

• أن تكون له خبرة في التدريس أو في إدارة المشاريع ال تقل عن 10 سنوات.

• أن تكون له تجربة مهنية في العمل بمنظمات دولية التقل عن سنتين.

 اللغات :

• أن يتقن لغتين على األقل من لغات عمل االيسيسكو: )العربية واإلنجليزية والفرنسية(.

 – والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  إطار  في  يعمل  جهاز  اإلسالمي،  العالم  جامعات  •  اتحاد 
إيسيسكو، وهو متخصص في تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات األعضاء، 

وتقوية الشراكة بينها.



المهارات الشخصية المطلوبة :  

• أن يمتلك المهارات الشخصية )المهارات اإلبداعية، التفكير التحليلي والنقدي(.

• أن يمتلك المهارات التكنولوجية ويجيد تقنيات التواصل.

• أن يمتلك المهارات القيادية واإلدارية. 

• أن يكون لديه القدرة على حشد التمويل للمشاريع الكبرى.

 V. الراتــب والتعويضــات واالمتيــازات

يتمتع المرشح في حال التوظيف بالعالوات واالمتيازات المنصوص عليها بالنظام األساسي لموظفي 
اإليسيسكو.

عملية تقييم المرشحين سوف تعتمد على المعايير المشار إليها في إعالن الوظيفة وقد تشمل أيضا اختبارات أو 
تقييمات باإلضافة إلى المقابلة.

تعتمد منظمة اإليسيسكو وسائل االتصال التكنولوجية في عملية التقييم.

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-

شارع الجيش الملكي - حي الرياض، ص.ب 2275

ر.ب.: 10104 الربــــاط - المملكة المغربية

الهـــــاتــــــــف:  52 60 56 537 )0( 212+

الفاكس:  12/13 60 56 537 )0( 212+

 www.icesco.org :الموقع اإللكتروني


