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I. هدف الوظيفة

II. المهام المطلوب القيام بها  
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• ينسق عملية صياغة الخطة اإلستراتيجية للمنظمة مع جميع الوحدات اإلداريـة ويتأكـد مـن توافق وانسـجام 

א¯¬�א� �א��א�® �א��א��א¡ א������� �� א�����א¡ א��א�� ������� �¢¬�א��א.

• يشرف على متابعة مشـاريع مراكـز اإلستشـراف اإلسـتراتيجي ويسـهر علـى تطويـر شـبكته وإطـالق المبـادرات 

����� א	
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• يجـري البحـوث والدراسـات ويطلـع علـى أفضـل الممارسـات فـي عمليـات اإلستشـراف اإلسـتراتيجي ويقـوم 
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• يطـور آليـات جديـدة ومبتكـرة فـي مجـال اإلستشـراف اإلسـتراتيجي ويعمـل علـى تعزيـز الربـط بيـن تطلعـات 

��א�� א������ ���� ��¤ א	��כא� �א��¦���.

• يعمل على تطوير وتحديث آليات ومؤشرات األداء الرئيسية ذات صلة.

• يســاهم فــي تطويــر وتحديــث آليــات ومؤشــرات األداء الرئيســية ذات الصلــة باإلستشــراف اإلســتراتيجي بما 
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III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

المؤهل العلمي :

 א���«½ א����º ���א� ��א�א¡ א������.� �¢ �����א�� א��א����� � א���¦�¸ א	
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الخبرة المهنية :
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• أن تكون لديه القدرة على إدارة المشاريع الكبرى. 

• خبرة مهنية ال تقل عن 3 
��א¡ � ����� ����� ¢� ��כ� ������ א�����א¡.

• خبرة في اإلستشراف اإلستراتيجي.

• خبرة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية الكبرى.
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لموظفي  األساسي  بالنظام  عليها  المنصوص  واإلمتيازات  بالعالوات  التوظيف  حال  في  المرشح  •  يتمتع 
א	����כ�.

•  عملية تقييم المرشحين تعتمد على المعايير المشار إليها في إعالن الوظيفة. وقد تشمل أيضا اختبارات أو 
.�������א¡ �א	·א�� ��� א���א�

•  تعتمد منظمة االيسيسكو وسائل االتصال التكنولوجية في عملية التقييم.

 VI.  الراتب والتعويضات واالمتيازات
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V. المـهــــارات والكفــــاءات  

•  مهارات التحرير والتحليل.

• مهارات التواصل والتفاوض.

• اإلبداع والقدرة على إنتاج تقارير نوعية وتنظيم األحداث الدولية.

• القدرة على جمع األموال وتطوير شبكة المركز.

• القدرة على العمل ضمن فريق.


