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خبير في قطاع العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية         
قسم السلم والتنمية

إعالن توظيف
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I. هدف الوظيفة

II. مهام الوظيفة    

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة
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• ينفــذ رؤيــة اإليسيســكو التــي تركــز علــى الســلم و األمــن و التنميــة مــن خــالل تطويــر البحــوث ووضــع خطــط العمــل بمــا يتماشــى 
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• يســهم فــي وضــع السياســات الوطنيــة المالئمــة لمعالجــة القضايــا اإلجتماعيــة ذات الصلــة بالتنميــة و العيــش المشــترك و تحديــد 
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• يطور آليات جديدة و مبتكرة في مجاالت التنمية البشرية و العلوم اإلنسانية التطبيقية بالمشاركة مع الخبراء في المجال

• يقترح برامج تسهم في نشر الوعي اإلجتماعي و اإلنساني بين أفراد المجتمعات

• يعــد البحــوث و الدراســات الميدانيــة ألهــم القضايــا اإلجتماعيــة ذات األثــر المباشــر فــي مجــاالت الســلم و التنميــة اإلجتماعيــة فــي 

 ������ א�����ª א�	א�

• يضع الخطط العامة و البرامج و األنشطة ذات العالقة بتنمية المجتمعات في دول العالم اإلسالمي

• يشــارك فــي لجــان و اجتماعــات إدارة األثــر األخالقــي و القانونــي و المجتمعــي و التداعيــات اإلنســانية لإلبتــكارات العلميــة و 
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•أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

المؤهل العلمي : 
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الخبرات والمهارات المهنية المطلوبة :   

Ã���� ªא�• خبرة ال تقل عن 8 ���א�  �� 

.����� ����• أن تكون له خبرة مهنية ال تقل عن 3  ���א� �� 

• خبرة في مجال تنسيق المشاريع والبحوث حول السلم واألمن والتنمية. 

• دراية بأدبيات السلم واألمن مع إدراك جيد لتحديات السلم واألمن داخل العالم اإلسالمي وخارجه. 

• خبرة في تحليل السياسات مع التركيز على القضايا الجندرية.

• خبرة في جمع التبرعات وتعبئة الموارد.  

• معرفة بالحضارة اإلسالمية، خصوصا في مجاالت السلم واألمن والتنمية. 
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المهارات الشخصية المطلوبة :  

• القدرة على أخذ زمام المبادرة وإدارة األولويات بشكل فعال والعمل تحت الضغط.

• قدرة على تطوير الشراكات والتنسيق بين الشركاء وإنشاء الشبكات.

• قدرة على إصدار تقارير تحليلية.

• العمل الجماعي والحفاظ على عالقات جيدة داخل العمل.

 IV. الراتــب والتعويضــات واالمتيــازات
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