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 • تحديــد احتياجــات الــدول األعضــاء فــي مجالــي العلــوم والتكنولوجيــا، وإعــداد األنشــطة الوطنيــة والدوليــة 
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 • تقديــم المشــورة للــدول األعضــاء ومســاعدتها فــي تحديــد وصياغــة احتياجاتهــا وتلبيتهــا وتطويــر التكنولوجيــات 
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• تقديم الدعم الفني للدول األعضاء في بعض المجاالت والمساهمة في تبادل المعارف بين البلدان.

• تطوير برامج جديدة شاملة لعرضها على المتبرعين والبنوك اإلنمائية بغرض جمع التبرعات.

• بنــاء وتعزيــز الشــراكات مــع مختلــف الشــركاء والمتبرعيــن والبنــوك اإلنمائيــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 
�א.�°±����� �����א£ א�	��� ����א��� ��¦� º����א� ��א��� ����� ����א« ��א� א����� �א��¨���א� א������א��¼��

• إعداد الدراسات وتجميع البيانات وتحليل وتوزيع المعلومات واستعراض النظراء
•أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

المؤهل العلمي : 
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الخبرات والمهارات المهنية المطلوبة :   

Á�� א£ א��• خبرة مهنية ال تقل عن 10 ���א� �� 

تكنولوجيا  مجال  أخرى في  ومهارات  اآللي  والتعلم  السحابية  والحوسبة  األشياء  انترنت  مجال  معرفة في   •
א��	��א� �/�� ��א�� א®��א£ �א´� כא� �א� ���§.

• خبرة مهنية في مجال العمل الدولي ال تقل عن 3 ���א� 

• قدرة على إعداد خطط العمل السنوية وتطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية وتنفيذها.

• خبرة في تنظيم وتطوير برامج القطاع وتنفيذها وتقييمها.

• خبرة في تسيير مشاريع كبرى مرتبطة بقطاع العلوم.

• خبرة في جمع التبرعات وتعبئة الموارد.  
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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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