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اسم البرنامج : برنامج المهنيين الشباب

ICESCO-YPP-2022 : مرجع اإلعالن

المكان :

 منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة-اإليسيسكو 
دولة المقر )المملكة المغربية –الرباط(

مدة العقد :  24 شهرًا

الهدف من البرنامج :
يتيح برنامج المهنيين الشباب الفرصة للكفاءات الشابة في العالم اإلسالمي 

لقضاء فترة تأهيل مهني في إحدى قطاعات أو إدارات أو مراكز المنظمة.

شروط الترشح :
يجب على المترشح أن :

يكون حاماًل لجنسية إحدى الدول األعضاء في اإليسيسكو. 	

ال يزيد عمره عن 35 عامًا عند فتح باب الترشيحات. 	

يكون حاماًل لشهادة البكالوريوس على األقل أو ما يعادلها في مجاالت  	
التربية والعلوم والثقافة والمجاالت ذات الصلة بعمل المنظمة.

يتقن لغة على األقل من لغات عمل المنظمة)العربية، االنجليزية، الفرنسية(. 	



فترة البرنامج :

يدوم البرنامج مدة أربعة وعشرون )24( شهرًا ابتداًء من تاريخ توقيع العقد. 	

 إجراءات الترشيح للبرنامج :

ملئ استمارة الترشيح الموجودة على موقع المنظمة وصفحات التواصل  	
االجتماعي الخاصة بها. 

يرفق طلب الترشيح بالسيرة الذاتية للمرشح بإحدى لغات عمل المنظمة  	
)العربية، الفرنسية ، اإلنجليزية(.

يرفق طلب الترشيح بنسخ من الشهائد العلمية المتحصل عليها المرشح  	
)شهادة البكالوريوس على األقل(.

يرفق طلب الترشيح بصورة من إثبات الهوية الشخصية وشهادة الميالد. 	

سيتم إخضاع المرشحين إلى امتحانات كتابية ومقابالت عن بعد. 	
 



إجراءات وشروط القبول :

يتم تسمية المترشحين المقبولين نهائيا في البرنامج بمقتضى قرار صادر عن   
المدير العام.

تبرم اإلدارة العامة عقودًا مع المهنيين المقبولين في البرنامج لمدة 24 شهرًا. 	

يتم ترتيب عملية نقل المترشحين المقبولين وغير المقيمين في بلد المقر  	
لبدء العمل.

يلتزم المهنّي بالحضور بصفة مستمرة ومنتظمة إلى مقر المنظمة حتى انتهاء  	
فترة التأهيل المهني.

االمتيازات والتعويضات :

يعّين المهنيون في المنظمة بعقد خاص بالبرنامج يضبط حقوقهم وواجباتهم. 	

إلى جانب البدل الشهري ينتفع المهنيون من التعويضات الشهرية للتنقل، كما  	
ينتفع المهني غير المقيم إضافة إلى ذلك بالتعويض عن السكن.

تمنح المنظمة بطاقة سفر للمهنّي غير المقيم في دولة المقر وذلك عند  	
التحاقه بالمنظمة وعند مغادرته نهائيًا لها.

يستفيد المهنيون من نظام التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث الشغل طبقًا  	
للنظام الداخلي للمنظمة.

 آخر أجل لتقديم الترشيحات :  15 أبريل 2022

للمزيد من المعلومات المرجو تحميل نظام المهنيين الشباب، كما يمكنكم ارسال 

rh@icesco.org : استفساراتكم على البريد االلكتروني التالي

 لن يتم النظر في الطلبات المنقوصة، أو غير المستوفية للشروط المحددة أعاله.


