
 إعالن توظيف
رئيس قطاع الثقافة واالتصال

تعلن

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة

عن بدء استقبال طلبات الترشيح لوظيفة 
)رئيـس قطــاع الثـقــافة واالتصــال(

 P005 : رقـم الوظيفـــة 
  SCC_001_20 : مرجـع اإلعــالن 

D2 : اإلطــــــــــــــــــــــــــار 
:  منظمة العالم اإلسالمي  المـــكــــــــــــــــــــان 

 للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو
دولة المقر )المملكة المغربية - الرباط(

: محدد المدة نــــــــــوع العــــــــقــــــــــــد 

: سنة واحدة )12 شهر( قابل للتجديد  مــــــــدة العــــــــقــــــــــــد 

: الموظفين الخارجيين التوظيف مفتوح إلى 

آخر أجل لتقديم الترشحات  : 2020/09/14

icescoemployment@icesco.org : العنوان اإللكتروني التالي



I. هدف الوظيفة

II. المهام المطلوب القيام بها  

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

ــم  ــراز حضــارة العال ــة الثقافيــة اإلســالمية والحــوار الثقافــي، ونشــر قيــم الوســطية واالعتــدال، وإب ــز الهوي •  تعزي
ــة.            ــة الصناعــات الثقافي ــه وتنمي ــة تراث اإلســالمي وحماي

•  يشــرف علــى وضــع الخطــط واقتــراح البرامــج والمبــادرات الالزمــة لتدعيــم السياســات الثقافيــة فــي دول العالــم 
اإلســالمي مــن خــالل التنســيق مــع المؤسســات ذات العالقــة فــي هــذه الــدول.

•  يطلــق المبــادرات والمشــاريع الهادفــة لتعزيــز مظاهــر الحــوار والتنــوع الثقافــي ونبــذ التطــرف ونشــر قيــم الوســطية 
واالعتــدال ومتابعــة تنفيذها.

ــراث الثقافــي  ــة الت ــة اإلســالمية وحماي ــة الثقافي ــراز الهوي ــادرات الالزمــة إلب ــرح البرامــج والمب •  يضــع الخطــط ويقت
والحضــاري وتدعيــم موقعهــا فــي المشــهد الثقافــي الدولــي.

•  يشــرف علــى وضــع الخطــط والبرامــج والمبــادرات الالزمــة لتنميــة الصناعــات الثقافيــة وتوظيــف التقنيــات الجديــدة 
فــي دعــم التنميــة الثقافيــة وتعزيــز دورهــا اإلســتراتيجي لــدول العالــم اإلســالمي.

•  يوجــه الخبــراء والمتخصصيــن ويشــرف علــى وضــع التصــورات والمشــاريع الثقافيــة الكبرى لتعزيز اإلشــعاع الثقافي 
والحضاري للعالم اإلســالمي.

•  يشــرف علــى األنشــطة المختلفــة داخــل القطــاع بمــا يضمــن تحقيــق األهــداف المعتمــدة وبمــا يتماشــى مــع 
الخطــة االســتراتيجية للمنظمــة.

المؤهل العلمي 

 على دكتوراه جامعية في التخصص المالئم لمهام وواجبات الوظيفة.
ً
•  أن يكون حاصال

•  أن تكون له أبحاث ومؤلفات منشورة في مجال الثقافة.

الخبرة المهنية  

•  أن تكون له خبرة مهنية على األقل سنة واحدة في مجال العمل الدولي و08 سنوات في أحد مناصب 
المسؤولية، أو في مجاالت تطوير سياسات وبرامج الثقافة.

اللغات 

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

المهارات والكفاءات 

• أن تكون له معرفة جّيدة في استخدام برامج الحاسوب.
• مهارات جيدة في التواصل.

• مهارات ممتازة في العالقات الشخصية وبناء العالقات.
• خبرة في إدارة الفريق بما في ذلك تطوير مهاراتهم وإلهامهم لتحقيق النجاح.

• خبرة جيدة في جمع التبرعات بمهارات تنظيمية جديدة.



 IV. الراتــب والتعويضــات واالمتيــازات

وفقا للنظام األساسي لموظفي اإليسيسكو، فإن التصنيف المهني للوظيفة هو: 

األولى الفـئـــة

رئيس قطاع الثقافة واالتصالالمسمى الوظيفي

D2اإلطــــار

1الدرجـة

 5000 دوالر أمريكيالراتـــــب األســــاســــي

• باالضافة الى العالوات واالمتيازات المنصوص عليها بالنظام األساسي لموظفي االيسيسكو.

عملية تقييم المرشحين سوف تعتمد على معايير 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


