
 إعالن توظيف
رئيس قطاع العلوم والتقنية 

تعلن

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة

عن بدء استقبال طلبات التوظيف  
رئيس قطاع العلوم والتقنية

 2020/08/20 إلى   2020/07/20  : من  اعتبارا  وذلك 

 P004 : رقـم الوظيفـــة 
  ST_002_20 : مرجـع اإلعــالن 

D1 : الــــــــــرتـــــبـــــــــــــة 
:  منظمة العالم اإلسالمي  المـــكــــــــــــــــــــان 

 للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-
الرباط - المملكة المغربية

: محدد المدة نــــــــــوع العــــــــقــــــــــــد 
: سنة قابلة للتجديد مــــــــدة العــــــــقــــــــــــد 

: الموظفين الخارجيين التوظيف مفتوح إلى 
: من 20/07/2020 إلى 2020/08/20 فتــــــــرة  التـــــــرشـيـــــــــح 
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I. هدف الوظيفة

II. المهام المطلوب القيام بها  

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

•  قيــادة جهــود بنــاء قــدرات وأنظمــة وسياســات العلــوم التقنيــة، ترســيخ ثقافــة العلــوم و التقنيــة و االبتــكار و تعزيــز 
عالقاتهــا بالمجتمــع والقضــاء علــى األميــة فــي الــدول األعضــاء بمــا يحســن مــن قــدرات العالــم اإلســالمي فــي 

هــذا المجــال، و يحقــق أهــداف الخطــة االســتراتيجية للمنظمــة.

•  يعتمــد خطــط عمــل القطــاع الطويلــة، المتوســطة والقصيــرة األمــد بمــا يتماشــى مــع الخطــة االســتراتيجية 
للمنظمــة ويشــرف علــى تنفيذهــا.

•  يوجه بتوظيف مخرجات العلوم والتقنية واالبتكار في عملية نقل وتبادل المعرفة والخبرات بالدول األعضاء.
•  يطلــق المبــادرات والمشــاريع الهادفــة الــى تعضيــد العالقــة بيــن العلــوم والمجتمــع، وذلــك بهدف إغنــاء المجتمع 

وتيســير حيــاة النــاس ورفــع الدخــل ومســتويات المعيشــة بالــدول األعضاء.
•  يوجــه الخبــراء والمتخصصيــن إليجــاد حلــول ناجعــة، لتحقيــق األمــن المائــي والغذائــي والمحافظــة علــى البيئــة 

والصحــة بالــدول األعضــاء.
• يشرف على األنشطة المختلفة داخل القطاع بما يضمن تحقيق لألهداف المعتمدة. 

• أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

المؤهل العلمي :

لمهام  المالئم  التخصص  في  جامعية(  دكتوراه  أو  )ماجيستر  عليا  دراسات  شهادة  على   
ً
حاصال يكون  •  أن 

وواجبات الوظيفة.

• أن تكون له أبحاث ومؤلفات منشورة في مجال العلوم والتقنية.

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 العلوم والتقنية.

 يتجاوز سن المرشح 55 سنة، عند تاريخ توقيع عقد التوظيف.
ّ
• أال

• من الشروط كذلك أن يكون حامال لجنسية احدى الدول األعضاء بالمنظمة.
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 جيدة
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وفقا للنظام األساسي لموظفي اإليسيسكو، فإن التصنيف المهني للوظيفة هو: 

رئيس قطاع العلوم والتقنيةالفـئـــة

D1الرتــبـــة

1الدرجـة

 4500 دوالر أمريكيالراتـــــب األســــاســــي

التعويضــات العائليــة

األطفــــال 
 )أقل من
23 سنة(

 100 دوالر أمريكي لكل طفل
)في حدود 4 أطفال( 

الزوج)ة(/ الغير 
العامل)ة(   

200 دوالر أمريكي

   400 دوالر أمريكي التعويض عـن النقل

 1125 دوالر أمريكيالتعويض عن السكن

20% من الراتب األساسيعـــــــالوة االغـــتـــــــراب

ترسل ملفات الترشيح في أجل أقصاه يوم 2020/08/20، وهو أخر أجل لقبول الترشيحات إلى مديرية 
الشؤون اإلدارية في االيسيسكو، مع تحديد مرجع اإلعالن على العنوان اإللكتروني التالي:

 Icescoemployment@icesco.org

 عملية تقييم المرشحين سوف تعتمد على معايير المشار إليها
في إعالن الوظيفة وقد تشمل أيضا اختبارات أو تقييمات باإلضافة إلى المقابلة.

تعتمد منظمة االيسيسكو وسائل االتصال التكنولوجية في عملية التقييم.

المـــزايـــا :

يستفيد الموظف من المزايا التالية :

واألسقف  للشروط  ا 
ً

وفق المعالين  لألطفال  السنوية  المدرسية  الرسوم  من   %75 إلى  يصل  •  تعويض 
المحددة في لوائح الموظفين في اإليسيسكو.

•  إجازة سنوية مدفوعة األجر تعادل 2.5 يوم عمل لكل شهر عمل.
•  التأمين ضد حوادث الشغل والتغطية الصحية باالنخراط في صندوق التكافل الخاص بموظفي اإليسيسكو 

بمساهمة نسبتها 3% من الراتب األساسي.

النظام األساسي لموظفي اإليسيسكو وتبلغ مساهمة  المحددة في  ا للشروط 
ً

الخدمة وفق •  بدل نهاية 
الموظف نسبة 2.5% من الراتب األساسي في صندوق نهاية الخدمة.

• راتب إضافي في آخر كل سنة ُيعادل الراتب األساسي للشهر الواحد.

 IV. الراتــب والتعويضــات والمزايــا
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مالحضۃ هامة :

• يتم تقديم طلبات الترشيح عن طريق اللجان الوطنيه في الدول االعضاء.


