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I. هدف الوظيفة

II. المهام المطلوب القيام بها  

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

•   تفعيل التعاون والشراكات واالشراف على االتفاقيات بين المنظمة والمنظمات والمؤسسات والهيئات اإلقليمية 
والدولية ذات العالقة بالنشاطات المختلفة للمنظمة والعمل على تعزيزها بما يخدم اهداف المنظمة وتوجهاتها 

االستراتيجية.

• يتابع اعمال ومشاريع التعاون ومذكرات التفاهم واالتفاقيات الدولية ويشرف على خطط وبرامج تفعيلها.
•  يشــرف علــى التعــاون واالتفاقيــات والشــراكات القائمــة التــي تنفذهــا المنظمــة ويتابــع مراجعتهــا وتقييمهــا 

بشــكل مســتمر.

•  يشــارك فــي تمثيــل المنظمــة فــي اجتماعــات المنظمــات والمؤسســات والهيئــات ذات العالقــة بنشــاطات 
المنظمــة.

•  ينسق االجتماعات الدورية للمنظمات والمؤسسات والهيئات ذات العالقة.
•  يشــرف علــى اعــداد وصياغــة مشــاريع عقــود االتفاقيــات والشــراكات ومذكــرات التفاهــم مــع المنظمــة 
ذات  الجهــات  مــن  اعتمادهــا  حتــى  إجراءاتهــا  اســتكمال  ويتابــع  القانونيــة  الشــؤون  إدارة  مــع  بالتنســيق 

االختصــاص.

المؤهل العلمي 

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

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 الشراكات والتعاون الدولي.

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 الشراكات والتعاون الدوليالمسمى الوظيفي

D1اإلطــــار

1الدرجـة

 4500 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 االيسيسكو 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+
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