إعالن توظيف
تعلن

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
عن فتح باب الترشيح لوظيفة :

مدير أمانة اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

رقـم الوظيفـــة P009 :
مرجـع اإلعــالن FUMI_001_21 :
المـــكــــــــــــــــــــان :منظمة العالم اإلسالمي
للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو
دولة المقر (المملكة المغربية  -الرباط)
نــــــــــوع العــــــــقــــــــــــد  :محدد المدة

تــــــــــــــــاريخ اإلعــــــــالن 2021-01-29 :
مــــــــدة العــــــــقــــــــــــد  :سنة واحدة ( 12شهر) قابلة للتجديد
التوظيف مفتوح إلى  :الموظفين الخارجيين
آخر أجل لتقديم الترشحات  2021-02-28 :على الساعة 12
منتصف الليل بتوقيت المغرب.
العنوان اإللكتروني التالي icescoemployment@icesco.org :

 .Iاتحاد جامعات العالم اإلسالمي
•اتحاد جامعات العالم اإلسالمي ،جهاز يعمل في إطار منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة –
إيسيسكو ،وهو متخصص في تطوير مؤسسات التعليم العالي ،وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات األعضاء،
وتقوية الشراكة بينها.

 .IIهدف الوظيفة
•اإلشراف على تطوير مؤسسات التعليم العالي التحاد جامعات العالم اإلسالمي ،وتعزيز التعاون والتنسيق بين
الجامعات األعضاء ،وتقوية الشراكة بينها وتوجيه سياساتها المستقبلية وتقويم خططها االستراتيجية.

 .IIIمهام الوظيفة
يعمــل مديــر أمانــة اتحــاد جامعــات العالــم اإلســامي تحــت الســلطة المباشــرة لألميــن العــام لالتحــاد وهــو مكلــف
بالمهــام التاليــة:
•اإلش ـراف علــى إعــداد الوثائــق الخاصــة باجتماعــات المؤتمــر العــام والمجلــس التنفيــذي ،والتحضيــر لعقــد هــذه
االجتماعــات،
•اإلشـراف علــى إعــداد مشــروع خطــة االتحــاد وموازنتــه ،والتقاريــر الســنوية األكاديميــة الماليــة واإلداريــة وعرضهــا
علــى المجلــس التنفيــذي والمؤتمــر العــام،
• السهر على تنفيذ أنشطة االتحاد ،ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي،
• التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الموازية للتعريف باالتحاد،
• أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام للمنظمة،

 .IVالمواصفات والمؤهالت المطلوبة
المؤهل العلمي :
ً
• أن يكون حاصال على شهادة دكتوراه الدولة.
•أن تكون له رتبة أكاديمية (أستاذ التعليم العالي ،أستاذ دكتور) في التخصص المالئم لمهام وواجبات
الوظيفة ،أو رتبة معادلة لها.
• أن تكون له أبحاث ومنشورات علمية في مجاالت تخصصه.

الخبرات والمهارات المهنية المطلوبة :
• أن يكون تقلد منصب رفيع (وزير تعليم عالي ،نائب وزير ،رئيس جامعة).
• أن سبق له اإلشراف على تسيير مؤسسة جامعية أو بحثية.
• أن تكون لديه خبرة في التدريس أو في التسيير ال تقل عن  15سنة.
• أن يكون عمل في منظمات دولية لفترة ال تقل عن  3سنوات.
• أن تكون له القدرة على التفاوض واالتصال على المستوى الدولي.
• أن تكون له خبرة فعلية في تعبئة الموارد المالية.
• أن تكون له خبرة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية الكبرى.
أن تكون له خبرة في التشبيك وربط العالقات الدولية.
اللغات :
• أن يتقن لغتين على األقل من لغات عمل االيسيسكو( :العربية واإلنجليزية والفرنسية).
المهارات الشخصية المطلوبة :
ّ
• أن تكون له معرفة جيدة 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.

 .Vالراتــب والتعويضــات واالمتيــازات
يتمتع المرشح في حال التوظيف بالعالوات واالمتيازات المنصوص عليها بالنظام األساسي لموظفي
اإليسيسكو.
عملية تقييم المرشحين سوف تعتمد على المعايير 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+212 )0( 537 56 60 52 :
الفاكس+212 )0( 537 56 60 12/13 :

الموقع اإللكترونيwww.icesco.org :

