تعلن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن شغور وظيفة مدير إدارة التربية
أول) باإلدارة العامة وفتح باب الترشيح لها وفق اآلتي :
(بدرجة مدير ّ
المهام والواجبات الواردة بالهيكل التنظيمي للمنظمة:
 .1يع ّد مشروعات خطة المنظمة في المجاالت التربوية ويتابع تنفيذها.
 .2يعمل على توفير قاعدة معلومات وافية بالخبراء العرب القادرين على المساهمة في
تنفيذ برامج التربية المختلفة وفق تأهيلهم وتخصصاتهم وخبراتهم.
 .3يجري االتصاالت مع الخبراء العرب إلشراكهم في مجموعات العمل التي يشكلها
للقيام بالنشاطات الخاصة بكل برنامج.
 .4يشرف على مجموعات العمل ويتابع أعمالها ويعمل على دعمها وتوفير كافة
االمكانيات المادية والمعلومات والوثائق وك ّل ما يلزم لتيسير قيام هذه المجموعات
بعملها مكتبيا وميدانيا وتجريبيا .وينسق بينها للوصول إلى الرؤى العلمية
والتصورات العملية الكفيلة بتحقيق األهداف من كل برنامج ،ويشرف على إعداد
ّ
التقارير الخاصة بتقييم أعمال المجموعات وكيفية االفادة منها.
 .5يعمل على دعم الصالت مع المختصين بوزارات التربية والتعليم والمؤسسات
التربوية والجامعات العربية لتشجيع مشاركة العناصر القادرة منها في تنفيذ األنشطة
والبرامج التربوية.
 .6يقوم باإلشراف ومتابعة اإلعداد لمؤتمرات وزراء التربية والتعليم العرب ،ووزراء
التعليم العالي والبحث العلمي ،وتقديم الدعم الممكن إلخراج التوصيات الصادرة عن
هذه المؤتمرات الى حيّز التنفيذ بالتنسيق مع األجهزة الوطنية والعربية المعنية.
 .7يعمل بالتنسيق مع االدارات األخرى في المنظمة على توثيق وتسجيل وتخزين
النتائج الخاصة بالبحوث والدراسات وأنشطة برامج التربية المختلفة وتبويبها
وطباعتها ونشرها على الجهات المعنية.
 .8يقوم بما يكلفه به المدير العام من أعمال أخرى مماثلة.

شروط شغل الوظيفة الواردة بالهيكل التنظيمي للمنظمة والنظام األساسي المو ّحد لموظفي
المنظمات العربية المتخصصة :
 .1التأهيل العلمي :درجة علمية ال تق ّل عن الدكتوراه في مجال التربية من إحدى
الجامعات العربية أو درجة معادلة لها معترف بها.
 .2الخبرة :خبـرة في مجال العمل التربوي والبحـوث المتعلقة بها لمدّة ال تق ّل عن 24
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التخرج.
سنة من تاريخ
ّ
اللغات :إتقان اللغة العربية وإجادة إحدى اللغتين اإلنجليزية أو الفرنسية.
حامال لجنسية إحدى الدول األعضاء في المنظمة ومن أب عربي الجنسية.
غير متزوج من أجنبية ويبطل تعيينه إذا تزوج من أجنبية خالل خدمته في المنظمة.
أن ال يتجاوز عمره خمسة وخمسين عا ًما،
سليما من األمراض التي تعوقه عن أداء وظيفته.
لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو تم فصله من
وظيفة سابقة ألسباب جزائية.
أدى الخدمة العسكرية في بالده (إن وجدت) أو كان معفيا منها إعفا ًءا نهائيا.

المخصصات المالية للوظيفة الواردة بالنظام األساسي :
 .1راتب أساسي ( )2684-1704دوالرا أمريكيا شهريا.
 .2غالء معيشة ( )2040دوالرا أمريكيا شهريا.
 .3بدل معيشة ( )851دوالرا أمريكيا شهريا.
 .4بدل سكن ( )550دوالرا أمريكيا شهريا.
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المقر.
بدل اغتراب  % 70 :من المرتب األساسي للموظف من غير دولة
ّ
تصرف للموظف من غير مواطني دولة المقرر بطاقرات سفرـر لره وألفرراد أسررته عنرد
تسلم العمل وعند انتهاء الخدمة.
تصرف للموظف وأفراد أسررته بطاقرات سرفر لزيرارة وطنره مررة كرل سرنتين (إذا كران
من غير مواطني دولة المقر) عند اإلجازة السنوية.
يتقاضى الموظف من غير مواطني دولة المقر مقابل نفقات نقل أمتعتره وأثراث منزلره
عند دخوله الخدمة وعند انتهائها.
يمنح مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدماته بما يعادل المرتب اإلجمالي لثالثرة أشرهر
عن كل سنة خدمة.

يكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة سنة قابلة للتجديد أو التعيين فيها بصفة دائمة.

يتم التقدم بطلبات الترشيح (مرشح واحد عن كل دولة) لشغل هذه الوظيفة عن طريرق
اللجنررررة الوطنيررررة للتربيررررة والثقافررررة والعلرررروم فرررري الرررردول األعضرررراء فرررري موعررررـد أقصرررراه
 .2019/03/20وذلررط طبقررا للنمرروذج المرفررق ،مررع صررورة مطابقررة للصررل مررن كررل الوثررائق
الدالة على مؤهالتهم العلمية وخبراتهم السابقة.

