متفرغ للعمل في
تعلن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن حاجتها للتعاقد مع خبير
ّ
إدارة الثقافة باإلدارة العامة حسب المواصفات التالية :

أوال  -شروط شغل الوظيفة
ّ
.1

.2
.3
.4

أن يكون حاصال على شهادة الدكتوراه في إحدى التخصصات المتعلّقة بالشأن الثقافي :
والتنوع الثقافي ،الصناعات
السياسات الثقافية والتخطيط االستراتيجي للعمل الثقافي ،الحوار
ّ
الثقافية ،األبعاد التنموية االقتصادية للثقافة ،الحقوق الثقافية (الملكية الفكرية.)...
أن يكون له خبرة مهنية ال تق ّل عن خمسة عشرة عاما في مجاالت العمل الثقافي.
اتقان اللغة العربية وإجادة إحدى اللغتين االنجليزية أو الفرنسية.
معرفة جيّدة في استخدام برامج الحاسوب.

ثانيا  -المهام والواجبات
 .1المشاركة في صياغة المعايير الضرورية لبناء مجتمع المعرفة على امتداد الوطن العربي
ودراسة العولمة كظاهرة ثقافية في إطار معايير واضحة وخطط مناسبة من شأنها مواجهة
التحوالت االجتماعية في ظ ّل العولمة االهتمام
الضار واستثمار المفيد ،وكذلك ايالء دراسة
ّ
المناسب ،وايجاد الحلول الموضوعية لتأثيرات العولمة على الثقافة العربية.
 .2المقدرة على المساهمة في صياغة استراتيجية ثقافية عربية.
 .3يضع برامج تعنى بشرح أبعاد الثقافة العربية ،ويحرص على انتاج مكانز لغوية ببرمجيات
وبرامج على هذه الشبكات ويشجع الجهود الوطنية الستخدامها لدى الهيئات والمؤسسات
واألفراد.
.4
.5
.6
.7
.8

يسعى إلى توطيد دور وسائل االعالم في تنمية الوعي الثقافي ونشر المضامين الثقافية
الرصينة التي تعكس الصور الحقيقية الوضاءة عن الثقافة العربية االسالمية.
تعزيز حقوق المؤلف والملكية الفكرية وبلورة التشريعات واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها
بالتنسيق مع الجهات في المؤسسات العربية ذات الصلة بالشأن.
االهتمام بثقافة الطفل العربي وتوظيف تراث الحضارة العربية مع االستفادة من االمكانات
التكنولوجية المتاحة في ذلك ،والتعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بثقافة الطفل وفي
مقدمتها اليونسكو وااليسيسكو.
السعي على االهتمام بعناصر االبداع الفني واألدبي.
يقوم بما يكلّفه به مدير إدارة الثقافة من أعمال أخرى مماثلة.

ثالثا -الوثائق والمستندات المطلوبة :
 .1بيااان بالساايرة الذاتيااة ولااه مشااتمال الحالااة العلميااة والوظيفيااة وخبراتااه مشاافوعة بصااور مطابقااة
لألصل معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة بدولته عن شهاداته العلمية وخبراته.

 .2موافقة صريحة من الجهة التابع لها عند قيامه بالعمل الموكل إليه من المنظمة المعنية.
 .3شهادة طبية وفقا للمتطلبات الصحية الواجب توافرها لشغل المهمة.

رابعا  -المستحقات المالية :
 يسااتحق الخبياار ماان غياار دولااة المقا ّار لااه ولوجتااه (فااي حااال مرافقتهااا لااه) تااذاكر ساافر بالدرجااةمقر إقامته.
لمرة واحدة ذهابًا وإيابًا من وإلى ّ
السياحية وبأق ّل األسعار أو قيمتها ّ
 تحدد قيمة المكافأة بموجب عقد يبرم بين الطرفين ويجدد باتفاقهما.ويتم التقدّم بطلبات الترشاي مان الادول األعضااء عان طرياق اللجناة الوطنياة للتربياة والثقافاة
والعلوم لدولة المترش اعتبارا من  2018/11/01ولغاية .2018/12/15

