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 إعالن عن وظيفة شاغرة 

 (إرسيكا)   ث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالميةاحبمركز األمدير عام   
 2021يناير    24:  رتّشحاتاملوعد النهائي لتقدمي ال

 
 .املركز  ابلتنسيق مع جملس إدارةو ملنظمة التعاون اإلسالمي  ملدير العام حتت إشراف األمني العام  عمل اي

 : الوظيفيالوصف  

 .اإلسالمية وشعوهبابلدان  توثيق الروابط التارخيية بني ال .1
 .خمتلف جوانب احلضارة اإلسالميةبشأن ث والدراسات  احبتسهيل األ .2
 .الرأي العام العاملي وتعزيز الوعي العام إبجنازات احلضارة اإلسالميةلدى  تعزيز فهم أفضل للحضارة اإلسالمية   .3
 .عرض مشاريع املنظمةهبدف  الثقافية األخرى  نشطة  تنظيم املؤمترات والندوات واملعارض واألعلى  اإلشراف   .4
 .واالستجابة هلا   الدول غري األعضاء يف املسلمة  مجتمعات  حتياجات الثقافية للاالرصد   .5
 .تارخيية وتوثيقها بطريقة سليمةالسالمية  اإلصول  األصون  ضمان   .6

 للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية (إرسيكا) حباث مدير عام مركز األ مسّمى الوظيفة 

 للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية (إرسيكا) مركز األحباث   جمال العمل 

 سطنبول، تركياإ مكان العمل 

 ) م عالفئة الرئيسية ( الفئة / الدرجة 

 التعويضات 
وفق ما ينص بدالت ومدفوعات أخرى  تضاف إليه  كي كراتب أساسي،  دوالر أمري  5,500

 . ح)خلربة املهنية للمرشّ ا  حسبمنظمة التعاون اإلسالمي (أو عليه النظام األساسي ملوظفي 



2 
 

 الباحثني أو الطلبة أو الدول األعضاء. حتياجات  مبا يليب اتشغيل مكتبة املراجع واألرشيف ومرافق التوثيق  تيسري   .7
 .املدير العام  تسهيل تدريب مجيع املوظفني حتت إشراف .8
 .الثقافة واحلضارة اإلسالميةختصصات  تنظيم ز�رات للجامعات أو املؤسسات لتهنئة اخلرجيني يف   .9

 .األعضاء واألمني العام يف كل ما يتعلق ابحلضارة اإلسالمية  تقدمي املشورة للدول  .10
 .وزراء اخلارجية واألمني العامجملس  الدراسات واملشروعات اليت يطلبها إجناز   .11
 .أخرى وإرساهلا مباشرة إىل األمني العاممواضيع  مليزانية و عن اإعداد تقارير   .12
 .األشياء ونقلها هبدف تعزيز أهداف املركز  اقتناءمتثيل املركز عند   .13
 .تعزيز العالقات اإلجيابية بني املركز واملؤسسات األخرى ذات الصلة يف الدول األعضاء .14
 .لموظفني وامليزانية املخصصة مسبًقا للمركزوفًقا ألحكام النظام األساسي لتعيني املوظفني   .15

 :الكفاءات واملهارات

 املسؤولية. روح  هنية والشخصية و التفاين والكفاءة والنزاهة امل .1
 القدرة على االندماج يف بيئة دولية متعددة اللغات والثقافات. .2
 القدرة على البحث والتحليل. .3
 .عليها  احلفاظ و   مع الزمالءية  القدرة على التفاعل والعمل بروح الفريق من خالل إقامة عالقات عمل فعالة وتعاون .4
لكتابة بطريقة واضحة وموجزة والتواصل الشفوي القدرة على او التحرير،  و التقارير  يف جمال صياغة  قوية  ات  قدر  .5

 بطريقة واضحة.
 االستعداد للسفر يف أي وقت إلجناز أي مهمة مطلوبة.  .6
املهين إلسالمي وااللتزام الشخصي /  التعاون ايف األمانة العامة ملنظمة    ينّ هَ مِ ببناء مسار  لتزام  االقوية و الرغبة  ال .7

 برسالة املركز ورؤيته.
 القدرة على العمل بطريقة منظمة ومنهجية.  .8
 القدرة على العمل حتت الضغط. .9

 جيدة. حاسوبية مهارات  .10

 : املؤهالت العلمية

العلوم السياسية، أو    ، العالقات الدولية  و أالدراسات الثقافية املقارنة،  أو  الدراسات الثقافية،  ختصصات  شهادة جامعية يف  
 أعلى مع اخلربة ذات الصلة. شهادة  أو  
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 : املهنيةربة  اخل

املي عاًما حل  16(دولية  ة يف منظمة دولية أو حكومية  بَ كتسَ مُ   ، ذات صلةوظائف    يفتدرجة  عاًما من اخلربة امل  16
 الدكتوراه). شهادة  سنوات حلاملي    8و   ،ملاجسترياملي شهادة اعاًما حل   12و  ، البكالوريوسشهادة  

 : اللغات

من لغات العمل يف منظمة التعاون اإلسالمي (اإلجنليزية والعربية والفرنسية). )  وحتداثً   وكتابةً   (قراءةً على األقل  لغتني    إجادةُ 
 ثالثة.اللغة  لاب  كافٍ إملاٌم  ون للمرشح  كيأن  ل  فضَّ يُ و 

  : متطلبات عامة
 يتعني على املرشح: 

 اإلسالمي. التعاون  يف منظمة  األعضاء  ل  دو رعا� إحدى ال ا من  يكون مسلمً أن   .1
 ه. هامّ أداءه مل  ق و من األمراض والعاهات اليت قد تعسليًما  أن يكون   .2
 سنة.  56أن يكون عمره أقل من  .3

 : شروط عامة

لد اإلقامة، ، وبداتريخ امليالمثل  للمرّشح،  ساسية  األشخصية  العلومات  املمن أن السرية الذاتية تتضمن  جيب التأكد   .1
 إخل.  .األطفال، وعدد  واحلالة االجتماعية

 . اليت ستضعها األمانة العامة  الواردة أمساؤهم يف قائمة االختيار األّوليةابملرشحني إال  االتصال  لن يتم   .2
تقدمي ، مع وجوب  تعيينهاعرتاض على  دولته  أال يكون لأو  مرشًحا من قبل دولته  وظيفة  املتقدم لليكون  جيب أن   .3

 ه لشغل املنصب. خطاب عدم ممانعة صادر عن السلطات املختصة بعد اختيار 

 الرتشح: كيفية  
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 الذاتية وتُرَسل  السرية بيان  الرتشح و   خطاب ويُرَفق ابلرسالة    الرسالة اإللكرتونية،  يف خانة "موضوع"   ة ى الوظيفب مسمّ كتَ يُ 
 oci.org-vacancy@oic :التايلاإللكرتوين  العنوان  إىل  

 النهائي.انقضاء املوعد  الواردة بعد    الرتشحاتلن يتم قبول  
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