
إعالن عن إعادة فتح باب الترشيح

تعلن

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

:  مشرف على إدارة تقنية المعلومات المسمى الوظيفي 
  P007 : رقــــــــم الـوظيــــفــــــة 

  DIT_001_20 : مرجـــــــــع اإلعــــــــالن 
 المـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان :  منظمة العالم اإلسالمي

 للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-
دولة المقر )المملكة المغربية - الرباط(

: محدد المدة نــــــــــــــــوع العـــــــــقــــــــــــــــــد 

تــــــــــــــــاريخ اإلعــــــــالن : 2021-04-19
: سنة واحدة )12 شهر( قابلة للتجديد  مــــــــدة العــــــــقــــــــــــد 

: الموظفين الخارجيين التوظيف مفتوح إلى 

icescoemployment@icesco.org :  العنوان اإللكترونـي التالـي

آخر أجل لتقديم الترشحات  : 05-05-2021 على الساعة 12 منتصف 
الليل بتوقيت المغرب.
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مشرف على إدارة تقنية المعلومات



I. هدف الوظيفة

II. المهام المطلوب القيام بها  

•  توفيــر االحتياجــات التقنيــة للمنظمــة مــن خــالل وضــع آليــات العمــل الخاصــة بالحلــول والتطبيقــات االلكترونيــة 
الداعمــة لهــا، بمــا يضمــن المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة وضمــان  الذكيــة وتطويــر األنظمــة 

التحســين المســتمر فــي آليــات عمــل القطاعــات المختلفــة.

ــذي يســاعد علــى تحقيــق أهــداف  ــة بالشــكل ال ــر األنظمــة والتطبيقــات الذكي •   يشــرف علــى اســتحداث وتطوي
ــة. ــة المعني القطاعــات والوحــدات اإلداري

•   اإلشــراف علــى جمــع وتصنيــف البيانــات والمعلومــات الالزمــة لســير العمــل فــي المنظمــة والعمل علــى تحديثها 
وتطويــر نظــم حفظها واســترجاعها.

•   تطويــر أداء وســعة قواعــد البيانــات، وتصميــم اســتراتيجيات لتخطيــط متطلبــات التوســعات المســتقبلية وشــبكات 
االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة.

ــات التــي تواجــه تدفــق  ــة بالمنظمــة بشــبكة معلومــات متطــورة، وتذليــل جميــع الصعوب •   ربــط الوحــدات اإلداري
ــر العالميــة. ــات بمــا يتناســب مــع المعايي ــر مقاييــس األمــن لحمايــة قواعــد البيان المعلومــات ومعالجتهــا وتطوي

•   اإلشــراف علــى تطويــر موقــع المنظمــة علــى شــبكة اإلنترنــت وتحديثــه وصيانتــه بشــكل دوري، بالتنســيق مــع 
الوحــدات اإلداريــة المعنيــة. 

ــة  ــم )ADI( لتحســين تجرب ــذكاء االصطناعــي للتصمي ــات تحســين محــركات البحــث SEO وأدوات ال •   اســتخدام آلي
ــر محتــوى ديناميكــي يتجــاوب مــع تفاعــالت المســتخدم أو  المســتخدم للموقــع االلكترونــي مــن خــالل تطوي

الخصائــص الديمغرافيــة.

•  يشرف على حل المشكالت الفنية اليومية التي تواجه المستخدمين من موظفي المنظمة.

•  يشارك في إعداد كراسة المواصفات الخاصة بالمشروعات وأعمال الصيانة إلدارة تقنية المعلومات.

•  أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

المؤهل العلمي :

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

•  أن يكون حائزا على شهادات تدريب في أحدث تقنيات المعلومات.

الخبرة المهنية :

•  أن تكون له خبرة مهنية على األقل سنة واحدة في مجال العمل الدولي و08 سنوات في أحد مناصب 
المسؤولية في مجال إدارة تقنية المعلومات والتحول الرقمي ولديه خبرة في التعامل مع عمليات الحوسبة 

السحابية.

• معرفة عمليات حماية البيانات والتشريعات القانونية.
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•  يتمتع المرشح في حال التوظيف بالعالوات واالمتيازات المنصوص عليها بالنظام األساسي لموظفي 
االيسيسكو.

•  عملية تقييم المرشحين تعتمد على المعايير المشار إليها في إعالن الوظيفة. وقد تشمل أيضا اختبارات أو 
تقييمات باإلضافة إلى المقابلة.

•  تعتمد منظمة االيسيسكو وسائل االتصال التكنولوجية في عملية التقييم.

 VI.  الراتب والتعويضات واالمتيازات
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اإلســـــــالمــــــــي العـــــــــــالم     منـــظـمـــــــــــة   
-إيــسيـــسكــــو- والثقــافـــة  والعلـــوم  للتربيــة 

شارع الجيش الملكي - حي الرياض، ص.ب 2275

ر.ب.: 10104 الربـــــــاط - المملكــة المغربيــــة

الهـــــاتـــــــــــــــــف:  52 60 56 537 )0( 212+

الفـــــــــاكس:  12/13 60 56 537 )0( 212+

 www.icesco.org :الموقع اإللكتروني

I  . IVللـغــــــــات 

• أن يتقــن لغتيــن علــى األقــل مــن لغــات عمــل االيسيســكو: )العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية(.

V. المـهــــارات والكفــــاءات  

•  مهارات جيدة في التواصل وبناء العالقات.

•  مهارات ممتازة في إدارة المشاريع. 

•  خبرة في إدارة الفريق بما في ذلك تطوير مهاراتهم وإلهامهم لتحقيق النجاح.


