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 اتحاد الجامعات اإلفريقية 
 ر وظيفة األمين العام إعالن عن شغو 

 فرصة لقيادة اتحاد الجامعات اإلفريقية 
 

، وافق مجلس إدارة اتحاد الجامعات اإلفريقية على أن يتم  2021عقب انتهاء فترة خدمة األمين العام في سبتمبر  
 شغل المنصب. 

ويطمح اتحاد الجامعات   2021فريقية شاغًرا بحلول أكتوبر  فسيكون منصب أمين عام اتحاد الجامعات اإل  ،وعليه
 . ملء تلك الوظيفة بأسرع ما يمكنى لإاإلفريقية 

الجامعات اإلفريقية عام   اتحاد  بالوهو منظمة    1967أنشئ  اللغات وتستهدف  تعليم  خاصة  عموم   العالي متعددة 
ن مختلف األقاليم اإلفريقية الخمسة. ويلعب مؤسسة م  400إفريقيا، ويزيد عدد المؤسسات األعضاء باالتحاد عن  

لتنشيط وتحويل التعليم  توجيه للمبادرة القارية الحالية والتاريخية  إعطاء المضمون و ال  االتحاد دوًرا محوريًّا في وضع
 . يعتمد االتحاد على عضويته ويتعاون مع كبرى المنظمات والشركاء المانحينفي إفريقيا ومن مختلففريقيالعالي اإل

 أنحاء العالم في تصميم وتنفيذ برامجه. 
يعد االتحاد صوت التعليم العالي بإفريقيا والشريك التنفيذي لالتحاد اإلفريقي في القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في  

ء  من أدا  تحاد عامل رئيسي في تمكين اال القارة. واألمين العام هو الرئيس التنفيذي التحاد الجامعات اإلفريقية وهو  
 هذه األدوار بالكامل.

يتحمل األمين العام مسئولية مجلس اإلدارة والمؤتمر العام وينبغي أن يكون قائًدا قادًرا على تقديم وجهة استراتيجية  
وره وخطته  على النحو المبين في دست   اتحاد الجامعات اإلفريقية تقيد بأهداف  ي أن    (ا)هويجب عليه وإلهام اآلخرين،  

 لتزم التزاما واضحا بمبادئ النزاهة واالمتياز واإلنصاف. ياالستراتيجية ، وأن  
 ينبغي أن يثبت المرشحون تميزهم فيما يلي: 

 خلفية أكاديمية قوية  •
 الخبرة القيادية الكبيرة على مستوى اإلدارة العليا  •
 التواصل الممتاز ومهارات التعامل مع اآلخرين  •
 اإلدارة في بيئة متقلبة  •
، والقدرة على تمثيل  فريقيا وعلى الصعيد العالمي إلناشئة في التعليم العالي داخل سليم لالتجاهات االتقدير ال •

 خرى.األة الخارجي الجهات المعنية فريقية تمثيال فعاال في تعاملها مع الحكومات و الجامعات اإل
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 مرفق قائمة مفصلة بالمعايير.
 . وسيحدد مجلس اإلدارة األجور المغرية وشروط الخدمة

 
 كيف تقدم 

 قديم برجاء إرسال ما يلي: للت
المتوقعة   .1 بياًنا لرؤيتك لمستقبل االتحاد وإسهاماتك  السابقة ويتضمن  المعاليير  يتناسب مع  تحفيزي  خطاب 

 لذلك المستقبل.
 سيرة ذاتية مفصلة باإلضافة إلى ملخص ملف شخصي من صفحة واحدة. .2
ى أن يكون واحد منهم على األقل ( حكام، عل3أسماء ومعلومات تواصل )بريد إلكتروني وهاتف( ثالثة ) .3

 مقيًما خارج بلد إقامة المتقدم.

إذن المرشح المعين. وينبغي أن تكون هذه    طلب ، ولكن يجب أوال  ويجوز ألشخاص آخرين أيضا ترشيح المرشحين  
 الترشيحات مشفوعة بمذكرة موجزة توضح الدافع وراء الترشيح وتفاصيل االتصال الكامل بالمرشح. 

 التقديم والترشيحات عبر:  ترسل طلبات 
 secgen@aau.org  البريد اإللكتروني إلى:  ( أ)
 كما يمكن التقديم أيًضا عن طريق هذه االستمارة اإللكترونية عبر:   ( ب )

acancyhttps://www.surveymonkey.com/r/SGV 

 
 . مصداقية صارمةجميع الطلبات والتعيينات ب لجوستعا

 . 2021 يونيو 15سيتم إغالق باب استقبال الطلبات والترشيحات في 
 .التعيينإذا لزم األمر ، والحق في عدم  غالقبالحق في تمديد تاريخ اإليتمتع االتحاد و 

 .ويلتزم االتحاد باإلنصاف في ممارساته المتعلقة بالعمالة
 
 
 

mailto:secgen@aau.org
https://www.surveymonkey.com/r/SGVacancy
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 معايير تعيين األمين العام
تقيد يأن    (ا)هويجب عليهينبغي أن يكون األمين العام قائًدا يتمتع بالقدرة على إعطاء الترجيهات وإلهام اآلخرين،  

ا اإلفريقيةبأهداف  الجامعات  دست  تحاد  في  المبين  النحو  وأن  على   ، االستراتيجية  واضحا  يوره وخطته  التزاما  لتزم 
 . والتعددية والعدالة االجتماعية متياز واإلنصافبمبادئ النزاهة واال

امت يظهروا  أن  المرشحين  التاليةوسيتعين على  الرئيسية  الفئات  في  المرشح ،  يازا  أن  به  المسلم  أنه من  وفي حين 
األفضل قد ال يستوفي كل معيار من المعايير الفردية في كل فئة من الفئات ، فإن الفريق الذي يقوده األمين العام  

 .تحاد جميع االحتياجات الرئيسية لالجب أن ُينشأ بطريقة تلبي  ي
 ، سوف يستوفي المرشح الفائز المعايير الرئيسية التالية:ومن الناحية المثالية

 مهارات القيادة
 خبرة قيادية كبيرة على مستوى رفيع في منظمة معقدة  •
 فيذها على وضع األهداف المؤسسية االستراتيجية وتوضيحها وتن مثبتة قدرة  •
 شاقةالقدرة على قيادة منظمة دولية غير حكومية في بيئة اجتماعية وسياسية ومالية معقدة و  •
 السمات الشخصية كقائد عام أو الرغبة والقدرة على تنمية واستدامة مثل هذه السمات. •
 .فريقييادة في مجتمع التعليم العالي اإلالق ليالقدرة على تو  •

 
 االختصاص األكاديمي لالتحاد

ون الشخص مؤهاًل للتعيين أميًنا عامًّا لالتحاد إذا كان يشغل منصب رئيًسا تنفيذيًّا إلحدى المؤسسات األعضاء يك
عدا األعضاء المنتسبين أو كان مؤهاًل للتعيين كرئيس تنفيذي إلحدى الجامعات مع تمتعه بصفات القيادة المثبتة  

 والقدرات اإلدارية وزيادة الموارد. 
 اإلفريقي في سياق بيئته التعليم العالي 

 فهم البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تعمل بها الجامعات اإلفريقية.  •
 والهيئات السياسية األخرى. فريقية تمثيال فعاال في تعاملها مع الحكومات الجامعات اإلالقدرة على تمثيل  •
 خرى. القدرة على المشاركة الفعالة مع الجهات المعنية الخارجية األ •
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، والقدرة على تمثيل  فريقيا وعلى الصعيد العالمي إسليم لالتجاهات الناشئة في التعليم العالي داخل التقدير ال •
 في المجتمع األكاديمي الدولي والمحافل العالمية.  فريقية تمثيال فعاالالجامعات اإل

 اإلدارة في بيئة متقلبة 
 الخبرة في إدارة الموارد على نطاق مناسب. •
 . قيادة وإدارة التغييرز نجاح في إحرا •
القدرة على فهم التحديات المالية الرئيسية التي تواجه االتحاد وقيادة اآلثار المترتبة على السياسات العامة   •

 التي تثيرها هذه التحديات. 
ل  في مجا  تحاد وااللتزام بتوفير القيادة الشخصية ألعمال اال  البحث عن التمويلفي    رفيعة المستوى   الخبرة •

 البحث عن تمويل. 

 المهارات الشخصية
 .داخليا وخارجيا على حد سواءتحاد توضيح رؤية االل ،رفيعة المستوى  تواصلمهارات  •
 أسلوب إدارة استشاري وشامل. •
 ما لديهم.أفضل  خراجالقدرة على العمل بشكل جيد في فريق ، بطريقة تمكن اآلخرين من إ •
)اإل  • االتحاد  لغات  إحدى  من  بطالقة  ويفضل  التمكن  البرتغالية(،  أو  العربية،  أو  الفرنسية،  أو  نجليزية، 

 المعرفة العملية بلغة أخرى. وسيكون التمكن من مهارتي التحدث والتواصل بكلتا اللغتين ميزة. 

 
 

 


