
   

    

 اراةــــــــــــــمبالإعالن عن 

طار ملكف  لتوظيف    ابلتحرير ابللغة الأمازيغية)ة( اإ

 الإنسان لجملل  الوط ي قحوو اب

 الإطـــار: 

طار يف طار لتوظيف ةامبار  عن الإنسان قحوو  الوط ي الجملل  علني ،التواصل مبديرية العمل فر  تعزيز اإ  ابللغة والرتمجة ريحر تابل  )ة( ملكف اإ

 .الأمازيغية

 

 لتكوين  ةرحر/ح  املخضوع امل دبلوم أأو شهادة تثبتعىل  حاصال

 معمق يف اللغة ادلراسات الأمازيغية؛

  ؛مماثةلس نوات عىل الأقل يف وظيفة  3أأن يتوفر عىل خربة 

  ملام ابللغة  ؛الأمازيغية كتابة وتعبريااإ

 :املطلوبةاملهارات 

 ؛بعىل اقحاسو  غاتوان اس تعامل تيفنا 

  والاس تخالص؛الودرة عىل التحليل 

  ى لوسائل التواصل )املواقع احملتو  بتونيات تسريملام الإ

ليكرتونية،   .....( ش باكت التواصل الاجامتعيالإ

  ملام بتونيات التحرير  والرتمجة؛الإ

  العمل امجلاعي والتفاعلية؛الودرة عىل 

 الانضباط؛ 

 تنظميال عىل  الودرة. 

  : ملف الرتش يح

  واملؤهالت للوظيفة املطلوبة؛ ربز اقحوافزي ترش يحطلب 

 ؛عن الشواهد احملصةل نسخة مصاد  علهيا 

 نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛ 

 شهادة )ات( العمل اليت تربر اخلربة املطلوبة؛ 

  للمر/ح؛سرية ذاتية حديثة 

 توصية؛ شهادات 

  ذن للمشاركة يف امل  ابلنس بة للموظفني للموظفات. ةبارااإ

 

رشاف  :الرئيس يةهمة امل  لكف )ة( املام هم ترتكز، رئيسة شعبة التحريرحتت اإ

 يف: أأساساابلتحرير ابللغة الأمازيغية 

  

 الوظيفة:وصف 

  لأمازيغيةا من )العربية الفرنس ية( اإىل واثئق الجملل ترمجة حترير و 

 مع احرتام الشلك واملضمون؛

 ابللغة  ل الجمل أأنشطةب املتعلوة ومعاجلة النصوص الإعالمية حترير

 ؛لعربية أأو الفرنس ية ا

  عداداملشاركة يف نتاج أأدوات اإ يف والتواصل الرضورية ابلجملل   واإ

جناز  اليومية؛النرشة  اإ

 الرتمجة؛بأأعامل  مالويا 

 ددة دلاخلية واخلارجية متعالتواصلية ا التتتبع املوالت وامحل

 ؛لالوسائ

  السهر عىل نرش ملخصات الصحافة املكتوبة والسمعية والبرصية

  الأمازيغية؛ابللغة  والالكرتونية

  جناز املهام املنوطة مبديرية التواصلاملسامهة يف  ؛اإ
 

 أأن يكون: يشرتط يف املر/ح)ة(

  ؛س نة عىل الأكرث 45السن 

 جازةعىل  حاصال  ؛(التواصل )أأو ما يعادهل يف او شهادة املاسرت اإ

 

  املوعد الهنايئ لتودمي الطلبات

ىل مجيع وي عيرفض وجواب لك طلب تر/ح يصل بعد اترخي غلق الرتحات أأو ل حيت ،2019دجنرب  11أ خر أأجل لإرسال ملفات الرتش يح هو يوم 

، 22شارع الرايض، رمق -انالجملل  الوط ي قحوو  الإنس الربيدي:يكون خمت الربيد أأو اترخي التسجيل مبكتب الضبط دليال. العنوان الواثئق املطلوبة، و 

 املغرب. -الرابط  -، يح الرايض 21527ص.ب 
 
 


