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بطاقة البرنامج التدريبي
مسمى الوظيفة

مترجم تحريري

رمز إنسكو

264303

الوصف الوظيفي
نقــل المــواد المكتوبــة أو المنطوقــة إلــى لغــة واحــدة أو أكثــر ،مــع ضمــان الحفاظ علــى المعنى والســياق ،وإنشــاء مســارد أو قواميــس مصطلحات،
وامتــاك المعرفــة بعــدة لغــات ،العمــل مع العمــاء والشــركات الفردية

الواجبات والمهام الرئيسية







القراءة أو االستماع إلى المواد بلغة واحدة ،وتأكيد فهم معنى وسياق تلك المادة ،وتحويلها إلى لغة ثانية ،مع التأكد من الحفاظ على
المعنى األصلي.
ترجمة وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت والفيديو والتلفزيون من خالل توفير شريطة الترجمة.
التشاور مع خبراء الموضوع وغيرهم من الزمالء لفهم المفاهيم المتخصصة وترجمتها بشكل مناسب.
استخدام برامج ترجمة متخصصة للغاية لتشجيع الكفاءة واالتساق.
االلتزام بمعايير جودة الصناعة التي وضعتها رابطة شركات الترجمة لضمان أن جميع األعمال المنجزة تتبع االلتزامات األخالقية.
ترجمة مجموعة متنوعة من الوثائق بما في ذلك المواد األدبية والقانونية والبحثية والتقنية والعلمية والتعليمية والتجارية.
الكفاءات األساسية

المعرفة

المعرفة بمبادئ التفسير ،والتواصل بين األشخاص ،والهياكل القواعد والكالم.

الفنية
المهارات
ِّ

القــدرة علــى التعامــل مــع الجمهــور ومراعــاة الثقافــات المختلفــة ،وإدراك أهميــة التطويــر الذاتــي
المهنــي.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

المســاءلة والملكيــة الشــخصية ،وامتــاك مهــارات تواصــل واســتماع ممتــازة ،وبنــاء العالقــات ،وإمكانيــة
اقامــة خطــة عمــل ذاتيــة ولآلخريــن.

متطلبات الوظيفة
المؤهل العلمي

درجة البكالوريوس

التخصص

لغتين أو أكثر

الشهادات و اإلجازات المهنية

ال يوجد

الخبرة

 1 _0سنة

المسميات الوظيفية ذات الصلة

المترجم التقني

معلومات أخرى متعلقة بالوظيفة
المجموعة الصناعية
المستوى المهاري

1

الراتب الداللي
المرشحون المحتملون للوظيفة

البرنامج التدريبي
محتوى البرنامج التدريبي:



* تتحــدد ســاعات التدريــب الموجــه لــكل
مجموعــة وفــق تحليــل نتائــج التقييــم
الســابق للتدريــب.



مخرجات البرنامج التدريبي





اللغة اإلنجليزية  : 1مهارات اللغة اإلنجليزية العامة من  600 – 120ساعة للوصول للمستوى
المتوسط (وفق الحاجة)
اللغة اإلنجليزية  : 2لغة إنجليزية تخصصية (خاصة بالوظيفة المستهدفة) من  120 – 60ساعة
(وفق الحاجة)
مهارات نظم المعلومات :من  120 – 60ساعة تدريبية (وفق الحاجة التدريبية)
المهارات الوظيفية :من  240 – 120ساعة (وفق اإلحتياجات التدريبية).
التدرب على رأس العمل 160 – 120 :ساعة

 المقدرة على القيام بجميع الواجبات و المهام الرئيسية للوظيفة المستهدفة
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