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أشوكا الوطن العربي -برنامج التدريب   
 األختصاصات

 متدرب كتابة نصوص باللغة العربية

 

  : اعن أشوك

أبرز وهي منظمة عالمية تضم  -األبداع من أجل التغيير: الوطن العربي هي الفرع األقليمي لمنظمة أشوكا العالميةأشوكا 
األبتمار و التصميم لتقديم حلول للمشاكل األجتماعية , وهم رجال و نساء يمتلكون الرؤية, ون األجتماعيون حول العالمالمبدع

 .األكثر الحاحا  

و تعمل علي خلق بيئة تمكنهم من تحقيق  وأختيار المبدعين األجتماعين األكثر تميزا  كزمالء ألشوكاشوكا بالبحث عن تقوم أ
 .توسيع نطاق عملهم و التأثير في أكبر قدر من المستفيدين, أهدافهم

, التعليم, بالد عربية في مجاالت الصحة 00زميل لها في  00قامت أشوكا الوطن العربي بأختيار أكثر من , 3002منذ عام 

  الخ.. تكنولوجيا المعلومات, األسكان, حقوق األطفال, حقوق وتمكين المرأة,خلق فرص أقتصادية, التوظيف, البيئة

 

  عربية ال باللغة متدرب كتابة نصوص :عنوان الوظيفة

 االعالم والتسويقمسئول : جهة استقبال التقارير

 نصف دوام: نوع الوظيفة

 ألجرا وظيفة غير مدفوعة: الراتب

في ظروف معينة  وللضرورة القصوي تمتد أوقات العمل الي مابعد –التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء : اوقات العمل
 الخامسة

 .الحضور الى المكتب يوم واحد اسبوعيا على االقل وباقى العمل يمكن ان ينجز من المنزل:  ايام العمل

 شهرين على االقل: مدة التدريب

 

 الواجبات والمسئوليات:

 الهدف العام: 

المتحدث لنشرها لمتابعينا  و األنشطة الخاصة بهم  عمل زمالء اشوكا الوطن العربى وتحضير تقارير عن االحداثتوثيق 
.باللغة العربية  
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 مسئوليات محددة:

االت تقارير ومقكتابة  مقابالت وعن طريق أجراء شوكا الوطن العربى كل شهر أل كتابة نصوص عن خمسة زمالء -
.صوص اخرى ليتم نشرها على مدونة اشوكا او منصات اعالمية خارجيةواشكال ن  

اقامة  ناالمر يعتمد على مكاهذا )لوجه او عبر سكايب  مقابالت مع زمالء اشوكا وجها  اجراء  القيام بزيارات ميدانية و 
( الزميل  

للحصول علي معلومات خاصة بالزمالء أو عملهم مصادر خارجية القيام بابحاث باستخدام قاعدة بيانات اشوكا الحالية او  

وكتابة نصوص عربية أشوكا ء او فاعليات خاصة بزمال األجتماعية تغطية اثنان او ثالثة فاعليات تتعلق بريادة االعمال-
.اشوكا او منصات اعالمية خارجية  ةعلى مدون لنشرها  

 

 شروط تدريب اشوكا الوطن العربى: 

 ير مدفوع االجرالتدريب غ 

  التكاليف المتعلقة بالعمل مدفوعة 

 مقر العمل فى المنيل بمحافظة القاهرة فى جمهورية مصر العربية. 

 يتم قبول متدربين على مدار السنة 

 التدريب متاح فى جميع برامج اشوكا الوطن العربى 

 يطب من المتدرب احضار جهاز الكمبيوتر الخاص به 

 

 :فوائد التدريب

أبرز داخل مصر والتواصل المباشر مع  األجتماعية ريادة االعمالمجتمع  لالنغماس فى  جيدة يمنح المتدربين فرصة 
 .األجتماعي  التغييرالرغبة في يجابية ومفعم باال عمل المبدعين االجتماعيين فى العالم باالضافة الى التعامل مع فريق

يعطى المتدرب الفرصة حضور جميع االجتماعات . لهم نفس المسئولياتيعامل المتدربين  مثل فريق العمل وبالتالى 
 .لجميع برامج و مبادرات أشوكا الوطن العربيتشجيعهم على مشاركة رؤياهم وافكارهم  يتموالمؤتمرات والفاعليات و

 

 :المؤهالت

شهادة جامعية فى تخصص ذو صلة ويفضل تخصص يحتوى على التحليل والكتابة  طالب أو حاصل علي :التعليم والخبرة
 الخ . النقدية مثل الصحافة او العلوم االجتماعية او االدب

 اللغة: كتابة وتحدث العربية بطالقة كلغة ام. 
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 المهارات المطلوبة:

 مهارات ممتازة فى الكتابة والتواصل. 

  مايكروسوفت مثلبراعة فى استخدام برامج drow & rrdoo rrwop 

 االهتمام بالتفاصيل 

 

 : علي المتدرب أن 

  رؤية وعمل اشوكا يفهم. 

  يهتم بالتغيير األجتماعي و يكون من  أولوياته 

 يكون شخص يستحق الثقة 

  يكون مرن. 

  فى نفس الوقت  نشاط هام في العملالتفاصيل وقادر على التعامل مع اكثر من ب مهتم  يكون 

  مع االخرين بطريقة مفيدة ومهذبة وودودةوالتعامل يجب ان يحافظ على عالقات عمل متعاونة . 

 

 : كيفية التقديم

 :االيميل التالى تحت عنوان  على الملفات المطلوبةارسال برجاء  المرشحين المهتمين 

Arabic content writing intern    

 arab.org-recruiting@ashoka 

 :الملفات المطلوبة عليتحتوى أن يحب 

  سيرة ذاتية على هيئةPDF file 

  الموجودة باألسفل االجابة على االسئلة 

  أبداعيةاو كتابات الرأى مثل المقاالت او قطع  كتابات سابقةعدد اثنان. 

 

 : االسئلة

 اشوكا الوطن العربى؟و التدريب لدي بالنضمام تريج ماذا ل .0
 ماذا يعنى ان تكون مبدع اجتماعى؟, بكلماتكاوصف  .3
 .تحدث عن احد المبادرات فى الوطن العربى والتى تراها مؤثرة جدا او مبدعة .2
 . من فضلك قم بذكر المواعيد المفضلة لبدء وانهاء فترة التدريب .4

mailto:recruiting@ashoka-arab.org

