
 
 
 
 
 

 برس فرانس لوكالة مساعدا عاما مديرا ماركوفيتش إيمانويل تعيين
 

 عاما يرامد ،المحاسبة ديوان لدى ساعدم مستشار منصب حاليا يشغل لذيا ،عاما 38 ماركوفيتش، إيمانويل عين
 .2012 سبتمبر/أيلول من االول من ابتداءا س،بر فرانس لوكالة مساعدا

 

في هذا المنصب فابريس خلف . ويزيفسكيكالة، ريمي توماش منصب مساعد المدير العام للوسيتولى إيمانويل ماركوفيت
 واالقتصاد الرقمي. في مجال وسائل االعالم  فني مستشار ةبصفرئيس الوزراء خوش الذي التحق بديوان اب

) 1996لكية والالسلكية () ومن المعهد الوطني لالتصاالت الس1995دوفين (-امعة باريسمن جإيمانويل ماركوفيتش تخرج 
 ).ENA )2006 – 2008وهو طالب سابق في المدرسة العليا لإلدارة 

تعميم االنترنت على بحث حول ج برناماجرى ) حيث MIT( معهد ماساتشوستس للتكنولوجيافي المهنية مسيرته وقد بدأ 
(ضاحية  يلييهمعية "ميتافور" في أوبيرفجبتطبيق نتيجة بحثه من خالل عمله في عودته، قام لدى . وكافة شرائح المجتمع

 باريس).  

، حيث شغل على التوالي منصب مسؤول الدراسات حول غ، التحق بمجموعة فيفاندي يونيفيرسال بابليشين1998عام وفي 
 "،Cadres Online" كوادروسائل اإلعالم في إدارة التسويق واالستراتيجية، ثم مدير برنامج موقع األنترنيت الخاص بال

 ).Profile Upقبل أن يصبح مديرا لشركة "بروفايل أب" (

"التكنولوجيات الحديثة في وسائل اإلعالم واالتصال" في إدارة ملف إلى وزارة الداخلية كمسؤول عن  2001عام وانضم 
 . الرقمية ل على مشاريع خاصة باإلدارةأنظمة اإلعالم واالتصال، وعم

، بعد تخرجه من المدرسة الوطنية لإلدارة. وكلف فيه على 2008ديوان المحاسية عام وعين إيمانويل ماركوفيتش في 
مقرر لدى اللجنة وهو ايضا والثقافة والتربية.  حكومي اإلعالم السمعي والبصري الات قطاعبمراقبة عمل  الخصوص

)، كشخصية CADAدارية (عضو في لجنة ولوج الوثائق اإلالفكرية وحقوق الالدائمة لمراقبة شركات تحصيل وتوزيع 
 لمعلومات. انشر  مؤهلة في مجال

العالم من حروب  فرانس برس وكالة انباء عالمية توفراخبارا سريعة مدققا بها وكاملة بالنص والصورة والفيديو والرسوم البيانية حول االحداث الراهنة في
جنسية  80شخصا من  2260والعلوم والتنكولوجيا. موظفوها البالغ عددهم   صحةونزاعات وسياسة ورياضة وثقافة وصوال الى اخر المستجدات في مجال ال

 بلدا يشهدون بست لغات على التطورات في العام على مدار الساعة. 150مختلفة والموزعين على 
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