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 المؤهالث العلميت
س باهية -غربية: امدشكيةل انلغوية)دبلوم مرتمج حتريري :  0222-0222  -مدرسة املكل فهد امؼليا نلرتمجة بعنجة-( فروس ية -ا 

 .املغرب

 

جازة يف انلغة الاس باهية وأ داهبا :  0222-0222  .أ كدال-امرابط-جامؼة َلد اخلامس(. ختطص مساهيات)ا 

 

 .اثهوية دمنات بدمنات -باكموراي يف ال داب امؼرصية:  0222يوهيو 

 
 الخبراث المهنيت

  0222 يوميوز  21من 

ىل   .ػادل امزاكريال س خاذ امرتجٌلن احمللف  مرتمج مبكذب :   0212دجنرب  20ا 

   التداريب

هباء:   0222غشت   امليام بخدريب بواكةل املغرب امؼريب مل 

 .ام بخدريب مبكذب ػادل امزاكري نلرتمجةاملي:   0222يوهيو 

 
 أعمال أخري

من أ جل هيل دبلوم  "اس خلرار يف ال رض"حرمجة اجلزء ال ول من ديوان امشاغر امش يًل اببلو هريودا :  مشروع نهايت الدراست

 .(0222مايو )مرتمج حتريري 

 ""مترد ادلاهري"ايس يف كخاب امخداومية نلمؼجم امس ياملفاهميية و و امبنية املؼجمية "ثلدمي حبر حول :  

جارة يف انلغة ال س باهية وأ داهبا، شؼبة انلساهيات ي غاسيت، منيل ال   .نلفيلسوف ال س باين أ ورثيغا ا 

ىل امؼربية مرشيط واثئلي حول :   الدبلجت والسترجت يسكوابر"حرمجة وسرتجة من ال س باهية ا   ".املافيا امكومومبية، اببلو ا 

ىل امؼربية" غبد امكرمي وملحمة امريف"امفمل امواثئلي  دبلجة وسرتجةحرمجة و :   .من ال س باهية ا 

ىل امؼربيةو حرمجة :     شهارية من ال س باهية ا   .دبلجة وضالت ا 

 

  الترجمت

 0211فرباير  03من 

ىل  س باهيا" )دميل موارد معدية غافا"حرمجة :  0211مارس  11ا  كلمي برشلوهة اب  ىل امؼربية مفا( ا  رشكة ميش يا ئدة من امكعالهية ا 

 .م.م.ابرك، ش

 0211فرباير  02من

ىل   مفائدة املفوض اموظين دلى اململكة املغربية امس يد روبريظو جش مينيت ٍلوػة من امواثئق ال داريةحرمجة :  منه 03ا 

 .غوال

 

mailto:mustaphaachik@gmail.com


  0212هوهرب  00من 

ىل  ىل امؼربية مفائدة  "دميل امرتفيه واملشاركة يف مدريد"حرمجة :  منه 00ا   فيوجرش اببل مكذبمن ال س باهية ا 

 وامفورية امخحريرية امرتمجة ذدمات ثلدمي يف املخرطص

 يوهيو  13من 

ىل  ىل امؼربيةضفحات من كخاب اترخييحرمجة :   0212ش خنرب  00ا   .مفائدة ش بكة ال مري امؼاملية نلرتمجة ، من امربثغامية ا 

 

 0212يوميوز  20من 

ىل  ىل امؼربيةٍلوػة من املنشورات ادلوائيةحرمجة :  0211أ بريل  20ا  مام جلام ، من امفروس ية ا   .مفائدة املرتمج امفوري ا 

 

ىل  01من  ىل  "دفرت امخحمالت مفذح أ و ثوس يع أ و جس يري مؤسسات امخؼلمي ال ويل"حرمجة :  منه 02يوهيو ا   من امؼربية ا 

 Asociación AIDA (Ayuda, Intercambio y“ال س باهية، مفائدة مجؼية ػايدة نلمساػدات وامخبادل وامخمنية 

Desarrollo) 
 

ىل ي 13من  امربثغايل  ملؤمفه املؤرخ " اترخي اكدشاف  وغزو امربثغاميني نلهند"حرمجة بؼظ امطفحات من  كخاب :  منه 02وهيو ا 

ىل امؼربية ر دي اكس خاهيدا،موبيفريانهدو   .مبكناس" فايزينا"مفائدة  من امربثغامية ا 

من  Tráfico Ayudaاضة مبكذب احملاماة املخرطص يف حوادث امسري حرافيكو أ يودا حرمجة وركة ثؼريفية ذ:  0212أ بريل  00

ىل امؼربية مفائدة     Rigoni Global Servicesال س باهية ا 

 

  0212فرباير  20من 

ىل  س باهيا اذلي أ ػدثه بدلية دوميادميل اهدماج "حرمجة :  منه 24ا  ىل امؼربية "املهاجرين امؼرب يف ا  ، من ال س باهية ا 

 .مفائدة مارية أ خنيليس روهثري موهثو

 

هيل حرمجة :  0224دجنرب  12 ىل امؼربية مفائدة  INELدميل ذدمات وأ غٌلل امرشكة ال س باهية ا   Arantxa Uriaمن ال س باهية ا 

Gonzalez. 

  

 0224هوهرب  02من 

ىل  ىل امفروس ية مفائدة م Tuta absoluta اجلديدة احلرشية ال فةاملاكحفة  ظرقدراسة حول حرمجة :  منه 00ا  ن ال س باهية ا 

Global Translation S.A.R.L  . 

يخوري حرمجة دميل ذدمات وختططات اجملموػة امطناغية :  0224هوهرب  00 من  Iturri - totalprotection & globalserviceا 

ىل امؼربية مفائدة املرتمج امخحريري هشام مكحل  .ال س باهية ا 

 

" حتضري حلم ادلواجن ػىل امعريلة امبوموهية/امليالهية حتضري رشاحئ ادلجاج ػىل امعريلة"  حرمجة وضفة:  0224هوهرب  12

ىل امؼربية مفائدة   ".TLC - Top Language Centre, s.r.o " تمركز انلغامن امفروس ية ا 

 

مركز ىل امؼربية مفائدة من امفروس ية ا  " اس خدػاء من أ جل املثول أ مام احملمكة الابخدائية بباريس" حرمجة :  0224هوهرب  1

 ".TLC - Top Language Centre, s.r.o " تانلغا

ىل امؼربية مفائدة " ذو امطٌلم FFP2منفاس اجلس اميت "حرمجة :   0224أ كخوبر  22   TLC " تمركز انلغامن امفروس ية ا 

    Top Language Centre, s.r.o." 

 

ىل  04من    20ش خنرب  ا 



س باهية مفائدة رشكة حرمجة ٍلوػة م:  0224أ كخوبر  ىل ال   GLOBALن حمارض امرشظة وادلرك املليك من امؼربية ا 

TRANSLATIONS SARL . 

 

  ش خنرب  1من  

ىل  0224 ىل امؼربية حلساب " امفيضاانتدميل اذلاية اذلاثية من "حرمجة :  منه 23ا  اخلاص برشكة أ ابهدرادو من ال س باهية ا 

 .مكذب ػادل امزاكري نلرتمجة

 هيو يو  23من 

ىل  0224 امزراػة املائية يف فلسعني؛ جتربة ضد كساوة "حرمجة دراسة نلاكثبة امربازيلية ريناات ميلون بروضو حول:  منه 11ا 

 .حلساب مكذب بيت احلمكة" املناخ

ىل " كواػد دياظة املالبس اجلاهزة"حرمجة كخاب حول:   0223غشت  02  من ال س باهية ا 

 .ري نلرتمجةامؼربية حلساب مكذب ػادل امزاك

 

ىل امؼربية حلساب مكذب ػادل " دميل املسؤوةل غن كسم اخلياظة"حرمجة كخيب حول:  0223غشت  04 من ال س باهية ا 

 .امزاكري نلرتمجة

 

ىل الاس باهية حلساب مكذب " امنظام ال سايس نلجمؼية املغربية حللوق ال وسان"حرمجة :  0223أ بريل  01 من امؼربية ا 

 .ة وامخواضلس اخملخوم نلرتمجأ ان

 

 أ كخوبر  02من 

ىل  0222 س باهية حلساب املرتمج امخحريري " اس خؼٌلل املواد املركبة"حرمجة جزء من مرشوع :  منه 02ا  ىل ال  من امفروس ية ا 

 .َلد مؼضٌلت

 ش خنرب 02من  

ىل  0222  (" 0220)يب اجلديد كاهون ال رسة املغر: مدوهة ال رسة"من كخاب " فسخ امزواج"حرمجة امباب امثاين :  منه 04ا 

ىل امؼربية حلساب ال س خاذ غبد امسالم املويج ساكمير، من ال س باهية ا   .نلاكثبة أ ان كينيووس ا 

 ش خنرب  22من 

ىل  0222 هخاج دػامات امطدر"حرمجة :  منه 10ا  اخلاص مبجموػة رشكة ساوس ال س باهية من ال س باهية " دميل معلية ا 

  .مجةامؼربية حلساب مكذب ػادل امزاكري نلرت 

 

 الخبراث المعلىماتيت

 اموورد والاكس يل وامباوربوهت:  املؼلمة

مود فيديو سديديو وبينالك وماجيكس فيديو:  برامج املوهخاج  .ا 

 

 الكفاءة اللغىيت
 جيد جدا:  انلغة امؼربية

 جيد جدا:  الاس باهية

 جيد جدا:  امفروس ية

 مؼلومات أ ومية:  الاجنلزيية

 .ةمؼلومات أ ومي:  امربثغامية

 

 أنشطت أخري



 0211يناير  21من 

ىل غاية اترخيه  .انئب اماكثب امؼام نلجمؼية املغربية نلرتامجة املهنيني:  ا 

ىل  0223من مايو   ا 

 .لجمؼية املغربية نلرتامجة املهنينياماكثب امؼام ن :  0212دجنرب غاية 

ىل  21من   01أ كخوبر ا 

 ةرئيس انلجنة امخنس يلية ملضااي امساػ:  0222مايو  

ىل غاية  12من   01هوهرب ا 

اذلي هظمخه ادلؼية امؼربية ال مريكية ل ساثذة " ال ػالم وجممتع املؼرفة"املشاركة يف امندوة ادلومية حول :  منه 

 .الثطال ومدرسة املكل فهد امؼليا نلرتمجة بعنجة

 
 الهىاياث

 .ال دب، املرسح، امسيامن، امرايضة، امؼمل ادلاغياملعامؼة، 

 


