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سيرتي الذاتية مقسمة إلى جزأين يبدوان مختلفين ولكنها متقاطعان مهنيا.

مترجم فوري، ومترجم تحريري، مدرب في :دورات التدريب
المتخصصة

، :دورات في الحوكمة الجيدة للمشروعات2014مارس، أبريل 
MENA/OCSE E SNAقصر كاسيرتا ,

مترجم فوري عربي>إيطالي>عربي، إنجليزي>عربي، ندوة 
 "بناء القدرات في ال:دارة المالية العامة"، التي تستهدف موظفي القطاع العام

) :داخل القصر.SNAالليبيين في مقر المدرسة الوطنية لل:دارة (

 كواللمبور لصالح2013سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، :ديسمبر 
Eni/Isselل سبيتسيا 

ترجمة تتبعية عربي>إيطالي/إنجليزي>عربي

mailto:cirta73@gmail.com


 في الدورات التدريبية التي تستهدف المديرين العراقيين في حقل الزبير النفطي.
 عمليات المشتريات، إ:دارة سلسلة التوريد، مهارات التفاوض، العمليات اللوجستية،

صياغة الوثائق القانونية.

 مدرب لكسنتشر الكويت2013مايو، يونيو، يوليو 

 مدرب للدورة التدريبية المتخصصة في "التوجيه والرشا:د، أنا وشركتي" التي تستهدف
)KNPCالمديرين وأعضاء ال:دارات العليا الكبار في شركة البترول الوطنية الكويتية (

ABB، بوميتسيا لصالح 2013أبريل 

  حولABBترجمة تتبعية إيطالي>فرنسي>إيطالي في :دورة تدريبية لشركة 
 تشغيل الكبائن الكهربائية في الوحدات المركزية الكهرومائية للمهندسين

الكونغوليين.

 في البصرة، العراقEni مدرب لـ 2013مارس 

 مدرب للدورة التدريبية "الوعي الذاتي" التي تستهدف الكوا:در العراقية العاملة في
حقل الزبير النفطي في البصرة، العراق.

، جنرال الكتريك / نوفو بيجنوني في سكيكدة،2012فبراير 
الجزائر

 Siemensترجمة تتبعية إنجليزي > فرنسي > إنجليزي في :دورة تدريبية لـ 
تستهدف المهندسين الجزائريين في سوناطراي.

 ل سبيتسياEni/Issel في إسطنبول لصالح 2012:ديسمبر 

 ترجمة تتبعية عربي > إيطالي/إنجليزي > عربي في الدورات التدريبية التي تستهدف
 المديرين العراقيين في حقل الزبير النفطي. عمليات المشتريات، التحكم في

الميزانيات وال:دارة، مهارات التفاوض.

Adn Kronos لـ 2012يوليو، أكتوبر، نوفمبر، 

  صحفيا عراقيا20:دعم صحفي عربي > إنجليزي > إيطالي > عربي لوفد مكون من 
 في زيارة ليطاليا حسب اتفاقية بين وزارة الخارجية اليطالية والعراق لتشجيع

 الصحافة. مقابلت مع وكالت النباء والذاعة والتلفزيون، مع عروض في العديد من
 ، را:ديو راي، :دار صحافة الفاتيكان، ميدياسيت، را:ديو تشيتاSkytg24غرف الخبار (

فوتورا)



 شيامبينو / سيليو لصالح وزارة الدفاع2012أكتوبر 

.Aerospaceترجمة تتبعية عربي > إيطالي/إنجليزي > عربي لفتتاح :دورة 

Anci في 2011نوفمبر 

ترجمة فورية عربي - إيطالي - عربي، ال:دوات المبتكرة لتخطيط إ:دارة 
المؤتمرات والترويج للمدينة والدمج القليمي بين فلسطين وإسرائيل.

، في البريد اليطالي2011مارس 

 ترجمة فورية، عربي - إيطالي - عربي لمؤتمر يوروميد لتحديد اتفاقات البريد• 
العالمي مع بعض الدول العربية.

، لصالح بلدية روما2010يناير - :ديسمبر 

 • ترجمة مشروع شبكة أوروبا، ترجمة فرنسية- إيطالية - فرنســية لجتماعــات الوفــو:د
من قبل رئيس بلدية روما في كامبيدولويو.

 في بلدية روما2009نوفمبر 

  نوفمبر) بمناسبة اليوم الدولي28• ترجمة فورية عربي - إيطالي - عربي (
لفلسطين، الذي عقده وحضره رئيس بلدية روما.

  نوفمــبر) فــي وزارة الــدفاع، بمناســبة24ترجمة فورية عربي - إيطالي - عربي (
التفاق العسكري الثنائي بين إيطاليا ومصر.

 لصالح مكتب2009يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر 
محاماة

مستشار لغوي من العربية إلى اليطالية لتأليف وإعا:دة صياغة 
الوثائق القانونية من مختلف النواع.

Skytg24، في 2008مايو، يونيو 
- ترجمات فورية عدة، عربي - إيطالي - عربي وفرنسي 

إيطالي - فرنسي.



، لمنظمة غير حكومية2008فبراير، مارس 

.ترجمة عربي - إيطالي - عربي لمشروع لجئين اجتماعيين في روما

 في وزارة الدفاع2008يناير 

ترجمة فورية عربي - إيطالي - عربي بمناسبة اجتماع هيئة الركان العامة 
اليطالية والوفد العراقي لتعزيز التعاون.

2007:ديسمبر 

 ترجمة مشروعYavira(شباب ضد العنف) من اليطالية إلى الفرنسية  
.Parsecنيابة عن 

 في وزارة الدفاع2007نوفمبر 

) نوفمبر) بمناسبة10 و09ترجمة فورية فرنسي - إيطالي - فرنسي  
اجتماع وكالة الدفاع الوروبية.

 Camozzi & Bonissoni لمكتب قانوني، 2007سبتمبر، أكتوبر 
Varrenti & Associati.

 وثيقة.102ترجمة من اليطالية إلى الفرنسية لـ 

Global Voices لصالح 2007 سبتمبر 

) سبتمبر) بمناسبة اجتماع مجموعة 29 و28ترجمة فورية Medaفي روما 

 لصالح2007يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، اكتوبر 
Eniالجزائر 

 مستشار لغوي في المقر من الفرنسية إلى العربية لمشروع“Eni 
E&P_GASEOUS EMISSIONS OPERATED SITE 

REPORT_Standards_unhide”.

Formez لصالح 2007مايو، سبتمبر 

مساعد في مركز الترجمة من الفرنسية لجميع المقررات لختيار 
الشخاص لمشروعات متنوعة جارية.

Skytg24 لصالح 2007مايو 



.مقابلة حصرية لمسؤول في الوفد الفلسطيني إلى روما
مترجم فوري من الفرنسية أثناء جميع الحملت النتخابية للنتخابات 

الرئاسية الفرنسية.

 للغرفة التجارية اليطالية-الليبية2007يناير، أبريل 

ترجمة العتما:دات، وشها:دات الشركات العا:دية، والفواتير وعقو:د 
التأسيس.

Technip Kti Spa لصالح 2006:ديسمبر 

.ترجمة النظام الساسي للغرفة التجارية من اليطالية إلى النجليزية

Apt Group لصالح 2006أكتوبر، نوفمبر 

الترجمة الفرنسية للموقع اللكتروني للشركة الدولية لمكافحة الحرائق 
والحماية والنقاذ.

2006أغسطس، سبتمبر 

ترجمات متنوعة من اليطالية إلى الفرنسية بمناسبة المهرجان الدولي 
للسينما في روما.

 ترجمات لبرامج جولت سياحية لصالح شركةCoccodrillo 
Srl.السياحية 

 ترجمة التقييمات التأمينية من العربية إلى اليطالية لصالحBongiorno 
Srl.

ترجمة لبرنامج إعا:دة التأهيل الجتماعي للمجموعة 
.Formezالقتصا:دية الوروبية لصالح 

Legambiente الصالح 2006يوليو 

ترجمة وثائق متنوعة إلى الفرنسية والعربية بمناسبة 
Goletta verde Mediterraneoوهي حملة مراقبة للبحر ، 

المتوسط.

2006يناير - يونيو 

مستشار لغوي في جامعة روما تريه



" خبير لغوي لمشروعMaster Plan Costantina" 
لصالح قسم الهندسة المعمارية لجامعة روما تريه.

2006يناير - يونيو 

 الجزائرEniمستشار لغوي لـ 

مترجم فوري وتحريري بمناسبة تنفيذ وRoll Outلـ  
IHRMSو ORACLE في مقر Eni.في الجزائر 

 مترجم فوري وتحريري في الجزائر لدىAPT 
GROUP لتقديم :دروس في التعافي ACLS لـ AHA 

American Heart Association في مقر Eniفي  
حاسي مسعو:د.

 مترجم فوري وتحريري لصالحAPT GROUPو 
SONATRACH ،أثناء :دورتهم BLS-ATLS dell’America 

Heart Association،في حاسي مسعو:د، في الجزائر  
  فيAgip/Eniللطباء الموظفين في فروع سوناطراي و

الصحراء الجزائرية.

istat لصالح 2005نوفمبر 

 ترجمة فورية بمناسبة مؤتمرistatالتعاون : 
والحصاء.

2005أكتوبر 

مترجم لصالح جامعة روما تريه

 ترجمة عرض تقديمي لـMaster Plan 
Costantinaلصالح قسم الهندسة المعمارية، جامعة روما ، 

تريه.

2005يوليو، سبتمبر 

ترجمة مشروع لعا:دة تأهيل وتوسيع مصفاة أرزو في 
.Naftec SPA وTechnip Italy Spaالجزائر لصالح 

2004 – أبريل 2002سبتمبر 

معلم خاص للفرنسية للطلب في مستويات تعليمية 
متنوعة. 

2002 – أبريل 2000سبتمبر 



Just Commercial Serviceروما، مسؤول خدمة العملء ، 

 (إرسال واستقبال البريد اللكتروني، إ:دارة كاملة لعمليات الطباعة
 وترجمة الوثائق، والخطابات، ورسائل البريد اللكتروني من

الفرنسية/النجليزية والعكس).

2000 - يونيو 1998فبراير 

 ترجمة تتبعية لمقابلت بين ممثلين جزائريين في منظمات المجتمع المدني، والوكالت
الحكومية وبين ممثلين إيطاليين لمنظمات ثقافية ومالية وسياحية.

.اتحا:د الجزائر - إيطاليا، ممثلين عن السفارة الجزائرية

 مشروعOnlus.لحوض البحر المتوسط 

 ترجمة مجلةtour operator Edenمركز التصالت و:دعم العملء . 

. ترجمات لصالح الستديو السينمائيEmiratesفي 

Microstampa.

1998 - أكتوبر 1995أكتوبر 

 مساعد ومترجم في مقرAPS(وكالة النباء الجزائرية)، وكالة الصحافة  
الجزائرية في روما.

زززز ززززز

2012 - أغسطس 2010مايو 

):Agenzia Giornalistica Italia Agiقطاع التحرير الجنبي في (

.(الشرق الوسط، أفريقيا، التعاون) الجنبي 
المحلي (الهجرة، المجتمع والبيئة).


 ، منظمة غير حكومية: الفيضانات فيAgimondoفوكاس لموقع 

باكستان،

اللجئون. السلم والغرب، رمضان في إيطاليا. البرازيل 
ُةَقُة صفراء من5تصوت، تراث لول، كاريتاس،    مليين مهاجر، ِمْش

أجل الطفال. سجناء في صحراء سيناء.
http://www.ong.agimondo.it   /  
http://www.ong.agimondo.it/focus-rubrica  
http://www.agi.it/dossier-speciali/afro--notizie-  

dallafrica

http://www.agi.it/dossier-speciali/afro--notizie-dallafrica
http://www.agi.it/dossier-speciali/afro--notizie-dallafrica
http://www.ong.agimondo.it/focus-rubrica
http://www.ong.agimondo.it/


2012:ديسمبر 

 مقالت لتحليل سوق العقارات في :دبي وفي المارات3

ُتنشر في الشرق الوسط. العربية المتحدة لمجلة "شركة" التي 

2012مايو 

 مقالت لتحليل التصويت في الجزائر والصراع السوري للموقع3

Linkiesta.

2012مارس 

.Saturno per il Fatto Quotidianoمقال صفحي عن 

 التحول في تونس2011مارس - أبريل 

رأس جدير (الحدو:د الليبية - التونسية): تغطية طارئة لوضع اللجئين 
الفارين من الحرب في ليبيا.

جرجيس: تغطية طارئة لوضع المهاجرين، القوارب الفارة المتجهة إلى 
لمبيدوسا.

 العمل المنجز: مقابلت في مخيم اللجئين التابع للمفوضية العليا للمم المتحدة
 ، مقابلت مع مهربي المهاجرين، زيارات،Agiلشؤون اللجئين، مقالت تمليها 

 مقابلت في الماكن التي تم فيها اعتقال المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل.
.Agiصور مختلفة بعضها نشر على موقع 

2010 - يونيو 2010يناير 

استعراض الصحف الجنبية

 Redattore" لوكالة Oltre confineاستعراض صحف ذات طابع اجتماعي "
Sociale.الصحفية 

 http://www.redattoresociale.it/OltreConfine.aspx

2009مايو - يوليو 

Web Tv Streamitصفحي لدى 

مقابلت لخدمات المناقشات (الخبار والسياسة)
Web Tv Streamitلصالح 

2009أبريل - مايو 

http://www.redattoresociale.it/OltreConfine.aspx


INPDAP التابع لـWeb Tvصحفي لدى 

 مبعوث إلىEUROPA di Riminiو FORUM PAفي روما 
بث حي يومي من صالت العرض التابعة لـ 

Inpdap 

.إجراء ورشات عمل حية ومتخصصة
.تغطية أخبار المؤتمرات الصحفية والخدمات والتحليل
مقابلت وvoxpopsمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات حالية حول  

الحوا:دث.

2007أبريل 

لكويل, منتج لتغطية الزلزال

ُتنشر في كيبيك   وLa Presseالنتقال من روما بدعوى جريدة يومية كندية 
cyberpresse.ca.

 Onna, Paganica, Roioمقابلت، صور، واستطلعات للمناطق الكثر تضررا: 
والمركز التاريخي لكويل.

2009 - أبريل 2007أبريل 

Skytg24قطاع التحرير الجنبي لـ 

أنشطة التحرير، صياغة وتنقيح الخبار بالتدقيق في المعلومـات 
،APTNوالفيديو والبرقيات لوكــالت النبــاء الجنبيــة (رويــترز   CNN، 

ENEX.(
إ:دارة وانتقاء الخبار، والبحث عن المصا:در والصور المرا:د 

.Inewsاستخدامها على منصة 
رصد الخبار العاجلة في التلفزيونات الجنبية الكثر أهمية، مثل 

 سكاي نيوز، سي ان ان، وفوكس، قناة الجزيرة العربية، قناة الجزيرة
.24الدولية، وفرنسا 

 رصد الحداث الدولية للفصل في التغطيات الجنبية لـSkytg24.
 التصال والرصد المستمر لمساهمات المراسلين ومبعوثيSkytg24في  

الخارج.
 منتج برامج النقاش المتخصصةSkytg24, Jet Lag.(برامج النقاش ,
ترجمات حية متعد:دة اللغات لرؤساء الدول وشخصية ذات مكانة :دولية 

أثناء المنتديات ومؤتمرات القمة ولقاءات المجتمع الدولي.
ترجمات للضيوف في الستو:ديو أو في غرفة البرامج للنقاش 

في السياسة الخارجية.



 :إيمليو كاريليالمدير
 :سيلفيا الرومانية ماتزوكومسؤول مكتب ال:دخال

2012 - يونيو 2009نوفمبر 

Spazio Teatro NO’HMA Teresa Pomodoroفي ميلنو 

" كتابة وترجمة لعرضIndrakarmuka"ألوان الحياة: "قوس قزح . 
 ). مع ماريا فيتوريا جيدلوسكي، آلن طوباس، بيغاس إيكامبا،2012(يونيو 

البرتو ميو
+ وحارس باب القلب"1كتابة وترجمة في العرض "الحواس الخمس ، 

 ). مع ماريا فيتوريا جيدلوسكي، آلن طوباس، بيغاس إيكامبا، البرتو2011(يونيو 
ميو مارتيني، ومع مشاركة رائعة من ليفيا بومو:دورو. من إخراج تشارلي أوينز.

كتابة وترجمة في العرض في "ميلنو في المواجهة" سراييفو، مدينة 
). من إخراج تشارلي أوينز.2011اللتقاء" مع الفيرا موجيك (يناير 

 2010الكتابة والترجمة في عرض نهاية الموسم "القراصنة" (يوليو.(
 من إخراج2010كتابة النص والترجمة لمونولوج "الجزائر حبي" (مارس .( 

تشارلي أوينز.
قراءة مشهد النص الذي يركز على الهجرة، كتابة سالفاتوري فيكا 

 ). موسيقى :دينية في مشهدين مع سالفاتوري فيكا وسغويليا2009(نوفمبر 
لوسيا. إخراج تشارلي أوينز.

التدريب:

  ندوة (فيرمو) ندوة2011نوفمبر 
Capodarco (Fermo) Seminarioلصالح  

Redattore Sociale

 النهام العصبي: إنه يحدث انسدا:دا في الدماغ، مما يتسبب في نوبة وهمية؛ ويصعب
 أيضا "علجه". يوجد الكثير من الشره المرضي الحديث المتعلق بالتصالت: كيف

 نرسل المعلومات وكيف نتلقها.
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/2011/11/28/bilanciobulimie  .   

Aspx

  ندوة (فيرمو) ندوة2010نوفمبر 
Capodarco (Fermo) Seminarioلصالح  

Redattore Sociale

كشف نهاية العالم: كيفية عدم الوقوع في أسر الخوف

http://www.giornalisti.redattoresociale.it/2011/11/28/bilanciobulimie


 من الجديد. من التيه إلى الوعي. ندوة مخصصة للقضايا الكثر إلحاحا في مجال
 العمل الصحفي: تراجع وسائل العلم المطبوعة، وغموض مستقبل منصات

المحتويات الجديدة وتحول "منتجي" المعلومات إلى المزيد من التفكك.
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/le-edizioni-dicapodarco/

2010.aspx

 مارينو (روما)2010أبريل 
Redattore Socialeندوة لـ 

صحفيون رغم ذلك: بدايات، أفكار، سيناريوهات لمهنة جميلة وسهلة.
 Ordineندوة تدريب للصحفيين حول قضايا الزعاج والتهميش، تحت رعاية 

dei Giornalisti Lazio .واتحا:د الصحافة في روما ،

http://www.giornalisti.redattoresociale.it/le-edizioni-diroma  .   
Aspx
."دراسات العلوم السياسية، والعلقات الدولية في "روما تريه:
."دبلوم تخرج في اللغات بالحضور في جامعة "ل سابينسا:
الحصول على شها:دة المدرسة الثانوية العلمية في العام 

  في مدرسة خاصة ليبية "مدرسة الفاتح"1993/1994الدراسي 
في روما.

إجا:دة اللغات:
 .اللغة الم: العربية والفرنسية
.اكتساب اليطالية كلغة أم تقريبا
إجا:دة تامة للنجليزية كتابة وتحدثا

مهارات الحاسب اللي:
 :معرفة محطات الخبار والمعلوماتInewsو 

Anthonology.
:معرفة تامة للبيئات والبرامج الرئيسية

 مايكروسوفت أوفيس، أوبين أوفيس، حزمة أ:دوب، إنترنت إكسبلورر، موزيل،
لينكس، أكروبات ريدر.

2014-04-04التاريخ 
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.2003يونيو 

http://www.giornalisti.redattoresociale.it/le-edizioni-diroma
http://www.giornalisti.redattoresociale.it/le-edizioni-dicapodarco/

