
 

 حممد نيانغ حممد احملمود:  االسم

 عاما ٣٠:  السن

 متزوج وأب لطفلة واحدة: احلالة  االجتماعية

 19 43 567 77 (221+) : :  رقم اهلاتف

 niangmouhammad@gmail.com:  عنوان الربيد اإللكتروين

  

  مترجم فوري 

  )ج(اإلجنليزية  –) أ(الفرنسية / العربية : لغات العمل 

 

   :مؤهالت علمية

  السنغال –بسان لويس ) غاستتون بريجي(جامعة :  ٢٠١٧

   )الترمجة الفورية(شهادة املاجستري يف ترمجة املؤمترات 

  السنغال –جامعة شيخ أنتا جوب بداكار :  ٢٠١٤

  العريب شهادة املاجستري يف األدب

  مجهورية مصر العربية  – قاهرةبال جامعة األزهر الشريف:  ٢٠١١

  يف اللغات والترمجة شهادة الليسانس 

  مركز أميديست األمريكي لدراسة اإلجنليزية:  ٢٠١١

  شهادة إتقان اللغة اإلجنليزية

  

  اخلربة املهنية 

ن املؤمترات واالجتماعات الدولية، منها على شاركت كمترجم فوري يف عديد م:  ٢٠١٦منذ 

  :سبيل املثال 

دورة تدريبية حول التعداد السكاين اهلجني، داكار بتاريخ :  األمم املتحدة للسكان صندوق - 

 ؛ ٢٠١٨يوليو  ٣٠و  ٢٩يومي 

دورة تدريبية لكبار املوظفني يف الدول األعضاء حول إدماج : االحتاد اإلفريقي مفوضية - 

 ؛ )السنغال(بداكار  ٢٠١٨مايو  ٢٥إىل  ٢١، خالل الفترة من األشخاص ذوي اإلعاقة

العادية احلادية عشرة للجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافة الدورة :  منظمة التعاون اإلسالمي  - 

 ؛  ٢٠١٨مايو  ١٥و ١٤ر خالل يومي كادا) الكومياك(

   ٢٠١٨مايو  ١٣–١١يف الفترة ) ١داكار( اللقاء اللييب: نظمة برازافيلدولة السنغال وم - 



 

إبريل ،  ٢٧و ٢٦يف ) Konvwa de reparasyon(جان مهر:  احلركة الدولية لرد االعتبار - 

 ؛) خدمة تطوعية(جبزيرة غوري السنغالية 

لقاء :  مكتب الشؤون الدولية املتعلقة باملخدرات وإنفاذ القانون، وزارة اخلارجية األمريكية  - 

 ؛ ٢٠١٧نوفمرب  ٢٠إىل  ١٧من  السنغال –) سبيخوتان(السجون ب

ورشة إقليمية حول دور الوقف يف تنمية : تب اإلقليمي بداكار املك – البنك اإلسالمي للتنمية - 

أغسطس  ٢٤- ٢٣، داكار يف يومي املؤسسات االجتماعية االقتصادية يف غرب ومشال إفريقيا

 ؛ ٢٠١٧

بتاريخ مللتقى داكار الدويل للسلم واألمن يف إفريقيا  تعقييب اجتماع:  وزارة اخلارجية السنغالية - 

 ؛ ٢٠١٧مايو  ١٠

 ؛ ٢٠١٦عاما من تأسيسها، مايو  ٤٠ذكرى مرور :  حزب الترقيةدائرة  - 

      ٢٠١٦ لنسخةاحلفلة الرمسية اخلتامية :  السنوي مغال طوىب - 

 

لسفارة اململكة العربية السعودية بداكار، مكلف باملهام  حملف مترجم حترير وفوري:  ٢٠١٢منذ 

  : التالية

 ترمجة فورية خالل اجتماعات العمل، - 

 اسالت الرمسية بني السفارة واجلهات الرمسية األخرى،ترمجة املر - 

 بالترمجة بشقيها التحريري والفوري كل مهمة أخرى متعلقة  - 

 

يف إدارة املراسيم واملؤمترات الدولية  حتت التدريبمترجم :  ٢٠١٢إبريل  – ٢٠١١نوفمرب 

   داكار ، –والسنغاليني املغتربني والترمجة بوزارة اخلارجية 

  ج م ع –عضو يف اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات، فرع القاهرة :  ٢٠١١ – ٢٠١٠

  احلاسوب 

  :إتقان استخدام األدوات والتطبيقات احلاسوبية املختلفة 
Tool Box   

Office (power point, word, excel, publisher, etc.) internet..etc 

  

  :لغات العمل 

  الفرنسية ؛

  العربية ؛

  اإلجنليزية ؛

  لوفيةالو



 

 

  :خربات أخرى 

  أمني عام الرابطة الوطنية للطلبة السنغاليني جبمهورية مصر العربية ؛:  ٢٠١١ – ٢٠١٠

غري رحبية تتعاون على مساعدة الالجئني مع بعض املنظمات  دولية مجعية:  عضو يف شبكة مترمجون بالحدود

  اإلنسانية يف ترمجة وثائق العمل؛

 التواصلية والقيادية  لتعزيز القدرات )Toastmaster international(  نادي توستماستار الدويلعضو يف

  

  :شخصيات مرجعية 

 )AIIC( لرابطة الدولية للمترمجني الفورينيلمترجم فوري، رئيس سابق  :مالك سي السيد  .١

  malick_sy@yahoo.fr: الربيد اإللكتروين 

لرابطة الدولية للمترمجني امترجم فوري وأستاذ الترمجة الفورية، عضو يف  :تالحسني / السيد .٢

 داكار ؛ – )AIIC( الفوريني

  teranga52@yahoo.com: الربيد اإللكتروين

سالمي ، موظف سابق لدى منظمة التعاون اإلداكار –مترجم فوري :  عبد الرمحن جوب/ السيد .٣

 ).جدة(بـ

  mmdiop50@yahoo.fr: اإللكتروين  الربيد

/ بروكسيل–) AIIC( لرابطة الدولية للمترمجني الفورينياعضو يف مترمجة فورية : آنا نيانغ/ السيدة  .٤

 داكار ؛
nianganna@hotmail.com  

لرابطة الدولية للمترمجني امترجم فوري وأستاذ الترمجة الفورية، عضو يف : أمحد بن عمار/ السيد .٥

 تونس ؛ –) AIIC( الفوريني

 abenameur@gmail.com: الربيد اإللكتروين 

لرابطة الدولية للمترمجني اعضو يف مترجم فوري وأستاذ الترمجة الفورية، :  جاك كويل/ السيد .٦

 داكار ؛ –) AIIC( الفوريني

  jecoly@gmail.com :: اإللكتروين  الربيد

 مترمجة فورية سابقة لدى اليونسكو، وأستاذة الترمجة الفورية :زينب غي / السيدة  .٧

  zeynabougueyed@gmail.com:  الربيد اإللكتروين 

  

  


