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من نحن؟
 PROVERBOOMوكالة إفريقية متخصصة يف التنظيم الشامل للتظاهرات ،تقترح على زبنائها عروضا جاهزة وحلوال فورية.
يتكــون فريــق عمــل  PROVERBOOMمــن خبــراء قادريــن علــى ضمــان تطبيــق املعاييــر الكونيــة يف احتــرام تــام لآلجــال التــي حتــددون مــع
الفعاليــة القصــوى يف االســتجابة الحتياجاتكــم.
كمــا أننــا نتوفــر علــى شــبكة مــن املستشــارين احملليــن والدوليــن املتخصصــن يف مياديــن معقــدة ومتنوعــة ،وهــو املؤشــر األول واألساســي علــى
جنــاح تظاهراتكــم.
تتكلــف وكالتنــا بجميــع اجلوانــب التنظيميــة مــن مداخــات املشــاركني وهندســة الترجمــة الفوريــة وأشــغال الترجمــة التحريريــة ،ناهيــك عــن تدبيــر
احملتويــات والتواصــل قبــل وبعــد التظاهــرة ،كل ذلــك اعتمــادا علــى تطبيــق اإلجــراءات املهنيــة الفضلــى.

تنظيم التظاهرات
تتكلــف  PROVERBOOMبوضــع مخططــات العمــل اخلاصــة باللوجيســتيك والتجهيــزات اخلاصــة بتظاهراتكــم مــرورا بــإدارة العالقــات مــع
الصحافــة وتدبيــر شــؤون املتدخلــن واملشــاركني.
ويف الواقــع ،فــإن وكالتنــا لهــا بــاع طويــل يف تنظيــم تظاهــرات دوليــة مــن مؤمتــرات واتفاقيــات ونــدوات وزيــارات بعثــات دوليــة وأنشــطة التبــادل
الثقــايف ودورات بنــاء فــرق العمــل ودورات تدريبيــة تقنيــة ومفاوضــات جتاريــة وزيــارات ميدانيــة باإلضافــة إلــى إطــاق عــدة حمــات ترويجيــة
لعــدة منتوجــات.
كمــا أن فريــق عمــل  PROVERBOOMاكتســب مــع مــرور الوقــت مرونــة عاليــة وقــدرة كبيــرة علــى اإلنصــات ،وهــو مــا ميكننــا مــن حتقيــق
التنظيــم احملكــم الــذي تتطلعــون إليــه.
 PROVERBOOMتضع حتت تصرفكم التجهيزات والعتاد العالي التقنية الضروري للسير اجليد لتظاهراتكم.
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بعض اخلدمات املقترحة:

حتديد التصور العام
وتطويره
(املكان واملوضوع والكلمات
واخلطوط العريضة والتصميم
واإلجناز والبرمجة والتنشيط).

تنسيق اإلجناز واإلشراف
عليه
(التصميم واملنشآت واجلوانب
التقنية واللوجيستيك واملطعمة
واألمن وغيرها).

إدارة التظاهرات

الترويج
(املواقع اإللكترونية وامللصقات
اإلشهارية والبرامج التلفزيونية
واإلذاعية واإلعالنات يف اجلرائد
الورقية وتدبير العالقات مع
الصحافة).

تدبير شؤون اإلدارة
وامليزانية

الفندقة والتنقل
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اللوجيستيك والتجهيزات
وتنظيم املؤمترات

الترجمة الفورية
تعمــل  PROVERBOOMيف تناغــم تــام مــع قيــم هندســة الترجمــة الفوريــة علــى ضمــان اســتفادتكم مــن خدمــات فريــق مــن التراجمــة املجربــن
احملليــن منهــم واألجانــب ،الذيــن قــد يصــل عددهــم إلــى مائــة ترجمــان كمــا كان عليــه احلــال يف املنتــدى الدولــي حلقــوق اإلنســان ســنة 2014
( .)WHRF
تراجمتنا قادرون على ضمان إجناز أي مهمة ترجمية ،نظرا لقدرتهم الكبيرة على التأقلم مع جميع املواضيع وجميع أمناط املشاركني:

يقوم الترجمان بالترجمة الفورية
ملا يقوله املتدخلون من داخل
املقصورة نحو السماعات اخلاصة
بالترجمة الفورية املوضوعة رهن
إشارة املشاركني.

الترجمة التتبعية

الترجمة املرافقة

الترجمة الفورية

يأخذ الترجمان رؤوس األقالم
من أجل ترجمة اخلطاب بأكبر
قدر من األمانة بعد انتهاء الفكرة
أو مجموعة األفكار التي يطرحها
املتحدث.

يترجم الترجمان يف هذه احلالة
أقوال مجموعة من األجانب
ملجموعة من احملليني.

الترجمة التتبعية

الهمس

الترجمة البصرية

هي شكل من أشكال الترجمة
الفورية تستخدم يف التظاهرات
التي قد تستخدم فيها لغات غير
مألوفة.

يخاطب الترجمان بعض املستمعني
بدون جتهيزات عن طريق الهمس.

يترجم الترجمان من لغة اإلشارة
إلى إحدى اللغات املعتادة.
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الترجمة
تضــع  PROVERBOOMحتــت تصرفكــم جميــع
إمكانياتهــا اللغويــة.
الترجمــة هــي عمليــة كتابيــة تهــدف إلــى إعــادة كتابــة نــص
مــا بلغــة تســمى اللغــة الهــدف انطالقــا مــن اللغــة املصــدر.
عــادة مــا تتــم إعــادة قــراءة الترجمــة مــن قبــل مترجمــن
آخريــن ،ممــا يدفــع الترجمــان إلــى مزيــد مــن الدقــة
واإلتقــان.
هــذه العمليــة متكــن املترجمــن مــن أخــذ الوقــت الــكايف
للتفكيــر.
وهــو مــا ميكــن املترجــم مــن القيــام بأبحــاث معمقــة وإعــادة
قــراءة الترجمات.
كمــا أن مثــل هــذه اآلجــال مــن شــأنها أن متكــن املترجــم
مــن مراجعــة العمــل الــذي قــام بــه ،الســيما أن النصــوص
املترجمــة تختلــف مــن حيــث طولهــا وطبيعتهــا.
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التواصل الشامل
مــن أجــل تقويــة صورتكــم والرفــع مــن وقــع تظاهراتكــم ،تقــدم لكــم شــركة  PROVERBOOMبشــراكة مــع إميــرود ســيرفيس،
 ،http://www.emeraudeservice.comواعتمــادا علــى خبرتهــا املشــهود لهــا ،خدمــات شــاملة يف مجــال التواصــل
مالئمــة للقطــاع الــذي تعملــون فيــه ،وأهدافــه واملتدخلــن فيــه يف احتــرام تــام ملعاييــر املمارســة اجليــدة.
تضمن لكم وكالتنا املواكبة جلميع مشاريعكم على املستويني الوطني والدولي عبر توفير شبكة واسعة من الشركاء والعالقات.

برو فيربو تواكب عملكم يف امليادين التالية
االســتراتيجية الرقميــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي خبرتنــا الرقميــة يف خدمــة
اســتراتيجياتكم التواصليــة
تصميم احلمالت الرقمية وتنفيذها
تصميم احلمالت الترويجية
تدبير املجموعات البشرية
التسويق على شبكة اإلنترنيت
االفتحاص واليقظة فيما يخص السمعة الرقمية
بنــاء املواقــع اإللكترونيــة واملدونــات وتطبيقــات الهواتــف النقالــة وتدبيــر العالقــة مــع الزبنــاء
(.)CRM
اإلنتاج الرقمي والتجارة اإللكترونية والبث احلي ()livestreaming
تنسيق العمليات ورفع التقارير

8

االستشارة يف العالقات العامة
نقدم لكم خدماتنا حسب الطلب.
حتديد الوقت املناسب إلطالق احلمالت من أجل حتقيق أفضل وقع ممكن.
زيــادة علــى وســائل العمــل التــي نقدمهــا لكــم ،ميكننــا أيضــا حتديــد الوقــت املناســب
الســتخدامها
العالقات مع وسائل اإلعالم
التعاقد مع الشخصيات الهامة
تعبئة الشخصيات للمشاركة يف التظاهرات.

استراتيجية التواصل
مجموعة من وسائل التسويق والتواصل األكثر مالءمة للجمهور املستهدف
حمالت تواصلية
الهوية البصرية
تصميم املواد الترويجية
التسويق يف الشارع
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فريق عملنا
اإلدارة العامة

مساعدة إدارية

اإلدارة واملالية

القطب القانوني

إدارة االستراتيجيات
ومبادرات التنمية

قطب املشاريع واللوجيستيك

القطب الرقمي وشبكة اإلنترنيت

القطب التقني

قطب املشاريع والتواصل

مسؤول إداري ومحاسباتي
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من بني جتاربنا السابقة
ســنة : 2013مركــز الشــرق األدنــى وجنــوب شــرق آســيا ( )NESAللدراســات االســتراتيجية يف جامعــة الدفــاع الوطنــي مــع وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي
عــدد  5مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  10ترجمــان؛ عــدد  150ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات
وطباعــة وغيرهــا.
ســنة  2013البنــك األوربــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة ( )BERDمــع وكالــة تطويــر الطاقــات املتجــددة والفعاليــة الطاقيــة وشــركة االســتثمارات الطاقيــة ()SIE
وحتــت رعايــة وزارة الطاقــة واملــاء والبيئــة وحــول موضــوع اخلدمــات الطاقيــة .عــدد  1مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  2ترجمــان؛ عــدد  90ســماعة،
إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة وغيرهــا
ســنة 2013وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي  :مؤمتــر حــول التعــاون يف مجــال مراقبــة احلــدود يف الســاحل واملغــرب الكبيــر .عــدد  12مقصــورات الترجمــة
الفوريــة؛ عــدد  18ترجمــان؛ عــدد  150ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2013وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي  :املؤمتــر الــوزاري اإلقليمــي الثانــي حــول حمايــة احلــدود .عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد 12
ترجمــان؛ عــدد  2مترجــم حتريــري؛ عــدد  210ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة وغيرهــا.
ســنة  2014وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي  :املؤمتــر الســنوي الثانــي مــن أجــل التنميــة االقتصاديــة (عــدد  6مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  12ترجمــان؛
عــدد  300ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة وغيرهــا).
ســنة  2014املركــز املغربــي للدراســات االســتراتيجية حــوار طنجــة – أمســتردام (عــدد  2مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  4ترجمــان؛ عــدد  50ســماعة،
التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا).
ســنة  : 2014وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي املنتــدى العاملــي ضــد اإلرهــاب – ( GCTFعــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة مــن بينهــا اللغــة الصينيــة؛ عــدد
 8ترجمــان؛ عــدد  160ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة ولوجيســتيك).
ســنة  : 2014وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي الــدورة الثانيــة مــن احلــوار االســتراتيجي بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املغربيــة – زيــار جــون كيــري
(عــدد  6مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  14ترجمــان؛ عــدد  200ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات
وطباعة ولوجيســتيك).
ســنة  : 2014جمعيــة نقابــات احملامــن (الوالليــات املتحــدة األمريكيــة) اجتمــاع املؤمتــر النصــف شــتوي ملجلــس اإلدارة واملجلــس القضائــي جلمعيــة نقابــات احملامني
(( )NBAعــدد  2مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  4ترجمــان؛ عــدد  150ســماعة ،التنظيــم وجتهيــزات الترجمــة الفوريــة والتنســيق واللوجيســتيك وغيرها).
ســنة  : 2014وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولياملنتــدى العاملــي ضــد اإلرهــاب – ( GCTFعــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد 160
ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة ولوجيســتيك وغيرهــا.
ســنة  : 2014ســانت كوبــن ( )Saint - Cobainاطــاق مصنــع ســانت كوبــن ( )Saint - Cobainبالقنيطــرة (عــدد  1مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  2ترجمــان؛
عــدد  80ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة وخيــم عمالقــة وأفرشــة وخدمــات املمــون وغيرها.
ســنة  : 2014املركــز املغربــي للدراســات االســتراتيجية منتــدى مراكــش حــول األمــن (عــدد  6ترجمــان ،عــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ ؛ عــدد 200ســماعة،
التنســيق والتجهيــزات والطباعة وغيرها.
ســنة  :2014وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي القمــة العامليــة حــول املقــاوالت (( )GESعــدد  7مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  14ترجمــان؛ عــدد 3600
ســماعة ،التنظيــم والتنســيق وجتهيــزات والنقــل اجلــوي واالبــري والشــؤون اإلداريــة اخلاصــة التراجمــة القادمــن مــن اخلــارج ،تدبيــر األمــور اجلمركيــة ،وإدارة
املــوارد البشــرية  150شــخص ،إلــخ.
ســنة  : 2014ســفارة الواليــات املتحــدة األمريكيــة القمــة العامليــة حــول املقــاوالت ( - )GESاملقــاوالت النســائية (عــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد 6
ترجمــان؛ عــدد  250ســماعة ،التنظيــم والتنســيق وجتهيــزات وغيرهــا
ســنة  AJIAL 2014املنتــدى العاملــي حلقــوق اإلنســان ( )WHRF( -عــدد  44مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  92ترجمــان؛ عــدد  4000ســماعة ،التنظيــم
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والتنســيق وجتهيــزات والنقــل اجلــوي والبــري والشــؤون اإلداريــة اخلاصــة التراجمــة القادمــن مــن اخلــارج ،تدبيــر األمــور اجلمركيــة ،وإدارة املــوارد البشــرية
 180شــخص ،إلــخ.
ســنة  : 2014وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي املنتــدى العاملــي ضــد اإلرهــاب – ( GCTFعــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد 160
ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة ولوجيســتيك وغيرهــا.
ســنة  :2015جولــة احملادثــات األولــى بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  5مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  10ترجمــان؛ عــدد 120
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات الثانيــة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  2مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  3ترجمــان؛ عــدد 130
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات الثالثــة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  3ترجمــان؛ عــدد 100
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات الرابعــة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  6مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  12ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات اخلامســة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  :2015جولــة احملادثــات السادســة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  2015جولــة احملادثــات الســابعة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات الثامنــة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  7مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  16ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات التاســعة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  5مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  10ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات العاشــرة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة ( عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات احلاديــة عشــرة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  5مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  10ترجمــان؛
عــدد  150ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات الثانيــة عشــرة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  6ترجمــان؛ عــدد
 150ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015جولــة احملادثــات الثالثــة عشــرة بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  7مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  16ترجمــان؛ عــدد
 150ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات والطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2015وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي حــوار ( 5 + 5عــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  7ترجمــان؛ عــدد  200ســماعة ،التنســيق والتجهيــزات
والطباعــة وغيرها.
ســنة  : 2015وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي حفــل توقيــع االتفــاق السياســي بــن األطــراف الليبيــن حتــت رعايــة األمم املتحــدة (عــدد  3مقصــورات الترجمــة
الفوريــة؛ عــدد  7ترجمــان؛ عــدد  400ســماعة ،مــع التكلــف بجميــع األمــور التنظيميــة مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة وغيرهــا.
ســنة  : 2016وزارة الداخليــة كرانــس مونتانــا  -الداخلــة (عــدد  15مقصــورة الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  20ترجمــان؛ عــدد  850ســماعة ،التنظيــم والتنســيق
والتجهيــزات والنقــل اجلــوي والبــري والشــؤون اإلداريــة املتعلقــة بالتراجمــة ،تدبيــر املــوارد البشــرية واملطعمــة.
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ســنة  : 2016وزارة الداخليــة كرانــس مونتانــا – علــى ظهــر الســفينة رابســودي (( )Rhapsodyعــدد  6مقصــورة الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  12ترجمــان؛ عــدد 350
ســماعة ،التنظيــم والتنســيق والتجهيــزات ،وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
ســنة  : 2016جامعــة محمــد الســادس متعــددة االختصاصــات ،مــع املكتــب الشــريف للفوســفاط الكــوت ديفــوار (املفاوضــات العامليــة حــول املنــاخ والفالحــة
الذكيــة فيمــا يخــل املنــاخ (عــدد  1مقصــورة الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  2ترجمــان؛ عــدد  70ســماعة ،التنظيــم والتنســيق والتجهيــزات النقــل اجلــوي والبــري،
وتدبيــر الشــؤون اإلداريــة لفائــدة التراجمــة واملشــاركني وتدبيــر املــوارد البشــرية واقتــراح املشــاركني وغيرهــا.
سنة  :2016وكالة تطوير الطاقات املتجددة يف جهة الشمال والشرق ،التنظيم والتجهيزات والسكن واملطعمة
ســنة  : 2016وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي املنتــدى العاملــي ضــد اإلرهــاب ( GCTFعــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  6ترجمــان؛ عــدد 150
ســماعة ،إضافــة إلــى التكلــف بجميــع اجلوانــب التنظيميــة للمؤمتــر مــن تنســيق وجتهيــزات وطباعــة ولوجيســتيك.
ســنة  : 2016اجللســة األولــى مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
ســنة  : 2016اجللســة الثانيــة مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
ســنة  : 2016اجللســة الثالثــة مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
ســنة  : 2017وزارة الداخليــة كرانــس مونتانــا – علــى ظهــر الســفينة رابســودي ( )Rhapsodyعــدد  17مقصــورة الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  20ترجمــان؛ عــدد 800
ســماعة ،التنظيــم والتنســيق والتجهيــزات ،وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
ســنة  : 2017اجللســة الرابعــة مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
ســنة  : 2017اجللســة اخلامســة مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيزات وتدبير املوارد البشرية وغيرها.
ســنة  : 2017اجللســة السادســة مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك  :عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
سنة  2017اجللســة الســابعة مــن محاكمــة معتقلــي اكــدمي ازيــك (عــدد  4مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  8ترجمــان؛ عــدد  100ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات وتدبيــر املــوارد البشــرية وغيرهــا.
سنة  2017محكمة النقض زيارة الوفد األمريكي (عدد  1مقصورة الترجمة الفورية؛ عدد  2ترجمان؛ عدد  40سماعة ،التنسيق والتجهيزات وغيرها.
سنة  2017وزارة الداخلية زيارة الوفد البريطاني (عدد  1مقصورة الترجمة الفورية؛ عدد  2ترجمان؛ عدد  40سماعة ،التنسيق والتجهيزات وغيرها.
سنة  2017وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي اخللــوة اإلفريقيــة حــول الهجــرة – االحتــاد اإلفريقــي (عــدد  3مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد 6
ترجمــان؛ عــدد  150ســماعة ،النقــل اجلــوي ،التكلــف بالتنظيــم الشــامل للمؤمتــر ،والتنســيق والتجهيــزات والطباعــة ،وتســجيل الفيديــو وغيرهــا.
سنة  2017وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي جائــزة شــمال جنــوب (عــدد  1مقصــورات الترجمــة الفوريــة؛ عــدد  2ترجمــان؛ عــدد  50ســماعة،
التنســيق والتجهيــزات وغيرهــا.
سنة  2017وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي اجللســة الثانيــة للجنــة االقتصاديــة املختلطــة بــن املغــرب وهنغاريــا (عــدد  60ســماعة ،التنســيق
والتجهيــزات والدعــم التقنــي والتنقــل والتنظيــم وغيرهــا.
سنة  2017وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي اجللســة ( 15/11/2017جتهيــزات املقصــورات ،عــدد  30ســماعة ،والدعــم التقنــي والتنقــل والتنســيق
والتنظيــم وغيرهــا.
سنة  2017وزارة اخلارجية والتعاون الدولي تسليم اجلوائز للمتخرجني دفعة  2017التنسيق والتجهيزات والتنظيم وغيرها.
سنة  2017وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي املؤمتــر الــوزاري مــن أجــل أجنــدة إفريقيــة حــول الهجــرة (عــدد 3مقصــورات الترجمــة الفوريــة ،عــدد 6
ترجمــان ،عــدد 70ســماعة ،التنظيــم والتنســيق والتجهيــزات وغيرهــا.
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