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مؤتمر الترجمة األول في دبي
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء 

مؤسسة اإلمارات لآلداب، تقيم مؤسسة اإلمارات لآلداب مؤتمر دبي للترجمة 
بالشراكة مع المجلس التنفيذي إلمارة دبي.

يقدم المؤتمر برنامجًا شاماًل مشوقًا، يغطي جميع جوانب »صنعة« الترجمة، مع 
التركيز على مكانة وتطور الترجمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يشارك في المؤتمر نخبة المعة من خبراء الترجمة من أمثال: أحالم مستغانمي، 
وأهداف سويف، ونانسي روبرتس، ومحسن الموسوي وآخرون غيرهم، وسوف 

يتناولون العديد من المواضيع الهامة ويبحثون السبل واالستراتيجيات لبناء أجيال 
مثقفة تُعنى بالمطالعة.

نتطلع إلى استقبالكم في المؤتمر.

إبراهيم علي خادم
مدير المؤتمر

إبراهيم خادم، مدير تطوير األعمال في مؤسسة اإلمارات لآلداب، 
صاحب خبرة واسعة في مجال العمل مع المؤسسات الحكومية؛ 
شغل عدة مناصب متميزة، أبرزها مدير إدارة النشر والترجمة في 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وعمل على العديد من البرامج 
والمبادرات الثقافية.
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كلمة رئيس مجلس األمناء

أرحب بكم في مؤتمر دبي األول للترجمة، الذي تقيمه مؤسسة اإلمارات لآلداب، 
والذي يسلط الضوء على اللغة العربية ومكانتها التاريخية ودورها في حياتنا 

المعاصرة، ويبرز دور المطالعة في العالم العربي في أيامنا هذه.

تبرز أهمية المطالعة في واقع حياتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويعد مؤتمر 
دبي للترجمة خطوة أساسية من خطوات مؤسسة اإلمارات لآلداب وجهودها 

المتواصلة لتعزيز دور المطالعة في ثقافة منطقتنا. ومن المؤكد أن االرتقاء 
بمستوى اآلداب الصادرة باللغة العربية سيقود إلى توسيع دائرة القراءة، ويعزز من 

دورها في حياتنا. 

ومن الملفت أن مؤتمر دبي للترجمة يأتي في إطار فعاليات عام القراءة، ويركز هذا 
الحدث الذي يمتد لثالثة أيام على توفير الكتاب المناسب للقارئ المناسب، إذ تعد 

الكتب المترجمة مصادر غنية للمعلومات تسهم في إثراء عقول القراء، وتنمي 
االهتمام بالمطالعة.

سنتعرف في هذا المؤتمر على كيفية إسهام الكتب المترجمة بثقافاتها 
ومعارفها المختلفة في تعزيز استراتيجية غرس حب المطالعة في نفوس 

الشباب، وهو ما تتطلع إليه مؤسسة اإلمارات لآلداب التي تعتني باآلداب وتحتفي 
بالكلمة المكتوبة بكافة أشكالها. 

ونأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية لمبادرات لتشجيع وإلهام أجيال من القراء 
والمثقفين والمبدعين.

 
             أحمد بن سعيد آل مكتوم 

             رئيس مجلس أمناء مؤسسة اإلمارات لآلداب

الكلمات الرئيسة
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كلمة أمين عام المجلس التنفيذي

تأتي شراكتنا اليوم مع مؤسسة اإلمارات لآلداب، لتنظيم مؤتمر دبي للترجمة، في 
سياق حرص حكومة دبي على دعم الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة القراءة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، عماًل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« بإعالن عام 2016 عامًا للقراءة، وتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، بإطالق السياسة الوطنية للقراءة.

في سياق العمل على تنفيذ خطة دبي 2021، كانت القراءة أحد المحاور الرئيسة 
التي نوقشت مع الشركاء في الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالمشهد 

الثقافي في اإلمارة، خالل مجموعة ورش العمل التي عقدت لهذه الغاية في 
مارس 2016، بعنوان مختبرات اإلبداع. وإذ أُفرد للقراءة مختبر خاص لمناقشة 

التحديات التي تواجهها ووضع الحلول للنهوض بها، برزت الترجمة كأحد أهم 
التوصيات إلثراء المحتوى اإلبداعي باللغة العربية.

وتشير إحصاءات منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم، اليونيسكو، إلى حجم 
التحدي الذي يواجه اللغة العربية، وبشكل خاص في مجال الترجمة. فبالرغم 

من أن اللغة العربية تأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد المتحدثين بها في 
العالم، إال أنها لم تتجاوز المرتبة السابعة عشرة في قائمة اللغات األكثر ترجمة 
منها، والمرتبة التاسعة والعشرين في قائمة اللغات األكثر ترجمة إليها بحسب 

مؤشر اليونيسكو للترجمة.

إن إيماننا بتعزيز الترجمة نابع من إيماننا بأهمية مد جسور التواصل بين الثقافات 
واألمم. فالمعرفة هي أولى الطرق نحو تحرير العقل، وكسر الصور النمطية، وتعزيز 

التسامح. ودبي، بصفتها مدينة الوصل قديمًا وحديثًا، لطالما كانت سباقة في 
تقبل اآلخر واحتضانه.

إننا سعيدون بهذه الشراكة المثمرة مع مؤسسة اإلمارات لآلداب المشهود 
بمكانتها المرموقة  في الساحة الثقافية في دبي وفي دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وكلنا ثقة في أن هذا المؤتمر هو خطوة إلى األمام لها ما بعدها من 
خطوات. آملين أن يحذو اآلخرون حذو دبي، فنلتقي على قواسم مشتركة قوامها 

السالم والرفاه للجميع. 

             عبد اهلل عبد الرحمن الشيباني
             أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة دبي

الكلمات الرئيسة
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كلمة الرئيسة التنفيذية

يسر مؤسسة اإلمارات لآلداب أن تعلن عن إطالق مؤتمر دبي للترجمة، الذي يحضره 
على مدار ثالثة أيام، وفود من المنطقة، ومن مختلف أنحاء العالم، ويشتمل على 

جلسات وورش عمل يقدمها خبراء، يتناولون مجموعة واسعة من الموضوعات 
الحيوية المرتبطة بالترجمة.

في وقتنا الحاضر هناك حاجة ملحة إلى مؤتمر للترجمة. وال بد لنا أن نتذكر دائمًا 
بأن الكتب التي نّطلع عليها من جميع أنحاء العالم، تسهم في بناء ذخيرتنا 

المعرفية وفي التنمية على األصعدة كافة، ما كانت لتكون، لوال الترجمة 
والجهود الكبيرة للمترجمين.

فالترجمة نافذة على الثقافات واآلداب والمعارف والعوالم المختلفة. لذا فإن من 
يختار ويترجم ما نقرأ يصنع حضارتنا ومستقبلنا، ويسهم بشكل كبير في بناء 

شخصيتنا وقيمنا وثقافتنا.  

ليس علينا سوى أن نفتح عيوننا على العالم من حولنا، ونتحرى اللمسات السحرية 
الخفية للمترجمين الذين يمهدون لنا الدروب، ويرشدوننا إلى مواطن المعرفة في 

المجاالت والحقول كافة.

لننظر حولنا في مجاالت األدب والفلسفة والطب والعلوم، لنجد جهود جمهرة 
المترجمين تسير بنا قدمًا نحو المستقبل، وترشدنا لسلوك السبيل األمثل. 

فالمترجمون هم من يسعف ضالتنا وينير لحظاتنا عند متابعتنا لبرامج التلفزة 
والعروض السينمائية، وهم من يقدم لنا المتعة والفائدة على طبق من المعرفة.

يتعرض مؤتمر دبي للترجمة للعديد من التساؤالت والقضايا الهامة المتعلقة 
بالترجمة والتعريب والتحديات الناجمة عنهما، ويقدم طائفة من المقترحات 

والحلول لالرتقاء بواحدة من أهم العمليات البشرية أهمية وتعقيدًا. 

وسوف يسعى المؤتمر سعيًا حثيثًا لردم الهوة فيما بين الحاجة الماسة ألعمال 
أدبية رفيعة المستوى، وما يتم تقديمه من أعمال مترجمة.

وسيناقش المؤتمرون مسألة استحالة ترجمة بعض النصوص، وأثر الترجمة اآللية، 
وسمات ومؤهالت المترجم.

يعد المؤتمر فرصة مثالية لتسليط الضوء على األدب وعلى ما يمكن أن يوفره من 
متعة جمة وفائدة ال تضاهى، سواء بلغته “العربية” األصلية ، أو عن طريق الترجمة، 

ويواكب المؤتمر غمرة السعادة باالحتفاء بالكلمة المكتوبة، والتركيز على قيمة 
المطالعة بشكل خاص خالل عام القراءة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

الكلمات الرئيسة
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ويتزامن مع تخصيص شهر أكتوبر- 2016، أول شهر للقراءة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. 

ونحن في مؤسسة اإلمارات لآلداب نسعى سعيًا حثيثًا، لتعزيز مكانة اللغة 
العربية وغرس محبتها ومحبة األدب العربي في النفوس، وال بد من نقل المعارف 

واآلداب بلسان عربي، لفتح آفاق جديدة لألجيال القادمة، وتعريفهم بثقافات 
اآلخرين والخروج بهم من بوتقة االنغالق على الذات إلى العالم اإلنساني الرحب، 

عالم الشعور باآلخر والتسامح والسالم، فالكتب أفضل المعلمين والمهذبين على 
اإلطالق.

نأمل أن توفر لكم أيام المؤتمر الثالثة ما تتطلعون إليه من فائدة ومتعة 
وتبصر،...... وعلى الرحب والسعة.

الكلمات الرئيسة

 إيزابيل أبو الهول
 الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة اإلمارات لآلداب

مديرة مهرجان طيران اإلمارات لآلداب
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أهداف سويف
مؤلفة رواية »خارطة الحب« التي تصدرت قائمة المبيعات، ورواية 

»في عين الشمس«. اختارتها صحيفة الجارديان البريطانية من بين 
»المائة شخصية األكثر تأثيرًا على عموم قّراء اإلنجليزية«.

أحالم مستغانمي 
شاعرة وروائية جزائرية، من أشهر الكّتاب العرب، ومن أكثر 

الشخصيات تأثيراُ في العالم العربي.

اليازية خليفة
مؤلفة الكتب المصورة، ومؤسسة الُفلك للترجمة والنشر، وهي دار 

نشر متخصصة ُتعنى بترجمة أدب األطفال واليافعين.

المتحدثون

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المعرفة

معالي الشيخة لبنى القاسمي
وزيرة دولة للتسامح

سعادة عبد اهلل عبد الرحمن الشيباني
أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة دبي

المتحدثون الرئيسيون
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كريستينا حايك
تشغل كريستينا حايك منصب مسؤولة خدمات التعريب في 

شركة غوغل.

كاليف هولز
زميل فخري للكلية المجدلية، في أكسفورد، وزميل األكاديمية 

البريطانية، وخبير في الشعر النبطي واللغة العربية.

فراس الشاعر
مؤلف ثالث سير، آخرها، »كلما جفت األلوان«  التي ستنشر قريبًا. 

أسس سكريبتور للترجمة في دبي . وهو المترجم الرسمي 
لمؤسسة اإلمارات لآلداب منذ تأسيسها.

غانم السامرائي
مؤلف ومترجم العديد من الكتب، رئيس قسم اللغة اإلنجليزية 
وآدابها في جامعة الشارقة، ومدير تحرير مجلة جامعة الشارقة 

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

هيمفري ديفيز
ترجم أكثر من 20 كتابًا من العربية الى اإلنجليزية، أبرزها كتب 

يوسف الشربيني، والياس خوري، وحمدي الجزار وغيرهم.

إيمان بن شيبة
رائدة أعمال وناشرة إماراتية ناجحة، أسست مجلة »سيل« 
اإللكترونية، وهي رئيسة دار نشر تعنى بالنشر اإللكتروني.

المتحدثون
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ليزلي ماكلوكلين
خبير في اللغة العربية، ومترجم محترف، شارك في تدريس العربية 

للجيش البريطاني، وفي الترجمة الفورية لملكة بريطانيا.

ماجد بن محمد التويجري
رئيس القطاع الحكومي والصحي بالشرق األوسط في شركة 

أكسنتشر العالمية، باحث ناشط في مجاالت تقنية المعلومات 
والصحة اإللكترونية، حاز على العديد من الجوائز.

مايا كسرواني
تشغل منصب أستاذ مساعد لألدب العربي الحديث في جامعة 

نيويورك أبوظبي. مهتمة بالترجمة على مستوى النظرية 
والممارسة، وتدرس أثر الترجمة على الفكر الثقافي العربي في 

القرن العشرين.

مايكل كوبرسون
يعمل أستاذًا للغة العربية بجامعة كاليفورنيا، ترجم  العديد من 
الكتب في السنوات الماضية ويعكف حاليًا على ترجمة »مقامات 

الحريري«.

محمد حماد
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة روزيتا إنترناشونال للترجمة 

السمعية والبصرية والدوبالج، المدير التنفيذي لشركة أرليشن 
للترجمة والخدمات اإلعالمية.

محسن جاسم الموسوي
حصل الموسوي على جائزة العويس في النقد األدبي عام 2002 

وهو مؤلف العديد من الكتب منها »النضال العربي مع الماضي« 
»ومجتمع ألف ليلة وليلة« )باللغة العربية(.

المتحدثون
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نانسي روبرتس
مترجمة األعمال األدبية والتاريخية العربية الحائزة على العديد من 

الجوائز، قامت بترجمة أعمال نجيب محفوظ، وغادة السمان.

نورة النومان
 مؤلفة ثالثية أجوان لليافعين، ثالثية الخيال العلمي، التي تأتي 

ضمن بضع أعمال قليلة تصدر بالعربية في مجال الخيال العلمي، 
وهي مؤسسة دار مخطوطة 5229، أول دار نشر إمارتية مختصة 

بنشر أعمال الخيال العلمي والفنتازيا. 

نجوم الغانم
شاعرة إماراتيه، وكاتبة سيناريو حازت على العديد من الجوائز في 

مجال اإلخراج؛ أسست شركة النهار لإلنتاج في دبي، وغدت من أهم 
صناع السينما في منطقة الخليج.

فيليب كينيدي
نائب عميد معهد جامعة نيويورك في أبوظبي؛ متخصص في 

اللغة العربية واألدب، نشر العديد من المقاالت والكتب حول اللغة 
العربية وآدابها.

صالح عودة
أخصائي لغة إشارة - إدارة ذوي اإلعاقة في هيئة تنمية المجتمع 
- حكومة دبي. يتمتع بخبرة تزيد عن 24 عامُا في مجال الترجمة 

لذوي اإلعاقة السمعية.

طارق عبد السالم عمر
خبير مختص في مجال الترجمة القانونية والمالية، ألف خمسة 

معاجم في مجال التأمين، له خمسة معاجم تحت الطبع. 

 

المتحدثون
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أكتوبر

أكتوبر

 ورشة عمل/ حلقة بحث
أ 1
أ 2
أ 3

أ 4

طارق عبد السالم عمر
اليازية خليفة

نانسي روبرتس

ماجد التويجري

28
28
28

27

)الصفحات(

26
26

25
25
25

23
23

22
22
22

فيليب كينيدي
ليزلي ماكلوكلين

اليازية خليفة
غانم السامرائي

مايكل كوبرسون

الورش

20

21

22

 ورشة عمل / حلقة بحث
ب 1

 ب 2  

ورشة عمل /حلقة بحث
ج 1  
ج 2

ج 3   

ورشة عمل /حلقة بحث
د 1
د 2

 ورشة عمل / حلقة بحث
هـ 1
هـ 2
هـ 3

مايكل كوبرسون
ماجد التويجري

فراس الشاعر
صالح عودة

مايا كسرواني

11:15 -  09:00

16:00 - 14:00

 

11:15 - 09:15

15:30 - 13:30

15:30 - 13:30

17:00 - 16:00

من الممكن أن يطرأ تغيير على مواعيد الجلسات والورش
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التسجيل

الجلسة األولى - مقدمة

استراحة شاي / قهوة

الجلسة 2

الصالة واستراحة الغداء 

08:45

09:15

10:15

11:00

12:00

محطات هامة

لماذا يسير التسامح والترجمة جنبًا إلى جنب؟

رحلة الترجمة عبر تاريخ األدب العربي
محسن الموسوي، كاليف هولز

 حتى منتصف القرن العشرين، كان القرآن الكريم، وألف ليلة وليلة أكثر األعمال
 المترجمة انتشارًا في الغرب.  ثم بدأت مترجمات الروايات تشق طريقها قبيل

 ترجمة أعمال الشعر العربي الكالسيكي، وغدا عدد كبير من الطبعات العربية
 لألعمال األدبية العالمية المترجمة متاحًا للقّراء في العالم العربي. وفي عام 1988
 بات نجيب محفوظ أول كاتب عربي يحصل على جائزة نوبل لآلداب، وترجمت أعماله

للقّراء في جميع أنحاء العالم.

 الخميس 20 أكتوبراليوم األول:

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير الثقافة وتنمية المعرفة

معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة دولة للتسامح
سعادة عبد اهلل عبد الرحمن الشيباني، أمين عام المجلس التنفيذي إلمارة دبي
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 الترجمة التجارية: هل هي اتجاه
مستمر؟

عامل اإلبهار
الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية

مايا كسرواني، محسن الموسوي، محمد حماد

أهداف سويف، هيمفري ديفيز
ما مدى سهولة تحديد الكتب الجذابة 

لقّراء اللغات األخرى؟
ما هي المعايير التي يجب اعتمادها 

في اختيار الكتب للترجمة؟ وهل يعد 
حجم المبيعات هو المعيار الوحيد؟ 

 هل يعد النقد الموجه للروايات
 العربية، بأنها مفرطة في العاطفة

وبأنها غير متقنة، نقدًا مبررًا؟
 ما هي إجراءات التحرير والتدقيق

 التي تخضع لها األعمال العربية قبل
نشرها؟

هل مازال التهافت على أكثر الكتب مبيعًا، والكتب التجارية، وأفالم الرعب اتجاهًا 
سائدًا في العالم العربي؟ 

  باستثناء سلسلة »هاري بوتر«، ما الذي تجري ترجمته حاليًا إلى اللغة العربية من
 كتب األطفال الجيدة؟ ما هو الدور الذي تؤديه األعمال الكالسيكية المترجمة في

تعزيز ثقافة األجيال وحثهم على المطالعة؟

الجلسة 3 13:30

الجلسة 4

استراحة شاي / قهوة

14:45

15:45

15:30 - 13:30

15:30 - 13:30

15:00 - 13:30

ورشة عمل/ حلقة بحث أ 2

ورشة عمل/ حلقة بحث أ 1

ورشة عمل/ حلقة بحث أ 3

 الترجمة القانونية: أهمية أن تكون
في منتهى الدقة

 استخدام العربية المحكية مقابل
 الفصيحة في األدب العربي: تحديات

 أمام ترجمة األعمال العربية للغات
األخرى

 دبي: الرحلة إلى تحصيل معارف القرن
 الحادي والعشرين

اليازية خليفة

طارق عبد السالم عمر

نانسي روبرتس

البرنامج
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توقيع كتاب

الجلسة  5

 نهاية اليوم األول

20:00

21:00

16:00

17:00

برنامج المساء

أحالم مستغانمي 
كتب تعبر الهّوة بين الشرق والغرب

حوار مع نانسي روبرتس

ما يستعصي على الترجمة؟
 من الجبر والصفر إلى صور السلفي

وغوغل.
فراس الشاعر، ليزلي ماكلوكلين، 

كاليف هولز، مايكل كوبرسون

كيف تستوعب الترجمة الكلمات األجنبية؟
هل تضع التعابير االصطالحية، واالستعارات، واألمثال، و)اللهجات والعبارات 

الشعبية( المترجمين في مواجهة معضلة حقيقية؟
كيف يظل المترجم وفيًا للنص من جانب، وينقل المعنى للقارئ بدقة، من جانب 

 آخر؟
هل اللغة العربية الفصيحة »المعاصرة« اللغة الوحيدة التي ينبغي أن تستخدم 

في الكتابة؟

اليوم األول: الخميس 20 أكتوبر

17:00 - 16:00

ورشة عمل/ حلقة بحث أ 4
مدخل إلى تحديات الترجمة الطبية

ماجد التويجري
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أي نوع من المترجمين أنت؟

الطلب على المترجمين: آفاق مهنة الترجمة!

نظرة متعمقة في صناعة الترجمة

 ُتعد مهنة الترجمة مهنة ذات آفاق واسعة، حيث يعمل المترجمون في مجاالت
 عديدة، كاإلعالن والصحافة والدوائر الحكومية، واألدب، والطب، والترجمة الفورية،

وترجمة السينما والتلفزيون.

 محسن الموسوي، كاليف هولز

غانم السامرائي، هيمفري ديفيز، اليازية خليفة

ما هو دور المترجم؟ هل يستطيع 
االرتقاء بالنص األصلي؟

 ما مدى االقتراب من النص األصلي؟
ما هي المبادئ التوجيهية األساسية 

في صناعة الترجمة؟
 تدريب المترجمين على أفضل

الممارسات

هل يتسم التدريب األكاديمي الحالي بالجدية المطلوبة؟
هل ما يقدمه التدريب األكاديمي يفي بما يحتاجه المترجم ويجهزه بالمهارات 

 الُمَمّكنة؟
 على ماذا تركز تخصصات الترجمة؟

هل هناك مبادئ توجيهية محددة لالرتقاء بصنعة الترجمة؟
هل يتم تقييم المترجمين، وتقدير أجورهم تبعًا لهذا التقييم؟

التسجيل

جلسة 7

الصالة واستراحة الغداء

08:45

10:15

11:15

الجلسة 6

استراحة شاي / قهوة

09:00

10:00

 الجمعة 21 أكتوبراليوم الثاني:

 الترجمة األدبية: هل المترجمون
تابعون أم مجددون؟

الترجمة عبر أعمال مترجمة

10:45 - 09:00

11:15 - 09:00

ورشة عمل / حلقة  بحث ب 2 

ورشة عمل / حلقة بحث ب 1

ليزلي ماكلوكلين

فيليب كينيدي

البرنامج
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جلسة 9

استراحة شاي / قهوة

15:15

16:15

الجلسة 8 14:00

 من كاتب إلى مترجم، ومن
مترجم إلى كاتب!

شاشة كبيرة وحروف صغيرة

أهمية األسلوب لمترجمي األدب

استيعاب برامج السينما والتلفزيون من خالل الترجمة

 أهداف سويف، ليزلي ماكلوكلين،
نورة النومان

فراس الشاعر، محمد حماد، نجوم الغانم

 هل يمكن القول أن الكّتاب هم أفضل
المترجمين؟

 هل بمقدور المترجم أن يتقمص
شخصية الكاتب وأسلوبه؟

من الذي ُيقّيم الترجمة؟
 هل يظل الناشر صاحب الكلمة

األخيرة؟

 يسعى المترجمون إلى بعث الحياة في األعمال األجنبية من جديد، من خالل
 الترجمة التي تظهر على الشاشة عندما نشاهد األفالم أو البرامج التلفزيونية

 األجنبية، ولكن السؤال هو: هل تفي هذه الترجمة بالغرض؟ وكيف يمكن االرتقاء
بمستواها؟

اليوم الثاني: الجمعة 21 أكتوبر

كتب األطفال – دورة حياة الترجمة

 إلى أي مدى يمكن القول باستحالة
ترجمة الشعر؟

”التراث” في اإلنجليزية

16:00 - 14:00

16:00 - 14:00

ورشة عمل / حلقة  بحث ج 2 

ورشة عمل / حلقة  بحث ج 1

غانم السامرائي

اليازية خليفة 

16:00 - 14:00

ورشة عمل / حلقة بحث ج 3

مايكل كوبرسون
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الدبلوماسية األدبية
تغيير التوجهات، ومكامن الخطر في الترجمة

 هيمفري ديفيز، فيليب كينيدي

توسع قراءة المترجمات الجيدة، من الكتب والمجالت والمقاالت، مدارك القّراء.
لكل أمة ثقافتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها، ومحرماتها؛ 

 يمكن للمعرفة المكتسبة من خالل المؤلفات المترجمة أن تساهم في بناء
الجسور بين األمم، وكسر الحواجز فيما بينها.

20:00 

برنامج المساء

أهداف سويف
هل أحلم باللغة العربية؟

حوار مع إيمان بن شيبة

 كتبت أهداف سويف كتبها األكثر مبيعًا باللغة اإلنجليزية في أمكنٍة وأزمنٍة
عربيٍة، فأي لغة تلهمها أفكارها عند كتابة رواياتها؟

جلسة 10

 نهاية اليوم الثاني

 توقيع كتاب 

16:30

17:30

21:00

البرنامج
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ترجمة غوغل اآللية، وغيرها!
 نظرة فاحصة على تأثير التكنولوجيا

على المترجمين والترجمة.
 غانم السامرائي، اليازية خليفة، محمد

حماد، كريستينا حايك

 رحلة عبر مسيرة الترجمة على مدى
السنوات الخمسين الماضية.

 تأثير أجهزة الكمبيوتر، واإلنترنت،
 والهواتف المحمولة، والتواصل العالمي

على الترجمة.
 الفرق بين القاموس الورقي والقاموس

اإللكتروني.
 التكيف مع المستقبل، دون إغفال

قيمة المساهمة البشرية.

التسجيل

استراحة شاي / قهوة

08:45

10:15

الجلسة 11 09:15

السبت 22 أكتوبراليوم  الثالث:

السبت 22 أكتوبر اليوم  الثالث:

تعليم الترجمة في الجامعة

 المخاطر واآلثار المترتبة على الترجمة
 الطبية الضعيفة:  كيف يمكن

تجاوزها؟

12:00 - 09:15

12:00 - 09:15

ورشة عمل / حلقة بحث د 2

ورشة عمل / حلقة بحث د 1  

ماجد التويجري

مايكل كوبرسون
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التمكن من العربية
إتقان العربية

خوض غمار التجربة
كاليف هولز، ليزلي ماكلوكلين، 

مايكل كوبرسون

هل اللغة العربية أكثر صعوبة من 
 اللغات األخرى؟

هل العربية لسان للناطقين بالعربية؟
هل يتقن الناطقون بالعربية مهارات 

 الكتابة بها؟
خطوات نحو إتقان الكتابة والتحدث 

بالعربية.

   »فرخ البط عوام«- لذا »ال تضع كل بيضك في سلة واحدة«!
األمثال، واألقوال المأثورة، والتعابير االصطالحية في الترجمة

محسن جاسم الموسوي، فراس الشاعر، نانسي روبرتس

كيفية تجنب األخطاء الشائعة، وضمان إيصال المعنى للمتلقي على وجه من 
الدقة. مواكبة التعابير الجديدة واستخدام اللغة.

الصالة واستراحة الغداء

الجلسة 12

12:00

11:00

الجلسة 13 13:30

 كيف يمكن الترجمة بذهن منفتح:
خارج الصندوق

 الترجمة واإلبداع: أثر قرارات المترجم
 في اختيار األسلوب على األسلوب

األدبي للعمل المترجم

15:30 - 13:30

15:30 - 13:30

15:30 - 13:30

ورشة عمل / حلقة بحث هـ 2

ورشة عمل / حلقة بحث هـ 3

ورشة عمل / حلقة بحث هـ 1

صالح عودة

مايا كسرواني

فراس الشاعر

 أهمية لغة
 اإلشارة لذوي

اإلعاقة السمعية

البرنامج
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مستقبل الترجمة

هل ستتمكن األجهزة من مضاهاة قدرة اإلنسان على ترجمة اللغات في السنوات 
 المقبلة؟

 كيف يمكن للتكنولوجيا تقديم المساعدة؟
أهمية األدب في تشكيل المترجمين في المستقبل.

توصيات المتحدثين والمنتدبين

آالت في مواجهة البشر
فيليب كينيدي، غانم السامرائي، نانسي روبرتس

الجلسة 14

 استراحة

الجلسة 15

نهاية اليوم الثالث

14:45

15:45

16:00

17:00

السبت 22 أكتوبر اليوم  الثالث:

@ELFDubai 20 تابعونا على


