اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ

مؤتمر الترجمة وإشكاالت المثاقفة ()٤

جدول أعمال مختصر
اليوم األول (األربعاء 13كانون األول /ديسمبر )2017
9:15-9:00

الكلمة االفتتاحية :محمد حامد األحمري

10:45-9:15

الجلسة األولى :إشكاالت الترجمة من العربية إلى الفرنسية وإليها

11:00-10:45

استراحة قهوة

12:30-11:00

الجلسة الثانية :إشكاالت الترجمة العربية من اللغات الشرقية وإليها (اليابانية ،الصينية ،الفارسية ،األردية ،الماليو)

2:30-12:30

استراحة غداء

3:45-2:30

الجلسة الثالثة :إشكاالت ترجمة المصطلح

4:00-3:45

استراحة قهوة

5:30-4:00

الجلسة الرابعة :نقد تجارب ترجمية وإشكاالت تحرير الترجمات

6:00-5:30

استراحة قهوة

7:30-6:00

الجلسة الخامسة :نقاش مفتوح حول إشكاالت الترجمة األدبية من العربية إلى اإلنكليزية
اليوم الثاني (الخميس  14كانون األول /ديسمبر )2017

10:30-9:00

الجلسة السادسة :إشكاالت الترجمة الفورية والقانونية في المنظمات الدولية

10:45-10:30

استراحة قهوة

12:30-10:45

الجلسة السابعة :إشكاالت الترجمات اإلخبارية والسمعبصرية

3:00-12:30

استراحة غداء

4:30-3:00

الجلسة الثامنة :إشكاالت الترجمة الفلسفية

اليوم األول
األربعاء 13كانون األول /ديسمبر 2017

)(9:15 - 9:00

«الكلمة االفتتاحية»
محمد حامد األحمري
مدير منتدى العالقات العربية والدولية

الجلسة األولى ()10:45 – 9:15

إشكاالت الترجمة من العربية إلى الفرنسية وإليها
مديرة الجلسة :حنان فياض

«تحديات واستراتيجيات ترجمة الفعل القرآني إلى اللغة الفرنسية»
نور الدين الشماللي

«األدب العربي الحديث المترجم إلى الفرنسية :محاولة استعراض وتقييم»
ريشار جاكمون

ّ
الفرنسية »2017-1970
المترجم إلى
ّ
«تلقي األدب العربي ُ
فاروق مردم بك

أنموذجا»
«ترجمة ما يقوله وما ال يقوله النص :يا مريم
ً
فريدريك الغرانج

أنموذجا»
«واقع وإشكالية الترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية :الرواية الجزائرية
ً
محمد ساري
استراحة قهوة ()11:00 - 10:45

ريشارجاكمون

حنان فياض

نور الدين الشماللي

إعالمية وأديبة وأستاذ األدب
املشارك في قسم اللغة العربية
ً
بجامعة قطر .تعمل مستشارا
ً
إعالميا لجائزة الشيخ حمد
للترجمة والتفاهم الدولي،
ومستشاراللغة واألدب بوزارة
الثقافة القطرية .حصلت
على جائزة التميزمن جامعة
قطرعام  2015ولها العديد
من األبحاث العلمية املحكمة
واملنشورة في مجالت أكاديمية
معروفة.

أستاذ اللغة العربية واألدب
مديرمدرسة امللك فهد
الحديث في جامعة إيكس،
العليا للترجمة في مدينة
مرسيليا .درس العربية
طنجة ،املغرب .متخصص
في فرنسا والقاهرة ،ونشر
في اللسانيات العربية
واللسانيات النظرية والشكلية .عشرين ترجمة من العربية
إلى الفرنسية ،من بينها ثماني
من أواخرأعماله املعجم
روايات للكاتب املصري
اآللي لألفعال في اللغة
صنع هللا إبراهيم ،باإلضافة
العربية املعيارية املعاصرة
إلى مقاالت عدة في مجاالت
(عربي -فرن�سي – إنجليزي).
األدب العربي الحديث والنقد
ودراسات الترجمة.

فاروق مردم بك

فريدريك الغرانج

عمل ً
أستاذ األدب العربي
قيما للكتب العربية
واللسانيات العربية في جامعة
في مكتبة معهد اللغات
والحضارات الشرقية بباريس ،السوربون ،باريس .من
ً
أبحاثه تصويرات الجندرفي
ومديرا ملجلة الدراسات
األدب واملنتجات الثقافية
الفلسطينية الصادرة
ً
والحياة املوسيقية في الشرق
ومستشارا ملعهد
بالفرنسية،
العالم العربي في باريس .يشرف األوسط .من ترجماته كتاب
أخالق الوزيرين للتوحيدي،
منذ سنة ( 1995في دارنشر
والعديد من األعمال الروائية
أكت-سود )Actes-sud/على
لهدى بركات وخيري شلبي
سلسلة سندباد ،التي تعنى
ً
وعبده خال .شارك أيضا في
بالدرجة األولى بترجمة األدب
العربي إلى الفرنسية .نشرنحو إعادة طبع تسجيالت قديمة
ّ
خمسة وعشرين ً
كتابا ،مؤل ًفا للموسيقى الكالسيكية
ٍ
ً
ً
ً
ّ
املصرية والشامية.
ُومترجما ومحررا.

محمد ساري
روائي ومترجم أدبي وأستاذ
النقد الحديث ونظرية األدب
والسيميولوجيا بجامعة
الجزائر .2من رواياته بالعربية
قصص في األسفاروالحياة،
وبالفرنسية املتاهة (Le
 .)labyrintheمن ترجماته
ثالثية الشمال ملحمد ديب
وروايتا أرض البشر واألمير
الصغير ألنطوان دي سانت
إكسيبيري .ومن أعماله
النقدية محنة الكتابة
ووقفات في الفكرواألدب
والنقد.

الجلسة الثانية ()12:30 – 11:00

إشكاالت الترجمة العربية من اللغات الشرقية وإليها (اليابانية ،الصينية ،الفارسية ،األردية ،الماليو)
مديرة الجلسة :فدوى الشعرة

«قضايا الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية»
(محمد علي عبد السالم) ماخه بين

«قضايا الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة اليابانية»
كاورو ياماموتو

«إشكالیات الترجمة من الفارسیة إلى العربية :ترجمة الشعر نموذج ًا»
محمد جواد غانمي

نموذجا»
«إشكاالت ترجمة المعاني القرآنية الثانية إلى اللغة األردية :ترجمة سورة الضحى
ً
فضل الله فضل األحد

أنموذجا»
«علم االجتماع وترجمته في الماليوية :مقدمة ابن خلدون
ً
مروان بخاري بن عبد الحميد
استراحة غداء ()2:30 - 12:30

فدوى الشعرة

(محمد علي عبد السالم)
ماخه بين

كارو ياماماتو

فدوى الشعرة :أستاذة في قسم
أكاديمية ومترجمة وباحثة
ّ
الترجمة (عربي-املاني-فرن�سي) أستاذ اللغة العربية في كلية
تدرس اللغة العربية وآدابها
اللغات األجنبية وآدابها في
بمدرسة امللك فهد العليا
والثقافة العربية في الجامعات
للترجمة التابعة لجامعة عبد جامعة القوميات في الصين
اليابانية .نشرت مقاالت عدة
املالك السعدي بطنجة .تتركز الشعبية .مختص باألدب
حول األدب العربي القديم
العربي والثقافة العربية
مجاالت اهتمامها في الترجمة
واملعاصر ،وترجمت أعمال
اإلسالمية ،ومهتم باألفكار
واملصطلحات والدراسات
اإلصالحية لإلمام محمد عبده إميل حبيبي ورشيد الضعيف
اللغوية والثقافية ،خاصة في
وجنى فوازالحسن وآخرين إلى
في العصرالحديث .له عدة
اللغتين العربية واألملانية.
اليابانية .عضو لجنة تحكيم
مؤلفات أهمها تاريخ العرب
والحضارة (باالشتراك مع عدة الجائزة العاملية للرواية
مؤلفين) ،واملنهج األسا�سي للغة العربية (،)2015-2014
العربية وثقافتها (الجزأين األول وعضو املجلس االستشاري
والثاني).
لجائزة امللتقي الثقافي للقصة
القصيرة.

محمد جواد غانمي

فضل هللا فضل األحد

مروان بخاري بن عبد الحميد

أستاذ مساعد وعضو هیئة
تدریس في جامعة آزاد
اإلسالمیة ،فرع آبادان في
إیران ،وعضو املجمع العلمي
للغة العربیة في إیران واملغرب
العربي .عمل في مجال تدریس
اللغة العربیة وآدابها منذ
عاما ،ونشر ً
عشرین ً
کتابا
عن اللغة العربیة ودرس فیه
أسباب تداخلها مع الفارسیة
في بعض املناطق.

أستاذ البالغة في قسم اآلداب
بكلية اللغة العربية ،الجامعة
اإلسالمية العاملية  -باكستان.
ألف كتابين في تاريخ األدب
العربي القديم والحديث
(جزءان) والنقد األدبي القديم
ً
والحديث .وكتب بحوثا علمية
من أهمها «املنهج التكاملي
في النقد األدبي ضرورته
وأهميته» ،و«عناصرالجملة
من حيث العمدة والفضلة»
(دراسة بالغية).

املديرالتنفيذي ملعهد
املقاصد بماليزيا ،وباحث
رئيس بمؤسسة داراإلحسان
بوالية سالنجور .تخرج في كلية
الشريعة بجامعة اليرموك
باألردن وترجم ستة كتب في
الفقه والفكراإلسالمي من
العربية إلى املاليوية.

الجلسة الثالثة ()3:45 – 2:30

إشكاالت ترجمة المصطلح
مدير الجلسة :حسن ناظم

«إشكاالت ترجمة المصطلح القانوني»
عمر أحرشان

«تحديات ترجمة المصطلحات السياسية إلى اللغة العربية والحاجة إلى نقل األدوات البحثية»
رضوان زيادة

«سيميولوجيا السلطة :محاولة في التأهيل المدني للمصطلح األصولي»
محمد هاشمي

نموذجا»
«المصطلحات المصرفية اإلسالمية وإشكاليتها الترجمية بين النقل المباشر والمجاز واالرتجال والتكييف :اللغة اإلسبانية
ً
ماريا مارتين أونكيرا وإغناطيوس غوتيريث دي تيران غوميث بينيتا

«التفسير العرفاني النعدام التكافؤ بين المصطلح اللساني ومقابالته عند الترجمة»
أميرة غنيم

ّ
حديات»
«مصطلحات علم المواقعية :ال ّرهانات
والت ّ
الحبيب حاج محمد
استراحة قهوة ()4:00 - 3:45

حسن ناظم
أكاديمي وكاتب ومترجم .باحث زائرفي جامعة جورج تاون ،ومديركر�سي اليونسكو في جامعة الكوفة ،ورئيس تحريرمجلة الكوفة .له العديد من األبحاث والكتب ،منها
ً
الشعرية املفقودة ،والفلسفة واملجتمع املدني .ترجم (مع الدكتور علي حاكم صالح)  15كتابا منها غاداميرعن بول سيالن ،والتلمذة الفلسفية ،والحقيقة واملنهج.

عمرأحرشان
أستاذ القانون العام والعلوم
السياسية بجامعة القا�ضي
عياض ،مراكش ،ورئيس
املركزاملغربي لألبحاث وتحليل
السياسات (،)CMRAP
وعضو مؤسس ملختبراألبحاث
القانونية وتحليل السياسات
( ،)LAREJAPوعضو املجلس
العربي للعلوم االجتماعية
( .)ACSSباحث متعاون مع
عدد من مراكزالدراسات
واألبحاث ،وكاتب رأي في
العديد من املنابراإلعالمية.

إغناثيو دي تيران
رضوان زيادة
محمد هاشمي
مترجم مختص ،وأستاذ األدب
أكاديمي وباحث وأستاذ فلسفة العربي في جامعة مدريد،
باحث في املركزالعربي
ومنسق الورشة الخاصة
ًّ
بواشنطن .عمل ً
تنفيذيا بجامعة محمد الخامس،
مديرا
بالترجمة االقتصادية من
الرباط .ينصب اشتغاله
للمركزالسوري للدراسات
العربية إلى اإلسبانية في
األساس على التراث الليبرالي،
السياسية واالستراتيجية في
مدرسة املترجمين في طليلطة.
ونقاشات العدالة ،وكتابات
ً
ومديرا ملركزدمشق
واشنطن،
جون رولزالذي خصه بعملين:
لدراسات حقوق اإلنسان،
نظرية العدالة الرولزية:
ً
وباحثا ز ً
ائرا في عدد من
نحو تعاقد اجتماعي مغاير،
الجامعات األميركية كهارفارد وجون رولزوالتراث الليبرالي.
وكولومبيا وجورجتاون
كما يهتم بمجال الترجمة،
وستصدرله هذه السنة
وجورج واشنطن .نشرأكثر
ماريا مارتن أونكير
من ً 20
كتابا باللغتين العربية ترجمة كتاب أالن باديو شرنا
باحثة ومترجمة إسبانية
واإلنكليزية ،كما نشرت مقاالته يأتي مما هو أبعد.
متخصصة في شؤون الصيرفة
في عدد من الصحف العربية
اإلسالمية .لها عدة بحوث
واألجنبية.
حول سبل نقل املصطلحات
االقتصادية العربية إلى اللغات
األوربية ،ال سيما اإلسبانية
واإلنكليزية.

أميرة غنيم
مترجمة وباحثة في علم الداللة
العرفاني ،وأستاذة تعليم عال
مساعدة ّ
بكلية اآلداب والعلوم
ّ
اإلنسانية بسوسة ،تونس.
حائزة جائزة معرض تونس
الدولي للكتاب في مجال
الترجمة ،والجائزة الوطنية
للفلسفة ،وجائزة رئيس
ّ
الجمهورية التونسية في
أستاذية اللغة واآلداب
ّ
العربية ،وهي إعالمية ومنتجة
برامج إذاعية إلى جانب
نشاطها األكاديمي.

الحبيب حاج محمد
ّ
مديرقسم اللسانيات
ّ
التطبيقية بمركزالبحث
العلمي والتقني لتطويراللغة
العربية بوحدة بحث واقع
ّ
وتطور ّ
اللسانيات ّ
الدراسات
ّ
اللغوية في البلدان العربية
بالجزائر– تلمسان.

الجلسة الرابعة ()5:30 – 4:00

نقد تجارب ترجمية وإشكاالت تحرير الترجمات
مدير الجلسة :محمد نكرومي

«تحرير الترجمات العربية /األلمانية»
هارتموت فاندريتش

«تحرير الترجمات العربية /اإلنكليزية»
مارغريت أوبانك

ُ
المراجع ورسالته»
«مراجعة الترجمة :دور ُ
ثائر ديب

«الترجمات األردية للقرآن الكريم :مالحظات نقدية في ضوء المؤثرات غير األلسنية»
إنعام الحق غازي

«خمس ترجمات لدروس دي سوسير»
حسين السوداني

ثائرديب

إنعام الحق غازي

حسين السوداني

محمد نكرومي

هارتموت فاندريش

مارغريت أوبانك

باحث وأستاذ في جامعة
إيرلنجن يورن بيرج (كر�سي
الدراسات اإلسالمية) في املانيا.
من مؤلفاته أسس التفكير
التأويلي في الفقه اإلسالمي،
ومن أبحاثة «تفسيرالقرآن
في سياق نظريات الحقوق
الدولية» ،و»اإلسالم وهللا
والقرآن :أسس األخالق
اإلسالمية» ،و»أسس الفكر
التأويلي في نظرية املقاصد
للشاطبي».

باحث ومترجم وأكاديمي
َّ
درس في جامعات أملانيا
وسويسرا .ترجم أكثرمن 50
ً
عمل إلى األملانية ،بما فيها
أعمال نجيب محفوظ ،وعبد
الرحمن منيف ،وصنع هللا
إبراهيم ،وإبراهيم الكوني،
وغسان كنفاني .حازجوائز
تقديرية عدة من جامعة
الدول العربية واملجلس
األعلى للثقافة ومجلس
مدينته بيرن (سويسرا).

طبيب ومترجم وكاتب ّ
أستاذ ورئيس قسم الترجمة أستاذ علوم اللغة في املعهد
متفرغ
ناشرة ومحررة معروفة
ً
(العربية-اإلنجليزية-األردية)
العالي للعلوم اإلنسانية بتونس
للعمل الثقافي .عمل نائبا
بإسهاماتها في نشراألدب
ً
بكلية اللغة العربية في الجامعة وجامعة تونس االفتراضية،
ملديرسلسلة «ترجمان»،
مترجما إلى
العربي املعاصر
ّ
اإلسالمية ،باكستان .من
وعضو فريق البحث في «تحليل
وأدارفصلية تبين ،وكان
اإلنكليزية .عملت في مجاالت
رئيس تحريرمجلة جسور
أعماله أغراض تعلم اللغة
الخطاب» و«الخطاب وبالغة
التدريس والطباعة والنشر
املعنية بالترجمة ،ومدير
العربية لدى الباكستانيين
التداول» بجامعة منوبة .يرأس
قبل أن تؤسس مع زوجها
قسم التأليف والترجمة
وعلم اللغة ،ومن ترجماته
تحريرمجلة ميزان الترجمة،
الكاتب العراقي صموئيل
ًّ
ً
بوزارة الثقافة السورية .من
التعايش السلمي مع غير
ويعمل خبيرا لغويا بمعجم
شيمون مجلة بانيبال ،التي
َُ َ
ُت ّ
َّ
ترجماته :الجماعات املتخيلة ،املسلمين ،وشوراد الفكر
الدوحة التاريخي للغة العربية.
عد واحدة من أهم املنصات
مهتم بتطبيقات ْ
الثقافية العاملية لترجمة األدب والترجمة واإلمبراطورية،
(محمد إقبال) .
علمي
العربي املعاصرونشره .حازت وموقع الثقافة ،وتأمالت في
اللسانيات والسيميولوجيا،
جوائزعدة آخرها جائزة الشيخ املنفى ،والنظرية النقدية:
وأنجزالعديد من البحوث
حمد للترجمة والتفاهم الدولي مدرسة فرانكفورت،
فيهما.
ً
تقديرا إلنجازات مجلة بانيبال .وأوهام ما بعد الحداثة.

الجلسة الخامسة ()7:30 – 6:00

نقاش مفتوح حول إشكاالت الترجمة األدبية من العربية إلى اإلنكليزية
روجر آلن

بول ستاركي

أليس غوثري

توني كولدربانك
استراحة قهوة ()10:45 - 10:30

روجرآلن

بول ستاركي

أستاذ األدب العربي والفكراالجتماعي واألخالق أستاذ األدب العربي ،ورئيس قسم اللغة
املقارنة ،ورئيس قسم لغات وحضارات الشرق العربية ،ومديرمعهد الدراسات الشرق
األدنى في جامعة بنسلفينيا ً
أوسطية واإلسالمية في جامعة د َ ْم ً
سابقا .تتركز
سابقا.
ِر
اهتماماته البحثية ً
ً
حاليا على األدب العربي
نشرأعمال كثيرة منها كتاب األدب العربي
وإعادة تقييم األعمال األدبية في ضوء تعقيدات
الحديث ،وترجم روايات إلدوارد الخراط وصنع
ما بعد-الكولونيالية .نشرالكثيرمن األبحاث
هللا إبراهيم ورشيد الضعيف وعدنية شبلي
والترجمات ،باإلضافة إلى دراسة موسعة عن
الرواية العربية ومختارات من الكتابات النقدية .ومنصورة عزالدين .من أواخرأعماله ترجمة
روايتي مدونة ختم السلطان ،والقوقعة.

أليس غوثري

توني كولدربانك

ّ
ومنظمة فعاليات ثقافية
مترجمة ومحررة ِ
مستقلة ومختصة باألدب واإلعالم العربيين
املعاصرين .عملت باحثة ومديرة مشاريع في
منظمة «أدب عبرالحدود» (غيرالربحية)،
ومترجمة مقيمة في «مركزالكلمة الحرة»،
وتعمل منذ العام  2015على تنظيم وإنتاج
القسم األدبي من مهرجان ّ
شباك اللندني
املتخصص بالفنون واآلداب العربية.

مترجم وأكاديمي ومديراملجلس الثقافي البريطاني
في ليبيا ً
حاليا .مهتم باألدب العربي املعاصر،
وترجم العديد من أعمال نجيب محفوظ،
وصنع هللا إبراهيم ،وميرال الطحاوي ،ويوسف
املحيميد إلى اإلنكليزية .من أواخرأعماله
أصوات جديدة من الجزيرة العربية ،الجزء
األول -القصة القصيرة (اختياروترجمة وتحرير
باملشاركة).

اليوم الثاني
الخميس  14كانون األول /ديسمبر 2017

الجلسة السادسة ()10:30 – 9:00

إشكاالت الترجمة الفورية والقانونية في المنظمات الدولية
مديرة الجلسة :فريال فياللي

«المترجم والترجمان :الترجمة بين أثر الكتابة وتأثير الخطابة»
محمد الديداوي

«الترجمة الفورية العربية في األمم المتحدة»
عهد سبول

«ترجمة المصطلحات القانونية إلى العربية في منظمة األمم المتحدة :طبيعتها وتحدياتها»
إسماعيل ملوكي

نموذجا»
«إشكالية الترجمة القانونية في المنظمات الدولية :االتحاد األوروبي
ً
عبد الحفيظ أوسكين

«صعوبات ترجمة اسم العلم في الوثائق القضائية»
جمال قوي
استراحة قهوة ()11:00 - 10:30

فريال فياللي

محمد الديداوي

عهد سبول

رئيسة األكاديمية الجزائرية
للترجمة وعميدة كلية اآلداب
واللغات بجامعة الجزائر.2
مترجمة معتمدة (عربي-
فرن�سي-انكليزي) واملديرة
املسؤولة عن مجلة اآلداب
واللغات .من أبحاثها «تحليل
تقويمي لترجمة إيديولوجية
الخطاب العسكري
االستعماري الفرن�سي إلى
اللغة العربية» ،و»ملحمة
الصراع من أجل الصمود أمام
االنسالخ االستيطاني».

خبيردولي وباحث أكاديمي في
الترجمة واملصطلح وله عدة
مؤلفات فيهما ،منها الترجمة
والتواصل :دراسات تحليلية
عملية إلشكالية االصطالح
ودور املترجم ،ومفاهيم
الترجمة :املنظور التعريبي
ً
مترجما
لنقل املعرفة .عمل
ومر ً
اجعا ورئيس قسم الترجمة
العربية بمكتبي فيينا وجنيف
في األمم املتحدةَّ .
درس في
مدرسة الترجمة بجامعة
ً
ً
جنيف ،وكان أستاذا زائرا في
العديد من الجامعات.

أستاذ بمدرسة امللك فهد
مترجمة ومحررة ومراجعة
العليا للترجمة ،طنجة،
ومديرة إدارة املؤتمرات في
األمم املتحدة ،جنيف .أدارت ومديرمشارك في موقع رابطة
الترجمة .من ترجماته كتاب
فرق املحررين واملترجمين
الغولف :الفيدرالية امللكية
التحريريين والشفويين.
للغولف (من الفرنسية إلى
متخصصة في إدارة مشاريع
اإلنكليزية) ،ووثائق اللقاء
املصطلحات بالتعاون مع
الدولي في ليبيا حول «القادة
منظمات ومؤسسات دولية،
مثل :منظمة األغذية والزراعة ،الدينيين األفارقة :األديان من
أجل السالم» (من العربية إلى
وجامعة الدول العربية،
الفرنسية) ،وشارك في ترجمة
واملعهد االتحادي األملاني.
كتاب بول ريكور في الترجمة
(من الفرنسية إلى العربية).

إسماعيل ملوكي

عبد الحفيظ أوسكين

جمال قوي

أستاذ التعليم العالي بكلية
الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة وهران  2الجزائر،
ونائب مديرمركزالدراسات
واألبحاث في العلوم
االجتماعية التابع للجامعة.
من ترجماته :أخالقيات علم
األحياء ،والقانون في مواجهة
الطقوس ،وأطروحة روزلين
لوتورون ،وقاموس العبارات
القانونية (التيني  -عربي).

عال بجامعة
أستاذ تعليم ٍ
قاصدي مرباح ،الجزائر،
ومديرمخبرالبحث في اللغة
واألدب اإلنكليزي والترجمة
وإنتاج املعرفة .زميل جامعة
يونيسا بريتوريا بجنوب
إفريقيا .ومترجم تحريري
وفوري معتمد لدى وزارة
العدل الجزائرية .له العديد
من املقاالت الدولية املحكمة
وفصول الكتب املنشورة في
الجزائروالخارج.

الجلسة السابعة ()12:30 – 11:00

إشكاالت الترجمات اإلخبارية والسمعبصرية
مديرة الجلسة :نصيرة إدير

«الترجمة وإشكالية التحريف في الخطاب اإلعالمي والسياسي»
إدريس مقبول

«ترجمة عناوين األخبار السياسية عن صحافة االحتالل اإلسرائيلي»
أحمد عياد

«تحرير الترجمة السمعية-البصرية :نحو دليل لترجمة األفالم الوثائقية إلى العربية»
أم المؤمنين الشيباني

عربيا»
«نحو توطين دراسات الترجمة السمعبصرية
ًّ
محمد جمال

«نحو عهد جديد للمصادر اإلصالحية :دراسة لألفعال والمصادر العربية المختصة في مجال المعلوماتية»
نزار غزاوي
استراحة غداء ()2:30 - 12:30

نصيرة إدير

إدريس مقبول

أحمد عياد

أستاذة الترجمة في كلية اآلداب أستاذ مشارك متخصص في
أستاذ دراسات الترجمة
واللغات األجنبية في جامعة
اللسانيات التداولية وتحليل
ورئيس دائرة اللغة اإلنكليزية،
ّ
مولود معمري ،تيزي-أوزو،
ابن
مركز
مدير
الخطاب.
ومنسق برنامج املاجستير
الجزائر .لها أبحاث عديدة
غازي للدراسات واألبحاث
في الترجمة التحريرية
في مجالي الترجمة وعلم
االستراتيجية ،وعضو مجلس
املصطلح خاصة املصطلحية
والشفوية في كلية اآلداب -
أمناء املركزالدولي للدراسات
االجتماعية.
جامعة القدس ،فلسطين
واألبحاث العلمية والتربوية
املحتلة .له عدة أبحاث في
بباريس ،وحائزالجائزة
مجال دراسات الترجمة،
العربية في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية .له عدة مؤلفات وال سيما ترجمة الخطاب
منها :ما وراء السياسة ،ومنهج السيا�سي ما بين اللغات
التقريب الداللي والتداولي
العربية واإلنكليزية والعبرية.
عند الشاطبي.

محمد جمال

أم املؤمنين الشيباني

نزارغزاوي

باحثة ومترجمة ومحررة في
مترجم دبلوما�سي لدى
أستاذ ومترجم وباحث في
الحكومة الفيدرالية األسترالية .قناة الجزيرة الوثائقية .عملت جامعة مونتريال ،كندا.
باحثة متعاونة في معهد
حصل على مؤهالته العلمية
متخصص في اللغويات
من أستراليا والواليات
دراسات الترجمة ،جامعة حمد والترجمة ومهتم بعلم
املتحدة ومصرّ .
درس
بن خليفة ،ومحررة ومترجمة املصطلحات .تتركزأبحاثه على
صحفية في املركزالثقافي
قضايا مثل علم املصطلح،
الترجمة العربية في أكثرمن
اإلسالمي في الدوحة .قامت
واملصادراملعجمية
جامعة في سيدني ملدة تزيد
عن عشرين ً
بعدة أبحاث ومشاريع منها
واالصطالحية ،وعلم املعاني،
عاما .شارك في
«تحريرالترجمة في قناة
وعلم املعاني اإلدراكي.
عشرات املؤتمرات في أوروبا
الجزيرة» والدليل التحريري
وشرق آسيا وأستراليا ،ونشر
للترجمة في قناة الجزيرة
أكثرمن مئة بحث في مجاالت
الوثائقية.
الترجمة واللغويات والثقافة.

الجلسة الثامنة ()3:45 – 2:30

إشكاالت الترجمة الفلسفية
مدير الجلسة :علي حاكم صالح

نموذجا»
«ترجمة الفكر الفرنسي إلى العربية :ديكارت
ً
عبدالسالم بنعبد العالي

نموذجا»
«الفلسفة والترجمة :ديكارت
ً
سفيان سعد الله

«فنومنولوجيا اإلدراك الحسي لميرلوبونتي :بين الترجمة الحرفية واحترام روح المعنى في ترجمة فؤاد شاهين ظواهرية اإلدراك»
مجدي صالح

أنموذجا»
«إشكالية ترجمة المصطلح الفلسفي :مفهوم الوجود
ً
محمد محجوب

نموذجا»
«ترجمة الفلسفة المعاصرة ،رهان األسلوب ،نص المحايثة :حياة ...لجيل دولوز
ً
عادل حدجامي

علي حاكم صالح

عبد السالم بن عبد العالي

أكاديمي ومترجم يعمل أستاذا كاتب ومترجم وأستاذ بكلية
في جامعة ذي قار ،العراق .من اآلداب في جامعة الرباط،
مؤلفاته املجتمع الالاجتماعي ،املغرب .من مؤلفاته :الفلسفة
السياسية عند الفارابي،
واأليديولوجيا وتمثيالتها
وأسس الفكرالفلسفي
الفلسفية في الفكرالعراقي
املعاصر ،وحوارمع الفكر
الحديث؛ ومن ترجماته
الفلسفي الفرن�سي ،والفكر
(باالشتراك مع حسن ناظم)
التلمذة الفلسفية ،وطرق
الفلسفي في املغرب .من
ترجماته :درس السيميولوجيا
هيدغر ،ونقد استجابة
القارئ :من الشكالنية إلى ما (بارت) ،ونحو فكرمغاير (عبد
الكبيرالخطيبي) ،وأتكلم جميع
بعد البنيوية.
اللغات (ع .الفتاح كيليطو)،
والرمزوالسلطة (بورديو).

عادل حدجامي

سفيان سعد هللا

مجدي صالح

محمد محجوب

أستاذ الفلسفة الحديثة
واملعاصرة .له عدة مؤلفات
منها :إشكالية العقل والدين
عند ديكارت ،واختبارات
فلسفية .ترجم ً
عددا من
الكتب منها :قواعد لتوجيه
الفكر (ديكارت) ،والنموذج
والتجربة.

أستاذ الفلسفة الحديثة
واملعاصرة بجامعة حلوان،
مصر ،وأستاذ زائربقسم
الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة
الكويت .متخصص في الفلسفة
الحديثة واملعاصرة ،وحائز
جائزة الدولة للتفوق في العلوم
االجتماعية  -مصرعام .2015
له العديد من الكتب واألبحاث
باللغة العربية والفرنسية،
منها هابرماس :الرد على
خصوم الحداثة ،والتطور
لدى فالسفة اإلسالم.

مفكروأكاديمي وأستاذ التعليم أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة
العالي في جامعة تونس.
محمد الخامس ،الرباط.
مختص بالتأويلية وتاريخ
متخصص في الفكرالفرن�سي
الفلسفة ونظريات الترجمة،
املعاصر ،وحازجوائزعدة من
ومهتم بمسألة القراءة والتلقي.
بينها جائزة املغرب الكبرى
أصدرعدة كتب ومقاالت في
للكتاب سنة  .2013صدرت له
تاريخ الفلسفة اليونانية
دراسات عديدة بالعربية
والعربية واألملانية .كما اهتم
والفرنسية ،منها جيل دولوز:
بالترجمة ونشرعدة نصوص
فلسفية أساسية منها محاولة عن الوجود واالختالف .من
في أصل اللغات (روسو)،
ترجماته سبينوزا :فلسفة
وتحقيق في الذهن البشري
عملية.
(هيوم) ،ومقاالت ومحاضرات
في التأويلية (ريكور).

