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جدول مختصر ألعمال المؤتمر
اليوم األول (السبت  7كانون األول /ديسمبر )2018
8:15-8:00

كلمة د .محمد األحمري  -مدير منتدى العالقات العربية والدولية

9:45-8:15

الجلسة األولى :إشكاالت الترجمة العربية/الروسية

10:00-9:45

استراحة قهوة

12:00-10:00

الجلسة الثانية :إشكاالت الترجمة العربية ولغات مختارة:
البرتغالية والصينية واألوزبكية والمليالم والصومالية والبهاسا

2:30-12:00

استراحة غداء

4:00-2:30

الجلسة الثالثة :إشكاالت الترجمة األدبية

4:15-4:00

استراحة قهوة

6:00-4:15

الجلسة الرابعة :إشكاالت الترجمة في اإلسالميات

6:15-6:00

استراحة قهوة

7:30-6:15

الجلسة الخامسة:
الترجمة بين دقة المفردة وسالسة النص والتحدي الثقافي للغة الهدف
اليوم الثاني (األحد  8كانون األول /ديسمبر )2019

10:00-8:00

الجلسة السادسة :معجميات

2:30-10:00

حفل جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

4:00-2:30
4:15-4:00

الجلسة السابعة:
الترجمة وإشكاالت االنتحال وحقوق الملكية الفكرية
استراحة قهوة
الجلسة الثامنة:

5:45-4:15

إسهامات المترجمين العرب في حركة النهضة
وإشاعة الديمقراطية وحقوق اإلنسان

اليوم األول
السبت  7كانون األول /ديسمبر 2019
الجلسة األولى

إشكاالت الترجمة العربية/الروسية
مقرر الجلسة :حنان فياض
()9:45 - 8:00
«العالقات الثقافية الروسية/العربية –تاريخ موجز»
أوليغ بافيكين

«إشكاالت الترجمة من الروسية»
عبد الله ح ّبه

«قاعدة المعلومات لألخبار والمواضيع الواردة في كتب التأريخ»...
ديمتري ميكولسكي

«حول خصوصيات ترجمة األعمال المغاربية من العربية إلى الروسية»
أولغا فالسوفا

«هموم الترجمة العربية/الروسية»
نزار عيون السود

استراحة قهوة ()10:00 - 9:45

أوليغ ميترافانوفيتش بافيكين

مترجم وديبلوما�سي سابق ورئيس لجنة العالقات الخارجية التحاد أدباء روسيا حاليا .ترجم إلى الروسية
أعماال ملحمود صالح الجابري (تونس) ،ومصطفى الفا�سي (الجزائر) ،وأحمد إبراهيم الفقيه (ليبيا)،
وعبده خال (السعودية) .يتركزجهده حاليا على ترميم عالقات روسيا الثقافية بالبلدان العربية.

عبد الله ح ّبه

مترجم وباحث وصحافي .من أعماله« :ملاذا أطفأ تولستوي جمرة إبداعه األدبي؟» ،و«حول ترجمة
ومآس صغيرة (بوشكين)،
أعمال تشيخوف إلى العربية»؛ ومن ترجماته ( 64كتابا) :رحلة إلى أرضروم
ٍ
وحكايات (ليف تولستوي) ،وقصص مختارة (ألك�سي تولستوي) ،وقصص ومسرحيات (تشيخوف)،
والسفينة البيضاء (إيتماتوف) ،وقصص الدون (شولوخوف) ،وفتيان الزنك (سفيتالنا
أليكسييفتش).
ديمتري ميكولسكي

ّ
ّ
ّ
ّ
الروسية منذ
ألكاديمية العلوم
االجتماعية ومعهد االستشراق التابع
أكاديمية العلوم
باحث ومترجم في
عام  .1993تتركزاهتماماته البحثية في التأريخ اإلسالمي وله فيه أكثرمن  185بحثا ،منها نثراملسعوديّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في
العربية
اإلسالمية للقرنين التاسع والعاشر للميالد ،والثقافة
العربي
و كتب التأريخ
مروج الذهب للمسعوديّ.

أولغا أليكساندرفنا فالسوفا

مترجمة وباحثة ومستشارة أدب شمال إفريقيا سابقا واملشرفة على موقع األدب العربي الحديث
( )http://arablit.ruحاليا .من ترجماتها إلى الروسية :عودة الطائر (معين بسيسو) ،والخبز الحافي
(محمد شكري) ،والحوات والقصر (الطاهر وطار) ،وبان الصبح (عبد الحميد بن هدوقة)؛ ومن
دراساتها« :تراث باختين في النقد.»...
نزار عيون السود

مترجم وأستاذ في جامعتي دمشق والقلمون ومستشار الترجمة في وزارة الثقافة السورية .من ترجماته
عن الروسية :دوستويفسكي –دراسات في أدبه وفكره ،وشخصية دوستويفسكي ،والقصة القصيرة
الروسية الساخرة ،ودراسات في األدب واملسرح ،وتاريخ الديالكتيك ،وكل جيش الكرملين –تاريخ
روسيا املعاصر.

الجلسة الثانية

إشكاالت الترجمة العربية ولغات مختارة:
البرتغالية والصينية واألوزبكية والمليالم والصومالية والبهاسا

مقرر الجلسة :خالد أرن
()12:00 - 10:00
«الترجمة من العربية إلى البرتغالية :حالة الفلسفة اإلسالمية في العصور الوسطى»
كاتارينا بيلو

«إشكالية المثاقفة :التعريب والتغريب في الترجمة العربية/الصينية»
تشانغ هونغ بي (زاهرة)

«إشكاالت الترجمة العربية/األوزبكية»
أشرف أحميدوف

«اإلشكاالت التي يواجهها المترجم من العربية إلى المليامية»
جابر العمري

«الترجمة من الصومالية إلى العربية :إشكالية المصطلحات والمفردات»
الشافعي ابتدون

«ترجمة الشعر إلى اللغة اإلندونيسية ومدى أهميتها في فهم أصالة التراث العربي»
مشفق الرحمن
استراحة غداء ()2:30 - 12:00

كاتارينا بيلو

مترجمة وباحثة وأستاذ الفلسفة املشارك في الجامعة األميركية في القاهرة .تتركزاهتماماتها البحثية على
الفلسفتين اإلسالمية (ابن رشد وابن سينا) واملسيحية (توما األكويني) في القرون الوسطى .من ترجماتها
إلى البرتغالية :املدينة الفاضلة (الفارابي) وفصل املقال (ابن رشد) وأثولوجيا أرسطوطاليس ،وتعمل
حاليا على ترجمة تهافت الفالسفة (الغزالي).
تشانغ هونغ بي (زاهرة)

كاتبة ومترجمة وأكاديمية وعميد كلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات الدولية ببكين .من
مؤلفاتها :النصوص األدبية العربية في العصرين الحديث واملعاصر؛ ومن ترجماتها إلى العربية:
الحب في الجناح الغربي ،والزهرات الذابالت الثالث؛ وإلى الصينية ضحى اإلسالم (أحمد أمين)،
وأجزاء من كتاب ألف ليلة وليلة ،ورواية املجوس (إبراهيم الكوني).
أشرف أحميدوف

مؤرخ ومترجم وأستاذ في قسم تاريخ العلوم والثقافة في أكاديمية العلوم في طشقند ،أوزبكستان.
تتركز اهتماماته البحثية في ترجمة النتاج العلمي للخوارزمي والبيروني وبقية علماء آسيا الوسطى،
وإيضاح دورهم في تاريخ تطور العلوم اإلنسانية .ترجم إلى األوزبكية :أبو ريحان البيروني :أعمال
مختارة (املجلدات  3و 5و ،)6ومحمد بن مو�سى الخوارزمي :أعمال مختارة في الرياضيات والفلك
والجغرافيا.
جابر العمري

مترجم وأكاديمي ورئيس قسم البحوث والدراسات العربية في كلية بي .تي .إم .الحكومية ،بيرينتالمنا،
كيراال ،الهند .ترجم أعماال كثيرة من امللياملية إلى العربية ،منها قصة إن .موناهانن «ياسين نزارأحمد»؛
ومن العربية إلى املليامية مسلسل عمر ( 30حلقة).

الشافعي ابتدون

كاتب وصحافي ومترجم .من أعماله الفيدرالية في الصومال :أطماع التقسيم وتحديات الوحدة،
والخليج وتركيا :الالعبون الجدد في القرن اإلفريقي .مخرج وسيناريست الفيلم الوثائقي عن الصومال
أمهات تحت الشمس ،وشارك في إخراج الفيلم الوثائقي [الصوماليون] العالقون في اليمن.

مشفق الرحمن

مترجم ومحرر وأستاذ اللغة العربية ورئيس قسم التربية والتعليم ومرشد طالب اللغة العربية في
جامعة النقاية للعلوم اإلسالمية ،ماليزيا .سكرتير تحرير مجلة هجرة ونشرة املفكرة ،ومحرر منتدى
الترجمة والتأليف والنشر لدار اللغة العربية والفقه السلفي .ترجم تسعة كتب عربية (قصة وشعر
وسيرة) من العربية إلى اإلندونيسية.

الجلسة الثالثة

إشكاالت الترجمة األدبية
مقرر الجلسة :بسام شوي تشينغ قوه
()4:00 - 2:30
«الجسدانية في الرواية النسائية»
ميرال الطحاوي

تفكيكيا :الخطاب النسوي نموذجا»
«الترجمة
ً
نور الحريري

«مشكالت ترجمية»
لوك ليفغرين

«ناظم حكمت في اللغة العربية :دراسة تقييمية كم ًا ونوع ًا»
محمد حقي صوتشن

«في ترجمة السيرة العالمية لثربانطيس :إدريس الجائي نموذجا»
هدى المجاطي

استراحة قهوة ()4:15 - 4:00

ميرال الطحاوي

روائية وباحثة وأستاذ األدب العربي املشارك في جامعة والية أريزونا ،الواليات املتحدة .من رواياتها:
الباذنجانة الزرقاء ،وبروكلين هايتس؛ ومن أعمالها البحثية «الصحراء في الرواية العربية الحديثة:
دراسة مقارنة (إبراهيم الكوني /عبد الرحمن منيف)» ،و«الكتابة خارج الحرملك» ،و«األدب العربي
وتحديات الترجمة» ،و«الكتابة النسائية العربية».

نور الحريري

مهندسة ومترجمة وباحثة في الدراسات اآلنغلوفونية والجندرية في جامعة غوته ،أملانيا .حازت جائزة
القصة القصيرة من املعهد األوروبي للبحر األبيض املتوسط ( .)٢٠١٦من ترجماتها مفترق الطرق:
ّ
ّ
اليهودية ونقد الصهيونية (جوديث بتلر)ُ ،
والتحول الشخ�صي (جوزيف
وس ُبل النعيم :امليثولوجيا
كامبل).

لوك ليفغرين

أستاذ اللغة العربية والترجمة والعميد املقيم في كلية ماذر هاوس ،جامعة هارفارد .تتركز اهتماماته
البحثية في الرواية العربية في عصر النهضة (سليم البستاني وجرجي زيدان وفرح أنطون) والرواية
العربية املعاصرة .من ترجماته روايات تمراألصابع وحدائق الرئيس (محسن الرملي) ويا سالم (نجوى
بركات) وساعة بغداد (شهد الراوي).

محمد حقي صوتشن

مترجم وباحث ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة غازي ،أنقرة ،تركيا .ترأس لجنة إعداد مناهج
اللغة العربية في مدارس تركيا ،ويشرف على ورشات عمل الترجمة التحريرية والشفوية .من ترجماته
إلى التركية :كزهر اللوز أو أبعد (محمود درويش) ،وهذا هو اسمي (أدونيس) ،وطوق الحمامة (ابن
حزم األندل�سي) ،وكتاب الحب (نزارقباني) ،وقنديل أم هاشم (يحيى حقي).

هدى المجاطي

باحثة وأكاديمية ورئيسة رابطة كاتبات املغرب (فرع طنجة) .تتركز اهتماماتها البحثية في الحياة
الثقافية شمال املغرب .من أعمالها الحياة الثقافية في شمال املغرب من خالل الصحافة املكتوبة
.1956-1912

الجلسة الرابعة

إشكاالت الترجمة في اإلسالميات
مقرر الجلسة :أسامة شفيع السيد
()6:00 - 4:15
«أسماء الله الحسنى في ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية»
سعد مصلوح

«قراءة في ترجمات المصطلحات الفقهية واألصولية»
محمد أحمد سراج

«ترجمة األلفاظ اإلسالمية وإشكالية هدم العالم التصوري :مقاربة داللية تأويلية»
إدريس مقبول

«لوشيرة ...ونهاية الوجود اإلسالمي بإيطاليا في القرن الثالث عشر»
أحمد الصمعي

«ترجمة صفات الله تعالى في القرآن الكريم إلى اإلنكليزية بين التأويل واإلثبات»
رمضان حسن النجار
استراحة قهوة ()6:15 - 6:00

سعد مصلوح

باحث ومترجم وناقد وأستاذ الصوتيات والدراسات اللغوية في عدد من الجامعات العربية .من أعماله:
«في البالغة والتكافؤ النحوي بين العربية واإلنجليزية والروسية» ،والتفصيل في إعراب آي التنزيل
(ستة عشرمجلدا) ،وفي اللسانيات والنقد :أوراق بينية؛ ومن ترجماته :في نظرية الترجمة :اتجاهات
(إدون غنتسلر).
معاصرة ِ
محمد أحمد سراج

أستاذ الدراسات اإلسالمية في جامعة القاهرة وأستاذ الدراسات العربية في الجامعة األميركية في
القاهرة .من أعماله« :عالقة التأثير بين الفقه اإلسالمي والقانون اإلنجليزي» ،والفقه اإلسالمي بين
النظرية والتطبيق ،وأحكام التركات واملواريث في الفقه اإلسالمي؛ ومن ترجماته :تاريخ القانون
(نول كولسون).
اإلسالمي ِ
إدريس مقبول

أستاذ اللسانيات التداولية وتحليل الخطاب .مدير مركز ابن غازي للدراسات واألبحاث االستراتيجية،
وعضو مجلس أمناء املركز الدولي للدراسات واألبحاث العلمية والتربوية بباريس .من أعماله :ما وراء
السياسة ،ومنهج التقريب الداللي والتداولي عند الشاطبي ،وسيبويه معتزليا .حائزالجائزة العربية
في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
أحمد الصمعي

مترجم وباحث وأستاذ اللغة واآلداب اإليطالية في الجامعة التونسية .من أعماله :اسم الوردة ومقبرة
ً
براغ والعدد صفروأن نقول ال�شيء نفسه تقريبا والسيميائية وفلسفة اللغة وجزيرة اليوم السابق
(أمبرتو إيكو) ،وخرافات إيطالية (إيطالو كالفينو) ،واألترسكيون (برونو داغوستينو) .ستصدر له
قريبا ترجمة كتاب أمبرتو إيكو من الشجرة إلى املتاهة :دراسة في تاريخ العالمة والتأويل.
رمضان حسن النجار

أستاذ لغويات وترجمة في كلية اآلداب جامعة القاهرة .تتركز اهتماماته في بحوث اللغويات التطبيقية
واملقارنة والترجمة (خصوصا ترجمات القرآن والحديث) .من أعماله :مقاربة وظيفية لترجمة بعض
الصور التجسيمية في القرآن إلى اإلنجليزية.

الجلسة الخامسة

الترجمة بين دقة المفردة وسالسة النص والتحدي الثقافي للغة الهدف
مقرر الجلسة :ريم الربضي
()7:30 - 6:15
«مفارقات الترجمة من العربية وإليها»
نوفل نيوف

«إسكافي الترجمة»
دوان موسى الزبيدي

«الترجمة رهانا إلصالح اللغة العربية وتأسيس االختالف»
حسن أوزال

«الترجمة المقارنة واالستئناس»
معاوية عبد المجيد

«ترجمة النص الفلسفي بين تحري الدقة ولزوم سالسة النص ...شعرية الترجمة لميشونيك»...
نجيب طوايبية

«الترجمة والثقافة»
أحمد قيسامي مباركي

نوفل نيوف

أديب ومترجم وإعالمي وأستاذ اللغة الروسية والترجمة والنقد األدبي في جامعات سورية وروسيا
وليبيا والجزائر .من أعماله :مسودات القلب (شعر) ،وأناجيل الخراب (رواية) ،وروسيا من الداخل
(دراسات سياسية)؛ ومن ترجماته :الضيف الحجري (بوشكين) ،وقلب كلب (ميخائيل بولغاكوف)،
وكتاب الجنون (ليونيد أندرييف) ،وتشيخوف في حياتي (ليديا أفيلوفا).
دوان موسى الزبيدي

باحث ومدقق لغوي وإعالمي ومدرس لغة عربية .من أبحاثه «لهجة بني تميم وأثرها في القرآن الكريم»؛
ومن كتبه :لغتنا واإلعالم :مشكالت وحلول ،والترجمة إلى العربية :مشكالت وحلول ،وتعليم لغة
القرآن :مشكالت وحلول.

حسن أوزال

كاتب ومترجم وعضو اتحاد كتاب املغرب .من مؤلفاته :تضاریس فكریة ،ونحو فلسفة محایثة،
ومنطق الفكر ومنطق الرغبة؛ ومن ترجماته :حكمة الحداثیین ،أنطولوجیا الحاضر ،والجنس
والوعي االخالقي ،في نقد التحلیل النف�سي الفرویدي .سیصدر له قریبا تأمالت فلسفیة وفي العیش
بصحبة الفلسفة.
معاوية عبد المجيد

مترجم عن اإليطالية واإلسبانية واملشرف املشارك على مدونة املقهى الثقافي اإليطالي .من ترجماته
عن اإليطالية ضمير السيد زينو (إيتالو سفيفو) ،وابنة البابا (داريو فو) ،والشعلة الخفية للملكة
لوانا (أمبرتو إيكو) ،وكلهم على حق (باولو سورنتينو)؛ وعن اإلسبانية رباعية مقبرة الكتب املنسية
(كارلوس زافون) .حائزجائزة الشيخ حمد التشجيعية.
نجيب طوايبية

مترجم وأستاذ لغة فرنسية ومسؤول نشر ومدير مؤسسة «نتاج لألبحاث والترجمة» ،الجزائر .من
ترجماته إلى الفرنسية :قاموس األسماء العربية؛ وإلى العربية :مزرعة أمزيان ،والربيع العربي :هل
كان مؤامرة؟

أحمد قيسامي مباركي

أستاذ اللغويات والترجمة والترجمة الفورية وعضو لجنة البحث العلمي في قسم الترجمة بجامعة
غرناطة ،إسبانيا.

اليوم الثاني
األحد  8كانون األول /ديسمبر 2019
الجلسة السادسة

معجميات
مقرر الجلسة :صفاء جبران
()10:00 - 8:00
«القواميس السياقية»
رفعت عطفة

َّ
والمتوقع»
«المعجم العربي والترجمة :الواقع
حسن حمزة

«معجم الدوحة التاريخي وأثره في كشف أخطاء الترجمة»...
عبد الجواد الحردان

«المعجمية المعتمدة على المدونات الحاسوبية :دراسة في معجم الدوحة التاريخي»
شهرزاد خلفي

«دور المدونات النصية في بناء المعاجم السياقية ورهاناتها المعرفية والرقمية»
(تجربة قاموس المعاني أنموذجا)
خالد اليعبودي

«دور الوحدات اللسانية الذرية والتعبيرات المتعددة المفردات في تطوير دقة وسالسة النص المترجم»..
(أوجه القصور في معجمي «غوغل» و«ريفرسو»)
عز الدين غازي
حفل جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي ()2:30 - 10:00

رفعت عطفة

كاتب ومترجم وأستاذ األدب والتاريخ والثقافة اإلسبانية في جامعات سورية وإسبانيا وفرنسا واملكسيك
والدول العربية .من ترجماته :دون
كيخوت ِد ال مانتشا (ثربانتس) ،وقصائد حب (لوركا) ،ونعيشها
ِ
لنرويها وذكرى عاهراتي الحزينات (ماركيز) ،وكتاب التساؤالت (نيرودا) ،والبيت األخضر (ماريو
فارغاس يوسا) ،ومملكة البهائم ومملكة التنين الذهبي (إيزابيل الليندي) ،وليل تشيلي ورجال
التحري املتوحشون (روبرتو بوالنيو) .
حسن حمزة

أستاذ فخري في جامعة ليون ،فرنسا ،ومدير مكتب املعجمية واملصطلحية والقاموسية والترجمة
العربية ،ونائب رئيس املجلس العلمي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،ورئيس برنامج اللسانيات
واملعجمية العربية بمعهد الدوحة للدراسات العليا .نشروترجم أكثرمن ثمانين بحثا.

عبد الجواد الحردان

«س ْوتجي إمام» ،تركياَّ .
مترجم وأستاذ أصول الفقه واملناهج في جامعة ُ
أعد مناهج تعليم اللغة العربية
ِ
ودر َسها ،ويعمل حاليا مترجما من التركية والعثمانية إلى العربية .له نحو عشرين ً
للناطقين بغيرها َّ
كتابا
وعشرات األبحاث واملقاالت ،وترجم عدة كتب وقصص ،من بينها :أحافظ على أصدقائي الفائزة
بجائزة كتابي.
شهرزاد خلقي

باحثة ومترجمة وأستاذ اللغة الفرنسية والدراسات الترجمية املساعد في جامعة مصطفى اسطمبولي،
معسكر ،الجزائر .تتركز أبحاثها على الترجمة الوصفية واملعجميات الحاسوبية والرقمية ،ومنها:
«املعالجة اآللية اإلحصائية للمدونات الحاسوبية» و«مناهج التحليل اإلحصائي في الدراسات
الترجمية».
خالد اليعبودي

كاتب ومترجم وأستاذ اللسانيات في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،املغرب ،ورئيس الجمعية
العربية للمصطلحية والترجمة .تتركز اهتماماته البحثية في املعالجة الحاسوبية واملعجميات .من
أعماله :آليات توليد املصطلح ،وبناء املعاجم اللسانية الثنائية ومتعددة اللغات ،واملعجمية
العربية :القضايا واآلفاق.
عز الدين غازي

أستاذ باحث في الهندسة اللسانية واملعجمات الحاسوبية والترجمة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة القا�ضي -عياض ،مراكش ،املغرب .من أبحاثه« :البرمجيات اللسانية في الوطن العربي»،
و«تعليم ومعالجة اللغة العربية آليا ،»...و«هندسة اللغة العربية :تحديات جديدة للتنمية املعرفية
واللغوية» ،و«تكنولوجيا اللغات الطبيعية والترجمة اآللية».

الجلسة السابعة

الترجمة وإشكاالت االنتحال وحقوق الملكية الفكرية
مقرر الجلسة :عبد الله مانهام
()4:00 - 2:30
«حقوق الملكية الفكرية في مجال الترجمة»
جمال شحيد

«إشكالية الكشف اآللي عن االنتحال العلمي في الترجمة والترجمة اآللية»
غسان مراد

«انتقال حقوق الترجمة إلى الورثة»
نور الهندي

«ثالثية الترجمة :معوقاتها والتشريعات المناطة بها»
رانية غانم

استراحة قهوة ()4:15 - 4:00

جمال شحيد

أستاذ األدب الفرن�سي والنقد والترجمة في جامعة دمشق واملعهد العالي املسرحي ،وعضو هيئة تحرير
مجلة جسور ثقافية .من مؤلفاته :الذاكرة في الرواية العربية املعاصرة؛ ومن ترجماته :مارسيل
بروست :الزمن املستعاد واملسرات واأليام والسباعية (بحثا عن الزمن الضائع ،باالشتراك مع
إلياس بديوي) والذاكرة والتاريخ (إدغارموران) .حائزة جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

غسان مراد

أستاذ وباحث في اللسانيات الحاسوبية واإلعالم الرقمي في الجامعة اللبنانية ،ورئيس الفرقة البحثية
في «الترجمة وعلوم اللغة والتواصل» في املعهد العالي للدكتوراه ،فرع اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية .من أعماله :اإلنسانيات الرقمية :ترويض اللغة في سبيل معالجتها آليا ،ودهاء شبكات
التواصل ،وخبايا الذكاء االصطناعي.

نور الهندي

أستاذ مساعد في قسم القانون ،كلية الحقوق ،جامعة العلوم التطبيقية ،األردن .من أبحاثها «انتقال
حقوق امللكية الفكرية إلى الورثة في املعاهدات الدولية».

رانية غانم

صحافية وأستاذة في الجامعة اللبنانية ،كلية املعلومات .تتركز اهتماماتها في علوم املكتبات والتوثيق
واملعلومات الرقمية والبرامج الحاسوبية املتعلقة بها.

الجلسة الثامنة

إسهامات المترجمين العرب في حركة النهضة
وإشاعة الديمقراطية وحقوق اإلنسان
مقرر الجلسة :إيغور جيراسيموف
()5:45 - 4:15
«إغارات على تخوم المعرفة :حول مساهمات المترجمين العرب في حركة النهضة»
ماهر شفيق فريد

«إسهامات المترجمين العرب في حركة النهضة :المترجمون اللبنانيون أنموذجا»
حسين الساعدي وعاطي عبيدات

«الحرية عند رفاعة الطهطاوي بين القانون اإلسالمي والقانون الفرنسي»...
هناء بلجرد

«من ترجمة الحق إلى الحق في الترجمة :مقاربة جينيالوجية للترجمة كخدمة حقوقية»
عبد الصمد الكباص

ماهر شفيق فريد

كاتب ومترجم وأستاذ األدب اإلنكليزي والترجمة بكلية اآلداب جامعة القاهرة .يهتم بالنقد واألدب
وترجم فيهما أكثر من ثالثين ً
كتابا .من مؤلفاته :الواقع واألسطورة :دراسات في األدب املعاصر ،وفي
س  .إليوت  ،واملختار من نقد ت .إس.
األدب والنقد؛ ومن ترجماته :األعمال الكاملة للشاعر ت .إ 
إليوت .حازجائزة الدولة للتفوق في مصر.
حسين الساعدي

مترجم وباحث وصحافي ومدرس ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة أميراملؤمنين في األهواز .له
العديد من البحوث املنشورة في املجالت العلمية.

عاطي عبيات

مترجم وأستاذ مساعد في جامعة الرسول األكرم ،األهواز ،إيران .له ستين بحثا منشورا في مجالت
محكمة .من مؤلفاته :معجم ا املفردات واملصطلحات في وسائل اإلعالم العربية (عربي /فار�سي)،
والنحو في النصوص الدینية؛ ومن ترجماته :موسم الهجرة إلي الشمال ،ورجال في الشمس،
واملستشرقون ودعوى األخطاء اللغویة في القرآن الکریم.
هناء بلجرد

أستاذة وباحثة علمية في اإلسالميات والترجمة العربية/الفرنسية في جامعة رين ،فرنسا .من أعمالها:
«الترجمة إلى العربية :جذور التعريب في الحضارة العربية-اإلسالمية» ،و«املنظمات الدولية وتحديات
الترجمة إلى العربية :تحليل قانوني ولساني» ،وترجمة النصوص ذات الصبغة القانونية :ميثاق األمم
املتحدة أنموذجا.
عبد الصمد الكباص

باحث ومترجم والكاتب العام ملركزاألبحاث الفلسفية باملغرب .من أعماله :الحق في الجسد ،والجسد
والكونية ،والحدث والحقيقة ،وكائن الورق وكائن الشاشة :ميديولوجيا االنتقال الرقمي .ترجم
العديد من نصوص الفكرالغربي مليشال أونفراي وفيليب الكو البارث وجان بودريار.

