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اليوم األول ( 16كانون أول/ديسمبر )2020
الجلسة األولى :إشكاالت الترجمة العربية/الفارسية
(12:00م – 2:00م) بتوقيت مكة المكرمة
اليوم الثاني ( 17كانون أول/ديسمبر )2020
الجلسة الثانية :إشكاالت الترجمة العربية من/إلى اللغات الكورية
والبشتو والسويدية والهوسا
(12:00م1:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
الجلسة الثالثة :كتاب لم يترجم بعد وتنبغي ترجمته
(4:00م – 5:30م) بتوقيت مكة المكرمة
اليوم الثالث ( 18كانون أول/ديسمبر )2020
الجلسة الرابعة :إشكاالت ترجمة الشعر
(12:00م – 1:30م) بتوقيت مكة المكرمة
الجلسة الخامسة :الترجمة واإلشكاالت الجندرية
( 4:00م5:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
اليوم الرابع ( 19كانون أول/ديسمبر )2020
الجلسة السادسة :إشكاالت الترجمة الدينية
( 12:00م – 1:30م) بتوقيت مكة المكرمة
الجلسة السابعة :تنويعات ترجمية
(4:00م5:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
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اليوم األول
( 16كانون أول/ديسمبر )2020

الجلسة األولى
إشكاالت الترجمة العربية/الفارسية
(12:00م – 2:00م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :فاطمة برجكاني
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي87270483146 :

موسى بيدج
ترجمة األدب العربي الحديث إلى الفارسية بين حضور وغياب
صادق خورشا
أنموذجا-
حافظ الشيرازي واستلهامه للتراث الديني“ :قصة يوسف (ع)”
ً
مراوحة بين فنية االستدعاء وإشكالية ترجمة التراث العرفاني
عبد النبي القيم
الترجمة العربية الفارسية
يوسف بكار
أنموذجا
إشكاالت الترجمة العربية -الفارسية :ترجمة رباعيات الخيام
ً
سندس كردآبادي
ترجمة المقامات الفارسية إلى العربية
أنموذجا” :إشكاالت وحلول
“جدال سعدي مع المدعي
ً
عاطي عبيات
نهضة الترجمة في الحضارة (اإليرانية) الفارسية

مقررة الجلسة :فاطمة برجكاني
عضو الهيئة التعليمية في جامعة الخوارزمي (إيران) ،وعضو الجمعية األوروبية لألدب العربي
الحديث ،وأستاذة زائرة سابقة في املعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (اإلنالكو ،باريس).

موسى بيدج
شاعر وقاص ومترجم ورئیس تحریر فصلیة شیراز (نافذة علی األدب اإلیراني باللغة العربیة).
صدرله ً 35
ً
مترجما إلى الفارسية ألبرز كتاب األدب العربي الحديث (من بينهم جبران خلیل
كتابا
جبران ونزار قباني ومحمود درویش وأدونیس) ،وصدر له بالعربیة ً 15
کتابا عن شعراء وکتاب
إیرانیین بارزين.
صادق خورشا
ّ
ً
أستاذ األدب املقارن والترجمة في جامعة العلمة الطباطبائي حاليا ،وأستاذ اللغة الفارسیة في
جامعة اإلسکندریة ورئیس برنامج اللغة الفارسیة للترجمة في جامعة امللك سعود ورئیس قسم
اللغة العربیة في جامعة سوران ً
سابقا .له ما یربو علی  300مقالة مترجمة ومؤلفة ،وً 18
کتابا
ً
ً
ً
ومحققا.
ومؤلفا
مترجما
عبد النبي القيم
باحث وكاتب ومؤلف املعجم املعاصر واملعجم الوجيزواملعجم الكبير [جميعها عربي/فار�سي].
له مقاالت عديدة منها“ :نظرة سوسيولوجية على تاريخ وثقافة الشعب العربي في إيران” و”نقد
القاموس العربي-الفار�سي”؛ ومن كتبه :تاريخ عرب األهواز (باللغتين العربية والفارسية)،
وصعود وأفول الشيخ خزعل ،ومملكة ميسان واألهوازأو األحواز.
يوسف حسين ّ
بكار
ً
ّ
أستاذ النقد األدبي في جامعة اليرموك سابقا ،وعضو مجمع اللغة العربية األردني واملجمع
العلمي الهندي .له ً 80
ّ
الفارسية وآدابها
مؤلفا في األدب والنقد والترجمة والتحقيق ،منها  25في
ّ
والترجمة منها وإليها (أكثرها عن عمر ّ
والرباعيات).
الخيام
سندس كردآبادي
أستاذ مساعد في جامعة آزاد اإلسالمية وعضو جمعية املترجمين اإليرانيين .من أعمالها :معجم
األمثال (إنجليزي-عربي-فار�سي) ،وصورة املجتمع في مقامات بديع الزمان الهمذاني ،واألثر
الفار�سي في شعرأبي نواس ،واألثرالعربي في األمثال الفارسية.
عاطي عبيات
باحث وکاتب ومترجم وأستاذ في جامعة املعلمین في جمهوریة إیران اإلسالمیة .له أکثرمن ثمانین
ً
ً
منشورا في مجالت علمیة محکمة ،وأکثر من  30ترجمة من اللغة العربیة إلی الفارسیة،
بحثا
ّ
العربیة .من ترجماته األخيرة رواية زبد الطين.
وترجمات عدیدة من الفارسیة إلی

اليوم الثاني
( 17كانون أول/ديسمبر )2020

الجلسة الثانية
إشكاالت الترجمة العربية من/إلى اللغات الكورية والبشتو والسويدية والهوسا
(12:00م1:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :رياض المسيبلي
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي84660454868 :

يون أون كيونغ
الترجمة العربية-الكورية وإشكاالت المثاقفة
عبد الجبار بهير
احترافية الترجمة وموضوعيتها بين اللغة العربية ولغة البشتو في أفغانستان
عبد المجيد محمد الثاني
إشكالية الترجمة من الهوسا إلى العربية :من تأصيل المصطلح إلى تحريف المستعار
مصطفى قاعود
الترجمة من العربية للسويدية وبالعكس ال تعكس مكانة اللغة العربية
الجلسة الثالثة
كتاب لم يترجم بعد وتنبغي ترجمته
( 4:00م5:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :حنان الفياض
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي83520493194 :

خالد سالم
ترجمة دراسة عن مؤلف ملحمة إلسيد من منظور مقارن
عماد خلف
كتاب عباس ميالني :الشاه كما أراه
فدوى الهزيني
كتاب إنريك دوسيل 1492 :ومواراة اآلخر :نشأة أسطورة الحداثة

مقرر الجلسة :رياض المسيبلي
باحث في منتدى العالقات العربية والدولية -الدوحة.

يون أون كيونغ
أستاذة ومديرة برنامج اللغة العربية في قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات
األجنبية ،ورئيسة الجمعية الكورية للدراسات اإلسالمية بكوريا الجنوبية .لها ما يزيد على
ً
ً 90
منشورا ،منها “دراسة في أصل املعاجم العربية ً
ً
تركيزا على كتاب العين” ،ومن
مؤلفا وبحثا
ترجماتها العربية/الكورية :تاريخ كوريا وثقافتها ،ومعجم مصطلحات الحضارة اإلسالمية .1
عبد الجبار بهير
كاتب وباحث في الشؤون األفغانية ورئيس املركز األفغاني لإلعالم والدراسات .شارك في ترجمة
أول رواية أفغانية (أصحاب املغارة) من البشتو إلى العربية ،وألف العديد من كتب املناهج
الدراسية ونشرالعديد من املقاالت حول الترجمة وثقافة البشتو والعالقات العربية-األفغانية.

عبد المجيد محمد الثاني
باحث ومحاضربجامعة محمود كعت (النيجر) ومترجم من اللغات العربية والهوسا والفرنسية
وإليها .من أعماله الترجمية :تاريخ مملكة دمغرام ،ومرويات أحمد بن حنبل ،وماء بغجا .ترجم
ً
أيضا آراء “فيليب ميريو” في التربية إلى لغة الهوسا.

مصطفى قاعود
مترجم وكاتب وصحافي ومسؤول إعالمي مقيم في السويد .عضو مجلس إدارة “مهرجان ماملو
للسينما العربية” وكاتب عمود في صحيفة سيدسفنسكان .ترجم خمسة كتب أدب أطفال من
السويدية إلى العربية ،وبدأ هذا العام ترجمة األدب الكالسيكي السويدي.

مقررة الجلسة :حنان الفياض
إعالمية وأديبة وأستاذ األدب املشارك في قسم اللغة العربية بجامعة قطر ،واملستشاراإلعالمي
لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي ،ومستشاراللغة واألدب بوزارة الثقافة القطرية.

خالد سالم
كاتب وناقد وأكاديمي مهتم باملسرح ومترجم من اإلسبانية وإليها .من ترجماته إلى العربية:
التكوين والتأليف العربي مللحمة إلسيد اإلسبانية وابن ّ
السراج والجميلة شريفة (من األدب
املوريسكي) ،وآخر كلمات الفيل األبيض ومسرح امليتاتياترو؛ وترجم إلى اإلسبانية بعض
أعمال توفيق الحكيم وجمال الغيطاني.

عماد خلف
أكاديمي وباحث ومترجم من اللغة الفارسية وإليها .من ترجماته إلى العربية :اللغة الشعرية في نثر
الصوفية والعوملة :رؤية إيرانية ،ومجموعات قصص قصيرة ومختارات شعر ومقاالت فكرية
ّ
ونقدية؛ وترجم إلى الفارسية (باالشتراك) مجموعتين قصصيتين لزكريا تامر.

فدوى الهزيتي
أستاذة الترجمة (عربي/إسباني) في قسم الدراسات اإلسبانية في جامعة الحسن الثاني (املغرب)،
وأستاذة زائرة في كلية الترجمة في جامعة كراز (النمسا) .تهتم بسوسيولوجيا الترجمة ومن
أعمالها“ :آفاق املثاقفة في تعليم الترجمة” والفيلسوف والترجمة ومشروع نقض الكولونيالية
في أمريكا الالتينية (قيد اإلصدار).

اليوم الثالث
( 18كانون أول/ديسمبر )2020

الجلسة الرابعة
إشكاالت ترجمة الشعر
(12:00م1:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :امتنان الصمادي
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي82075707903 :

أميرة عبد الحفيظ عمارة
أنموذجا
ترجمة الشعر العبري إلى العربية -قصيدة “شعري” لـ حييم بياليك
ً
يحيى محمد عبد اهلل إسماعيل
المقاربة التفسيرية في ترجمة الشعر العبري
رفعت عطفة
إشكاالت ترجمة الشعر اإلسباني
هادي عميرة
تقنيات ترجمة الشعر العربي العمودي والوزن الشعري اإلنكليزي
الجلسة الخامسة
الترجمة واإلشكاالت الجندرية
( 4:00م5:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :ضياء بورسلي
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي86003744324 :

زهية جويرو
ترجمات النساء للدراسات النسوية :أعمال منظمة مركز المرأة والذاكرة مثا ً
ال
فوزي الهنداوي
المترجمة العربية والتمرد على التابو الذكوري :التحدي والمواجهة في تجربة لطفية الدليمي

ضحى الطالفيح
المترجمات العرب بين وطأة الهوية الجندرية والرغبة في تجاوز المعوقات في البيئة العربية

مقررة الجلسة :امتنان الصمادي
أستاذ مشارك (األدب العربي الحديث واملعاصر ) وعضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية
بجامعة قطر ،وعضو اتحاد الكتاب واألدباء العرب.

أميرة عبد الحفيظ عمارة
باحثة أكاديمية ومدرسة األدب العبري الحديث في كلية اآلداب جامعة املنصورة (مصر) .صدر
لها كتاب ثنائية الخراب والخالص في الرواية العبرية الحديثة ،وترجمة الرواية العبرية الحلم
الرابع.

يحيى محمد عبد اهلل إسماعيل
أستاذ األدب العبري الحديث واملعاصر بجامعة املنصورة (مصر) ،ورئيس سابق لقسم اللغات
الشرقية .له إسهامات عديدة في مجال الترجمة منها :عسكرة التعليم في إسرائيل ،واملتدينون
الجدد في إسرائيل ،والدينيون والعلمانيون في إسرائيل :نحو حرب ثقافية؟

رفعت عطفة
ً
كاتب ومحاضرفي األدب والتاريخ اإلسبانيين ،ومديراملركزالثقافي السوري في مدريد سابقا .صدر
ً
ً
مترجما من اإلسبانية إلى العربية وبالعكس ،منها دون
كيخوت (ثربانتس)،
له أكثر من  70عمال
ِ
والتساؤالت (بابلو نيرودا) ،وقصائد حب (لوركا) ،وذكرى عاهراتي الحزينات (ماركيز)،
والغابة الخضراء (ماريو فارغاس يوسا) ،ومملكة التنين الذهبي ،وخالصة األيام ،وزورو
(إيزابيل ألليندي) ،وغرناطة بني نصر (أنطونيو غاال).
هادي عميرة
مترجم وأكاديمي وشاعر وكاتب ورئيس اتحاد األدباء الدولي فرع تكساس ،الواليات املتحدة.
له عدة مؤلفات منها :جاذبية العقل (رواية) ،وهبة الكلمات (ديوان شعر) ،وابتكار الشعر
املتشعب ،ونظرية «املترجم قرصان العقل» ،ومن ترجماته قطعة ليل.

مقررة الجلسة :ضياء بورسلي
أستاذ مساعد في دراسات الترجمة بجامعة قطروباحثة في االستراتيجيات الثقافية واالجتماعية
واللغوية لتعليم الترجمة.

زهية جويرو
أستاذة تعليم عال ورئيسة قسم اللغة واآلداب العربية في كلية اآلداب بجامعة منوبة (تونس)
ومديرة عامة ملعهد تونس للترجمة .صدر لها العديد من الكتب واملقاالت ،منها :القصاص في
النصوص املقدسة :دراسة تاريخية ،واإلسالم الشعبي.

فوزي الهنداوي
أكاديمي وباحث في الشأن الثقافي وأستاذ مساعد في جامعة بغداد ورئيس تحرير مجلة اللغات
املتخصصة في شؤون الثقافة اللغوية .صدرت له عشرة مؤلفات في حقول اللغة واألدب
واالتصال والترجمة ،وله خمس روايات منشورة.

ضحى صايل الطالفيح
مترجمة وباحثة ومعيدة سابقة في كلية اللغات األجنبية في الجامعة األردنية .لها ترجمات عدة إلى
اللغة العربية من ضمنها روايتي توسل وتغريدة للكاتب السنغافوري عي�سى قمري.

اليوم الرابع
( 19كانون أول/ديسمبر )2020

الجلسة السادسة
إشكاالت الترجمة الدينية
(12:00م1:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :أحمد فال الدين
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي89861155351 :

محمد الديداوي
معضلة االستحالة والتحويل في ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية
محمد بوروايح
مشكلة ترجمة المصطلح الديني :األسباب والحلول
هناء بلجرد

ً
ترجمة ومفهومًا
إشكالیة الفقه والشریعة في اإلسالمیات -

الجلسة السابعة
تنويعات ترجمية
( 4:00م5:30 -م) بتوقيت مكة المكرمة
مقرر الجلسة :حنان الفياض
ﺗﺴﺠﻴﻞ

الرقم التعريفي88403790769 :

جمال شحيد
الترجمة الوسيطة شر يجب أن ينتهي
ياسر سعيد أحمد
أنموذجا
أنساب الترجمة :الترجمة عن لغة وسيطة في نسق عربي  -الضفادع ألريستوفانيز
ً
نجود الربيعي وباربرا بكر ولوفيسا بيرج
الترجمة والمستوى اللغوي في كتب األطفال العربية والسويدية
إيناس سحابو
التقية في التراجم المورسكية والكتابات األلخامية المحظورة

مقرر الجلسة :أحمد فال الدين
باحث وروائي وصحافي وإعالمي ومراسل في قناة الجزيرة -الدوحة.

محمد الديداوي
ً
ً
مترجم دولي وباحث أكاديمي عمل في األمم املتحدة أكثر من  30سنة مترجما ومراجعا ورئيس
قسم الترجمة العربية .من أعماله الترجمة والتواصل :دراسات تحليلية ،ودور املترجم
ومفاهيم الترجمة :املنظور التعريبي لنقل املعرفة.

محمد بوروايح
أستاذ مقارنة األديان ونائب مدير أسبق للعالقات الخارجية والتعاون ورئيس تحرير سابق
ملجلة جامعة األمير عبد القادر (الجزائر) .باحث مشارك في قسم الدراسات الدينية في جامعة
كاليفورنيا وباحث مساهم في مركزبحوث إفريقية .من كتبه نظريات حواروصدام الحضارات،
وموسوعة اإلسالم واملسيحية (قيد اإلنجاز).
هناء بلجرد
أستاذة وباحثة في الدراسات العربية في جامعة رين ( 2فرنسا) .تهتم بثقافة السالم والتفاهم
الدولي من خالل دراسة الخطاب القانوني والسيا�سي .من أعمالها :الترجمة إلى العربية :جذور
التعريب في الحضارة العربية-اإلسالمية ،وترجمة النصوص ذات الصبغة القانونية :ميثاق
ً
أنموذجا.
األمم املتحدة

جمال شح ّيد
أكاديمي وناقد ومترجم ،وأستاذ زائر في الكوليج دو فرانس وباحث في املعهد الفرن�سي للشرق
كتابا ً
األدنى ،ومن أسرة تحرير جسور ثقافية .له ً 41
ً
ومترجما ،منها :الذاكرة في الرواية
مؤلفا
العربية املعاصرة وخطاب الحداثة في األدب .ترجم لجيل دولوز وإدغار موران ومارسيل
بروست.
ياسر أحمد سعيد
باحث في دراسات الترجمة بجامعة سوهاج (مصر) .من أعماله“ :تراث عبد القادر الجرجاني
في املشرق العربي قبل تلخيص املفتاح” و”الجينالوجيات :استكشاف استراتيجيات فوكو في
البحث” و”النسوية الفرنسية ً
مقارنة بالنسوية اآلنجلو-أميركية”.

نجود الربيعي
باحثة في اللسانيات والترجمة واملناهج النقدية الحديثة في قسم اللغة العربية في جامعة بغداد
ً
سابقا وجامعة دالرنا (السويد) ً
حاليا .ترجمت مجموعة قصص لألطفال من السويدية إلى
العربية مع لوفيسا بيرج وباربرا بكار.

باربرا بكر
مختصة في علم املكتبة واللغة العربية وتدريس العربية لغيرالناطقين بها في قسم اللغة العربية
ً
في جامعة دالرنا (السويد) .نشرت بحوثا عن اللغة العربية واألدب املعاصر ،وترجمت مجموعة
من قصص لألطفال من السويدية إلى العربية مع لوفيسا بيرج ونجود الربيعي.

لوفيسا بيرج
باحثة سابقة في جامعة إدنبرة ومختصة بطرق تدريس اللغة العربية في جامعة دالرنا (السويد).
ً
نشرت بحوثا عن األدب العربي الحديث وطرق تدريس اللغة العربية ،وترجمت مجموعة من
قصص األطفال من السويدية إلى العربية مع نجود الربيعي وباربرا بكار.

إيناس سحابو
باحثة مختصة في “األدب األلخاميادو-مورسكي” واللسانيات والترجمة وأستاذة جامعية
في اللغة واآلداب اإلسبانية باملعهد العالي للغات التطبيقية (تونس) .لها العديد من املقاالت
واألبحاث األكاديمية املنشورة في مجالت علمية متخصصة في تونس وإسبانيا .من كتبها الوثائق
األلخامية.

