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اليوم األول

)20 كانون أول/ديسمبر 2021(

الجلسة األولى
الترجمة العربية/ الصينية

)12:00 – 13:45( بتوقيت مكة المكرمة

الجلسة الثانية
الترجمة العربية من اللغات اليونانية واألردية والهولندية واألمهرية وإليها

)14:30 - 16:00( بتوقيت مكة المكرمة

الجلسة الثالثة
الترجمة الدينية

)17:00 - 18:30( بتوقيت مكة المكرمة

اليوم الثاني

)21 كانون أول/ديسمبر 2021(

الجلسة الرابعة
ترجمة الُمَترجم

)12:00 - 13:30( بتوقيت مكة المكرمة

الجلسة الخامسة
تنويعات ترجمية

)14:30 - 16:15( بتوقيت مكة المكرمة



اليوم األول
)20 كانون أول/ديسمبر 2021(

الجلسة األولى
الترجمة العربية – الصينية

)12:00 – 13:45( بتوقيت مكة المكرمة

مقررة الجلسة: يو مي )ماي(

تسجيل     الرقم التعريفي: 7992 0298 897

لين فونغمين )عامر(
»ترجمة األدب العربي إلى اللغة الصينية«

وانغ يو يونغ )فيصل(
»ترجمة أمهات الثقافة الصينية إلى اللغة العربية«

تشي شوي يي )صالح حبيب اهلل(
»الترجمة الدينية اإلسالمية في الصين«

وانغ فو )فريدة(
»ترجمة الشعر العربي القديم في الصين«

محسن فرجاني
»ترجمة األدب الصيني إلى اللغة العربية«

https://fairforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_dyKYQPNkTxO9Z2dlwzTt9Q


لين فونغمين )عامر(
أستاذ األدب العربي في كلية اللغات األجنبية في جامعة بكين، ورئيس الجمعية الصينية لدراسات 
والعربية  الصينية  الدوريات  في  العربي  األدب  في  ا 

ً
بحث سبعين  من  أكثر  نشر  العربي.  األدب 

واإلنجليزية. من ترجماته دومة ود حامد )الطيب صالح(، وجسر بنات يعقوب )حسن حميد(، 
وكتاب األمير –مسالك أبواب الحديد )واسيني األعرج(؛ ومن مؤلفاته األدب العربي الحديث 

والدراسات املقارنة بين أدبي الصين والعرب.

وانغ يو يونغ )فيصل(
أستاذ اللغة العربّية وآدابها في جامعة شانغهاي للدراسات الدولّية، وعضو الجمعّية الصينّية 
فاته 

ّ
ترجمين العرب. من مؤل

ُ
حاد امل

ّ
للدراسات الشرق أوسطّية، وجمعّية شانغهاي للُمترجمين، وات

شيون  في املجتمع املصرّي وثقافته؛ ومن ترجماته  العربّي، ودراسات  اللغوّي  علم األسلوب 
ت�سي: بين الكونفوشيوسّية والقانونّية، وأحاديث عن جذور الحكمة، ومختارات من األعمال 

النثرّية لمي زيادة.

تشي شوي يي )صالح حبيب اهلل(
حول  البحثية  اهتماماته  تتركز  )النتشو(.  الصين  غرب  شمال  جامعة  في  العربية  اللغة  أستاذ 
دراسات التراث اإلسالمي والتفسير والحديث النبوي. له عدد من البحوث والدراسات املنشورة 
صحيح البخاري  دراسات الحديث النبوي. ومن ترجماته  بالعربية والصينية، من بينها كتاب 

وصحيح مسلم وكتب إسالمية أخرى إلى اللغة الصينية. 

وانغ فو )فريدة(
رئيسة تحرير مجلة الصين اليوم )العربية( سابًقا. تعمل حالًيا خبيرة في املجلس الوطني لألعمال 
اللغوية وخبيرة املشروعات العربية باألكاديمية الصينية للترجمة. نشر لها أكثر من مئة كتاب 
مترجم في مختلف املجاالت. من ترجماتها إلى الصينية املعلقات السبع، وحي بن يقظان، وعودة 
وحكمة  الغربية  املقصورة  في  حب  قصة  العربية  إلى  ترجماتها  ومن  الحمامة؛  وطوق  الروح 

اإلدارة الصينية وفن الحرب. 

محسن فرجاني
في  الترجمة  لجنة  وعضو  شمس،  عين  جامعة  األلسن،  كلية  الصينية،  اللغة  قسم  في  أستاذ 
املجلس األعلى للثقافة، ومستشار معهد دراسات الصين في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية. 
ليتزو  لكتاب  الكاملة  والترجمة  )الكونفوشيوسية(،  املقدسة  األربعة  الكتب  ترجماته  من 

)فيلسوف الطاوية(، والثور والحلم واألوباش )مو يان(، وفن الحرب عند سون بين.

مقررة الجلسة: يو مي )ماي(

أستاذ مساعد في كلية الدراسات العربية في جامعة الدراسات األجنبية ببكين. تتركز اهتماماتها 
في دراسة األدب العربي الحديث، وتكتب ملفا سنويا عن حصاد األدب العربي للدوريات واملجالت 

الصينية املتخصصة باآلداب األجنبية.



الجلسة الثانية
الترجمة العربية من اللغات اليونانية واألردية والهولندية واألمهرية وإليها

)14:30 - 16:00( بتوقيت مكة المكرمة

مقرر الجلسة: رياض المسيبلي

تسجيل     الرقم التعريفي: 4951 7779 885

بيرسا كوموتسي
 »إشكاالت التفاهم بين الثقافات ودور األدب في تعزيز الحوار والتواصل بينها:

اليونانية أنموذًجا«

حسن تاجو لجاس
»الترجمة العربية/ األمهرية«

ريشارد فان ليون
»الترجمة العربية/ الهولندية: نظرة عامة«

محمد طفيل هاشمي
»الترجمة العربية/ األردية«

https://fairforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_rV_38kO8QESLHwiE-TYAPw


 (Persa Koumoutsi) بيرسا كوموتسي
الترجمة  ومستشارة  والعربي،  اليوناني  واألدب  الثقافة  مركز  ومديرة  وباحثة  وكاتبة  مترجمة 
مع  نزهة  القاهرة:  شوارع  في  مؤلفاتها  من  للكتاب.  اليوناني  املركز  في  الثقافي  والحوار  العربية 
نجيب محفوظ؛ ومن ترجماتها أربع عشرة رواية لنجيب محفوظ، ومختارات من الشعر العربي 
املعاصر، وألف ليلة وليلة، وبريد الليل. نشرت العديد من املقاالت حول األدب العربي املعاصر 

ودور األدب في الحوار بين الثقافات.

 (Hasen Taju Legas) حسن تاجو لجاس

دبلوما�سي ومترجم وكاتب وصحافي وباحث. ترجم القرآن الكريم إلى اللغة األمهرية مع شروحات 
مقتبسة من أهم كتب التفسير. له أكثر من مئة كتاب في الدراسات اإلسالمية، منها: تعليقات 
على القرآن الكريم )11 جزًءا(، والنجوم في عالم الدعوة والفكر، وشرح أعمدة األحكام من 
كالم خير األنام، والتكفير تاريخه وأخطاؤه؛ ومن ترجماته رياض الصالحين )مع شرح مقتبس 

من نزهة املتقين(، وبلوغ املرام من أدلة األحكام، والرحيق املختوم.

(Richard van Leeuwen) ريشارد فان ليون
 14( وليلة  ليلة  ألف  ترجم  أمستردام سابًقا، وأول من  في جامعة  الدراسات اإلسالمية  أستاذ 
وعشر  الثالثية  أيضا  ترجم  مباشرة.  الهولندية  إلى  العربية  من  بطوطة  ابن  ورحلة  مجلًدا( 
)هدى  الضحك  وحجر  درويش(،  )محمود  للنسيان  وذاكرة  محفوظ،  لنجيب  أخرى  روايات 

بركات(، وخالتي صفية والدير )بهاء طاهر(، ونزيف الحجر )إبراهيم الكوني(، وأعمال أخرى.

)Djûke Poppinga( دجوكا بوبينخا

في  العربي في جامعة أمستردام. اشتركت مع األستاذ ريشارد فان ليون  مترجمة وأستاذة األدب 
ترجمة تسعة أعمال، منها رأيت رام هللا )مريد البرغوثي( والصبار )سحر خليفة(، وتقرأ الورقة 

نيابة عن األستاذ فان ليون بسبب ظروفه الصحية. 

محمد طفيل هاشمي
باحث ومترجم وأستاذ قسم الدراسات اإلسالمية وعميد كلية االجتماع في جامعة العالمة إقبال 
املفتوحة )باكستان( ومستشار املحكمة الشرعية الفدرالية الباكستانية سابًقا. له ما يزيد على 
50 مؤلفا وبحثا منشورا، منها تاريخ العلوم في األندلس وأثرها في أوروبا. من ترجماته إلى األردية: 
الفقه اإلسالمي وأدلته )وهبه الزحيلي(، واملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية )يوسف حامد 

العالم(.

مقرر الجلسة: رياض المسيبلي
أواصر  مجلة  تحرير  هيئة  وعضو  الدوحة،  والدولية-  العربية  العالقات  منتدى  في  باحث 

الفصلية.



الجلسة الثالثة
الترجمة الدينية

)17:00 - 18:30( بتوقيت مكة المكرمة

مقرر الجلسة: عماد عبد اللطيف

تسجيل     الرقم التعريفي: 8728 7154 882

حامد السيد خليل
َغُة اْلَمْسِجِديَُّة أُْنُموَذجًا« ْأثُّر- "اللُّ ْأِثيِر َوالتَّ ُة َبْيَن التَّ يِنيَّ ُة َوالصِّ »اْلَعَرِبيَّ

إدريس الكنبوري
»المفردة القرآنية في الترجمة اإلسبانية للقرآن الكريم«

الناصر عمار ظاهري
: ترجمة منظومة منطق الطير أنموذًجا« ِة النَّصِّ وُروِح الَقصِّ »ارتحاُل النصوِص بين ُروَحاِنيَّ

نجاح عبد اللطيف
 »إشكالية ترجمة المترادفات من العربية إلى الصينية: ترجمة "الجمل"

ومترادفاته في القرآن الكريم مثاال« 

https://fairforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_anBebdk6TYmydNpiJS-QFQ


حامد السيد خليل
األزهر  جامعة  والترجمة/  اللغات  -كلية  الصينية  باللغة  اإلسالمية  الدراسات  قسم  في  مدرس 
الشريف. من أبحاثه »أهمية املصادر التاريخية العربية لدراسة طريق الحرير«، ومن ترجماته 
ة  َعَرِبيَّ

ْ
ال تين 

َ
اف

َ
ق

َّ
الث َبين  ة  ِميَّ

َ
ْسال ِ

ْ
اإل لَحاِت 

َ
ْصط

ُ ْ
امل قاموس  لبالد عربية. وضع  الصينية  الرحلة 

ب، ويعمل حاليا مع باحثين صينيين على مشروعي تأريخ التأريخ عند العرب  َبوَّ
ُ
ة –امل يِنيَّ والّصِ

)مجلدين باللغة الصينية( ومعجم املؤرخين العرب.

إدريس الكنبوري
كاتب وباحث وروائي ورئيس مركز املستقبل لألبحاث والحوار. متخصص في الفكر اإلسالمي وعلم 
مقارنة األديان. ترجم عددا من األعمال الفكرية عن الفرنسية واإلسبانية. من مؤلفاته النص 
والحاوي: في تفكيك القراءة املعاصرة للقرآن الكريم، واإلسالميون بين الدين والسلطة: مكر 
التاريخ وتيه السياسة، واألسس الدينية والفلسفية لحرية املعتقد في الفكر الغربي الحديث.

الناصر عمار ظاهري
أستاذ اللغة العربية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس، وعضو االتحاد الدولي للغة 
الّنقِد العربّي القديم وتحليل الخطاِب. من أعماله: »الخطاب  العربية. تتركز أبحاثه في قضايا 
القص:  بديع  في  النص  و»حبك  األدباء«،  واقتباس  العلماء  قياس  إلى  السير  كتب  من  النبوي 
الخطاِب  الصافات«، وُحْسُن  السالم من سورة  النبي يوسف عليه  لقصة  نحو مقاربة نصية 

ــــــــــــٍة جديدٍة لقضايا املنظوِم واملنثور عند النقاد العرب القدماء.
َ
ْحَو ُمَساَءل

َ
ه: ن

ُ
وُحُصون

نجاح عبد اللطيف
مترجمة وباحثة وأستاذة جامعية. لها أكثر من ثالثين كتاًبا مترجًما من اللغة الصينية، منها: موجز 
التيارات األدبية الصينية  في الصين، وتاريخ  في الصين، وتاريخ األدب العربي  تاريخ اإلسالم 

الحديثة، باإلضافة إلى أعمال أدبية مثل البرج، وملك الشطرنج، وجهة العمل.

مقرر الجلسة: عماد عبد اللطيف
أستاذ البالغة وتحليل الخطاب بجامعة قطر. ترجم منفرًدا وباالشتراك كتب الديمقراطية في 
الخطاب السيا�سي املصري املعاصر، شعرية املكان في الرواية العربية الحديثة، االستعارة 
في الخطاب، عالوة على ترجمة كثير من املقاالت املتخصصة املنشورة في دوريات عربية متنوعة. 



اليوم الثاني
)21 كانون أول/ديسمبر 2021(

الجلسة الرابعة
ترجمة الُمَترجم

)12:00 - 13:30( بتوقيت مكة المكرمة

مقرر الجلسة: عباس الحاج

تسجيل     الرقم التعريفي: 7077 8762 835

شكري مجاهد
»مسألة العربي وترجمة االسترداد«

أحمد شكري مجاهد
»ترجمة االسترداد: ضبط النص العربي بين التحقيق والتعريب«

مجدي عبد المجيد خاطر
»عنف الترجمة وتحوالتها«

ياسر سعيد أحمد
»ترجمة أصل األنواع وإعادة ترجمته إلى العربّية«

https://fairforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_ECle5yxbRv-ljoinUvRJlg


شكري مجاهد
أستاذ األدب اإلنجليزي واألدب املقارن ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة عين شمس، ورئيس 
ا منشورة في دوريات 

ً
املركز القومي للترجمة )مصر( سابًقا. له أكثر من ثالثين كتاًبا مترجًما وأبحاث

)كاثرين  الحجاب  إلى  ونظرة  غاديس(،  )جون  التاريخي  املشهد  ترجماته:  من  عديدة.  علمية 
بولوك(، وهذه شريعتنا )محمد أسد(. من أواخر أعماله موسوعة العلمانية )قيد الطبع(.

أحمد شكري مجاهد
فاينمان(،  )ريتشارد  فاينمان  سيد  يا  تمزح  أنت  بالطبع  ترجماته:  وباحث. من  ومترجم  طبيب 
والجينوميات والطب الشخ�سي: ما يحتاج الجميع معرفته )مايكل سنايدر(، وتطور املنطق 

العربي من عام 1200 إلى 1800 )خالد الرويهب(- تحت الطبع.

مجدي عبد المجيد خاطر
شرت إسهاماته الترجمية في املركز 

ُ
كاتب ومترجم وباحث في فلسفة التربية في جامعة املنصورة.  ن

)الشارقة(  )األردن(، ودار كلمات  أزمنة  للكتاب، ودار  العاّمة  للترجمة والهيئة املصرية  القومي 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب )الكويت(، وسلسلة كتاب الدوحة )قطر(.

ياسر سعيد أحمد
مترجم وباحث في دراسات الترجمة. من أعماله: »تراث عبد القاهر الجرجاني في املشرق العربّي 
استكشاف  الجينالوجّيات:  و»كتابة  نوي(،  )أفيغيل  للقزويني«  املفتاح  تلخيص  قبل  فيما 
ْسوّية األنجلو- ِ

ّ
ْسوّية الفرنسّية مقاَرنة بالن ِ

ّ
استراتيجّيات فوكو في البحث« )ماريا تمبوكو(، و»الن

طاغور(،  )رابندرنات  العاملين«  و»جنة  شتاينبك(،  )جون  و»املنتقم«  جامبودو(،  )أ.  أميركّية« 
وغيرها.

مقرر الجلسة: عباس الحاج
حقل  البحثية  اهتماماته  تشمل  الخرطوم.  جامعة  من  واملاجستير  الدكتوراه  على  حاصل 
الفولكلور واألنثربولوجيا الثقافية: االندماج اإلثنوثقافي واملعتقدات الشعبية والتاريخ الشفوي.



الجلسة الخامسة
تنويعات ترجمية

)14:30 - 16:00( بتوقيت مكة المكرمة

مقررة الجلسة: حنان الفياض

تسجيل     الرقم التعريفي: 5922 9391 826

طارق شما
»التحديات النظرية في دراسة الترجمة في التاريخ العربي اإلسالمي«

مها الباشا وهشام المالكي
»الفجوة بين التعليم األكاديمي وسوق العمل في صناعة الترجمة في ظل التحوالت 

التكنولوجية«

معاوية عبد المجيد
»الفصاحة التعويضّية في الترجمة األدبّية«

محمد الديداوي
 »الترجمة اللِّسانية: تبايُن الفصيح والدارج في تبييِن اللسان العربي

في الزمان الكوروني وما بعده«

جمال شحيد
»كبريات الترجمة - طبقات األخطاء في عملية الترجمة«

https://fairforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_vG3EccJKR5e45oKL62kSEw


طارق شما
تتركز  )نيويورك(.  بنغمتن  جامعة  في  الترجمة  وبرنامج  املقارن  األدب  قسم  في  مشارك  أستاذ 
أبحاثه في مجال األدب املقارن والترجمة وتاريخها والترجمة األدبية العربية/اإلنكليزية. من أعماله 

في  الشعر  و»فن  سوينكا(،  لوول  )مسرحيتان  جيرو  األخ  ومحنة  جيرو  األخ  تحول  بالعربية: 
ترجمته القديمة: فرصة ضائعة أم تمثل خالق؟«؛ ومن أعماله باإلنكليزية:

)Translation and the Manipulation of Difference: Arabic Literature in 
Nineteenth-Century England,  and Anthology of Arabic Discourse on 
Translation.(

هشام المالكي
أستاذ الترجمة واللغويات الحاسوبية في قسم اللغة الصينية، كلية األلسن، جامعة عين شمس، 
وعضو هيئة تحرير مجلة األلسن للترجمة، والجمعية املصرية لهندسة اللغة. تتركز اهتماماته 
البحثية في منهجيات تعليم الترجمة وتعليم اللغة الصينية لألجانب. من ترجماته عن الصينية: 

علم الذخائر اللغوية، وعلم اللغة الحاسوبي والترجمة اآللية، وفن الحرب.

مها الباشا
 - األلسن  كلية   - الفرنسية  اللغة  بقسم  الترجمة  وتكنولوجيا  الحاسوبي  املصطلح  علم  مدرس 
جامعة عين شمس. عضو الجمعية املصرية لهندسة اللغة وعضو الجمعية املصرية لخدمات 
وتكنولوجيا  الحاسوبي  املصطلح  علم  في  البحثية  اهتماماتها  تتركز  )إيجلز(.  اللغة  وحلول 
 19 )الفصالن  بكين  إلى  برلين  العالم من  عشرون عاًما قلبت موازين  ترجماتها:  الترجمة. من 

و20 من الجزء الثاني(.

معاوية عبد المجيد
مترجم متخصص في دراسات الترجمة األدبّية وترجمة األدب اإليطالّي. من أعماله: ضمير السّيد 
)إيتالو سفيفو(، والرسائل األخيرة لياكوبو أورتس )أوغو فوسكولو(، والشعلة الخفّية  زينو 
البابا )داريو فو(. حائز  بازوليني( وابنة  باولو  )بيير  إيكو(، وحياة عنيفة  للملكة لوانا )أمبرتو 

على عّدة جوائز عاملّية منها جائزة الشيخ حمد التشجيعية.

محمد الديداوي
خبير دولي وباحث أكاديمي في الترجمة واملصطلح. عمل لفترة طويلة مترجًما ومراجًعا ورئيس قسم 
النظرية  بين  له عدة مؤلفات تجمع  فيينا وجنيف.  في  املتحدة  األمم  في مكتبي  العربية  الترجمة 

والتطبيق، آخرها فقه الترجمة – إعجاز النظم وإلغاز الفهم وإنجاز العلم.

جمال شحيد
املرجعية،  –األصول  األدب  في  الحداثة  خطاب  النقدية:  أعماله  من  ومترجم.  وناقد  أكاديمي 
والرواية: مقدمات قصيرة؛ ومن ترجماته: مارسيل بروست: املسرات واأليام، وتاريخ الجمال 
و(، وسينما الصور املتحركة )جيل دولوز(. حائز على جائزة الشيخ حمد للترجمة 

ّ
)جورج فيغاريل

والتفاهم الدولي، ووسام السعفة الذهبية الفرنسية.

مقررة الجلسة: حنان الفياض
إعالمية وأديبة وأستاذ األدب املشارك في قسم اللغة العربية بجامعة قطر، واملستشار اإلعالمي 

لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، ومستشار اللغة واألدب بوزارة الثقافة القطرية. 


