


جدول مختصر ألعمال المؤتمر

اليوم األول )االثنين 12 كانون أول / ديسمبر 2016(

الكلمة االفتتاحية: محمد حامد األحمري 9:15 - 9:00

الجلسة األولى:  تجارب مؤسسية في الترجمة العربية/اإلسبانية 10:45 - 9:15

استراحة قهوة 11:00 - 10:45

الجلسة الثانية: الترجمة وسياسات الهوية 12:30 - 11:00

استراحة غداء 2:30 - 12:30

الجلسة الثالثة: إشكاالت وعثرات ترجمية 3:45 - 2:30

استراحة قهوة 4:00 - 3:45

الجلسة الرابعة: تنويعات ترجمية 5:30 - 4:00

اليوم الثاني )الثالثاء 13 كانون أول / ديسمبر 2016(

الجلسة الخامسة: إشكاالت الترجمات الفلسفية 10:30 - 9:00

استراحة قهوة 10:45 - 10:30

الجلسة السادسة: إشكاالت الترجمات الدينية 12:30 - 10:45

استراحة غداء 3:00 - 12:30

الجلسة السابعة: الترجمة واإلشكاالت األدبية 4:30 - 3:00



اليوم األول
االثنين 12 كانون أول / ديسمبر 2016

)9:00(

»الكلمة االفتتاحية«

محمد حامد األحمري
مدير منتدى العالقات العربية والدولية



الجلسة األولى )9:15 – 10:45(

تجارب مؤسسية في الترجمة العربية/اإلسبانية
مديرة الجلسة: حنان فياض

»تجربة البيت العربي«

بيدرو فيلينا  )مدير البيت العربي في إسبانيا(

»ترجمة األعمال األندلسية إلى اللغة اإلسبانية« 

خورخي ليروال ديلغادو )مدير مؤسسة »ابن طفيل«(

»مدرسة طليطلة للمترجمين: مؤسسة حديثة - قديمة«

لويس ميغيل كنيادا  )مدير »مدرسة طليطلة للمترجمين«(

»تجربة ناشر ومترجم عربي في الديار اإلسبانية« 

عبد الهادي سعدون )المشرف على سلسلة آداب عربية في دار نشر »بيربوم«(

»المكتبة اإلسالمية في إسبانيا« 

لويزا ماريا مورا فيالريخو )المكتبة اإلسالمية في مدريد(

استراحة قهوة )10:45 - 11:00(
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مديرة الجلسة: حنان فياض 

إعالمية وأديبة وأستاذ األدب 
املشارك في قسم اللغة العربية 
 
ً
بجامعة قطر. تعمل مستشارا

 لجائزة الشيخ حمد 
ً
إعالميا

للترجمة والتفاهم الدولي، 
ومستشار اللغة واألدب بوزارة 

الثقافة القطرية. حصلت 
على جائزة التميز من جامعة 
قطر عام 2015 ولها العديد 

من األبحاث العلمية املحكمة 
واملنشورة في مجالت أكاديمية 

معروفة.

بيدرو فيلينا

مدير عام البيت العربي، وسفير 
إسبانيا األسبق في إيران. 

دخل السلك الدبلوما�سي عام 
1982، وكان قنصل إسبانيا 
العام في أملانيا، ورئيس مركز 

األزمات بوزارة الخارجية. عمل 
في عدد من الدول العربية 

واإلسالمية، من بينها الجزائر 
وباكستان، وكان نائب املدير 

العام لشؤون املغرب العربي في 
وزارة الخارجية اإلسبانية.

خورخي ليروال ديلغادو 

أستاذ الدراسات العربية 
واإلسالمية في جامعة املرية، 

إسبانيا، ورئيس الجمعية 
اإلسبانية للدراسات العربية. 

أسس مع عدد من أساتذة 
الجامعات اإلسبانية دار 

»ابن طفيل«، وأشرف على 
املشروع البحثي الضخم 

مكتبة األندلس )9 مجلدات، 
شارك فيها 171 باحثا وأستاذا 

جامعيا، وتضم كل اإلنتاج 
الفكري املكتوب باللغة 

العربية في األندلس(.

لويس ميغيل كانيادا 

مدير »مدرسة طليطلة 
للمترجمين« في إسبانيا منذ 

ة  عام 2006. ترجَم ستَّ
وعشرين كتاًبا من األدب 

العربي إلى اللغة اإلسبانية، من 
بينها: أبو العالء املعري، وبدر 

شاكر السياب، وعبد الرحمن 
منيف. 

عبدالهادي سعـدون

 كاتب وباحث مختص في األدب 
اإلسباني الحديث. يشرف على 

سلسلة آداب عربية في دار 
نشر »بيـربوم« اإلسبانية. ترجم 
من اإلسبانية إلى العربية أكثر 
من عشرين كتاًبا ألهم أدباء 
إسبانيا وأميركا الالتينية مثل 

بورخس، خمينث، لوركا، 
البرتي وماتشادو. أصدر أكثر 

من 15 كتاًبا في القصة والشعر 
والرواية من بينها: تأطير 

الضحك، وحقول الغريب، 
ومذكرات كلب عراقي.

لويزا مورا

اختصاصية في إدارة املكتبات 
والنشر والتعليم، ومسؤولة 
املكتبة اإلسالمية في الوكالة 
اإلسبانية للتعاون والتنمية 

الدولية )AECID( الفائزة 
بجائزة اليونسكو لنشر الثقافة 

العربية وترويجها )2015(.



الجلسة الثانية  )11:00 – 12:30(

الترجمة وسياسات الهوية
مديرة الجلسة/ ماريا أفينيو

»الترجمة أداة لالعتراف«

عبد السالم بنعبد العالي 

»عالقة األنا باآلخر في عصر العولمة وترجمته أدبا وثقافة« 

محمد المذكوري المعطاوي 

»الترجمة ورهان المثاقفة: تجربة مجلتي المعتمد وكتامة« 

مزوار اإلدريسي 

»سياسات الهوية في ترجمة األدب األندلسي: إيميليو غارثية غومث أنموذجا« 

بابو كريم 

»الترجمة وتطور الدراسات االستشراقية في الحقل التاريخي«

أحمد سالم  

استراحة غداء )12:30 - 2:30( 
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ماريا أفينيو 

أستاذة باحثة في األدب العربي 
في قسم الدراسات الشرقية 

بجامعة نابولي، وعضو مجلس 
الدراسات العليا لجامعتي 

نابولي وروما. كتبت العديد من 
األبحاث واملقاالت حول األدب 

العربي املعاصر، من بينها: 
الغرب في الثقافة العربية. 
ترجمت إلى اللغة اإليطالية 

روايات وقصًصا للعديد من 
الكتاب العرب، من بينهم: عبد 
السالم العجيلي وعبد الرحمن 
منيف وإبراهيم الكوني ورجاء 

عالم.

عبد السالم بنعبد العالي

كاتب ومترجم وأستاذ بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية 
في جامعة الرباط باملغرب. 
من مؤلفاته: أسس الفكر 

الفلسفي املعاصر، وحوار مع 
الفكر الفرن�سي، والفلسفة 

السياسية عند الفارابي، 
والفكر الفلسفي في املغرب، 

وضيافة الغريب )بالعربية 
والفرنسية(؛ ومن ترجماته: 

درس السيميولوجيا )بارت(، 
والرمز والسلطة )بورديو(.

محمد املذكوري	

أستاذ نظرية الترجمة 
واللسانيات التطبيقية 

اإلسبانية بجامعة األوتونوما 
بمدريد، وأستاذ متعاون في 
الدراسات العليا بجامعات 

كومبلوتن�سي وألكاال وبلنسية. 
له أكثر من مئة بحث علمي، 

وستة كتب باإلسبانية، وترجم 
بعض أعمال نجيب محفوظ 

وتوفيق الحكيم، وبعض 
الكتب الدينية في اإلعجاز 

العلمي في القرآن. 

مزوار اإلدري�سي

شاعر ومترجم وناقد وأستاذ 
التعليم العالي بمدرسة امللك 
فهد العليا للترجمة )جامعة 

عبد امللك السعدي، بتطوان( 
تاب املغرب. 

ُ
وعضو اتحاد ك

نشر العديد من الدواوين 
الشعرية والروايات وكتب 

 من العربية 
ً
الّرِحالت ُمتْرَجمة

إلى اإلسبانية وبالعكس. من 
ترجماته: سفاراد، والحصن 

الخشبي، وألبوم العائلة.

بابو كريم

 باحث وطالب دكتوراه في 
الترجمة العربية/اإلسبانية في 

جامعة الجزائر.

أحمد سالم سالم

باحث ومترجم في مجال 
التاريخ والحضارة اإلسالمية. 

من أعماله ترجمة وتحقيق 
كتاب تاريخ مصر في العصور 
الوسطى للمستشرق ستانلي 

لين بول، الذي حاز عنه مؤخًرا 
جائزة الشيخ حمد للترجمة 

والتفاهم الدولي )2015(.



الجلسة الثالثة )2:30 – 3:45(

إشكاالت وعثرات ترجمية
مدير الجلسة/ إغناثيو دي تيران

»في عالم الترجمة األدبية: أغالط وأوهام«

ماهر شفيق فريد

»عثرات وأخطاء في الترجمة«

عبد الواحد لؤلؤة

»ضائع في الترجمة: إدوارد سعيد في غابة الكالم العقيم والمعوج«

ثائر ديب

»أخطاء محمد الفراتي في ترجمة کكنايات حافظ الشيرازي« 

محسن سيفي وفاطمة سربرست

»ترجمة العلوم بين الكفاية اللغوية وأخطاء المترجمين: علم المخطوطات نموذجا« 

مصطفى الطوبي

استراحة قهوة  )3:45 - 4:00(
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إغناثيو دي تيران 

مترجم مختص، وأستاذ 
األدب العربي في جامعة 
مدريد، ومنسق الورشة 

الخاصة بالترجمة 
االقتصادية من العربية 
إلى اإلسبانية في مدرسة 

املترجمين في طليلطة. 
صدرت له مقاالت في 

قضايا الترجمة والثقافة 
اإلسالمية والعربية، منها: 
»الترجمة الصحافية من 
اإلسبانية إلى العربية«، 

و»اللغة والثقافة في 
األندلس وتجلياتهما 

املعاصرة«. ترجم العديد 
من األعمال إلى اإلسبانية 

من بينها أشعار أدونيس.

ماهر شفيق فريد

كاتب ومترجم وأستاذ 
األدب اإلنكليزي والترجمة 

بكلية اآلداب جامعة 
. يهتم 

ً
القاهرة سابقا

بالنقد واألدب وترجم 
فيهما أكثر من ثالثين 

كتاًبا. من مؤلفاته: الواقع 
واألسطورة: دراسات 

في األدب املعاصر، وفي 
األدب والنقد؛ ومن 

ترجماته: األعمال الكاملة 
للشاعر ت. إس .إليوت، 

واملختار من نقد ت. إس. 
إليوت، ومختارات من 
النقد اآلنغلو-أميركي. 

حاز جائزة الدولة للتفوق 
في مصر.

عبد الواحد لؤلؤة

كاتب ومترجم وأستاذ 
األدب اإلنجليزي في عدة 
جامعات. من مؤلفاته: 

النفخ في الرماد: دراسات 
نقدية، ودور العرب في 
تطور الشعر األوربي؛ 
ومن ترجماته تيمون 

األثيني، ورقصة العريف 
، ومصطلح 

ْ
َمْسغريف

النقد األدبي، ويعمل 
حاليا على ترجمة كتاب 

القومية العربية في 
القرن الحادي والعشرين 
)قيد اإلصدار عن منتدى 

العالقات العربية 
والدولية(. حائز جائزة 

خادم الحرمين الشريفين 
العاملية للترجمة.

ثائر ديب

مترجم وكاتب متفّرغ 
للعمل الثقافي. أدار 
فصلية تبّين املعنية 
بالدراسات الفكرية 

والثقافية، وكان رئيس 
تحرير مجلة جسور 

املعنية بالترجمة، 
ومدير قسم التأليف 

والترجمة بوزارة الثقافة 
السورية. من ترجماته: 
لة،  يَّ

َ
خ

َ
ت
ُ
الجماعات امل

والترجمة واإلمبراطورية، 
وموقع الثقافة، 

وتأمالت في املنفى، 
والنظرية النقدية: 

مدرسة فرانكفورت، 
وأوهام ما بعد الحداثة.

فاطمة سربرست

مدّرسة في جامعة کاشان، 
الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانّية. تحضر أطروحة 
دكتوراه بعنوان: ترجمة 
الشعر من الفارسية إلی 

العربية آلياتها ومعوقاتها 
)أعمال محمد الفراتي 

نموذًجا(.

محسن سيفي

أستاذ مساعد في 
قسم اللغة العربية 

وآدابها بجامعة کاشان، 
الجمهورية اإلسالمية 

اإليرانّية. له بحوث 
ومقاالت عديدة منشورة 

في املجالت العلمية 
املحکمة، وشارك في عديد 

من املؤتمرات في إيران 
وماليزيا وترکيا.

مصطفى الطوبي

أستاذ التعليم العالي 
بجامعة ابن زهر، الرباط. 
عمل بالترجمة ممارسة، 

وتنظيًرا، وتدريًسا، وتأطيًرا 
منذ عام 1994. من 

مؤلفاته: الترجمة بين 
االتباع واإلبداع.



الجلسة الرابعة )4:00 – 5:30(

تنويعات ترجمية
مدير الجلسة/ فايز الصياغ

»الترجمة وإشكاالت التنمية«   

عبد النور خراقي وأحمد عنكيط

»الترجمة من العربية إلى اإليطالية وبالعكس: تجارب وصعوبات« 

عقيل المرعي

»الترجمة الطبية ونظرية الجذور اللغوية« 

زيدان جاسم 

»نحو تأصيل دراسات الترجمة السمعبصرية في العالم العربي« 

محمد يحيى جمال

»الرهان الحضاري: ترجمة مصطلحات التمدن في القرن التاسع عشر« 

علي صالح مولى 
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فايز الصياغ

باحث ومترجم وناقد 
وشاعر. له عدة مؤلفات 

في علم االجتماع، 
ومن ترجماته عصر 
التطرفات، وعصر 

اإلمبراطورية، وعصر 
رأس املال، وعصر 

الثورة، إلريك هوبزباوم، 
وعلم االجتماع ألنطوني 

غدنز. حاز جوائز عدة 
آخرها جائزة الشيخ حمد 
للترجمة والتفاهم الدولي 

.)2015(

أحمد عنكيط

عميد كلية التربية 
بجامعة اإلمارات العربية 

حالًيا، ونائب رئيس 
جامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا، وعميد 

كلية اللغة والترجمة 
بجامعة عجمان للعلوم 
والتكنولوجيا باإلمارات 

سابًقا. من مؤلفاته: 
الوساطة والرعاية في 

علم الترجمة، و »الترجمة 
في الثقافة العربية«. 

عبد النور خراقي

باحث ومترجم ورئيس 
قسم اللغة اإلنكليزية 
بجامعة محمد األول 

)املغرب(. من مؤلفاته 
الترجمة والتالقح 

الحضاري؛ ومن ترجماته 
روح الديمقراطية :الكفاح 

من أجل بناء مجتمعات 
حرة عبر العالم، 

والحضارة ومضامينها، 
واللغة والهوية: 

القومية،اإلثنية، اللغات، 
والتربية املدنية العاملية.

عقيل املرعي

باحث ومترجم وأستاذ 
اللغة العربية وآدابها في 

جامعة سيانا في إيطاليا، 
ورئيس دائرة اللغات 
الشرقية فيها. عضو 
مجمع اللغة العربية 

بدمشق، ورئيس تحرير 
سلسلة ربيعات أدبية 
باللغة اإليطالية. من 

مؤلفاته علم العروض 
العربي، والقريب أم 

املتدراك؛ ومن ترجماته 
)إلى العربية( إذن 

سيادتكم ستفهمون.

زيدان جاسم

باحث وأستاذ فقه اللغة 
والترجمة في قسم اللغة 

اإلنكليزية في جامعة 
القصيم في السعودية. 

عمل باحثا زائرا في جامعة 
كيمبردج في بريطانيا، 

وفي الجامعة اإلسالمية 
الدولية في ماليزيا. يهتم 

بالترجمات الدينية  
واللغوية، السيما »نظرية 
جذر الكلمة« التي تخالف 

الطروحات املألوفة 
في فقه اللغة التاريخي 

املقارن. 

محمد يحيى جمال 

أستاذ جامعي ومستشار 
في دراسات الترجمة 

السمعبصرية في سيدني 
أستراليا. درس في كلية 

األلسن بجامعة القاهرة، 
وحصل على الدكتوراه في 

الترجمة السمعبصرية من 
جامعة نيو ساوث ويلز في 

سيدني.

ى
َ
علي الصالح ُمول

باحث وأستاذ الحضارة 
الحديثة واملعاصرة 

بالجامعة التونسّية. 
من مؤلفاته: الُهوّية: 

سؤال الوجود والعدم، 
والدولة الوطنّية 

وسؤال الشرعّية. فاز 
بالجائزة العربّية للعلوم 
االجتماعّية واإلنسانّية 
)املركز العربّي لألبحاث 

ودراسة السياسات، 
الدوحة 2015(.





اليوم الثاني
الثالثاء 13 كانون أول / ديسمبر 2016



الجلسة الخامسة )9:00 – 10:30(

إشكاالت الترجمات الفلسفية
مدير الجلسة/ أحمد الصادقي

»جورج طرابيشي: بين الترجمة والنقد ونقد نقد العقل العربي« 

الزواوي بغورة

»الواقع المستقِبل للترجمة وتأثيراته على اتجاهاتها في العالم العربي )ترجمة سارتر وكامي نموذجا(« 

مجدي عبد الحافظ صالح

»إشكاالت الترجمة من العربية إلى اإلسبانية: الحوار أفقًا للفكر لطه عبد الرحمن نموذجًا« 

فدوى الهزيتي

»الترجمة والمثاقفة: عبد الرحمن بدوي أنموذجا«

موالي يوسف اإلدريسي

»إشكاالت ترجمة الفكر اليوناني البيزنطي إلى العربية«  

كوثر سرحان

استراحة قهوة )10:30 - 10:45(
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أحمد الصادقي

أستاذ الفلسفة ومناهج 
البحث بمؤسسة دار الحديث 
الحسنية للدراسات اإلسالمية 

العليا بالرباط. فائز بجائزة 
املغرب للكتاب )في فئة العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية( 
عن كتابه إشكالية العقل 

والوجود في فكر ابن عربي: 
بحث في فينومينولوجيا 

الغياب. يهتم بحقل الفلسفة 
والتصوف، وترجم كتاب ابن 

عربي سيرته وفكره لكلود 
عداس.

الزواوي بغورة

ناقد ومترجم وأستاذ الفلسفة 
املعاصرة في جامعة قسنطينة 
بالجزائر وجامعة الكويت. من 

مؤلفاته: مفهوم الخطاب 
في فلسفة ميشيل فوكو، 

والخطاب الفكري في الجزائر، 
وما بعد الحداثة والتنوير؛ 
ومن ترجماته: يجب الدفاع 

عن املجتمع، وتأويل الذات، 
ويعمل حاليا على ترجمة كتاب 
فوكو السياسة الحيوية )قيد 
اإلصدار عن منتدى العالقات 

العربية والدولية(.

مجدي عبد الحافظ صالح

 أستاذ الفلسفة الحديثة 
واملعاصرة بجامعة حلوان 

القاهرة، وأستاذ زائر بجامعة 
الكويت حالًيا. من مؤلفاته 

الحقيقة والتطور عند شبلي 
شميل؛ ومن ترجماته: محاورة 

ديكارت، واإلسالم والعلم: 
مناظرة رينان واألفغاني. 
حاصل على جائزة الدولة 

للتفوق في مصر.

فدوى الهزيتي

أستاذة في قسم الدراسات 
اإلسبانية بجامعة الحسن 

الثاني، وباحثة بمعهد 
الدراسات اإلسبانية 

والبرتغالية بجامعة محمد 
الخامس في املغرب. من بحوثها: 

»التداخل الثقافي وآفاقه في 
تدريس الترجمة«،

و »الفيلسوف والترجمة: سؤال 
األخالق في املمارسة الترجمية 
عند طه عبد الرحمن«. تعمل 

حاليا على ترجمة كتاب طه 
عبد الرحمن الحوار أفقا 

للفكر إلى اإلسبانية. 

موالي يوسف اإلدري�سي

أستاذ النقد والبالغة في 
قسم اللغة العربية وآدابها 
بجامعة القا�سي عياض، 

مراكش، املغرب. من مؤلفاته: 
مفهوم التخييل في النقد 

والبالغة العربيين: األصول 
واالمتدادات، وعتبات النص 

في التراث العربي والخطاب 
النقدي املعاصر، والتخييل 

والشعر: حفريات في الفلسفة 
َيال 

َ
العربية اإلسالمية، والخ

يل في الفلسفة والنقد 
َ
خ

َ
واملت

الحديثين.

كوثر سرحان 

دكتوراه في العالقات 
اإلسالمّية- البيزنطّية )قسم 

الدراسات البيزنطّية( جامعة 
ايواننا-اليونان. لها عديد من 
األبحاث في مجال العالقات 

البيزنطّية اإلسالمّية )باليونانّية 
والعربّية واإلنكليزّية(، منها 

صفحات من تاريخ الصراع 
اإلسالمّي البيزنطّي )تحت 

الطبع(، وترجمة حملة ليو 
الطرابل�سي ضّد مدينة 

ثيسالونيكي.



الجلسة السادسة )10:45 – 12:30(

إشكاالت الترجمات الدينية
مدير الجلسة/ طلعت الشايب

»دور الدين والسلطة في التعارف والتثاقف بالترجمة: الواقع والمتوقع« 

محمد الديداوي

»إشكاالت ترجمة المعجم الصوفي من العربية إلى اإلنكليزية« 

آمنة عراقي

»اإلسقاطات السياسية في الترجمات العبرية الحديثة لمعاني القرآن الكريم: دراسة تحليلية نقدية« 

أحمد البهنسي

»أخطاء في الترجمات األردية لمؤلفات اإلمام الغزالي« 

محمد زبير عباسي 

استراحة غداء  )12:30 - 3:00(
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طلعت الشايب

كاتب ومترجم  واملدير املساعد 
للمركز القومي للترجمة سابقا. 

ترجم أكثر من عشرين كتابا، من 
بينها: صدام الحضارات، وإعادة 

صنع النظام العاملي، واالستشراق 
األمريكي1945، وفكرة االضمحالل 

في الفكر الغربي، والحرب الباردة 
الثقافية، والفنون واآلداب تحت 
ضغط العوملة. كما ترجم العديد 

من الروايات مثل عاريا أمام 
اآللهة لشيف كومار، والحرير 

ألليساندرو باريكو، ورواية 
املالك الصامت لهاينرش بول.

محمد الديداوي

أكاديمي وأستاذ زائر في العديد من 
الجامعات. له مؤلفات مرجعية 

وأبحاث عديدة بالعربية واإلنكليزية 
والفرنسية في علم الترجمة 

واملصطلح، منها: الترجمة والتواصل: 
دراسات تحليلية عملية إلشكالية 

االصطالح ودور املترجم، ومفاهيم 
الترجمة: املنظور التعريبي لنقل 

املعرفة.

آمنة عراقي

أستاذة باحثة في شعبة اللغة 
اإلنكليزية بمدرسة امللك فهد العليا 

للترجمة بطنجة/املغرب. تهتم 
باللسانيات وتحليل الخطاب، 

وتشارك حالًيا في ترجمة املعجم 
الصوفي إلى اإلنكليزية والفرنسية. 

أحمد البهن�سي

صحافي ومترجم اللغة العبرية بوكالة 
أنباء الشرق األوسط املصرية. 
متخصص في الديانة اليهودية، 

وله العديد من األبحاث العلمية 
واملؤلفات، منها القرآن الكريم 

وعلومه في املوسوعات اليهودية، 
واملتصوفة اليهود: بين العقيدة 

والجيش. 

محمد زبير عبا�سي 

أستاذ محاضر في قسم اللغويات 
بكلية اللغة العربية، الجامعة 

اإلسالمية العاملية، إسالم آباد - 
باكستان. يهتم بالبحوث العلمية 
والدينية واللغويات. من أعماله: 

»ُبْعُد النص القرآني عن التناصية«، 
و »سمات التداخل والنصوصية في 
النص القرآني«، و »مدى االستفادة 

من علم اللغة العصبي في تكوين 
االكتساب اللغوي لدى الناشئين«.



الجلسة السابعة )3:00 – 4:30(

الترجمة واإلشكاالت األدبية
مديرة الجلسة/ نصيرة إدير

»اختالف ترجمات ألف ليلة وليلة: الهوامل والشوامل، والعوالم والعوامل« 

محمود طرشونة

»ترجمة التعبيرات االصطالحية في األعمال األدبية من الفرنسية إلى العربية: تحد واختبار« 

رضوان ظاظا

»مخاطر ترجمة المسرح اإلسباني«

خالد سالم

»مخاتلة المرآة: ترجمة المصطلح في النقد العربي الحديث« 

عادل خميس الزهراني

»صورة العرب في تراث األدب الجورجي« 

داريجان غارداوادزه
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نصيرة إدير

أستاذة الترجمة في كلية اآلداب 
واللغات األجنبية في جامعة 
مولود معمري، تيزي-أوّزو، 
الجزائر. لها أبحاث عديدة 

في مجالي الترجمة وعلم 
املصطلح خاصة املصطلحية 

االجتماعية.

محمود طرشونة

أستاذ التعليم العالي 
بالجامعة التونسية، وباحث 
متخصص في األدب املقارن 

وروائي. عضو املجمع التون�سي 
للعلوم واآلداب والفنون. 

نشر 24 كتاًبا في النقد األدبي 
والترجمة واإلبداع الروائي، 

منها: إشكالية املنهج في 
النقد األدبي، ومدخل إلى 

األدب املقارن وتطبيقه 
على ألف ليلة وليلة.

رضوان ظاظا 

أكاديمي ومترجم وأستاذ األدب 
الحديث في جامعة الجزائر، 

واملترجم املقيم في املعهد العالي 
للترجمة التابع لجامعة الدول 
العربية. من ترجماته: سياسة 
األدب، والكذبة الرومانسية 
والحقيقة الروائية، ورامبو 

االبن، وإنسان الكالم: 
مساهمة لسانية في العلوم 
اإلنسانية، والنقد الن�سي، 

واملشاركة في ترجمة مدخل إلى 
مناهج النقد.

 خالد سالم

مترجم وأستاذ جامعي. ترجم 
حوالي 25 عنواًنا بين اللغتين 

العربية واإلسبانية، ونشر 
العديد من البحوث واملقاالت 

بالعربية واإلسبانية.

عادل خميس الزهراني

 أستاذ النقد الحديث 
املساعد، ورئيس قسم اللغة 
العربية وآدابها بجامعة امللك 

عبد العزيز بجدة. له عدد 
من اإلصدارات منها: جدلية 

الوجود والعدم، وكتاب 
الرغبة بالتجديد في الشعر 

العربي، ومجموعة شعرية 
بعنوان بين إثمي وارتكابك.

داريجان غارداوادزه

 باحثة وأستاذة األدب العربي 
في جامعة تبلي�سي بجورجيا. 
لها أكثر من 35  مقالة علمية 

في مجال األدب العربي القديم 
والحديث، وترجمت إلى 

الجورجية نماذج عديدة من 
األدب العربي الحديث بما فيها 

وجبران خليل جبران ونجيب 
محفوظ ويوسف إدريس 

وتوفيق الحكيم وذكريا تامر.




