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«أبوغزاله» تستحدث خدمتي الترجمة
«المحلفة» و«الطبية»

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله» تستحدث خدمتي الترجمة
«المحلفة» و»الطبية»
«طالل أبوغزاله للترجمة» تشارك في مؤتمر
إقليمي حول التنمية المستدامة
أكثر من  10آالف يحتفلون برعاية أبوغزاله في
حفل تخريج جامعة جرش في المدرج الروماني
«أبوغزاله» و»جامعة اإلسراء» يوقعان اتفاقية
تعاون لتقديم الخدمات للطلبة
الترجمة الفورية

“الترجمة ليست مجرد نقل كلمات
فحسب ،بل إبراز لثقافة كاملة”
أنطوني بيرغس

عمان  -استحدثت شركة طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر خدمتين جديدتين
إضافة إلى مختلف الخدمات التي تقدمها.
وجاء استحداث هذه الخدمات استجابة مع
رؤيتها في تطوير الخدمات التي تقدمها
ومواكبة احتياجات العمالء في مختلف أنحاء
العالم.
وتتضمن هذه الخدمات توفير الترجمة
المحلفة ،والمتخصصة بالترجمة القانونية
المحلفة ،كما استحدثت خدمة الترجمة الطبية
التي جاء ق رار استحداثها استجابة لمطالب
المؤسسات الطبية وحاجتها لذلك.

«طالل أبوغزاله للترجمة» تشارك في مؤتمر إقليمي حول التنمية المستدامة

عمان  -استحدثت شركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر خدمتين جديدتين إضافة إلى
مختلف الخدمات التي تقدمها .وجاء استحداث هذه الخدمات استجابة مع رؤيتها في تطوير الخدمات
التي تقدمها ومواكبة احتياجات العمالء في مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن هذه الخدمات توفير الترجمة المحلفة ،والمتخصصة بالترجمة القانونية المحلفة ،كما استحدثت
خدمة الترجمة الطبية التي جاء ق رار استحداثها استجابة لمطالب المؤسسات الطبية وحاجتها لذلك.

أكثر من  10آالف يحتفلون برعاية أبوغزاله في حفل تخريج جامعة جرش في المدرج الروماني

جرش  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله حفل تخريج الفوج العشرين لجامعة جرش ،في
المدرج الروماني في مدينة جرش األثرية ،بحضور أكثر من  10آالف فرد فاض بهم المدرج مما
اضطر إلى أكثر من ألفين منهم لمتابعة الحفل من خارج المدرج.
وتم تنظيم الحفل بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق بني هاني ،ورئيس مجلس أمناء
الجامعة ،وأعضاء مجلس األمناء ورئيس هيئة المديرين ،والعمداء ،وأعضاء الهيئة التدريسية
واإلدارية ،وذوي الخريجين.
ووجه الدكتور أبوغ زاله خطابه للطلبة الخريجين وقال «اليوم هو نقطة فاصلة لحياتكم بانتقالكم إلى مرحلة
جديدة والتي تختلف اختالفا كليا عن مرحلة التعليم ،حيث كنتم تدرسون وتتقدم وا لالمتحانات وتنجحون،
أما بعد اليوم فإنكم ستمرون بتجربة االمتحان يوميا ومنها تتعلمون الدروس ،وتحققون النجاح».
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ودعا الطلبة إلى ان يتذكروا دائما أن المعرفة جزيرة صغيرة في محيط الجهل ،وكلما ازدادت
المعرفة اتسعت شواطئها وامتدادها في محيط الجهل مما يجعل أهل المعرفة يدركون أنه كلما زاد
علمهم زادت معرفتهم بأن هنالك علوما أكثر ومعرفة أكبر ما زالت بانتظار اكتشافها.
وأكد للطلبة أن النجاح في الحياة العملية لن يكون إال من خالل رسالة ،يسعى الفرد لتحقيقها،
والتي يجب أن تكون بأن نخدم هذا البلد كل في مجال اختصاصه في ظل جاللة الملك عبدهللا
الثاني ابن الحسين .وبين أن من يريد النجاح ال ينتظر الفرصة بل هو يصنع الفرصة لنفسه،
مشي را إلى أن هذا الوطن الذي ينعم باألمن واألمان يقدم أفضل الفرص غير المتوفرة الكثير من
الدول ،موجها التهنئة لكافة الطلبة وذويهم.
من جانبه وجه عميد شؤون الطلبة الدكتور عبدالمهدي الضمور التهنئة والتبريك للخريجين
البالغ عددهم  500خريج ،معب را عن الفخر واالعت زاز ب راعي الحفل الدكتور أبوغ زاله ،مشي را إلى
أنه من األشخاص الذين لهم بصمات واضحة في مختلف مجاالت االقتصاد والمحاسبة والمجاالت
المعرفية والقانونية ،والملكية الفكرية ،يقدم خدماته في كافة بقاع العالم من خالل مجموعته
العالمية ،ليستحق لقب «قائد المحاسبة العربية» بكل جدارة.
وأشار إلى أن إدارة جامعة جرش تسعى دوما إلى بذل كل ما تستطيع في سبيل رفعة شأن الجامعة
في شتى المجاالت وتعمل على تطوير جودة التعليم فيها إلى أعلى المستويات.
ووجه سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله الشكر الجزيل ل راعي الحفل وكافة القائمين على إنجاح
الكلية لتكون من الكليات التي تقدم أفضل تعليم عال على المستوى الدولي ،مشي را إلى أنها تتميز
بخبرة وكفاءة الهيئات التدريسية الذين يتنافس سوق العمل على استقطابهم ،كما أن خريجيها
البالغ عددهم  600خريج يلتحقون بسوق العمل مباشرة فال يوجد فيهم عاطل عن العمل ،الفتا إلى
أن أفضل مثال لخريجي الكلية معالي مها العلي التي تسلمت واحدة من أهم الحقائب الوزارية في
الحكومة.
وفي حديثه للطلبة أكد أنهم قادة المستقبل الذين سيديرون احتياجات سوق العمل فكل خريج منهم
هو قائد للمستقبل وكل واحد منهم هو من عائلة مجموعة طالل أبوغ زاله الدولية ،وُجد لخدمة هذا
الوطن في ظل صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين.
ولفت إلى أننا نسعى في الكلية دائما إلى توفير بيئة فريدة ومحيط خاص ليتعلم الطالب كيف
يصنع المعرفة ايمانا من الكلية بأن المستقبل لمن يصنع المعرفة والتي هي ستصنع الثروة ،مشي را
إلى أن مؤسسة االعتماد الدولي إلدارة األعمال  FIBAAباتت تمنح الكلية االعتماد دون م راجعة
ومتابعة لثقتها أن الكلية تسعى لتطوير ب رامجها لتكون وفق أعلى المعايير تطبيقا لرؤيتها بتقديم
األفضل.
من جانبه أعرب الدكتور نظير أبوعبيد رئيس الجامعة األلمانية األردنية عن فخره بالش راكة ما
بين الجامعة األلمانية وكلية طالل أبوغ زاله ،مشي را إلى أن هذا مثال واضح على الش راكة الناجحة
ما بين القطاعين العام والخاص التي تأتي وفقا لتوجيهات الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين،
مبينا أيضا أن الكلية ومنذ تأسيسها رفدت االقتصاد الوطني وبيئة االعمال بكفاءات علمية مؤهلة
ومدربة في مجال ادارة االعمال من شأنها تعزيز مسيرتنا التنموية واضافة بع ٍد نوعي للموارد
البشرية االردنية التي نفخر ونعتز بها.
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«أبوغزاله» و«جامعة اإلسراء» يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات للطلبة

عمان  -وقع سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله
والدكتور بسام الملكاوي رئيس جامعة اإلس راء
اتفاقية تعاون في مجال توفير أفضل وأحدث
الخدمات للطلبة.
وتأتي االتفاقية بهدف التعاون ما بين الجامعة
ومجتمع طالل أبوغ زاله المعرفي لوضع أحدث
األدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات
واالتصاالت في متناول الطلبة وتأهيلهم وإث رائهم
بالخب رات الواسعة التي تؤهلهم لإليفاء بمتطلبات
سوق العمل المحلي والعربي ،من خالل إنشاء
محطة طالل أبوغ زاله للمعرفة في مركز
االستشا رات في الجامعة.
وخالل حفل التوقيع افتتح الدكتور أبوغ زاله
محطة المعرفة في مركز االستشا رات في
الجامعة ،المنشآن بهدف طرح وتقديم أفضل
الب رامج التدريبية للطلبة.
ونظمت الجامعة جلسة حوارية مع الطالب أدارتها
الدكتورة غيداء أبورمان مساعد الرئيس ،ومديرة
مركز االستشا رات في الجامعة ت رأسها الدكتور
أبوغ زاله بحضور الهيئة اإلدارية واألكاديمية في
الجامعة ،استعرض خاللها الدكتور أبوغ زاله
أبرز مفترقات الحياة التي واجهها وجعلت منه
رجل اقتصادي بالدرجة األولى يتولى المسؤولية
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االجتماعية بعد أن خرج من بالده طفال الجئا،
وجه خاللها عدة رسائل للطلبة أكد فيها أن
االنسان يأخذ من السعادة في حياته ما يستحق
وفقا لنظره ،وأنه البد من اغتنام الفرصة عند
المعاناة واعتبا راها نعمة تفتح المجال أمامنا
للتصميم واإلص رار والتفوق وبالتالي النجاح.
وأِشار إلى أن مسيرة الحياة البد وان تتكلل باحت رام
القانون والتعامل بصدق وشفافية ألن لك يمنع
الكثير من المشاكل والصعوبات ،كما أنه المحبة
هي أقوى سالح في العالم ،ال بد من استخدامه
دوما ،مستعرضا مع تلك الرسائل مجموعة من
القصص الواقعية التي عاشها.
وحول االتفاقية أعرب عن اعت زازه بهذا التعاون
الذي من شأنه أن يسهم في دعم رسالة مجموعة
طالل أبوغ زاله الدولية في تأهيل الشباب وإث راء
خب راتهم وفق أحدث وسائل التكنولوجيا لإليفاء
بمتطلبات سوق العمل المحلي والعربي.
من جانبه أعرب رئيس الجامعة الدكتور
الملكاوي عن اعتزازه بإنشاء مركز طالل
أبوغزاله لالستشا رات ،ومحطة طالل أبوغزاله
للمعرفة في مقر الجامعة ،مبينا أهمية هذا
التعاون من أجل رعاية الطلبة وتوجيههم نحو
العمل المنتج.
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الترجمة الفورية

الترجمة الفورية نشاط فكري وإبداعي يقوم على أساس اكتساب المضامين المعرفية والعمل على نقل هذه
ً
متكامال .
المضامين بطرق شتى يتم اختيارها من قبل المترجم الفوري  ،والبد من ان يكون نقل المضامين
وفي الحقيقة ال تع ّد مهمة الترجمة الفورية مسألة يسيرة وإنما هي مسألة ّ
معق دة ومتش ّع بة ودقيقة  .وتختلف
الترجمة الفورية عن الترجمة التحريرية في ج وانب عديدة أهمها اإلصغاء والفهم والتحليل وتبليغ الرسالة
في وقت محدد للغاية أي ان ليس للمترجم الفوري متسعاً من الوقت لكي يصوغ الت راكيب ويعيد صياغتها
مثلما يريد في الوقت الذي هنالك من يستمع اليه ينتظر منه إبالغه الرسالة وبالسرعة الممكنة كما ان
المترجم الفوري ي واجه المستمع الذي يستلم منه الرسالة في حين ان المترجم التحريري ي واجه القارئ الذي
سوف يق رأ ما يدوّنه  .وهنالك اختالفات أخرى بين المترجم والمترجم الفوري .
ً
مؤهال لإلضطالع بهذه المهمة الصعبة والدقيقة وال يمكن ان نطلق
فالمترجم الفوري البد من ان يكون
صفة المترجم الفوري على أي شخص مهما كان دون ت وافر شروط عديدة تجعل منه مترجماً فورياً ناجحاً
 .إذ ال بد من ان يكون قد اجاد ً
كال من اللغتين التي يعمل فيهما وال يكتفي بمعرفة المفردات فحسب بل عليه
ان يجيد استعماالتها السياقية لينقل الرسالة بكل أمانة كما ان على المترجم الفوري ان يجيد اللفظ بصورة
صحيحة النه يختلف هنا عن المترجم التحريري الذي ال يحتاج إلى الكالم وإنما إلى اللغة المكتوبة وهنا
نؤكد على دقة اللفظ والصوت معاً من قبل المترجم الفوري وإال فأن نقل الرسالة اللغوية لن يكون دقيقاّ .
ومن ناحية أخرى البد من ان يتحلى المترجم الفوري بالشجاعة والج رأة لم واجهة م واقف لغوية تتطلب منه
ً
فضال عن
اتخاذ ق رار ترجماني حاسم لمعالجة الموقف أي انه في هذه الحالة يميل إلى الترجمة التقريرية
الترجمة الفورية (فإن لم يمتلك الشجاعة والج رأة في معالجة الم واقف الترجمانية المتوقعة وغير المتوقعة
سوف يتعرض الى م واقف تجبره على قطع سلسلة األفكار مما يثقل مسامع الحضور والمشاركين في
المؤتمر .
وتتطلب الترجمة الفورية ان يكون للمترجم الفوري ممارسة فعلية وتجربة عملية وخبرة ترجماتية طويلة
تمتد إلى سن وات ط وال لكي يكون مترجماً ناجحاً وهنا البد ان نؤكد على ان الترجمة الفورية ليست مسألة
دراسة جامعية في جامعة ما أو في معهد كما انها ليست مسألة شهادة يحصل عليها المترجم فإن ذلك
ً
مؤهال أكاديمياً ال يكفي ان يجعل من حامل الشهادة تلك مترجماً فورياً ناجحاً كما انه ليس كل من
يع ّد
ترجم اسط راً عديدة أو ربما صفحات عديدة أو مقاالت عديدة أصبح مترجماً المعاً في ميدان الترجمة
هنالك الكثير من هؤالء الذين ليس لديهم شاغل سوى توجيه االنتقاد وليس النقد للترجمة وللمترجمين
فهؤالء يدعون الترجمة وليس لهم القدرة على الترجمة الحقيقية التحريرية منها والفورية فهم أعجز من ان
يستطيع وا القيام بترجمة رصينة وعلمية ويحاولون بتوجيه انتقاداتهم ألي عمل ترجماني الظهور بمظهر
الخبير بالترجمة وهم ليس وا كذلك فلو كتب عليهم ان يزجّ وا في الميدان ل رأيتهم فروّا منه مسرعين بكل
الحجج والذرائع ال واهية التي التمت بأية صلة بالممارسة الترجمانية.
http://www.alnoor.se/article.asp.
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