نشـرة إخباريــة

اإلصدار الخامس  -تموز 2016

االفتتاحية

في هذا اإلصدار:
االفتتاحية
أبرز األخبار
أبرز مشاريع الترجمة
أبرز العمالء خالل شهر تموز 2016
أهمية الترجمة

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

تأسست شركة أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر لتكون واحدة من شركات مجموعة
طـالل أبوغزاله الدولية ال رائدة في مجال
الخدمـات المهنية في العالم.
وتم تأسيس الشركة في تشرين األول عام
 2000كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعد
األكبر واألوسع انتشا راً ،وتقدم سلسلة كاملة
متكاملة من خدمات الترجمة المهنية ذات
الجودة العالية لعمالئها ،وقد غطت خدماتها
العديد من الهيئات والمؤسسات العربية
والدولية والشركات.
وتواصل الشركة نشاطاتها وأعمالها وتطوير
نفسها لتواصل تقدمها لتكون دائما في
القمة ،ومستمرة مع كافة عمالئها ،في األردن
والوطن العربي لتقديم أفضل الخدمات
وأجودها.

«طالل أبوغزاله للترجمة» تشارك في مؤتمر إقليمي حول التنمية المستدامة
تشارك شركة طالل أبوغ زاله للترجمة في المؤتمر اإلقليمي الذي سيعقد في العاصمة عمان حول المعايير
واألنظمة التقنية في التنمية المستدامة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة «المتحدة» للسفر ،وبدعم من السفارة السويدية ،حيث سيعقد
خالل الفترة ( )18 - 16آب الجاري .ويهدف المؤتمر إلى دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق األوسط،
وشمال أفريقيا ،حيث يتخصص في إظهار أوجه التشابه واالختالف للممارسات الجيدة في مجال تطوير
المعايير واألنظمة التقنية في الترجمة.

برعاية دولة رئيس الديوان الملكي العامر الدكتور فايز الطراونة األكرم
تخريج الفوج الثامن من كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال

عمان  -احتفلت كلية طالل أبوغ زاله للد راسات العليا في إدارة االعمال /الجامعة األلمانية األردنية
بتخريج الفوج الثامن من طلبة الماجستير برعاية رئيس الديوان الملكي دولة الدكتور فايز الطروانة.
وتم تنظيم االحتفال في المسرح الرئيسي لمجمع الملك حسين لألعمال بحضور سعادة الدكتور
نظير أبوعبيد رئيس الجامعة األلمانية األردنية ،ووزير الصناعة والتجارة السابق معالي األستاذة
مها العلي ،ووزير التعليم العالي السابق العين الدكتور أمين محمود المستشار األعلى لشؤون
التعليم لمجموعة طالل أبوغ زاله الدولية ،ومجموعة من الوزراء والسف راء والعمداء ورؤساء جامعات
طالل أبوغ زاله في المنطقة.
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
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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.

أبرز مشاريع الترجمة
فيما يلي بعضا من مشاريع الترجمة التجارية التي نفذتها الشركة وحازت على رضى عمالئها وتقديرهم
التام.
1.1الدليل التجاري لمملكة البحرين
2.2أس رار التجارة اإللكترونية
3.3التقرير السنوي السابع  -المركز الوطني لحقوق اإلنسان
4.4مشروع العمل بأمان لشركة ك راون
5.5تعليمات منح المكافآت والعالوات لموظفي الخدمة المدنية -وزارة الخارجية
6.6قائمة السياسات واإلج راءات المالية والمحاسبية -ديلويت آند تاتش
7.7خطة الحفاظ على الماء  -منظمة الصحة العالمية
8.8تقرير المكافآت  -أمانة ع ّم ـان الكبرى
9.9مشروع تقليل مخاطر حدوث الك وارث للحرفيين  -الصليب األحمر
1010وسائط النقل المدني في صنعاء  -البنك الدولي
1111سياسة سرية المعلومات  -سلطة النقد الفلسطينية
1212صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة -أغادير
1313دليل تنمية المؤسسات  -ديلويت آند تاتش
1414خطط مينا ( - )2011-2010الصليب األحمر
1515أس واق االتصاالت  -هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
1616اتفاقية بنك األف راد  -بنك MIG
1717مشروع إصالح القطاع البحري
1818الدليل التدريبي للمستخدم ()CAS
1919اتفاقيات ورخص عالمات تجارية -شركة التبغ البريطانية األمريكية المحدودة وشركة مصانع االتحاد
إلنتاج التبغ والسجائر المحدودة
2020ب رنامج أوجه التنمية التنفيذية  -وزارة التخطيط
2121تقرير ثبات القطاع المالي في األردن  -البنك المركزي
2222تقرير تقييم األثر االجتماعي والبيئي  -حكومة األردن
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2323دليل المعلم الخاص
2424كتاب الكفاءة السلوكية والوظيفية -أدوية الحكمة
2525الدليل التشغيلي -شركة دايموند
2626تقرير الثبات المالي PMA - 2010
2727تقرير سياسة التعاون الدولية في العلوم والتكنولوجيا -جامعلة الملك عبد العزيز للتكنولوجيا
2828تنمية الت واصل مع األطفال -يونيسيف
2929السياسة االجتماعية واالقتصادية -يونيسيف
3030قاموس األداء الوظيفي  -جامعة اكستشينج

أبرز العمالء خالل شهر تموز 2016

•إنجاز INJAZ
•ب رنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT
•صندوق استثمار ام وال الضمان االجتماعي Social Security Investment
•باإلضافة إلى العمالء الذين يتعاملون مع الشركة وفقا لعقود مبرمة ،والعمالء الدائمين.
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أهمية الترجمة القانونية

تتعدد اللغات البشرية على امتداد العالم أجمع،
فاللغات المحكية أكثر من أن تعد أو تحصى
فهناك العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية
واأللمانية واإلسبانية واإليطالية والهنغارية
والبلغارية والتركية والعبرية والصينية
واليابانية والهندية والمالية ولغة األوردو ولغة
البنغال ولغة التأميل وغيرها العديد من اللغات
واللهجات والتي يصعب عدها وإحصاؤها.
ال يشترط في المؤلف اإلحاطة بكافة اللغات
وكافة القواعد لتدوين أفكاره ليستفيد منها من
يريد أن يق رأ مؤلفاته ،فربما ال يحيط الكاتب
إال بلغته األم وربما بلغتين أو ثالث لغات أو
أربع أو خمس لغات ،فكلما زادت عدد اللغات
التي يتقنها الشخص كلما كان ذلك أفضل له
ولغيره أي الكتساب المعرفة ونقلها.
يختلف البشر في قد راتهم وأوقات ف راغهم ،فال
يستطيع الجميع اإلحاطة بعدد من اللغات،
ولكنهم قد يرغبون بمعرفة العلوم والمعارف
والخب رات المدونة بلغات اخرى غير لغاتهم
األصلية ،من هنا جاءت ضرورة الترجمة
والتي تعني تحويل الكالم أو الكتابة من
لغتها األصلية إلى اللغات األخرى ،فازدهار
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حركة الترجمة إلى لغة معينة مؤشر جيد على
تعطش أصحاب اللغة المترجم إليها للمعرفة،
وهي مظهر حضاري جميل جداً ،وهو السبيل
إلى تطوير العلوم والمعارف لتعظيم االستفادة
منها ،وتلبية كافة االحتياجات اإلنسانية والتي
تتعلق بها.
فقد كان الناس في الحضارة العربية واإلسالمية
في عصورها الذهبية يتسابقون إلى الترجمة من
كافة اللغات الموجودة آنذاك لذلك فقد أسهمت
هذه الحضارة في تطوير العلوم المختلفة ،حيث
أنها كانت تعتبر حلقة الوصل بين العلوم القديمة
والعلوم الحديثة ،فلوالها لم توجد المعارف والعلوم
في شكلها الحالي ولتوقفت عجلة التقدم اإلنساني
إلى ما قبل  1500سنة.
ولكن وعلى الرغم من أهمية الترجمة في نقل
المعارف والعلوم والخب رات بين أجناس البشر
إال أنها تفقد النصوص األصلية محتوياتها
وتضعف األفكار التي كان المؤلف يحاول
إيصالها إن لم يكن المترجم متمكناً ومحيطاً
بقواعد اللغتين وخصوصاً في النصوص العلمية
الحساسة كالنصوص الطبية والهندسية ،أو
النصوص األدبية.
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