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في هذا اإلصدار:
االفتتاحية
نبذة عن الشركة (الجزء الثالث)
أبرز المشاريع المنجزة ألبرز العمالء خالل
شهر آيار 2016
جامعة اإلسراء تكرم شركة طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر
نصائح لتعلم اللغة اإلنجليزية بشكل أفضل

“حتى أبسط الكلمات اليمكن
ترجمتها بالمعنى المرادف لها
تماما في لغة أخرى”
كيمون فريار

ها نحن نطل عليكم مجددأ مقدمين لكم ثالث
إصدا راتنا وكلنا ثقة بمستقبل أفضل وأكمل
لشركتنا ومجموعتنا مستنيرين بتوجيهات
سعادة رئيس مجلس اإلدارة سعادة الدكتور
طالل أبوغزاله.
وفي هذا اإلصدار ،سنواصل التعريف بشركتنا
حيث نقدم لكم منهجية العمل التي نسير
عليها .
إن شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر تؤمن بالتواصل والتفاعل مع المجتمع
المحلي ومؤسساته ،وخاصة مع الجامعات
والمعاهد ،فهي تقدم التدريب للطلبة وتوفر
لهم فرصة التعرف على عالم الترجمة،
وتقدي را لجهودنا في هذا المجال ،قامت جامعة
اإلس راء متمثلة بقسم الترجمة بتكريم الشركة
نظ را لجهودنا في تدريب الطلبة.
وإننا نؤكد استم رارنا في العمل بجد حتى
نحافظ على التميز لهذا االسم الكبير للشركة
متمنين التوفيق في كافة مهامنا.
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نبذة عن الشركة (الجزء الثالث)

منهجية العمل:
تأكيداً اللت زامنا بجودة الترجمة وتسليمها في
الم واعيد المحددة ،قمنا بتصميم منهجية العمل
التالية التي تركز على م راعاة مصلحة العميل:
التـرجـمـة :يتم توزيع أعمال الترجمة على
المترجمين وفقاً لخب راتهم الشخصية أو حسب
المجاالت التي يتميزون فيها ،ويطلب منهم
إكمال الترجمة ضمن إطار زمني كافي يتيح
إنجاز كامل الم راحل.
التـحـريـر :يقوم محررون ذوي كفاءة وخبرة
بم راجعة الترجمة مع مقارنة النص األصلي
بالمادة المترجمة ،وإدخال التعديالت الالزمة
لضمان الحصول على ترجمة دقيقة ومت رابطة.
ضبط الجـودة :ي راجع م راقبو جودة -على مستوى
عال من التدريب  -المادة المحررة للتأكد من
ٍ

سالمة اللغة والجودة العالية ،ولضمان الت رابط
بشكل نهائي.
الـتـنسيـق :تتم م راجعة تنسيق وثائق الترجمة
من قبل موظفي المساندة ذوي المهارات العالية
للتأكد من أنها تعكس الوثائق األصلية ومن أن
مظهرها الكلي منسق وفقاً ألعلى المعايير .وفي
حال طلب العميل تنسيقاً خاصاً ،يتم إنجازه في
هذه المرحلة من قبل الموظفين المساعدين.
التـسـليم :يتم التسليم في الموعد المحدد ،وتبعاً
لرغبة العميل وحاجته كما يمكن أن يتم توريد
الترجمة على شكل نسخة ورقية أو بالشكل
اإللكتروني الذي يناسبه.
السرية :تلتزم شركة طالل أبوغ زاله للترجمة
والتوزيع والنشر بالحفاظ على سرية كافة
المعلومات في المستندات المطلوب ترجمتها.

أبرز المشاريع المنجزة ألبرز العمالء خالل شهر آيار 2016
•ترجمة األنظمة الصادرة عن الهيئة البحرية
األردنية
•ترجمة قانون األح وال الشخصية للمفوضية
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
()UNHCR
باإلضافة إلى العمالء الذين يتعاملون مع الشركة
وفقا لعقود مبرمة ،والعمالء الدائمين.
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جامعة اإلسراء تكرم شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر
عمان  17 -آيار  -بمناسبة
احتفال جامعة اإلس راء بيوبيلها
الفضي ويوم كلية اآلداب
العلمي ،قامت الجامعة ممثلة
بقسم الترجمة في كلية اآلداب
بتكريم شركة طالل أبوغ زاله
للترجمة والتوزيع والنشر
نظ را لجهودها المتميزة
والوافرة في مجال التدريب
الميداني لطلبة الجامعة.
وتقوم الشركة بنشاط التدريب
لطلبة الجامعات األردنية
مسؤوليتها
من
انطالقا
المحلي
المجتمع
تجاه
وتعزي زا لقد رات المترجمين
المستقبليين وإيمانا منها
الطلبة
ممارسة
بأهمية
وفقا
الفعلية
للترجمة
لمتطلبات السوق.

نصائح لتتعلم اللغة اإلنجليزية بشكل أفضل
بشكل عام ،لتتعلم أي لغة ،أنت بحاجة لثالث
قدرات .1 :االطالع .2 ،المتابعة.3 ،الممارسة.
ولكي تتقن أي لغة ،أنت بحاجة لتتمكن من أربع
مهارات .1 :مهارة السمع .2 ،مهارة المحادثة،
 .3مهارة الق راءة .4 ،مهارة الكتابة .ولكل مهارة
من هذه األربع ،توجد مهارات فرعية متعددة وفقا
لحاجتك وبغيتك ،وبناء عليهما تتشكل الكميات
المناسبة لكل متعلم.

دعنا نبسط لك المسألة .في مجال تعليم اللغة على
وجه عام واإلنجليزية بشكل خاص ،توجد العديد
من النظريات التي تقترح طرق تدريس وتعلم
اإلنجليزية ،ال تختلف فقط في طريقة إيصال
المعلومة بل أيضا في تحديد نوع المعلومات
التي يحتاجها المتعلم لـ “يتقن” اللغة .لكن،

على سبيل المثال ،إن كنت تريد أن تتعلم
اإلنجليزية لتنجز عملياتك التجارية ،رغم أنك
بطبيعة الحال تحتاج لتعلم المهارات األربع،
إال أنك بحاجة أساسية للتركيز على مهارتي
المحادثة واالستماع ،وتشكيل عملية تعلمك
بطريقة تضمن تحقيق الدرجة المطلوبة في
هاتين المهارتين مع ما يندرج تحتهما من المعرفة
الب راجماتكية (االجتماعية والعرفية) والثقافية.
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لكن ،إن كنت تريد أن تتعلم اإلنجليزية لحاجات
أكاديمية دراسية ،فإن التركيز يكون بشكل أكبر
على الق راءة والكتابة وتتشكل عملية التعلم بناء
عليها.

تعلم اللغة يشبه كثي را تعلم ركوب الدراجة ،مهارة
تحتاج لبعض من الوقت لكي تتقنها .وتختلف
قدرة اإلتقان وسرعتها من شخص آلخر .نصيحة
لك ،لكي تبقى متشجعا ،أن تبدأ باختيار م واد ذات
مستويات مناسبة لك أي ليست متقدمة جدا بحيث
تعجز عن فهم أي شيء .ابدأ بالتدريج وحاول أن
تزيد معيار الصعوبة بحيث تكون المادة التي
تعاينها وتطلع عليها بمست واك الحالي  .1 +هذا
األساس التدريسي يعتمد على نظرية تقترح أن
توفير فسحة مناسبة ومالئمة لتحدي قدراتك (أي
الـ  )+1يساهم بشكل كبير في تحسينها ودفعها
إلى األمام ،لكن ليس أكثر من ذلك.

 .2على الرغم من أهمية النحو في إيصال
المعلومات ،أنت بحاجة ملحة للتركيز على
كاف من المفردات بما يخدم حاجتك.
تعلم قدر
ٍ
إحدى نظريات تعليم اللغة تقول“ :إن كنت ال
أعرف النحو ،قد أتعثر في الكالم .لكن إن كنت
ال أعرف المفردات ،فأنا ال أستطيع أن أتكلم”.
إذن ،حاول أن تحرص على تعلم المفردات التي
ستحتاجها في السياق الذي تحتاج لإلنجليزية
فيه .إن كان السياق اجتماعيا ،يكون مفيدا لك
أن تبدأ بتعلم المفردات لألشياء من حولك وفي
مجتمعك باإلنجليزية .إن كان هدفك أكاديميا،
أنصحك بشدة أن تبدأ بقائمة الكلمات الـ 1000
و  2000األكثر شيوعا في اللغة .قدمت الكثير
من الدراسات أن معدل  90%من اللغة األكاديمية
تتشكل بناء على تلك القائمة .بمعنى أن فهمك
لهذه الكلمات قد يضمن لك أن تفهم ما ال يقل عن
 % 90مما تق رأه أو تسمعه.

 .5حاول قدر اإلمكان أن تجعل من تعلمك
لإلنجليزية متعة تشوقك للمزيد .العديد من
الدراسات تكشف عن أهمية عامل (التشجيع)
أو  motivationلضمان الحصول على أفضل
النتائج في تعلم اللغة .س واء كانت ع وامل خارجية
(كالحصول على وظيفة أو التقدم لمنحة) أو
داخلية (كتطوير النفس أو تعلم المزيد) ال يهم.
المهم أن تكون الع وامل التي تشجعك قوية بما
يكفيك لالستم رار في التعلم.

 .1إن كنت مبتدئا ،قد يكون مفيدا أن تكون
نقطة انطالقك في تعلم اإلنجليزية هي الحروف
وأص واتها .إتقانك لها بطريقة ترضيك سيكون
مشجعا لك ومعينا على تعلم المفردات وق راءة
الكلمات وتحدثها وسماعها بشكل واضح ومناسب.
ابدأ باألحرف ،ثم بأص وات الس واكن وأص وات
العلل .اسمعها أكثر من مرة ورددها.

 .3الممارسة بالقدر الكافي! .اإلنجليزية ،كأي
لغة ،تصدأ إن لم تستخدمها .وتلين لك كثي را إن
أكثرت من استخدامها .هناك العديد من الدراسات
العملية التي تؤكد أهمية الممارسة للوصول إلى
المستوى المطلوب من المهارة واإلتقان في اللغة،
والحفاظ عليه.ويُنصح باستم رار بالممارسة من
خالل أن تحدث /تكتب /تسمع /تق رأ ،كل يوم لمدة
ال تقل عن  10دقائق باإلنجليزية .طبعا وفقا
لهدفك من تعلم اللغة ،تكون حاجتك للتركيز
على المهارات المهمة واألساسية في رحلتك.
 .4ال تيأس سريعا وال تتوقع نتائج سحرية!.

 .6احذر من اللجوء إلى “الترجمة” للتعلم
والتعامل مع اإلنجليزية .هذه من أسوأ الطرق لفهم
وإتقان اللغة ،سينتج عنها الكثير من األخطاء
التي أنت في غنى عنها .اإلنجليزية لغة تختلف
تماما عن العربية ،ومقارنتهما لن يجعل من أمر
تعلم اإلنجليزية وإتقانها أيسر .هناك الكثير من
الطالب الذين يعانون كثي را في إيصال أفكارهم
وإيضاحها بشكل مناسب باإلنجليزية ألنهم ما
زال وا عالقين في مرحلة متوسطة بين العربية
واإلنجليزية ،أفكارهم وجملهم تتكون بالعربية،
لكنهم يترجمونها حرفيا لإلنجليزية مما يجعل
من فهمها أم را صعبا.
 .8اسأل .إن حصلت لك فرصة التعامل مع
متحدث متقن لإلنجليزية ،ال تتردد في سؤاله عما
لم تفهمه أو عما تريد أن تتحدث عنه .حين تظهر
رغبتك في التعلم منه ،ستظهر لديه رغبة أكبر
في إفادتك وإعانتك.
المصدر www.wa7di.com :موقع أتفكر

