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國際語言與翻譯會議

المطعغئ الاسرغفغئ بالمآتمر الثولغ لطشات والارجمئ
أعثاف المآتمر

حتقيق التواصل بني العلماء والباحثني واملختصني يف اللغات والرتمجة من خمتلف دول العامل.
تشجيع وتعزيز الشراكات العلمية وتبادل اخلربات واألساتذة والطالب والباحثني يف جماالت 

اللغات والرتمجة. 
حبث ومناقشة مجيع القضايا واملوضوعات اليت تتعلق باللغات والرتمجة يف األقسام واملعاهد 

والكليات واجلامعات.
حبث القضايا واملوضوعات اليت تتعلق باللغات والرتمجة يف خمتلف التخصصات واملهن.

نشر الوعي بأمهية اللغات والرتمجة على مستوى الفرد واألسرة واجملتمع واملؤسسات احلكومية 
واألهلية.

تشجيع املبادرات والتجارب الناجحة اليت هتتم باللغات والرتمجة.
دعم السياسات والتشريعات والقوانني واخلطط اليت تعمل على تطوير وضع اللغات الرتمجة يف 

اإلدارة والتعليم وسوق العمل واإلعالم وغريها من امليادين احليوية.
البحث عن مصادر تعليمية حديثة خلدمة اللغات والرتمجة وحتديث مناهجها حتى تتوافق مع 

معطيات العصر.
تشجيع األقسام العتماد املعايري والضوابط والتقارير والتقييم الذاتي للخطط الدراسية يف 

أقسام اللغات والرتمجة.
عقد الدورات التدريبية وتنظيم املعارض املرافقة للمؤمتر ومنح اجلوائز التشجيعية يف جمال 

اللغات والرتمجة.
تعزيز التواصل والتبادل الثقايف والفكري واملعريف والتقين والعلمي بني دول وشعوب العامل.

المآتمر الثولغ لطشات والارجمئ

هيئة دولية معنية باللغات والرتمجة، وهتتم بالشراكة بني املؤسسات األعضاء للتعاون يف 
جمال البحث العلمي والنشر، والعمل األكادميي، وتقديم اخلدمات التعليمية والتدريب 

يف جمال اللغات والرتمجة على مجيع املستويات الوطنية والدولية.  

حماور وموضعات املؤمتر الدويل للغات والرتمجة متوافرة عرب املوقع اإللكرتوني.
حيق للراغبني يف املشاركة باألحباث وأوراق العمل استكمال منوذج املشاركة عرب 

املوقع اإللكرتوني، مع مراعاة املعايري والضوابط العلمية املعتمدة للمشاركة.
حيق للراغبني يف احلضور (فقط) استكمال منوذج التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني، 

هبدف إثراء النقاش واحلوار وتبادل املعارف واخلربات والتواصل مع العلماء 
واملختصني.

المحارضئ وتدعر المآتمر

طةاقت سمض المآتمر

عرض األحباث وأراق العمل واملبادرات.
تنظيم اجللسات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية املتخصصة.

إقامة معرض خاص باملؤمتر.
التعريف بأحباث طالب املاجستري والدكتوراه. 

فتح الفرص للجهات املعنية باللغات والرتمجة للشراكة واملشاركة يف املؤمتر.
حبث القضايا واملوضوعات اليت تتعلق بسوق اللغات والرتمجة.

عرض التقنيات والربامج واملشاريع احلديثة اليت تتعلق باللغات والرتمجة.
حبث املوضوعات اليت تتعلق بسوق العمل واحتياجاته من الكوادر املتخصصة يف 

اللغات والرتمجة.
عقد اللقاءات التخصصية داخل املؤمتر وتوقيع مذكرات التعاون. 

عقد الشراكات بني األقسام يف جماالت اإلشراف العلمي والبحث واملشاريع وتبادل 
األساتذة والطالب.
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All the necessary information regarding the themes, 
registration or submission of research papers are available 
on the Conference’s Website in Arabic, French, English 
and Spanish.
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     العرض والطلب يف سوق اللغات والرتمجةأوًق: المتاور الساطئ: صداغا وطعضعسات الطشات والارجمئ
     معارض الكتاب واستهالك منتجات اللغات والرتمجة املختلفة

     تكلفة اللغات والرتمجة على مستوى الفرد واملؤسسة
     اللغات والرتمجة وسوق العمل على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل

     سوق اللغات والرتمجة بني املهنية والتجارية
     مشاريع اللغات والرتمجة الوطنية واإلقليمية والدولية

     االستثمار يف اللغات والرتمجة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل
     التحديات واملشكالت اليت تواجه سوق اللغات والرتمجة على املستوى

     الوطين واإلقليمي والدويل
     متويل اللغات والرتمجة على مستوى املؤسسات واألفراد

     متويل اللغات والرتمجة على الوطين واإلقليمي والدويل
     اللغات وترمجة يف املؤمترات والندوات واللقاءات الصحفية واألخبار

٤
     اللغات والرتمجة العلمية والطبية

     اللغات والرتمجة األدبية
     اللغات والرتمجة التعليمية

     اللغات والرتمجة التقنية
     اللغات والرتمجة اإلعالمية

     اللغات والرتمجة املالية واالقتصادية
     اللغات والرتمجة اإلدارية والتنظيمية
     اللغات والرتمجة القانونية والقضائية

     اللغات والرتمجة الفورية
     اللغات والرتمجة الدبلوماسية

     اللغات والرتمجة الوثائقية
     اللغات والرتمجة الصناعية

     اللغات والرتمجة األمنية والعسكرية
     اللغات والرتمجة اإللكرتونية

     قضايا وموضوعات معاصرة يف جمال اللغات والرتمجة
     البحث العلمي واللغات والرتمجة

     التقنية واللغات والرتمجة
     اللغات والرتمجة بني احلاجة احمللية والتطلعات الدولية

     التحديات واملشكالت اليت تواجه اللغات والرتمجة
     اللغات والرتمجة على املستوى الدويل

     التقارير الدولية واللغات والرتمجة
     اللغات والرتمجة واملصطلح

     اللغات والرتمجة حتديات وتوقعات
     اللغات والرتمجة والتحديات اليت تواجه املختصني يف اجملاالت األكادميية وسوق العمل

١
     واقع ومستقبل تعليم اللغات والرتمجة وإعداد وتأهيل اللغويني واملرتمجني يف اجلامعات

     اللغات والرتمجة يف املنظمات اإلقليمية والدولية
٢

     املشكالت والتحديات اليت تواجه أقسام ومدارس إعداد وتأهيل اللغويني واملرتمجني
     اجلهود والتجارب واخلربات الناجحة يف أقسام ومدارس وكليات اللغات والرتمجة

     اخلطط الدراسية واملقررات التعليمية يف أقسام ومدارس اللغات والرتمجة
     اجلودة والنوعية يف أقسام ومدارس الرتمجة العربية وطنيًا وعربيًا ودوليًا
     االعتماد األكادميي وكفاءة خمرجات أقسام ومدارس اللغات والرتمجة 

     معايري وضوابط القبول للطالب والطالبات يف أقسام ومدارس اللغات والرتمجة
     معايري وضوابط تعيني األساتذة وترقياهتم العلمية يف أقسام ومدارس اللغات والرتمجة

     التواصل والتعاون بني أقسام ومدارس اللغات والرتمجة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا
٣

     واقع اللغات والرتمجة يف سوق اللغات والرتمجة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل
     واقع ومستقبل اللغات والرتمجة يف املنظمات واهليئات الوطنية واإلقليمية والدولية

باظغًا:  المتاور الماثخخئ
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     الصياغة والتحرير والكتابة يف اللغات والرتمجة
١٠

     دور اجلوائز األهلية والوطنية واإلقليمية والدولية يف تشجيع اللغات والرتمجة
     قضايا وموضوعات حول التكريم واجلوائز املهتمة باللغات والرتمجة
١١

     تعريف باللغويني واملرتمجني من الباحثني والعلماء املختصني يف العلوم والتخصصات املختلفة
     جهود العلماء واملختصني يف جمال اللغات وترمجة العلوم واملعارف واملبتكرات

     جهود املؤسسات العلمية والطبية والصناعية والقنية واإلدارية يف اللغات والرتمجة
     ترمجة املراجع والكتب اجلامعية من اللغات األجنبية إىل العربية

     احللول للقضايا والتحديات اليت تواجه اللغات والرتمجة يف اجملاالت العلمية والطبية واهلندسية
     والتقنية والتجارية وغريها من اجملاالت احليوية.

١٢
     التجارب واخلربات يف جماالت اللغات والرتمجة والتقنية احلديثة

     جهود الباحثني وحمركات البحث اإللكرتوني يف جمال اللغات والرتمجة
     اللغات والرتمجة الرقمية

     اللغات والرتمجة التعاونية والرتمجة املتعددة اللغات عرب اإلنرتنت
     التطبيقات اإللكرتونية واللغات والرتمجة

     اللغات وترمجة التطبيقات والربامج اإللكرتونية يف الصناعات املختلفة
١٣

     جهود اجلمعيات العلمية للغات والرتمجة
     جهود النقابات املهنية للغات والرتمجة

     املؤمترات والندوات والدورات يف جمال اللغات والرتمجة
١٤
     مقارنة اللغات والرتمجة

     التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية حول اللغات والرتمجة
     نقد حركة اللغات والرتمجة يف مراكز األحباث العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية

٥
     اجملالت العلمية املتخصصة يف اللغات والرتمجة

     األحباث واجلهود املتنوعة يف جمال اللغات والرتمجة
     متويل البحث العلمي يف جمال اللغات والرتمجة

     اللغات والرتمجة وتوطني العلوم والصناعات والتقنية واملعرفة
     اخلطط واملشاريع البحثية اخلاصة باللغات والرتمجة على مستوى املؤسسات األهلية

     والوطنية واإلقليمية والدولية
٦

     جهود األفراد واملؤسسات احلكومية واألهلية يف جمال النشر يف اللغات والرتمجة
     جهود املؤسسات العلمية يف جمال اللغات الرتمجة

     جهود دور النشر يف اللغات والرتمجة
     دور املكتبات اجلامعة يف خدمة اللغات والرتمجة

٧
     صناعة قواميس اللغات والرتمجة من اللغة الوطنية إىل اللغات األجنبية املختلفة

     تطور وكفاءة القواميس العلمية اللغوية
     تنوع وتعدد قواميس اللغات والرتمجة

     قواميس اللغات والرتمجة
٨

     العصور القدمية
     عصور االستعمار

     عهد االستقالل الوطين
     تاريخ اللغات والرتمجة العربية يف دول العامل املختلفة

     حنو كتابة تارخيية منهجية عن تاريخ اللغات والرتمجة
٩

     املصطلحات احلديثة واللغات والرتمجة
     عالقة خمرجات اللغات والرتمجة باحتياج الدولة
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افطاظئ الساطئ
المآتمر الثولغ لطشات والارجمئ

www.alarabiahtranslation.org
info@alarabiahtranslation.org

لشات المآتمر

     الرتمجة السمعية البصرية واالتصال بواسطة احلاسوب: الوصول إىل الوسائط الرقمية
     الرتمجة يف املنظمات املعنية مبحاربة العنف ضد املرأة

     جماالت الرتمجة املتعلقة باهلجرة واحلوار
     الذكاء االصطناعي وعالقته باللغات والرتمجة

     أحباث وتطبيقات تعتمد على تتبع العني يف دراسات الرتمجة
     ترمجة ألعاب الفيديو والفيديوهات 

     ترمجة ذخرية من احتياطي مسرحيات وأحلان وأدوار
     ترمجة كتب الثقافية واالجتماعية والعلمية

     ترمجة الرتاث الثقايف
     تدريس اللغات والرتمجة للطالب ذوي االحتاياجات اخلاصة

     آثار وباء كورونا على دراسات اللغات والرتمجة
     دراسات اللغات والرتمجة وعالقتها بالبيئة

     ترمجة اللهجات املختلفة
     تفاعل ترمجة وسائط اإلعالم الدولية مع تطورات لقاح كورونا

     دراسات وأحباث عن مستقبل اللغات والرتمجة

١٥
     توافر الكوادر املتخصصة يف جمال اللغات والرتمجة

     كفاءة اللغويني واملرتمجني ومؤسسات اللغات والرتمجة على املستوى الفردي واملؤسسات
     األهلية والوطنية واإلقليمية والدولية

١٦
     تراخيص مؤسسات اللغات والرتمجة

     القوانني الوطنية اخلاصة باللغات والرتمجة
     سياسات وخطط اللغات والرتمجة على مستوى املؤسسات والدول واهليئات الوطنية

     واإلقليمية والدولية
١٧

     اللغات والرتمجة والتنمية املستدامة
     دور الرتمجة يف النهوض والتطور

     حنو رؤية وطنية وإقليمية ودولية للغات والرتمجة
     اللغات والرتمجة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل

     اللغات والرتمجة وإثراء احملتوى على شبكة اإلنرتنت
١٨

     العالقة بني هوية املرتجم وأعماله يف الرتمجة
     دور مراكز الرتمجة يف اجلامعات يف إثراء نشاط الرتمجة

     دور كليات اللغات يف رفع مستوى الرتمجة الشفهية
     غياب التنسيق بني دور نشر الرتمجة

     دور كليات اللغات يف وضع منهجية لتوحيد ترمجة املصطلحات
     ترمجة الشعر بني القيم التحويلية حتويل الوزن وحتويل الصورة الشعرية

     الرتمجة من منظور علم اللغات املقارن
Google Translate مستويات الرتمجة من خالل     

     املرجعيات الفنية والفكرية واملنهجية يف ترمجة اخلطاب السياسي
     الرتمجة السياقية
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يتيح املؤمتر الفرصة للغات املختلفة شريطة توفر الرتمجة


