
 المشاريع الممولة حاليا  

 بين اللغتين العربية واأللمانية وتأكيد الفهم خالل الترجمة عبر الهاتف الحواري التناوب
(2019-2021) 

 عن المشروعنبذة 

س جوتنبرج وهانيقسم التواصل بين الثقافات في كلية علوم الترجمة واللغة والثقافة بمدينة جرمرسهايم التابعة لجامعة  يتولى

بحثي تدعمه المؤسسة األلمانية للبحث العلمي  اإلشراف على مشروع 2019منذ عام في مدينة ماينتس 

(Deutsche Forschungsgemeinschaft) خالل وتأكيد الفهم  الحواري أساليب التناوب مدة ثالثة أعوام للكشف عن

ماعية استشارية حقيقية في المجاالت االجت ثاتمحادتتناول الدراسة الترجمة عبر الهاتف بين اللغتين العربية واأللمانية. 

 يتم االستعانة فيها بمترجمين عبر الهاتف.

لى ذلك مثال عخير . ومن القيود المكانية فأعفتها، خدمات الترجمة عن بعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأتاحت لقد 

، في ظل غياب البديل والمهاجرين جاري بها العمل للتواصل مع الالجئين ممارسةالتي أصبحت لترجمة عبر الهاتف ا

م لم يتإال أنه  انتشار هذه الممارساتمن رغم على ال. والرعاية واالستشارةو اإلسكانب ذات الصلة خدماتال ضمن خاصة

ها ثات في الحاالت التي ال يتوفر فيمحادالتي تفرضها ترجمة المتطلبات التواصل اللغوية  إجراء دراسة شاملة بعد عن

 جزئياً.وال كلياً  أطراف الحديث ال معتواجد المترجم 

Hamburg (Prof. Dr. Kristin Bührig )في الداخل والخارج مثل جامعة  مختلفة جامعاتمع  ر المشروعفي إطا نتعاون

 Modena e Reggio Emiliaوجامعة  (Prof. Dr. Sabine Braun)لدفورد البريطانية في مدينة ج Surreyوجامعة 

في مدينة إدنبرة  Heriot-Wattوكذلك جامعة  ،(Prof. Dr. Claudio Baraldi, Prof. Dr. Laura Gavioli) اإليطالية

لغات متعددة اللتفريغ الكتابي للبيانات العلمي في ا منهجناأما فيما يخص  .(Prof. Dr. Claudia Angelelli) اإلسكتلندية

 ,Prof. em. Dr. Martin Forstner, Mohammed Allaoui)فنحن على تواصل مع قسم اللغة العربية بالكلية 

Andreas Bünger) ومركز هامبورج للمكنزات اللغوية (Hamburger Zentrum für Sprachkorpora)  ومعهد

، إضافة إلى جامعة (,Institut für Deutsche Sprache Dr. Thomas Schmidt)في مدينة مانهايم  اللغة األلمانية

San Diego State University في الواليات المتحدة األمريكية (Dr. Dris Soulaimani)  في األردناليرموك وجامعة 

(Dr. Ahmad Al-Harahsheh). 
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 مساعدةباحثة 

 الترجمةعلوم ماجستير في 

 الفعاليات

 (2019) بهدف التحليلغة المنطوقة للعن التفريغ الكتابي علمية ورشة 

األساليب صالحية  والبحث في الحاسوبالعربية بمساعدة  التفريغ الكتابي للبيانات مناقشة مشكالتلهذه الحلقة العلمية تأتي 

على فريق  المشروع ضمن التي أعدتمتعددة اللغات، حيث نسعى إلى عرض أساليب التفريغ  ثاتمحادالالمتوفرة لتحليل 

 .)اللسانيات االجتماعية ولسانيات الحاسوب( اللسانيات والترجمةم ودولي يضم مشاركين من شتى التخصصات في عل
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 (2020)المترجمة عبر الهاتف  ثاتمحادالورشة علمية عن المشاركة في 

 ثاتمحادالناء أثاألساسية التواصل أساليب بعرض  النتائج األولية للتحليل بناًء على سوف نقوم في هذه الحلقة العلمية

مهتمين حثين الالباالباحثات و ندعولذا  ؛ةالمختلف ثاتمحادالأنواع  المترجمة عبر الهاتف وخصوصياتها دون الخوض في

خاصة  قاءاتضمن ل عبر الهاتف أو الفيديو جانب التفاعلي إلى اإلسهام بخبراتهم في الدراسات التجريبية عن الترجمةالب

 .باستعراض البيانات وتقييمها

 (2021) ورشة عملية

 نم األمر يهمهممن  نتائج الدراسة على يدعو فريق المشروع بالتعاون مع النقابات المهنية إلى ورشة عملية لعرض

 واليات.مختلف ال . نتطلع إلى مشاركةمدى وكيفية تطبيقها توضيحبعد، ثم  خدمات الترجمة عنومستخدمي  المترجمين
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