"المأمـــون" للترجمـة والتعــريب
من نحن:

----

تأسست وحدة "املأمون" املتخصصة في مجال الترجمة والتعريب ضمن مبادرة
طموحة من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لتقديم خدمات الترجمة بجودة
عالية من وإلى اللغات املختلفة لتلبية احتياجات املجتمع ،واملؤسسات األكاديمية،
ً
والهيئات الحكومية وغير الحكومية ،واملؤسسات املحلية والدولية ،فضال عن
خدمات املراجعة والتدقيق اللغوي ،والترجمة الفورية ،والترجمة السمعية
والبصرية.

إنجازاتنا:

أهم الشراكات:
تربط الوحدة مجموعة من
الشراكات من أهمها املنظمة
العربية للترجمة ،والبنك
اإلسالمي للتنمية بجدة،
واملركز العربي للتعريب
والترجمة والتأليف والنشر،
ومنظمة املجتمع العلمي
العربي ،واملنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم.
كما تربطها شراكات مع
مجموعة من شركات العمل
عن بعد مثل ستايلينكد – بن
باز للترجمة ،إضافة إلى
مجموعة من أشهر املترجمين
في العالم العربي.

فترة وجيزة من ترجمة  01كتب متخصصة في مجاالت الهندسة
تمكنت الوحدة في ٍ
والقانون واإلدارة ،حيث خضعت لعملية تدقيق ومراجعة علمية على املستوى
ً
املحلي واإلقليمي ،فضال عن تنفيذ مجموعة من الترجمات لكبرى الشركات
واملؤسسات الدولية كمنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOوبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي ( )UNDPومعهد حقوق جامعة بيرزيت ،ووكالة األمم املتحدة لتشغيل
الالجئين ( ،)UNRWAإضافة إلى ترجمة مواقع إلكترونية ووثائق تجارية وأكاديمية
وقانونية وتقنية للعديد من املؤسسات والوزارات الحكومية داخل قطاع غزة
وخارجه.

فريقنا:
يضم فريقنا مجموعة منتقاة من املترجمين على درجة عالية من التدريب والخبرة
ّ
ً
والحاصلين على شهادات في مجال الترجمة فضال عن نخبة من املترجمين املحلفين،
ً
ً
مما يجعله فريقا متكامال ذو مهارات عالية وخلفية عملية مناسبة من أجل خلق
موطئ قدم في سوق الترجمة .كما يستخدم مترجمونا أحدث برامج الحاسوب
املساعدة في الترجمة ،ويخضعون لعملية تطوير دائمة ملعارفهم وخبراتهم من خالل
املتابعة والتدريب املستمر.

قدرتنا االستيعابية:

ً
يمكن لفريق العمل أن يقدم ترجمة ألكرر من  010111كلمة أسبوعيا ،مع القابلية
ً
لرفع قدرة العمل إلى  0110111كلمة أسبوعيا حسب الحاجة.

اللغات:
(اإلنجليزية > < العربية) بشكل أساس ي باإلضافة إلى (الفرنسية -التركية – الروسية
– اإلسبانية).

التزامنا:
نؤمن بأن الجودة ووقت التسليم من املعايير الحاسمة في اختيار العميل ملزود
خدمات الترجمة؛ حيث نتمتع باملزايا التي تعكس مدى التزامنا بإنجاز ترجمة عالية
املستوى وسريعة ودقيقة ومترابطة.

خدماتنا:
 .0تحرير الوثائق بكافة أنواعها.
 .2ترجمة الوثائق القانونية واملستندات الشخصية واالعتبارية.
 .0الترجمة الفورية للمؤتمرات املحلية والدولية في كافة املجاالت.
 .4الترجمة املالية واملحاسبية الرقمية والتقارير املعتمدة من املحاسبين حسب
األصول.
 .5ترجمة املناهج واملواد التدريبية وبرامج األنشطة الالمنهجية والوسائل
املساعدة.
 .6ترجمة وتعريب املطبوعات واملجالت والدوريات واألدلة اإلعالمية واإلعالنية.
 .7تعريب املواقع اإللكترونية والبرامج والتصاريح الصحفية.
 .8تعريب كافة أنواع مواد التسويق مثل الكتيبات واإلعالنات والشعارات
والنشرات الدورية.
 .9ترجمة الكتب واملجالت والدراسات العلمية ودراسات املاجستير والدكتوراه.
 .01الترجمات الطبية املتخصصة والتقارير الطبية.
 .00ترجمة أوراق العمل العلمية واإلدارية في الندوات واملؤتمرات واللقاءات على
اختالف أشكالها ومجاالتها.
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