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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمة 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

"ملتقى  لتترونياإل موقعتأسيس ال –الرياض  –يزمع المركز الدولي للدراسات واالستشارات اإلعالمية 

جمع المهتمين بترجمة النصوص الدينية  بهدف (www.islamicttf.org) "اإلسالميةمترجمي النصوص 

بحث و خبراتهم،لالستفادة من واحد  ‘افتراضي’وباللغات المخلتفة في متان  اإلسالمية من كافة أنحاء العالم

لوصول إلى ومعالجتها وإيجاد الحلول لها، إلى جانب ا المشتالت التي يواجهها المترجمون في هذا المجال

 من أجل ، وذلكفيما يتعلق بمناهج ترجمة النصوص اإلسالمية ومعاييرهاقناعات مشتركة إلى حد كبير 

 دون تأويل    سالعت وأ تحقيق الهدف األسمى وهو نقل النصوص الدينية اإلسالمية إلى اللغات غير العربية

 . في مضمونهأو النص المصدر  فيالمعنى المقصود ر شخصية قد تغي   أو اجتهادات   أو تحريف  

المزمع عن طريق الموقع بترجمة النصوص الدينية اإلسالمية، ويطمح الملتقى جهةٌ مستقلة ذات اهتمام و

من أجل الوصول إلى نتائج تحقق  معا ربط آراء أهل الفن واالختصاص من جميع أنحاء العالمإنشاؤه إلى 

لهم االجتماع في متان واحد. الهدف األكبر، بحيث يتون أداة لهم، يهيء لهم الوسيلة والجو العلمي، وييسر 

هذا ويأمل القائمون عليه في عقد لقاءات ومؤتمرات دورية على أرض الواقع لمناقشة ما يتفق العلماء 

على مناقشته حضوريا، وللخلوص إلى نتائج النقاشات في الموقع ن يالمتفاعلمن األعضاء والمختصون 

 التي تجري في الموقع وفي منتدياته التفاعلية.

المختصين بترجمة العلماء وعلى أعضائه من  في تحقيق أهدافهد عتم  ي  لتقى جهة إدارية وإشرافية، وهو والم

لغات مختلفة. كما سيوفر عددا كبيرا من التتب خالل سنوات قليلة لمساعدة الب اإلسالمية النصوص الدينية

ويبذل القائمون على موقع ملتقى مترجمي ا المجال، كلٌّ حسب بحثه ومقصده. كل المهتمين في هذ

 . من إنشائه رسالته واألهداف المنشودةلتحقيق جهودا ضخمة اإلسالمية النصوص 

 

 مسوغات إنشاء المشروع 

 نبعت فترة المشروع مما لوحظ على واقع ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية من: 

ترجمة المصطلحات  العاملين في مجال من جميع أنحاء العالم ضعف التنسيق بين المترجمين .1

  ؛سواًء أكانوا أفرادا أم جهات متخصصة – اإلسالمية والنصوص الدينية



ر المشروع  ملتقى مترجمي النصوص اإلسالمية   /   تصوُّ

 

 
 

متلقي ومفاهيمها المختلفة، مما ينتج عنه إرباك ال الدينية اإلسالمية عدم توحيد معاني المصطلحات .2

طبيقها عند ثم الخطأ في تالمتتوبة باللغات األخرى غير العربية، ومن و/أو الخطأ في فهم النصوص 

  ؛الناطقين بهذه اللغات

، والتي تفيد المترجمين اهج والمعايير في هذا االختصاصعدم وضوح/توافر المبادئ والمن .3

  ؛وتساعدهم في تحسين مخرجات أعمالهم

لمراجع وقواعد عدم توافر األدوات التي تساعد المترجمين في هذا االختصاص، مثل المؤلَّفات وا .4

  ؛وغير ذلك ت المتخصصةالبيانا

وعدم  –للمختصين أم سواًء أللعامة  –عدم توافر قوائم بالمراجع اإلسالمية الموثوقة باللغات المختلفة  .5

  إتاحة المتوافر منها على اإلنترنت؛ 

  ؛تشتت الجهود في هذا المجال .6

  ؛في هذا المجال عن طريق أكثر من مترجم ودار نشر ترجمة بعض األعمالتترار  .7

ال يصل مستواها إلى ما  ي ْخُرُج بأعمال  وجود جهات مختلفة تعمل منفردة بجهود ذاتية، األمر الذي قد  .8

 تون عليه فيما لو ُجمعت تلك الجهود وتركزت معا في بوتقة واحدة. تقد 

 

  المشروعجدوى إنشاء 

 فيما يلي:  المشروع، سوف يسهم بناًء على ما ذكر أعاله

إلثراء الموقع  رجمة صطلحات والنصوص الدينية اإلسالميةالعاملين في مجال تاستقطاب األعالم  .1

 ؛ستفادة من الخدمات المقدمة لهمبخبراتهم، واحتضان الناشئين في هذا المجال لال

 ،وترجماتها ،التمهيد إليجاد مرجعية موثوق بها فيما يتعلق بمفاهيم المصطلحات اإلسالمية .2

ن ناحية؛ وبالمبادئ والمناهج والمعايير في هذا االختصاص من ناحية م ومرادفتها باللغات المختلفة

 ؛ أخرى

إيجاد بيئة علمية موضوعية للعلماء والمتخصصين ذوي العالقة لمناقشة القضايا والمشتالت  .3

 ؛ة، ومعالجتها، وإيجاد الحلول لهااإلسالمي الدينية المتعلقة بترجمة المصطلحات والنصوص

للمتخصصين أم سواًء أللعامة  –تيسير الوصول إلى المراجع اإلسالمية الموثوقة باللغات المختلفة  .4

  ؛ر منها عن طريق النشر اإللتترونيواالستفادة منها، وإتاحة المتواف –

 ؛ة تتون أفضل وأحسن مما عليه اآلنالحصول على مخرجات في مجال الترجمة الدينية اإلسالمي .5
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ودتها بدال من اد والمؤسسات المعنية بهدف التركيز على محتوى المخرجات وجتوحيد جهود األفر .6

  ؛التركيز على عددها

 نشر المفاهيم اإلسالمية الصحيحة بين المسلمين غير الناطقين بالعربية. .7

 

 الرؤية واألهداف ووسائل تحقيقها 

  الرؤية

المترجمين االرتقاء بمستوى ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية، وإيجاد بيئة تسهم في رفع مستوى 

رضوان هللا عليهم كما تلقاه الصحابة  – وسلم عليه هللا صلى ورسوله هللا والباحثين ذوي العالقة، لنقل مراد

التبديل،  أو التحريف أو الخطأ من سليما إلى اللغات األخرى غير العربية،  – من بعدهم نقلوه إلىفهموه وو

 .وبأسلوب علمي متين و معاصر

 

 فاألهدا

الهدف األول: تحقيق درجة جيدة من التنسيق بين مترجمي النصوص الدينية اإلسالمية من جميع أنحاء 

 جهات متخصصة. أم العالم، سواًء أكانوا أفرادا 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

 إنشاء قاعدة بيانات بالمترجمين ومعلومات التواصل فيما بينهم وإتاحتها في موقع الملتقى؛  .1

إنشاء قاعدة بيانات بمؤسسات الترجمة والمؤسسات المعنية بالترجمة في هذا المجال وإتاحتها  .2

 في موقع الملتقى؛ 

فيما بينهم،  وصل المترجمين والباحثين ذوي العالقة بعضهم ببعض وإتاحة الحوار والنقاش .3

 وتوليد المزيد من األعمال ضمن أنشطة الملتقى؛ 

مناقشة القضايا والمشتالت المتعلقة بترجمة النصوص اإلسالمية، ومعالجتها وإيجاد الحلول  .4

 لها.

ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية توحيد معاني المصطلحات في مجال عملية الهدف الثاني: التقدم في 

 مختلف اللغات العالمية وتحديد مفاهيمها المختلفة. إلى 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 
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، جمع المصطلحات ومفاهيمها عبر بمختلف اللغات للمصطلحات اإلسالمية إنشاء بنك   .1

 تدريجيا؛ وترجماتها، ومرادفاتها

يعتمده ويتفق تمهيدا إلدراج ما اإلسالمية مناقشة القضايا والمشتالت المتعلقة بالمصطلحات  .2

 ؛ في بنك المصطلحات عليه أغلب األعضاء المتناقشون

 النشاز منها؛ واستبعادفي بعض المصطلحات والمفاهيم ذات العالقة  األخطاءتصحيح  .3

 وفي غيره.  في وضع المصطلح ير والممارسات المعتمدة عالمي ًانشر المعاي .4

 والمعايير في هذا االختصاص وإتاحتها للمترجمين.الهدف الثالث: جمع المبادئ والمناهج 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

في وتسهيل تداولها بين المختصين  ترجمة النصوص اإلسالميةتحديد المبادئ التي تقوم عليها  .1

 ؛هذا المجال

  جمع المعايير المعتمدة وإتاحتها في الموقع؛  .2

  ؛جديدة موحدة من خالل تداولها في الموقع بين المختصينالسعي العتماد معايير  .3

  ؛اإلسالمية عرض المناهج المعتمدة في ترجمة النصوص الدينية .4

التمهيد إليجاد مرجعية موثوق بها فيما يتعلق بمفاهيم ترجمة النصوص اإلسالمية إلى اللغات  .5

 المختلفة. 

الهدف الرابع: تسهيل عمل المترجمين بتوفير األدوات المعلوماتية المتاحة التي تساعدهم في هذا 

 االختصاص. 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

التنبيه لألدوات المعلوماتية الحديثة المستعملة في وضع المصطلح، والمساعدة في ذلك،  .1

 وإتاحة المتوافر منها؛ 

 في الترجمة.  دةالحديثة المساع  المعلوماتية التنبيه إلى األدوات  .2

 لمتخصصينوالعامة اوصول جمات الدينية اإلسالمية وتيسير الهدف الخامس: توسيع نطاق انتشار التر

 . إليها

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

 حصر قوائم المراجع اإلسالمية الموثوقة باللغات المختلفة، وجمعها؛  .1

 ؛ ، تصفحا وتحميالإتاحة غير المحمي بحقوق الملتية الفترية رقميا .2
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الموقع، وإتاحته  ضمه إلى متتبةشراء حقوق الملتية الفترية لما ترى اإلدارة ضرورة  .3

 للتصفح والتحميل؛ 

 ؛ ومعلومات الحصول عليها بحقوق الملتية الفترية األعمال المحميةنشر قوائم  .4

 اإلشارة إلى روابط المواقع المتخصصة في هذا الحقل بعد جمعها وتصنيفها حسب المجاالت؛  .5

 التعريف بأهم الترجمات.  .6

 الهدف السادس: الوصول إلى تعاون أفضل بين العاملين في هذا الحقل. 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

استقطاب األعالم العاملين في مجال ترجمة المصطلحات والنصوص الدينية اإلسالمية إلثراء  .1

 الموقع بخبراتهم؛ 

تسهيل التواصل بين األعالم والمختصين في مجال الترجمة الدينية اإلسالمية من جميع أنحاء  .2

 نترنت وبحث سبل التعاون فيما بينهم؛ العالم في موقع واحد على اإل

 العمل على عقد اتفاقيات تعاون/شراكة مع الجهات العاملة في هذا الحقل؛  .3

 اإلعالم عن المؤتمرات والمنتديات والدورات التي تعقد في هذا المجال عالميا؛  .4

 نشر آخر األخبار في هذا الحقل.  .5

 الهدف السابع: المساعدة على تفادي التكرار غير المبرر لبعض األعمال المترجمة في هذا المجال. 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

ها، مع حوث، المقاالت... إلخ( والتعريف بإنشاء قاعدة بيانات لألعمال ذات العالقة )المؤلفات، الب

 ما يلي:  بيان

o  م من أعمال، وإلى أي اللغات؛   ما تُرج 

o  ما هو قيد الترجمة، وإلى أي اللغات؛ 

o  .ما لم يترجم  

 : رفع مردود الجهود في ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية وتحسين كفاءتها. الثامنالهدف 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

 التنبيه للمهم مما لم يترجم بعد؛  .1

 تشجيع المترجمين الناشئين لزيادة عدد العاملين في هذا الحقل وتوفير بيئة مساعدة لهم؛  .2

 في هذا الحقل؛  اعتمادهااإلشارة إلى معايير الجودة التي يجب  .3

 نشر البحوث والمقاالت ذات العالقة؛  .4
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 داف الملتقى. إنشاء قاعدة بيانات بدور النشر ذات العالقة بأه .5

 .على المستخدمين بدال من مجرد فهرستها وتوثيقها فيه الموقع أثير مخرجاتضمان تالهدف التاسع: 

 ويتحقق هذا الهدف من خالل اإلجراءات التالية: 

 مواكبة فتر الشرائح المستهدفة وتطلعاتهم؛  .1

إعطاء األولوية الحتياجات أعضاء الموقع وزواره، والحرص على تحقيق رغباتهم ذات  .2

 العالقة؛ 

العلمية المعنية بما يتوصل إليه الملتقى من قرارات بهدف األخذ بها؛ مخاطبة الجهات  .3

 وتنفيذها، وتطبيقها؛ وتداولها؛ والعمل بها.

حتى يتون الملتقى مرجعية مستمرة للعاملين في حقل ترجمة النصوص اإلسالمية، من ناحية أخرى، و

 التالية: الثالثة ال بد من النظر في األبعاد 

العلمي، ال بد من أن تستمر إدارة الملتقى في متابعة آخر المستجدات ذات العالقة بُْعد االستمرار  -

في الساحة العلمية ونقلها إلى الموقع وتحديثها باستمرار، كما أن على أعضائه االستمرار في 

 تقديم العطاء العلمي عبر الحوارات العلمية الهادفة والمشورة المتخصصة.

بُْعد االستمرار التقني، ال بد أن تواكب التقنيات التي يقوم عليها موقع الملتقى آخر التطورات في  -

عالم التقنية، على أن يوضع في االعتبار تلك التي تلبي على نحو  أكثر احتياجات ورغبات 

 أعضاء الملتقى وزواره. 

المختلفة ذات لملتقى عبر القنوات بُْعد االستمرار المالي، ويتأتى ذلك من خالل تأمين إيرادات ا -

 . العالقة

 

 وسائل تحقيق األهداف

م أحدث التقنيات والتصاميم لمساعدة  .1 تأسيس موقع إلتتروني في فضاء الشابتة )اإلنترنت(، يستخد 

العلماء وأهل االختصاص في مجال ترجمة المصطلحات والنصوص الدينية اإلسالمية على االلتقاء 

ات متقاربة إلجراء النقاشات العلمية الهادفة، وإليصال المحتوى إلى في متان واحد وفي أوق

الجمهور المستهدف بسهولة ووضوح. يقوم على الموقع فريق إداري وتقني مؤهل يضطلع بمهام 

نقاط تقاطع  هذا الصددال بد أن تتوافر في اإلدارة، واإلشراف، والتشغيل، والصيانة، والدعم الفني. 

 ونجاحه واستمراره:  ( لضمان تتامل المشروعfour nexus of forcesأربع )

  ؛: أن يتسم بالحركة ال الجمودMobile . أ

  ؛ويتسم بالتفاعلية: أن يتون اجتماعيا Social . ب
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األفراد الدخول إليه واالستفادة منه من أي متان، وأن يتون  باستطاعة: أن يتون Cloud . ت

  ؛كل مترجم قادرا على أن يستخدمه لنفسه ولغاياته

والذي يُْعن ى بالحصول لمعلومات": ي لأو"علم التحليل المنطق Information Analytics . ث

على البيانات والمعلومات النوعية وتحليلها، بحيث يمتن للملتقى من خاللها أن يشت ل كنزا 

من المحتوى النوعي باللغات غير العربية، يستطيع عن طريقه أن يؤسس مرجعية موثوقًا 

  .... إلخالمفاهيم اإلسالمية، وبيان األخطاء وتصحيحها، واستبعاد اآلراء الشاذة بها في اعتماد

 توفير منتديات تفاعلية في الموقع لمناقشة كافة األمور والقضايا المتخصصة ذات العالقة.  .2

 استخدام تصماميم خاصة بالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية لنفس الغرض.  .3

ت ب فيه  في الموقع‘ اإلسالميةبنك المصطلحات ’إنشاء  .4 الستخدامه بوصفه قاموسا/معجما؛ تُر 

 : المصطلحات هجائيا لتسهيل تصفحها. تضم قاعدة بيانات البنك الحقول التالية لتل مصطلح

  ،معنى المصطلح لغة -

  ،تعريفه اصطالحا -

  ،كتابته صوتيا في اللغات التي يعتمدها الملتقى -

  ،ا الملتقىترجمته إلى اللغات التي يعتمده -

 مرادفاته في اللغات التي يعتمدها الملتقى. -

في  ، وذلكباألغلبيةالعلماء والمختصون  عليهابحيث يُدرج في هذا البنك الترجمات التي يتفق 

 . منتدياته التفاعليةنقاشاتهم على الموقع وعبر 

 والمستقبلية.، القائمة منها ذات العالقة بأعمال الترجمةتخصيص قسم في الموقع للتعريف  .5

ل فيه الموقع والمنتدياتفتح باب العضوية في  .6  . واالستفادة من خدماته لمن يرغب في التسجُّ

 تخصيص قسم في الموقع للتعريف بآخر األخبار المعنية بترجمة النصوص الدينية اإلسالمية.  .7

تخصيص قسم في الموقع للتعريف بالفعاليات والمحاضرات ذات العالقة بترجمة النصوص الدينية  .8

 اإلسالمية. 

 توفير خاصية البحث المتقدم في الموقع بمستويات عديدة.  .9

 إرسال نشرة إخبارية إلتترونية إلطالع المشتركين فيها باستمرار على ما يجدُّ في الموقع.  .10

 خصص واألدوات المساعدة للمترجمين عبر الموقع. الدعم الفني المت توفير .11

 الخدمات ذات العالقة إلى المترجمين عن طريق الموقع، مثل مراجعة أعمالهم و/أو نشرها توفير .12

  .وفق ضوابط محددة
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 : الجمهور المستهَدف

 : التي تناسبه خدماتيستهدف الملتقى ثالث فئات من الجمهور، ويقدم لتل فئة منها مجموعة من ال

، اإلسالمية ن العاملون في مجال تأليف المواد الشرعية وترجمة النصوص الدينيةالعلماء والمختصو (1

 : )على سبيل المثال ال الحصر( وتقدَّم لهم الخدمات التالية

التعارف فيما بينهم وإتاحة بيئة علمية لمناقشة القضايا والمشتالت المتعلقة بترجمة المصطلحات  -

 والنصوص اإلسالمية بتجرد وموضوعية، ومعالجتها، وإيجاد الحلول لها؛ 

 بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين بعضهم بعضا؛ -

 ؛ التعريف بأعمالهم -

 التعريف بالفعاليات والمحاضرات التي يشاركون فيها؛  -

ْقُد مؤتمرات لاللتقاء وجها لوجه بهدف طرح األبحاث  - استنادا إلى مدى تفاعلهم في الملتقى، ع 

 وأوراق العمل ذات العالقة والتي يُتَّفق عليها في منتديات الموقع. 

، وتقدَّم اإلسالمية لنصوص الدينيةالمترجمون والمترجمون الناشؤون العاملون في مجال ترجمة ا (2

 : )على سبيل المثال ال الحصر( لهم الخدمات التالية

 إْطالعهم على المناقشات العلمية التي تجري بين المختصين في الموقع واالستفادة منها؛  -

إتاحة قواعد معلومات وبيانات متخصصة في الموقع لمساعدة المترجمين في أداء أعمالهم على  -

 ؛قدر اإلمتانأكمل وجه 

مات باللغات المختلفة في متان واحد  - إتاحة ما هو متوافر من نسخ إلتترونية للمؤلَّفات والمترج 

التي ال يمتن إنتاجها  األعمال، مع عرض نبذة عن لتسهيل الرجوع إليها واالستفادة منها

 ؛ لتترونيا مع تفاصيل بيانات نشرهاإ

تقديم المساعدة الفنية المتخصصة واألدوات الالزمة لتسهيل عملهم والحصول على مخرجات  -

 نوعية سليمة وصحيحة؛ 

 بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين بعضهم بعضا؛ -

 التعريف بأعمالهم.  -

)على سبيل المثال ال  ، وتقدَّم لهم الخدمات التاليةعامة الجمهور من المسلمين وغير المسلمين (3

 : لحصر(ا

باللغات المختلفة من مؤلَّفات وترجمات ذات العالقة  لألعمالمن نسخ إلتترونية  ما يتوافرإتاحة  -

  ؛، كلٌّ حسب غايته ومقصدهفي متان واحد ليسهل الرجوع إليها واالطالع عليها واالستفادة منها
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مات باللغات المخلتفة - والتي ال يمتن  ،عرض نبذة عن التتب ذات العالقة من مؤلَّفات ومترج 

 مع تفاصيل بيانات نشرها.  ،إنتاجها إلتترونيا

 إتاحة المحاضرات الصوتية والمرئية باللغات المختلفة لالستفادة منها.  -

 

  الموقع اإللكترونيمكونات 

 من األقسام التالية:  الموقع اإللتتروني التابع للملتقىيتتون 

 المنتديات التفاعلية  (1

 .vBulletinأحدث نسخة من المنتديات التفاعلية بصيغة  موقع الملتقىيضم 

 المكتبة (2

 التالية: الثمانيةتضم متتبة موقع الملتقى األقسام 

 القرآن التريم  .1

 الحديث الشريف .2

 العقيدة  .3

 الفقه  .4

 سير وتراجم  .5

 مناهج ومعايير  .6

 معاجم وفهارس .7

 متفرقات  .8

صَّص كما  على بيانات نشرها.على ملخص تعريفي بها و تحتوي متتبة صفحةالكتاب في  لتل يُخ 

 تُنش ر نسخ إلتترونية للتتب التي يمتن رفعها على متتبة الموقع إلتترونيا، لتصفحها و/أو لتحميلها. 

 اإلسالمية بنك المصطلحات (3

 )انظر التفصيل أعاله في الفقرة الرابعة من "وسائل تحقيق األهداف"(

 اإلسالمية الدينيةمشاريع في ترجمة النصوص  (4

 :، وينقسم إلىعرض المشاريع المختلفة ذات العالقةيهدف هذا القسم إلى 

  مشاريع الملتقى . أ

  منها والجديدة. القائمةيضم هذا القسم المشاريع المختلفة التي يديرها الملتقى ويشرف عليها، 
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 مشاريع أعضاء الملتقى  . ب

 المشاريع التي نفَّذها األعضاء أو تلك التي يعملون عليها. ب قائمةيضم هذا القسم 

 أخرى  . ت

و/أو مؤسسات(  ها أو تنفذها جهات أخرى )أفرادالمشاريع التي نفذَّ تعريفا بيضم هذا القسم 

 في مجال ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية. 

 فعاليات ومحاضرات  (5

 فعاليات . أ

الفعاليات ذات العالقة بالملتقى والتي تدخل ضمن  يضم يحتوي هذا القسم على جدول

 اهتماماته وتخصصاته. 

 محاضرات  . ب

للمحاضرات الصوتية و/أو المرئية ذات العالقة باهتمامات الملتقى، ومن  القسم هذا يخصَّص

 ضمنها حوار األديان، وهو يقسَّم إلى أقسام حسب اللغات التي يعتمدها الملتقى.  

ل في العضوية  (6   الملتقى والتسجُّ

   : نوعينإلى تنقسم العضوية في الملتقى عبر موقعها اإللتتروني 

 : العامةالعضوية  . أ

ه وهي متاحة لتل من يرغب في التسجل في الموقع بعد الموافقة على شروطه وأحتام

 وتعبئة نموذج التسجل. من ميزات هذه العضوية: 

 ؛ الموقع التعليق على المواضيع المنشورة في -

 ل في المنتديات التفاعلية واالستفادة من الخدمات المتوافرة فيه؛ التسجُّ  -

 تصفح/تحميل التتب اإللتترونية المتوافرة في متتبة الموقع؛  -

وفق آلية وضوابط إمتانية مراجعة أعمال العضو باالتفاق مع اللجنة العلمية المعنية،  -

 ؛ محددة

 الموقع؛   التعريف بأعمال العضو، ونشرها، أو نشر نبذة عنها في -

  شراء التتب التي يعرضها الموقع للبيع )متى ما توافرت هذه الخدمة(.  -

غير  ل في الموقع، وهييتطلب التسجُّ  أو إحداها /الخدماتهذه الميزاتالتمتع بعلما بأن 

 من غير المتسجلين فيه. متصفحين للمتاحة 

 : العضوية الشرفية . ب
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تُمن ح هذه العضوية بموافقة أعضاء مجلس األمناء، علما بأنها ال تزيد أصحابها شرفا أو قيمة 

علمية، وإنما الهدف منها هو جذب التفاءات المتخصصة في مجال ترجمة النصوص 

 لالستفادة من علمهم وخبرتهم.  اإلسالمية

لو ل يستطيع المستخدم، حيث مواقع التواصل االجتماعي عبرمتاٌح في موقع الملتقى  التسجُّ  التسجُّ

دُّ من -مثل فيسبوك وتويتر ولينتد مواقع التواصل االجتماعي في عبر حسابهيه ف إن وغيرها مما ي ج 

 .تلقائيا ه في موقع الملتقىحساب على المستخدم معلومات تُحف ظهذا ومواقع أخرى. 

 : األقسام التالية، يضم الموقع ت ق دَّمإلى جانب ما 

 (شركاؤنا، الرؤية واألهداف، تعريف بالموقع والقائمين عليه)من نحن  -

 البحث المتقدم،   -

 روابط مفيدة،  -

 آخر األخبار،  -

 واصل معنا، ت -

 النشرة اإلخبارية اإللتترونية، االنضمام إلى  -

 المشاركة عبر وسائل التواصل االجتماعية،  -

 األحتام، الشروط و -

 خريطة الموقع.  -

 

 ن الشركاء الرئيسيو

حصرهم، وتحديد عالقة الملتقى مع كل شريك، والتواصل  :الشركاء الرئيسيين خريطةتتطلب عملية وضع 

 معهم بهدف التعاون أو بناء الشراكات االستراتيجية. 

 وفيما يلي عرض للشركاء الرئيسيين المتوقَّعين: 

   في مجال ترجمة النصوص اإلسالمية، المترجمون العاملون .1

  لمتعلقة بترجمة النصوص اإلسالمية،في مجال الدراسات ا الباحثون العاملون .2

 العاملة في مجال الترجمة، المؤسسات  .3

 ، المؤسسات المعنية بالترجمة .4

  ات والجمعيات اإلسالمية األجنبية،المنظم .5

  ،الدعاة .6
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  دور النشر، .7

  مواقع المحتوى اإلسالمي، .8

  .من مسلمين وغير مسلمين عامة الجمهور .9

 

 الهيكل التنظيمي 

 

 

 منهجية العمل ومزاياها 

  منهجية العمل

 تقوم منهجية العمل المتبعة في تأسيس موقع الملتقى وتنفيذه على الخطوات التالية:

  ؛الموقع اإللتتروني إنشاء .1

اإللتترونية بوجه خاص، وإدخال البيانات ذات متتبة ال جمع محتوى الموقع بوجه عام ومحتوى .2

  العالقة؛

 ؛عليها مراقبين، وتعيين التفاعلية لمناقشة المشتالت والقضايا ذات العالقةفتح المنتديات  .3

، وقاعدة طلحات )بنك المصطلحات اإلسالمية(بيانات المص إنشاء قواعد البيانات المختلفة، مثل قاعدة .4

  بيانات األعضاء، وقاعدة بيانات المؤسسات المعنية بالترجمة... إلخ؛

  ؛ذات العالقة آخر األخبار والفعالياتتتبع  .5

  ؛مشاريع الترجمةت ب ن ي  .6
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المختلفة، مثل عقد المؤتمرات المتخصصة والدورات التدريبية وورش العمل،  إقامة الفعاليات .7

  االفتراضية منها أو على أرض الواقع. 

  مزايا العمل بهذه المنهجية 

توفير أرض خصبة للنقد العلمي البناء ولدراسة المشتالت ذات العالقة ومناقشتها بموضوعية  .1

 وتجرد وبأسلوب علمي رصين. 

ومفاهيمها باللغة العربية، وجمع ترجماتها ومرادفاتها  الدينية اإلسالمية توحيد معاني المصطلحات .2

ون في المنتديات التفاعلية بالملتقى، التي يعتمدها العلماء والمختصون المشاركوالصحيحة والسليمة 

، مما يسهم في نقل المعاني والمفاهيم اإلسالمية ‘بنك المصطلحات اإلسالمية’وذلك في قاعدة بيانات 

 تفادي األخطاء قدر اإلمتان. في إلى اللغات األخرى نقال صحيحا وسليما و

غات مختلفة في متان واحد توفير قاعدة بيانات ألكبر عدد ممتن من المراجع والمصادر بعدة ل .3

الرجوع إليها واالستفادة منها في  –باللغات األخرى أم سواًء أباللغة العربية  –ليسهل على الباحثين 

 مجال التأليف الشرعي بمختلف اللغات وفي ترجمة النصوص الدينية اإلسالمية إلى اللغات المختلفة. 

من جميع أنحاء العالم اإلسالمية صوص الدينية التواصل المستمر بين العاملين في مجال ترجمة الن .4

  . فادة من الخبرات والتعاون البناءعبر الموقع لالست

على  بوجه خاص الناشئينوالمترجمين بوجه عام  مترجمي النصوص الدينية اإلسالميةاط الع إنَّ  .5

وتنمية خبراتهم  إفادتهمالمناقشات الدائرة بين العلماء والمختصين في المنتديات التفاعلية يسهم في 

 جودة المخرجات وتحقيق المزيد من االحترافية في هذا المجال.تحسين وتطويرها، مما يؤدي إلى 

توفير الوقت والجهود ذات االستفادة من قواعد البيانات المختلفة الموجودة في الموقع والتي تسهم في  .6

 .موقع الملتقىعبر خالل العمل عن بعد  العالقة و/أو التنسيق فيما بينها من

م إليها من قبل إلى نفس اللغات ترجمة العمل الواحدتركيز الجهود وتجنب تترار  .7  . المترج 

 زيادة المخرجات النوعية في هذا التخصص، وباللغات المخلتفة غير العربية.  .8

  متابعة آخر المستجدات ذات العالقة أوال بأول. .9

 

   لموقع الملتقى المنصة التقنية 

 تطوير الموقع وتشغيله أدوات  .1

- Macromedia Fireworks للتصاميم 

- Macromedia Flash لبرمجة الفالشات 
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- Macromedia Dreamweaver ،للتصميم، و الفالشات ،PHP، .وربط البرمجة 

، و HTML ،JAVA Scripting، AJAX، ASP.net 3.5 ،WMLالموقع على  يُبن ى -

MYSQL. 

 استضافة الموقع .2

 الملتقى ، يستطيععدد من الخصائص تحت خطة خدمية واحدة لالستضافةمن خالل عرض أكبر 

المرونة الالزمة الستخدام العديد من تطبيقات ، وتسم بالسهولة والمتعة في التصفحامتالك موقع  ي

 . الحساب البرامج المختلفة والخصائص التي يضمها

 )خمسون( جيجا بيت سعة تخزين بيانات 50 -

 للحركة المتاحة على الموقع)خمسون( جيجا شهريا  50 -

    نطاقات فرعية غير محدودة -

 . غير محدودة FTPحسابات  -

 

 


