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Lecture 1-What is Interpreting? 

Learning Outcomes 

By the end of this lecture, you should be able to 

 بنهاية هذه المحاضرة، يجب أن تكون قادرة على

1. identify the conceptual roots of interpreting  

 تحديد الجذور المفاهيمية للترجمة الفورية

2. Define ‘interpreting’. 

 تعريف 'التفسير'.

3. practice ‘interpreting’ at sentence level  

 ممارسة 'التفسير' على مستوى الجملة

Conceptual roots of Interpreting- 

  االنتربرتنج جذور مفهوم

 Interpreting is normally regarded as a translational activity, as a special form 

of ‘Translation’. 

 النتربرتنج اليها عادة كنشاط ترجمة كشكل خاص من اشكال الترجمة ل يشار 

 Interpreting is an ancient human practice which clearly predates the invention 

of writing- and (written) translation.  

  هي ممارسة بشرية قديمة وواضح انها تسبق اختراع الترجمة الكتابية 

 The activity of interpreting could be traced back to Akkadian, the ancient 

Semitic Language of Assyria and Babylonia around 1900BC.   

 0011القديمة لغة االشور وبابل حوالي االنتربرتنج يمكن ارجاعه الى االكاديين وهو لغة السيمتك  نشاط 

  قبل الميالد 

 The Akkadian root targumanu, via an etymological sideline from Arabic, also 

gave rise to the ‘autonomous’ English term for interpreter, dragoman. 

  عربية االشتقاق واخذ عنها المصطلح االنجليزي لالنتربرتر ,  -تتجذر من كلمة ترجمانيو االكادينية

dragoman 

 The English Word ‘interpreter’, in contrast, is derived from Latin interpres (in 

the sense of ‘expounder’, ‘person explaining what is obscure’), the semantic 

root of which are not clear.  

 تينية )انتربرس( ويعني الشخص )اكسبوندر( الذي مة انتربتر االنجليزية في المقابل مشتق من الالكل

 يشرح ما هو غامض( و تلك هي الداللة الجذرية لما هو ليس واضحا 
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 Nevertheless we can say that the Latin term interpres, denoting someone 

‘explaining the meaning’, ‘making sense of what others have difficulty 

understanding, is a highly appropriate semantic foundation for ‘interpreter’ and 

‘interpreting’ in our current understanding 

  نستطيع القول ان المصطلح الالتيني انتربرس يدل على شخص يشرح المعنى ويبين المعاني الصعبة

 وهو اساس داللي متناسب للغاية لالنتربرتر في فهمنا الحالي لهلالخرين 

Defining Interpreting -  تعريف االنتربرتنج   

 What distinguishes interpreting from other types of ‘translational 

activity is its immediacy.   

  ما يفرق االنتربرتر عن غيره من انواع الترجمة هو الفورية 

 In principle, interpreting is performed ‘here and now’ for the benefit of 

people who want to engage in communication across barriers of 

language and culture. 

  مبدئيا يؤدى االنتبرتر )االن وهنا ( لمنفعة الناس الذين يريدون التواصل عبر حواجز الثقافة

 واللغة

Example A 
 Interpret the following into Arabic. 

 .ترجم التالي إلى العربية 

 The Independent Newspaper 

 صحيفة االندبندنت 

 Transport 

 Dozens more British Airways flights to and from Heathrow were cancelled yesterday as the 

airline sought to avoid the mayhem that passengers experienced at the weekend.  

 The initial scheduled departure of the day, to Stockholm, was the first casualty- and 

cancellations of some short-haul services continued until noon. 

 In contrast to common usage of ‘interpreting ‘ as an oral translation’ or  

‘the oral rendering  of spoken message’, Otto Kade, a self-taught 

interpreter and translation scholar at the University of Leipzig and as 

early as the 1960s defined interpreting  as a form of translation in 

which  

  وعلى النقيض من االستعمال الشائع من 'تفسير' باعتبارها ترجمة شفوية "أو" تقديم الشفوي

رسالة المنطوقة '، أوتو القاضى، وهو مترجم من العصاميين وعالم الترجمة في جامعة 
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 :تعريف تفسير باعتباره شكل من أشكال الترجمة التي 0091sاليبزغ و في وقت مبكر من 

 The source-language text is presented only once and thus cannot be 

reviewed or replayed, and  

 مرة واحد فقط وال يمكن اعادتها او ردهالنص المصدر  يعرض  

 The target-language text is produced under time pressure, with little 

chance for correction and revision. 

 نص الهدف تحت ضغط الوقت و فرصة قليلة للتصحيح او االعادة  اصدار يتم 
Example B 

 Interpret the following into English. 

 ترجم التالي الي اإلنجليزية 

  دخلت فتاة إلى قاعة االمتحان وهي في حالة إعياء وإجهاد واضح على محياها، وجلست في مكانها

 .االمتحانالمخصص في القاعة، وتسلمت أوراق 

  وفي غضون ذلك الحظت المعلمة تلك الفتاة أنها لم تكتب إي حرف على ورقة إجابتها حتى بعد إن

مضى نصف زمن االمتحان،  فأثار ذلك انتباه تلك المعلمة، فركزت اهتمامها ونظراتها على تلك 

 .الفتاة

 Based on the above, interpreting could be characterized as an 

immediate type of translational activity, performed ‘in real time’ for 

immediate use.  

 فاالنتربرتنج يمكن ان يتصف بنوع فوري للنشاط الترجمي يؤدي في وقت  استنادا إلى ما سبق

 محصور لالستخدام الفوري 

 So it could be defined “a form of translation in which a first and final 

rendition in another language is produced on the basis of a one-time 

presentation of an utterance in a source language. 

  : نوع من الترجمة التي يتم تسليمها في االول واالخير الى اللغة بالتالي يمكن تعريفه كالتالي

 دة فقط اللفاظ للغة المصدر االخرى يتم اصداره على اساس العرض لمرة واح
L1 Practical A 

Interpret the following into Arabic, taking into account the immediacy factor in 

interpreting. تفسيرالعامل الفوري في الترجم التالي إلى العربية، مع األخذ بعين االعتبار   

1. SANTA MARIA, Brazil — A fast-moving fire roared through a crowded, 

windowless nightclub in southern Brazil early Sunday, filling the air in seconds 

with flames and a thick, toxic smoke that killed more than 230 panicked partygoers, 

many of whom were caught in a stampede to escape. 

2. Most victims died from smoke inhalation rather than burns in what appeared to be 
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the world's deadliest nightclub fire in more than a decade. 

3. Survivors and the police inspector Marcelo Arigony said security guards briefly 

tried to block people from exiting the club. Brazilian bars routinely make patrons 

pay their entire tab at the end of the night before they are allowed to leave. 

4. But Arigony said the guards didn't appear to block fleeing patrons for long. "It was 

chaotic and it doesn't seem to have been done in bad faith because several security 

guards also died," he told The Associated Press. 

5. Later, firefighters responding to the blaze initially had trouble getting inside the 

Kiss nightclub because "there was a barrier of bodies blocking the entrance," Guido 

Pedroso Melo, commander of the city's fire department, told the O Globo 

newspaper. 

L1 Practical B 

Interpret the following into English, taking into account the immediacy factor in 

interpreting.  العامل الفوري في التفسير.ترجم التالي إلى اإلنجليزية، مع األخذ بعين االعتبار  

وفجأة، أخذت تلك الفتاة في الكتابة على ورقة اإلجابة وبدأت في حل أسئلة االختبار بسرعة، أثارت استغراب ودهشة  - 0

 وفي لحظات انتهت تلك الفتاة من حل جميع أسئلة االمتحان. تلك المعلمة التي كانت تراقبها،

التي أخذت تزيد من مراقبتها لتلك الفتاه لعلها تستخدم أسلوبا جديد في الغش، ولكن لم وهذا ما زاد دهشة تلك المعلمة   -2

 تالحظ أي شيء يساعدها على اإلجابة !

 وبعد أن سلمت الفتاة أوراق اإلجابة سألتها المعلمة ما الذي حدث معها ؟ -3

أن أحضر أو  أراجع لالختبار،  ومع هذا أتيت إلى :"قضيت تلك الليلة وأنا واعتني بوالدتي المريضة دون  قالت الفتاة -4

 االمتحان،   االختبار ولعلي أستطيع أن افعل شيء في

لكن عندما رأيت ورقة االمتحان لم استطع أن أجيب على األسئلة  في بداية األمر،  فما كان مني إال أن سالت هللا عز  -5

  لمريضة إال لوجه هللا وبرا بها،وجل بأحب األعمال إليه وما قمت به من اعتناء بأمي ا

وفي لحظات استجاب هللا لدعائي وكأني أرى الكتاب أمامي وأخذت بالكتابة بالسرعة التي ترينها وهذا ما حصل لي  - 9

 ”بالضبط واشكر هللا على استجابته لدعائي

 ل. فجزى هللا تلك الفتاة خيرا. فعال هي قصة مؤثرة توضح عظيم بر الوالدين وانه من أحب األعمال إلى هللا عز وج -7

  وأرجو أن تكون هذه رسالة واضحة لمن هو مقصر في حق والديه وفي برهما. - 8
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Lecture 2-Interpreting as Translation 

Learning Outcomes 
By the end of this lecture, you should be able to 

 قادرة على، ٌجب أن تكون تلك المحاضرة بنهاٌة

1. define  translation 
 الترجمة تعرٌف 

2. discuss that interpreting could adapt  translation theoretical 
framework. 

 اإلطار النظري. مع تتكٌف الترجمة ٌمكن أنهل مناقشة 

3. practise interpreting at sentence level 
 الجملة الفورٌة على مستوى الترجمة ممارسة

Interpreting as Translation لترجمةكا التفسٌر  

 Different scholars tend to define and characterise their object 

to study in accordance with particular aims, experiences and 

interests.   

  خاصةهداف وفقا أل لدراسةا موضوع ووصف تعرٌف إلى مختلف العلماءٌمٌل 

 مصالح.وخبرات و

 As for translation, the following definitions of translation 

have been identified. Translation is : 

 الترجمة هًف لترجمة.ل التعارٌف التالٌة حددتترجمة، أما بالنسبة لل: 

A. a process by which a spoken or written utterance takes place in 

one language which is intended or presumed to convey the same 

meaning as a previously existing utterance in another language 

(Rabin, 1958) 

 مفترضه مقصودة أو والتً لغة ما فً مكانا لٌأخذ شفوٌا أو كتابٌا النطق عملٌة ٌتم خاللها 
 (8551رابٌن، ) بلغة أخرى موجود مسبقا نطق باعتباره المعنى ذاته للتعبٌر



This definition foregrounds the defining relationship between 

the source and target  utterances and stipulates ‘sameness of 

meaning’ as an essential ingredient.   

تعبٌرات وٌنص علىالهدف بٌن المصدر و العالقة لتحدٌد همقدم هذا التعرٌف 

 .أساسً كمكون' فً المعنى تماثلت'

It also introduces, albeit implicitly, human agents and 

attitudes in terms of ‘intention’ and ‘expressions’ 

التعبٌر'' و 'القصد' من حٌث مواقفالو لبشرا،وكالء كذلك هو ٌقدمضمنٌا  رغمبال 

B. the transfer of thought and ideas from one language 

(source) to another (target), whether the language are in 

written or oral form.. or whether  one or both languages are 

based on sign (Brislin 1976a) 

 ما إذا كانت الهدف(، آخر )المصدر( إلى ) لغة ما من واألفكار االعتقادي النقل
 أو أحدعلى  إلشارة تستند ما إذا كانت أو .. خطً أو شفوي شكل فً هً اللغة

 (Brislin 8596a) كلتا اللغتٌن

 This definition describes translation as a process of 
‘transfer’ acting  on ‘ideas’ in the medium of ‘language’.  

منلمتوسط األفكار' ' ل' النقل' لتمثٌل عملٌة الترجمة بوصفه ٌصف هذا التعرٌف 
 'اللغة'

C. a situation-related and function-oriented complex series 

of acts for the production of a target text, intended for 

addressees in another culture/language, on the basis of a 

given source text (Salevsky, 1983) 

 الهدف نص إلنتاج أعمالمن  لوظٌفة موجهة لحالة صلةذات  سلسلة معقدة، 
 (Salevsky)معٌن  مصدر أساس نص على، / اللغة ثقافة أخرى لمتلقٌن ٌقصد

This definition introduces a number of descriptive features 
such as ‘situation’ ,‘function’, ‘text’ and ‘culture’, and 
stresses the target orientation of the translational product. 

و النص'، 'الوظٌفة'، 'الحالة' مثل وصفٌةال من المٌزات ٌقدم عددا هذا التعرٌف '
 .الترجمة لمنتج مستهدف اتجاهالثقافة'، وٌؤكد '

 



D. any utterance which is presented or regarded as a 
‘translation’ within a culture, on no matter what grounds 
(Toury 1995) 

 (توري) األسس بغض النظر عن، ثقافةالضمن ترجمة' ' عتبارهبا ٌرد نطق أي 

The target orientation  is carried to the extreme in this 
definition, in which the theorist relinquishes any prescriptive 
authority and accepts as Translation whatever is treated as 
such in a given community. 

أي سلطة عن انظرٌٌتخلى ، الذي هذا التعرٌف قصى حدودأل الهدف توجه ٌتم 
 مجتمع مال هذا األساسبكتعامل  الترجمة وٌوافق على توجٌهٌة

 

A Few Comments- التعلٌقات بعض  

 All four definitions accommodate interpreting , but each foregrounds 
different conceptual dimension.   

 للمفاهٌم مختلفة البعد المقدمات كل ، لكنالترجمة تستوعب األربعة جمٌع التعارٌف  
 And whatever is stipulated as  an essential feature of Translation (i.e. 

notions like transfer, ideas, sameness, intention or culture ) will carry 
over to our definition of interpreting.   

  واألفكار  النقل مثل مفاهٌم أيف) الترجمة فً بوصفها سمة أساسٌة منصوص علٌهأٌا كان
 .لترجمةل تعرٌفنا خالل سٌستمر( الثقافة أو القصدالتشابه، و

 Translation is an activity consisting  (mainly) in the production of utterances 
(texts) which are presumed to have a similar meaning and /or effect as 
previously existing utterances in another language and culture. 

 و / مشابه ٌكون لها معنى ٌفترض أن التًالنصوص( ) والاألق إلنتاجأساسا( ) ٌتألف هً نشاط الترجمة 
 ثقافة أخرى.الاللغة وب موجود مسبقا تصرٌحات تأثٌر عند أو

 These terms can be adapted and refined in different ways.  The notion 
of ‘activity’, for instance, could be  specified as a ‘service’, possibly 
qualified as ‘professional’, for the purpose of ‘enabling 
communication’ and for the benefit of ‘clients’ or ‘users’.  

 ك  ٌمكن تحدٌده، مثال، "النشاط" فمفهوم. بطرق مختلفة وتحسٌنها ٌمكن تكٌٌفها هذه الشروط
أو  العمالء لمصلحة' و التواصلتمكٌن ' لغرض'، مهنٌة' وصفها بأنهاخدمة"، وربما "
 المستخدمٌن"."



  Similarly, we could specify  ‘production’  (and communication) as 
taking place  in a given ‘situation’ and ‘culture’ and we could elaborate 
and differentiate such key concepts as ‘culture’ , ‘ a language’, ,’ 
utterance’ and ‘meaning’. 

 ونحن الثقافة' ' و 'الحالة' عطاءٌحدث إل كما( والتواصل) نتاج"اإل" تحدٌد، فإننا ال ٌمكن بالمثل
 .عنً 'مال' و 'النطق،' اللغة'، 'الثقافة' مثل المفاهٌم األساسٌةمثل هذه ل نا أعداد وتفرٌقال ٌمكن

 

Interpreting theoretical frameworkترجمة اإلطار النظري 

 So interpreting could have the following key areas of theoretical 
framework: 

 إطار نظري فً ٌكون لها المجاالت الرئٌسٌة التالٌة ٌمكن الترجمة أن لذلك 
 The scope of the interpreter’s task (mainly production); 

 ؛اإلنتاج(ب )خاصة المترجم مهمة نطاق 

 The perspective on the translational process (target-oriented 
‘production’ rather than source-dependent ‘transfer; and  

 معتمد على مصدر بدال من نتاج"اإل"موجهة نحو تحقٌق )ة الترجم بشأن عملٌة وجهة نظر 
  ' النقل

 The normative specification of the translation product (the assumption 
of ‘similarity’ in meaning or ‘effect). 

 (.تأثٌرال" المعنى أو فًالتشابه' 'افتراض الترجمة ) لمنتج معٌارٌة مواصفات 
Example A 

 Interpret the following  into Arabic.   

 العربية التالً إلى ترجم 

 I graduated with a science degree in the mid 1980s. Then I was 
unemployed for a couple of years. 

 It was pretty grim at that time living in a squat in Peckham with 
absolutely no money.  

 
 
 
 



Example B 
 Interpret  the following into English 

 اإلنجلٌزٌة التالً إلى ترجم 

 ،انتقل رجل مع زوجته إلى منزل جدٌد 
 وفً صبٌحة الٌوم األول وبٌنما ٌتناوالن وجبة اإلفطار 
  قالت الزوجة مشٌرة من خلف زجاج النافذة المطلة على الحدٌقة المشتركة بٌنهما وبٌن

 جٌرانهما:
L2 Practical A 
Interpret the following  into Arabic, taking into account the immediacy 
factor  in interpreting. 

 الترجمة عند مباشرال عاملالاالعتبار  مع األخذ بعٌن، إلى العربٌة التالً ترجم

1. So I did an American Summer Camp. You got your fare paid and 
some spending money, so I went to be a soccer coach. It was 
beautiful out in Maine, so fantastic to be outdoors where everyone 
kept telling me I was great. 

2. I'd had two years on the dole where no one told me I was great, so 
this gave me a boost in self-esteem.  

3. It was refreshing to be surrounded by that can-do attitude. I found 
out I was a really good coach and that's how I realised I like working 
with children. 

4. After another summer as a soccer coach in the US, I applied for 
teacher training, because frankly it was the only course I could get a 
grant for and I knew there was no chance of getting another job. 

5. After my training course, I ended up teaching in Kuwait for two years 
at Gulf English School.  All the teachers were English, Scottish or 
Welsh and you could tell which class the kids were in by their 
accents.  

6. I knew nothing about the Arabic culture before I came to Kuwait and 
I really fell in love with it.  

 
 
 



L2 Practical B 
Interpret the following  into English, taking into account the 
immediacy factor  in interpreting. 

 .عند الترجمة مباشرعامل الال ترجم التالً إلى اإلنجلٌزٌة، مع األخذ بعٌن االعتبار

 " انظر، ٌا عزٌزي، إن غسٌل جارتنا لٌس نظٌفا، البد أنها تشتري مسحوقا رخٌصا، .8
 ودأبت الزوجة على إلقاء نفس التعلٌق فً كل مرة ترى جارتها تنشر الغسٌل. .2
وبعد شهر اندهشت الزوجة عندما رأت الغسٌل نظٌفا على حبال جارتها، وقالت لزوجها:"  .3

 لقد تعلمت أخٌرا كٌف تغسل."انظر، 
فأجاب الزوج: "عزٌزتً، لقد نهضت مبكرا هذا الصباح، ونظفت زجاج النافذة التً  .4

 تنظرٌن منها!
اعلم:  أنه قد تكون أخطائك هً التً ترٌك أعمال الناس خطأ فأصلح عٌوبك قبل أن تنتقد  .5

 عٌوب اآلخرٌن،
 وال تنسى أن من راقب الناس مات هماً.  .6
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Lecture 3-  Interpreting Settings
 

Learning Outcomes 

By the end of this lecture, you should be able to 

 قادرة على، ٌجب أن تكون تلك المحاضرة بنهاٌة 

1. define  Interpreting Settings  

 ةالترجمة الشفوٌ إعدادات تعرٌف 

2. identify the categorisation of interpreting types by social context 
and institutional setting.  

 الوضع المؤسسًالسٌاق االجتماعً و من قبل الترجمة أنواع تصنٌف التعرف على. 

3. practise interpreting at sentence level 

 ةالجمل على مستوى الترجمة ممارسة 
 

Interpreting  inter-social and intra-social Settings 
 ةاالجتماعٌ داخلالاالجتماعٌة و بٌن الترجمة الشفوٌة إعدادات

 From a historical perspective, interpreting is carried out in a social 
context of interaction or setting  where communities of different 
languages and cultures have entered in contact for some particular 
purpose.  

 ًدخلت حٌث الضبط للتفاعل أو سٌاق اجتماعً فً الترجمة تتم، من منظور تارٌخ 
 ةمعٌنالغاٌة ال بعض االتصال للحصول على منمختلفة  ثقافات لغات و فً المجتمعات

  The following are the most prominent ones:  
 ًتلك أبرز وفٌما ٌل: 

1. Business interpreting  where communities speaking different 
languages get in contact with each other for the purpose of trading 
and exchanging goods, or doing ‘business’. 

 مع لحصول على اتصالل لغات مختلفة لمجتمعاتا تحدثت حٌث تجارٌةمباشرة  ترجمة 
 .األعمال"ب" أو القٌام، السلع وتبادل التداول لغرض بعضهم البعض

 



2. Liaison Interpreting is a form of interpreting practiced mainly in 
commercial negotiations 

 ٌسً فًبشكل رئ مارسٌ الترجمة هو شكل من أشكال ٌهرتباطا مباشرة ترجمة 
 ةالتجارٌ المفاوضات

3.  Diplomatic Interpreting  where the representatives of different 
linguistic and cultural communities came together with the aim of 
establishing and cultivating  political relation. 

 المختلفة معا اللغوٌة والثقافٌة ممثلً المجتمعات جاءت حٌث ةدبلوماسٌ مباشرة ترجمة 
 ةالعالقات السٌاسٌصقل إنشاء و بهدف

4. Military interpreting is when relations turn sour between two conflicting armed 
communities, as when it happens in talks with allies forces in during World War 
II, truce negotiations or the interrogation of prisoners. 

 الحال كما ، ضاربةمت مسلحة طائفتٌن المتوترة بٌن العالقات تتحول هو عندما عسكرٌة مباشرة ترجمة
استجواب  أو مفاوضات التهدئةك، العالمٌة الثانٌة الحرب أثناء الحلفاء مع قوات محادثاتلٌحدث  عندما
 ءالسجنا

5. Court Interpreting : includes task like the certified translation of documents as 
well as interpreting in quasi-judicial and administrative hearings.   

 قضائٌة  شبه جلسات استماعل ترجمة وكذلك وثائقلمصدقة  ترجمةل مهمة وتشمل ةلمحكمل مباشرة ترجمة
 ةإدارٌو

 One can therefore distinguish between the broader notion of legal interpreting, 
or judicial interpreting , and courtroom interpreting in its specific , prototypical 
setting. 

 ًفً محددة ترجمةو، ةقضائٌال أو القانونٌةمباشرة ال الترجمة من أوسع بٌن مفهوم أن ٌمٌز ٌمكن بالتال 
 ضع وال ةنموذجٌ، قاعة المحكمة 

6. Sign language interpreting  where it normally takes place in 
educational settings (educational interpreting)  

 (التعلٌمٌة الترجمة) تعلٌمٌةبٌئات  فً مكان تستغرق عادة حٌث لغة اإلشارةل مباشرة ترجمة  

7. Community interpreting or public Service interpreting (in the UK) and 
Cultural interpreting (in Canada) is where interpreting services are 
established to help immigrants function in the host society as it is an 
important intra-social communication need.  

 فً) ةٌالثقاف ترجمةالوفً المملكة المتحدة( ) الخدمة العامة ترجمة أو لمجتمعل مباشرة ترجمة 
 بقدر ما هو المضٌفالمجتمع ب المهاجرٌن وظٌفة للمساعدة فً إنشاء خدمات حٌث ٌتم( كندا

  االجتماعٌة داخل لتواصلل بحاجة



 This has led to the emergence of  interpreting practice, with Health 
Care interpreting (medical interpreting, hospital interpreting) and 
legal interpreting  as the most significant  institutional domains. 

 الطبٌة الترجمة) لرعاٌة الصحٌةل ترجمة مع،  الترجمة ممارسة إلى ظهور هذا وقد أدى ،
 ةاألكثر أهمٌ المؤسسٌةلمجاالت ل قانونٌةالترجمة و( مستشفىبال ترجمة

8. Media interpreting or Broadcasting interpreting  which is mainly 
focused on TV interpreting.   

 بشكل رئٌسً على والتً تركز " بث" ال اإلذاعة ترجمةأو  األعالموسائل  مباشرة ترجمة 
 .التلفزٌونب ترجمة

This is obvious with sign Language interpreting  or even  in case of 
war crime tribunal. 

 جرٌمة حربب مةكامح حتى فً حالة أو لغة اإلشارةرجمة لت مع وهذا واضح. 
 As indicated above , the activity of interpreting has evolved throughout 

history in a variety of setting, from first-time encounters between 
different tribes to institutionalised inter-social ‘dealings’ as well as in  
intra-social (community) relations. 

 أول من ،اتاإلعداد مجموعة متنوعة منل ر التارٌخعب الترجمة نشاط ، تطوركما ذكر أعاله 
 االجتماعٌة داخل العالقاتوكذلك  جتماعٌةاالللمؤسسة التعامل' إلى 'القبائل  بٌن مرة لقاء

 .)المجتمع(
Example A 

 Interpret the following  into Arabic.   

 العربية التالي إلى ترجم 
1. A body found by police today is believed to be that of a dad who went 

missing six weeks ago. 
2. Anthony Stubbs, 26, disappeared just weeks after his 18-year old wife 

Charlotte Mason gave birth to their daughter Lily. 
3. Anthony left his home in Leyland, Lancashire, on November 25, saying 

he was going to his mother’s address, just a ten minute walk away. 
4. But he never arrived and despite police and family appeals he has not 

been seen since. 
 



Example B 

 Interpret  the following into English 

 اإلنجليزية التالي إلى ترجم 
 سأل عالم تلمٌذه: منذ متى صحبتنً؟ .1
 سنة... 33فقال التلمٌذ: منذ  .2
 فقال العالم: فماذا تعلمت منً فً هذه الفترة؟ .3
 قال التلمٌذ: خمسة مسائل... .4
 قال العالم: إنا هلل وإنا إلٌه راجعون، ذهب عمري معك ولم تتعلم إال ثمانً مسائل ؟ .5
 قال التلمٌذ: ٌا أستاذ لم أتعلم غٌرها وال أحب أن أكذب. .6

 

L3 Practical A 
Interpret the following  into Arabic, taking into account the immediacy factor  in 
interpreting. 

 الترجمة عند مباشرال عاملالاالعتبار  مع األخذ بعين، إلى العربية التالي ترجم

1. On New Year's Day, the Daily Mirror published a front page appeal from 
Charlotte, begging for Anthony to come home. 

2. Lancashire Police said tonight a body found hanging from a tree in woods 
near the town's main playing fields is believed to be Anthony. 

3. In a statement tonight, Lancashire Police said: “Police can confirm that at 
1.45pm on Monday the body of a man was found hanging from a tree in an 
area of Brickfield Wood, next to Worden Playing Fields at Leyland. 

4. “The body was found by Lancashire Constabulary officers involved in the 
search for missing Anthony Stubbs. 

5. “While formal identification has yet to be carried out, the body is believed to 
be that of Anthony Stubbs. 

6. “The death is not being treated as suspicious at this stage although a post-
mortem examination will be carried out to establish the exact cause of death. 

7. “His family have been informed and specially trained officers are offering 
support to them. 

8. “Our thoughts are with Anthony’s family and friends at this tragic time.” 
 

 

 



L3 Practical B 
Interpret the following  into English, taking into account the immediacy 
factor  in interpreting. 

 .عند الترجمة مباشرعامل الال ترجم التالي إلى اإلنجليزية، مع األخذ بعين االعتبار

 فقال األستاذ: هات ما عندك ألسمع. .1
 قال التلمٌذ : .2

أنً نظرت إلى الخلق فرأٌت كل واحد ٌحب محبوبا فإذا ذهب إلى القبر فارقه  ألولى:ا
 محبوبه

 فجعلت الحسنات محبوبً فإذا دخلت القبر دخلت معً.
 أنً نظرت إلى الخلق فرأٌت كل ٌتباهى بماله أو حسبه أو نسبه ثم نظرت إلى قول الثانية: .3

 هللا تعالى: " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " فعملت فً التقوى حتى أكون عند هللا كرٌما.
أنً نظرت فً الخلق وهم ٌطعن بعضهم فً بعض وٌلعن بعضهم بعضا وأصل لثة: الثا .4

 هذا كله الحسد
 ثم نظرت إلى قول هللا عز وجل: " نحن قسمنا بٌنهم معٌشتهم فً الحٌاة الدنٌا "

 فتركت الحسد واجتنبت الناس وعلمت أن القسمة من عند هللا فتركت الحسد عنً
عادي بعضهم بعضا وٌبغً بعضهم على بعض وٌقاتل : أنً نظرت إلى الخلق ٌالرابعة .5

 بعضهم بعضا
 ونظرت إلى قول هللا عز وجل: "إن الشٌطان لكم عدو فاتخذوه عدوا "

 فتركت عداوة الخلق وتفرغت لعداوة الشٌطان وحده.
أنً نظرت إلى الخلق فرأٌت كل مخلوق منهم متوكل على مخلوق مثله، هذا  :الخامسة .6

وهذا على أهله وهذا على صحته وهذا على مركزه. ونظرت إلى قول هللا تعالى:  على ماله
" ومن ٌتوكل على هللا فهو حسبه " فتركت التوكل على الخلق واجتهدت فً التوكل على 

 هللا
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Lecture 4-Interpreting 

 Constellations of Interaction
Learning Outcomes 

 By the end of this lecture, you should be able to 

 قادرة على، ٌجب أن تكون تلك المحاضرة بنهاٌة 

 demonstrate how bilateral interpreting or dialogue interpreting  is 
carried out.  

 الحوار ترجمة ذٌنفت أو ةالثنائٌرجمة الشفوٌة تال شرح كٌفٌة. 

 demonstrate  how multilateral interpreting is carried out. 

 ٌهانفذتو المتعددة ترجمةال شرح كٌفٌة 

 practise interpreting at paragraph level. 

 الفقرة على مستوى ترجمةال ممارسة. 
 

Constellations of Interaction لالتفاع تشكيالت  
 In addition to the categorization of interpreting types by social 

context and institutional setting,  the following distinction can be 
derived from the situational constellations of interactions: 

 ٌمكن أن  هالمؤسسً، فإنالسٌاق االجتماعً و من قبل ترجمة أنواع تصنٌف باإلضافة إلى
 :التفاعالت من ظرفٌة تشكٌالت من التالً التمٌٌز ستمدٌ

1. Bilateral interpreting or dialogue interpreting is where interpreting 
is modelled as ‘three-party interaction’ with a (bilingual ) interpreter 
assuming the pivotal mediating role between two (monolingual) 
client. 

 تفاعل باسم " ترجمةال هعلى غرار هو المكان الذي ٌتم الحوار ترجمة أو الثنائًتفسٌر ال
 اثنٌن محورٌة بٌن وساطةدور  على افتراضاللغة(  ثنائً) مترجم 'مع ثالثٌة األطراف

 .العمٌلأحادي اللغة( )
 



 While the former foregrounds the (bi)directionality of mediation, 
the latter highlights the mode of communicative exchange.  

 السابق المقدمات فً حٌن أن (BI )طرٌقة  لضوء علىٌسلط ا اأخٌر، والتوسط من تجاهأ
 .التواصلٌة التبادل

  Either term seems to be closely associated with what is called 
Liaison Interpreting. 

 الشفهً االتصالب ما ٌسمى بشكل وثٌق مع كون مرتبطٌل مصطلحال إما ٌبدو. 
 

2. Multilateral Communication Interpreting is as in conferences attended 
by delegates and representatives of various nations and institutions, 
mainly called Conference Interpreting 

 وممثلون مندوبون شاركوٌ فً المؤتمراتكما  المتعددة األطراف تصاالتلال الترجمة الفورٌة 
 رلمؤتمل الترجمة الفورٌة أساسا تسمىل والمؤسسات المختلفة األمم من

3. Conference Interpreting (for national or international organisation) is 
the most prominent manifestation in our time.  

  اعصرن فً بروزا المظهر األكثر( هو دولٌةالمنظمة ال أولوطنً ا) لمؤتمرل الشفهٌةالترجمة 
 It emerged during World War I when negotiations were held in French. 

But later on during the War some American and British negotiators did 
not speak French, which made official French-English bilingualism in the 
League of Nations usher in de facto multilingualism in international 
conferences.  

 خالل  فٌما بعد ولكن. فرنسا فً مفاوضات عقدت عندما العالمٌة األولى الحرب خالل وظهر
ثنائٌة ، األمر الذي جعل الفرنسٌة ولم ٌتكلم األمرٌكٌٌن والبرٌطانٌٌن بعض المفاوضٌنل حرب
 ةالمؤتمرات الدولٌ فً تعدد اللغاتل األمم رابطة رسمٌة فً واإلنكلٌزٌةالفرنسٌة  اللغة

 Since the First World War, interpreting has generally been attached to 
conference meetings and has internationally been known as 
“conference interpreting”.  

 دولٌا  والمعروفة مؤتمرال جتماعاتال هاتم إرفاقرجمة الفورٌة تال، والحرب العالمٌة األولى منذ
 ." لمؤتمرل الشفهٌةالترجمة  " باسم

 What is distinctive about  conference interpreting  is that it takes place 
within a particular format of interaction (‘conference’).  

 ٌ المؤتمر'()' التفاعل شكل خاص من ٌجري ضمن هو أنه مؤتمرال ترجمة مٌزالذي. 



 It is often set in an international environment, though there is usually a 
significant ‘local’ market for conference interpreting services mainly 
between English and the national language. 

 ًأساسهام  سوق 'ا'محلٌ عادة ما ٌكون هناك الرغمب ،فً بٌئة دولٌةن تعٌٌ كثٌر من األحٌان 
 ةالوطنٌو اللغة اإلنجلٌزٌة بٌن المؤتمرترجمة خدمات ل

 

The Definition of a conference interpreter 
 رمؤتملل شفويالمترجم ال تعرٌف

 As far as the definition of a conference interpreter is concerned, it is worth 
mentioning that the seminar on Interpreters and Interpreting held by the 
European Forum at Alp Bach, Austria, in 1969 agreed on the following definition: 
“a conference interpreter is one whose office it is to translate orally the speech 
of participants in meetings conducted in  two or more languages.  

 المترجمٌن بشأنندوة ال أنه بالذكر الجدٌر منف لمؤتمر،ل شفويال مترجمال تعرٌفب األمر ٌتعلق ما بقدر 
 التعرٌف على 9161 عام فً وافقو النمسا، باخ، ألب فً األوروبً المنتدى عقدها التً الشفهٌةترجمة الو

التً  المشاركٌن فً االجتماعات خطابل ةشفوٌاللترجمة ا تبامك احدلمؤتمر هو ل شفويالمترجم ال: "التالً
 تلغاالأكثر من  ثنٌن أوألأجرٌت 

  His office may be performed simultaneously or consecutively, in the 
participants presence”.  Walter Keiser (Gerver 1977) 

  ٌسرق والتر. " المشاركٌن حضورب، على التوالً أو نفس الوقتب مكتبهب تنفٌذالٌمكن  

 We can conceive of interpreting as a conceptual spectrum extending  
from international (conference ) to intra-social (Community 
Interpreting).  

 داخلال إلى )المؤتمر( من ادولٌمتد ٌ مفاهٌمًنطاق كبوصفها  ترجمةال نتصور ٌمكننا أن 
 .(مجتمعلل فورٌةالترجمة ال) ااجتماعٌ

 While It is good to juxtapose conference and community interpreting, it 
is important  understand the difference between focusing either on the 
level of socio-cultural communities and their members/representatives 
or on the format of interaction (e.g. a multilateral conference or face-
to-face dialogue) 

 إما  التركٌز بٌن فهم الفرق، من المهم المجتمع وتفسٌر المؤتمرالتجاور بٌن  ومن الجٌد فً حٌن
 )مثل التفاعل شكل أو على / الممثلٌن وأعضائهاة الثقافٌاالجتماعٌة و مستوى المجتمعات على

  (لوجه وجها حوارأو  مؤتمر متعدد األطراف
 



Example A 

 Interpret the following  into Arabic.   

 العربية التالي إلى ترجم 

SAM: Hello and welcome to the BBC news, I am Sam and here is today’s 
main headlines. 
Saudi Arabia-The Kaaba 

SAM: We have sent one of our colleagues to Saudi Arabia to investigate 
probably one of the greatest wonders of the world to find out who built it, 
what it looks like and what people do in it so that you can go to visit it.  
Over to my colleaque Bob. 
BOB: Thank you Sam! If you do not know me, I am Bob Hale and I am here 
to persuade you to come to the Kaaba. What is he talking about? You are 
thinking, but do not fret for all will be revealed in good time. 

 

Example B 

 Interpret  the following into English 

 اإلنجليزية التالي إلى ترجم 
ورغم لٌاقته العالٌة إال أن الطبٌب كان  إفرٌقٌةكان الحكٌم ٌسٌر مع تلمٌذه فً غابه  .9

 ٌسٌر بحذر ودقه شدٌدٌن .
كان التلمٌذ ٌقع وٌتعثر فً الطرٌق. وكان كل مره ٌقوم لٌلعن األرض والطرٌق  بٌنما .2

 ثم ٌتبع معلمه.
 

L4 Practical A 
Interpret the following  into Arabic, taking into account the immediacy 
factor  in interpreting. 

  الترجمة عند المباشر االعتبار العامل مع األخذ بعين، إلى العربية التالي ترجم

BOB: I have just arrived and a crystal white marble mosque welcomes me 
looking, like a palace. Tall towers each with a winding staircase stuck out 
of the mosque giving it an Arabian look. So far so good! Cautiously I make 
my way inside just to await a beautiful sight. A cube stands proudly in the 



centre of the mosque glossy and black. Prayers written in gold shine out 
radiantly. People swarm all around one practically shiny stone. It makes 
the entire other stones look lame. Just staring at it makes me shiver with 
awe and wonder. Through many crowds of people, I see arching hallways 
high and low, wide and narrow but all pure white. The Kaaba is 
magnificent. Magnificent! 
BOB: Used for praying and in performing Haji, the Kabba was first built by 
the prophet Adam, the first mosque ever constructed in the name of Allah, 
The house of God. Many Muslims pilgrimage here, so if you are looking for 
a place to visit come and visit The Kaaba a great time for the family. 
Whether you are young or old you will love this place. This is Bob Hale 
reporting from one of the most beautiful places he has ever seen. Sam. 
SAM: Thank you Bob. So if you are looking for a good place to go to come 
to Saudi Arabia to enjoy the surroundings and story of the Kaaba. Here is 
Jessica with the weather report. Jessica  

 

 

L4 Practical B 
Interpret the following  into English, taking into account the immediacy 
factor  in interpreting. 

  .عند الترجمة مباشرعامل الالترجم التالي إلى اإلنجليزية، مع األخذ بعين االعتبار 

وبعد مسٌره طوٌلة وصال إلً المكان المنشود. ودون أن ٌتوقف التفت الطبٌب إلً التلمٌذ  .9
 واستدار وبدأ فً العودة .

 قال التلمٌذ: لم تعلمنً الٌوم شٌئا ٌا سٌدي . قال بعد أن وقع مره أخرى . .2
أحاول أن أعلمك كٌف تتعامل مع كنت  قال الطبٌب: لقد كنت أعلمك أشٌاء ولكنك لم تتعلم .3

 !.عثرات الحٌاة
 قال التلمٌذ :وكٌف ذلك؟ .4
قال: بالطرٌقة نفسها التً تتعامل بها مع عثرات الطرٌق فبدال من أن تلعن المكان الذي تقع  .5

 فٌه .حاول أن تعرف سبب وقوعك أوال.
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Lecture 5-  Interpreting Typological Parameters
Learning Outcomes 

By the end of this lecture, you should be able to 

 قادرة على، ٌجب أن تكون تلك المحاضرة بنهاٌة 

1. identify a systematic inventory of types and subtypes of interpreting 
such as language modality, working mode, directionality and use of 
technology and professional status.  

 طرٌقة ، اللغة طرائق مثل ةٌالشفو ترجمةالنوا  وأنوا  ررعٌة من منظم لألالجرد ال تعرٌف
 .والمكانة المهنٌة واستخدام التكنولوجٌا االتجاهٌة، العمل

2. practise interpreting at paragraph level. 

 الفقرة. على مستوى الترجمة ممارسة 
Language Modality 

 Apart from the broad classification of interpreting types by settings and 
constellation, there are additional and rather clear-cut criteria for more 
systematic inventory of types and subtypes of interpreting, among 
them is the following: 

 مساٌرة و من خالل إعدادات نوا ألشفوٌة لترجمة الل واسعال التصنٌف بصرف النظر عن
، من بٌنها الترجمة منررعٌة أنوا  ألنوا  و أكثر انتظاماجرد واضحة ل معاٌٌرلبدال إضارٌة و

 :ما ٌلًهو 
Language Modality:   

 قٌد اللغة:
  Interpreting is used as a generic term to indicate to the use of spoken 

language in particular, but due to the emergence of the sign language 
Interpreting, it is now used as spoken-language interpreting to be 
distinguished from signed Language interpreting or ‘interpreting for 
the deaf.  

 اللغة  إلى استخدام لإلشارة كمصطلح عام اخصوص الترجمة الفورٌة ستخدمتو
 على أنها ستخدمت اآلن، الترجمة الفورٌة إشارةلغة ظهور ولكن نظرا ل ، المحكٌة
  .صملل ترجمةأو " لغةترجمة ل وٌنبغً التفرٌق بٌن باللغة منطوقة ترجمة
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 Signing could refer as well to (voice-to-sign interpreting’ or 
sign-to-sign interpreting ) as opposed ‘voicing’ or voice-over 
interpreting’ (sign-to-voice interpreting).  

 ( الترجمة عتوقل عالمة أو' الترجمة قعوتل صوت) إلى التوقٌع ٌشٌر أن ٌمكن أٌضا
  (.الترجمة صوت إلى عالمة' )الترجمة عبر صوت أو' التعبٌر' مقابل

 A special modality is used in communication with the deaf-
blind, who monitor a signed message, including finger spelling, 
by resting their hands on the signer’s hands (tactile 
interpreting) 

 موقع الذٌن ٌراقبون، الصم  المكفورٌن التواصل مع رً خاصة طرائق وتستخدم 
 لموقعا ٌدي أٌدٌهم على ةحاسترا، حسب اإلصبع هجاء بما رً ذلك، رسالة ال
  (اللمسب ترجمةال)

Working Mode- طريقة العمل   

 It was only in the 1920, when transmission equipment  was developed to enable 
interpreters to work simultaneously, that it became meaningful to distinguish 
between consecutive interpreting ( after the source-language utterance) and 
simultaneous interpreting (as the source-language text is being presented).   

 أصبحر، نفس الوقتب للعمل المترجمٌن لتمكٌن معدات اإلرسال تم تطوٌر عندما،0290رً عام  رقط كان 
 لغةنص  تقدٌمكما الفورٌة ) الترجمة و (المصدر لغة كالم )بعد متتالٌةال الترجمة للتمٌٌز بٌن معنى

   (المصدر
 It must be interesting to note that simultaneous interpreting was initially 

implemented as simultaneous consecutive that is , the simultaneous 
transmission of two or more consecutive renditions in different output 
languages.  

 وقت واحدب متتالٌةلاك البداٌةب هاتم تطبٌق الترجمة الفورٌة إلشارة إلى أنل تكون مثٌرة لالهتمام ٌجب أن 
 .المختلفة اإلنتاج لغاتب لترحٌل أكثر على التوالً أو الثنٌن اإلرسال المتزامن وهذا هو،

 Since consecutive interpreting  does not presuppose a particular duration of the 
original act of discourse, it can be conceived of as a continuum which ranges 
from the rendition of utterances as short as one word to the handling of entire 
speeches, or more or less lengthy portions thereof, ‘ in one go’.   

 وٌمكن الخطاب من لفعل األصلًلمعٌنة  مدة وجود متتالٌةال الترجمةتفترض مسبقا  ال حٌث ،
عامل الت كلمة واحدة إلى قدر قصٌرال الكالمترحٌل  من تراوحتو سلسلة متصلة رهمها على أنها

 .واحدة'مرة ل' ، منها ولط أقل أو كثرأل أجزاءأو ، كاملال باخط مع
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 Subject to the individual interpreter’s working style- and memory skills- and a 
number of situational variable (such as the presentation of slide), the 
consecutive interpretation of longer speeches usually involves note-taking as 
developed by the pioneers of conference interpreting in the early 20th century.   

  عرضمثل ) الظررً متغٌرال وعدد من ةالذاكرنمط على  مهاراتك يفردال شفويالمترجم موضو  الٌعمل 
 ترجمة رواد التً وضعها تدوٌن المالحظات وعادة ما ٌنطوي باخط طولألمتتالٌة ترجمة ، والشرائح(

 90أوائل القرن  رً مؤتمرال
 Hence, consecutive interpreting with the use of systematic  note taking is 

sometimes referred to as ‘classic consecutive in contrast to short consecutive 
without notes, which usually implies a bidirectional mode in a liaison 
constellation. 

 ًعلى  متتالٌةالالكالسٌكٌة أحٌانا باسم " تدوٌن المالحظات منهجٌة مع استخداممتتالٌة ال لترجمةل ٌشار، بالتال
 رتباطااللمواكبة  ثنائٌة االتجاه وضع عادة مما ٌعنً المالحظات، متتالٌة دونال قصٌرةال عكس

 Only where the interpreter works right next to one or more than a 
couple listeners can he or she provide a rendition by whispered 
interpreting or whispering. 

 تورٌرل هو أو هً زوجٌن ٌمكن مستمعٌن أكثر من أو احد بجوار رقط المترجم ٌعمل حٌث 
 .بالوشوشة وأ وسةهمم رورٌةترجمة  من قبل الترحٌل

 Simultaneous interpreting with full technical equipment is so widely 
established today that the term simultaneous interpreting  SI is often 
used as a shorthand for ‘spoken language interpreting with the use of 
simultaneous interpreting equipment in a sound proof booth 

 ماوغالبا  الٌوم على نطاق واسع المعدات التقنٌة كامل مع المتزامنة فورٌةالترجمة ال أنشئت 
 رً حجرة متزامنة ترجمة رورٌة معللغة المنطوقة  الترجمة الفورٌة SI ٌستخدم هذا المصطلح

  تعازلة للصو

Directionality   توجهيةال 

 In the prototype case of mediated face-to-face dialogue, the interpreter 
will work in both directions, that is , ‘back and forth’ between the two 
languages involved depending on the turn-taking of the  primary 
parties.   

 وهذا كال االتجاهٌنل ٌعمل شفويالمترجم ال، رإن  لوجه وجه بوساطة حوار نموذج رً حالة ،
 ةساسٌاأل لألطراف تبادل األدوار اعتمادا على لغتٌنبٌن  مشاركةذهابا وإٌابا"  "هو
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 Bilateral interpreting is thus typically linked with the notions of ‘liaison 
interpreting’  and dialogue interpreting’ but it may equally occur in 
conference type interaction, where interpreters may work in a ‘bilingual 
booth’ or said to provide ‘small router’ (i.e. interpret questions and 
comments back into the language chiefly used on the floor). 

 ولكن قد ' رواحتال ترجمة' الترابطٌة  الترجمة ' مفهوم مع عادة ترتبط ةالثنائٌ ةالشفوٌ الترجمة 
ذكر أو ' اللغة ثنائً جناحرً " المترجمٌن عملٌقد  حٌث، المؤتمر تفاعل رً أٌضا تحدث
على  ٌةساساأل اللغة المستخدمة إلىللعودة  األسئلة والتعلٌقاتترجمة  )أي صغٌر توجٌه" لتورٌر

 .األرض(
Use of technology- التكنولوجيا استخدام   

 Technical equipment is essentially used to avoid the mixing of source-and 
target-language messages in the acoustic channel.   

 السمعٌة. القناةب اللغةهدف و مصدر رسائل اختالط نبلتج بشكل أساسً المعدات التقنٌة ٌتم استخدام 
 In conference halls or noisy conditions, the electro-acoustic and audio-visual 

transmission systems are therefore employed in particular to reach far beyond a 
given location.   

 السمعٌة و وتٌةالكهربائٌة والص أنظمة اإلرسال ستخدمت، الصاخبة ظروفال أو رً قاعات المؤتمرات
 .مكان معٌن إلى ما هو أبعد للوصول على وجه الخصوصوالبصرٌة 

 In what is generally called remote interpreting, the interpreter is not in the same 
room as the speaker or listener or both, telephone interpreting  is an example or 
(over the phone interpreting) which is used in intra-social setting (healthcare, 
police, etc.)   

 ًمثال، أو كلٌهما المستمع أو المتحدث نفس الغررة معب لٌس المترجم،  الرٌموت ترجمةب عموما ما ٌسمى ر 
 وغٌرهاالرعاٌة الصحٌة، والشرطة، ) جتماعًالاداخل ستخدم تو( عبر الهاتف ترجمة) أو ٌةهاتفال الترجمة

.)  
 There is also videophone interpreting for the deaf) 

 للصم الهاتف المرئً ترجمة ٌوجد أٌضا) 

Professional status- الوضع المهني   
 Distinction between interpreting types could be related to  the level of 

skills and expertise which the human  agent performs the task.   
 التً المهارات والخبرات إلى مستوى كون ذات صلةٌ ٌمكن أن الترجمة أنوا  التمٌٌز بٌن 

 .ٌؤدي المهمة اإلنسان عامل
 This profession requires a professionality as it is very demanding.   

 مهمة صعبة جدا أنها كما هكفاء تتطلب هذه المهنة. 
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 That is why it is called professional interpreters with special skills and 
lay interpreting or natural interpreting. 

 ترجمة الالخاصة و من ذوي المهارات المترجمٌن المحتررٌن ٌسمى السبب رً أنه وهذا هو
 .الطبٌعٌة الترجمةو ٌةوضعال

 

Example A 

 Interpret the following  into Arabic.   
 العربية التالي إلى ترجم 

 An Alabama woman said Friday she fell asleep on the couch and didn't realize a 
tornado had ripped off part of her roof and damaged most of the home until fire 
fighters and neighbours came to check on her. 

 

Example B 

 Interpret  the following into English 
 اإلنجليزية التالي إلى ترجم 

 سأل أحد التالمٌذ معلمه الحكٌم: من كان معلمك أٌها المعلم؟ .0

وإن كان لً أن أسمٌهم جمٌعاً، رسوف ٌستغرق ذلك شهوراً  أجاب المعلم: بل قل المئات من المعلمٌن. .9
 عدٌدة، وربما سنوات.

 التلمٌذ: ولكن، ألم ٌكن لبعضهم تأثٌر علٌك أكبر من اآلخرٌن؟ .3

 

L5 Practical A 
Interpret the following  into Arabic, taking into account the immediacy factor  in 
interpreting. 

  الترجمة عند المباشر االعتبار العامل مع األخذ بعين، إلى العربية التالي ترجم

1. Betty Russell, who will turn 77 on Dec. 26, said she slept through the violent 
storm Thursday night after she dozed off on the sofa watching TV. She was 
woken by sirens from rescuers in the area afterward. 

2. "I didn't know I was that heavy a sleeper," she said. "It had caved in the south 
side of my house and honestly I didn't hear it. I cannot believe I didn't hear it 
but I didn't." 

3. Russell walked threw her debris-strewn house and looked at the hole in the 
ceiling of her bedroom, where she usually sleeps. 

4. "There is a huge hole right where her bed is," her grandson, Scott Russell, 13, 



ANASF 
 

 

 5 

said. "She usually goes to sleep in that bedroom, but for some reason she 
didn't do it this time and she was saved." 

5. Betty Russell believes angels helped keep her safe. She collects small statues 
of angels and has them displayed on bookshelves, tables and glass cases 
throughout the home where she has lived since 1962.  

6. Russell said her two most important angels are her husband and son, who died 
at different times both within weeks of Christmas. 

 

L5 Practical B 
Interpret the following  into English, taking into account the immediacy 
factor  in interpreting. 

  .عند الترجمة مباشرعامل الالترجم التالي إلى اإلنجليزية، مع األخذ بعين االعتبار 

استغرق المعلم الحكٌم رً التفكٌر بعٌض من الوقت ثم أجاب: حسناً، هنالك ثالثة معلمٌن  .0
 تعلمت منهم أموراً على جانب كبٌر من األهمٌة.

 من هم أٌها المعلم؟ .9
الصحراء، ولم أتمكن من الوصول ""لصاً""؛ رقد حدث ٌوماً أننً ُتهت رً أجاب: أولهم كان  .3

إلى البٌت إال رً ساعة متأخرة من اللٌل، وكنت قد أودعت جاري مفتاح البٌت، ولم أتجرأ 
 المتأخرة،،على إٌقاظه رً تلك الساعة 

أثار األمر  البصر!ورً النهاٌة، صادرت رجالً طلبت مساعدته، رفتح لً الباب رً لمح   .4
من سرقة الناس،  ٌعتاشوته أن ٌعلمنً كٌف رعل ذلك، رأخبرنً أنه إعجابً الشدٌد ورج

 لكننً كنت شدٌد االمتنان، ردعوته إلى المبٌت رً منزلً.
مكث عندي شهراً واحداً، كان ٌخرج كل لٌلة، وهو ٌقول: سأذهب إلى العمل، أما أنت،  .5

عندما ٌعود عما إذا كان قد غنم شٌئاً، وكنت دائماً أسأله  رداوم على التأمل وأكثر من الصالة.
شٌئ، لكننً سأعاود "لم أورق الٌوم رً اغتنام ٌتغٌر: وكان جوابه ٌتخذ دائماً منواالً واحداً ال 

 المحاولة رً الغد إن شاء هللا" .
استطرد المعلم قائالً: لقد كان رجالً سعٌداً، لم أره ٌوماً ٌستسلم للٌأس جراء عودته صفر  .6

 الٌدٌن.
كبر من حٌاتً، عندما كنت استغرق رً التأمل ٌوماً بعد ٌوم من من بعدها، وخالل القسم األ .7

""لم أورق بشًء الٌوم، لكننً دون أن أحقق اتصالً باهلل، كنت أستعٌد كلمات ذلك اللص: 
 " إلى أن أحقق اتصالً باهلل.هللا" سأعاود المحاولة رً الغد إنشاء 
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 Consecutive Translation

 473  Level 8 

Dr. Ahmad M Halimah 

-Lecture 6  What is consecutive interpreting?
Learning Outcomes 

By the end of this lecture, you should be able to 
 بنهاية هذه المحاضزة، يجب أن تكون قادرة على

1. define ‘consecutive interpreting’  

 ' متتالٌة الشفوٌة ال الترجمة تعرٌف' 

2. practise interpreting at paragraph level. 

 الفقرة على مستوى الشفوٌة الترجمة ممارسة 
 

What is consecutive interpreting 
 التتابعٌة الترجمة ما هً

 Interpreting after the speaker has finished.  
  المتكلم انتهاء بعد شفوٌةترجمة 

 The interpreter sits with the delegates, listens to the speech 
and renders it, at the end, in a different language, generally 
with the aid of notes.  

 ٌجعلها فً النهاٌةو الخطاب إلى ٌستمع، مع المندوبٌن المترجم الشفوي ٌجلس ، 
 .المالحظات باالستعانة بشكل عام، ولغة مختلفةب

 In the modern world consecutive interpreting has been 
largely replaced by simultaneous, but it remains relevant for 
certain kinds of meetings (e.g. highly technical meetings, 
working lunches, small groups, field trips). 

 المتزامنةب حد كبٌرل استبدلت ابعةمتتال ةالشفوٌ الترجمة فً العالم الحدٌث ،
التقنٌة  لقاءاتال مثل) جتماعاتالا ألنواع معٌنة من صلةذات  ولكنها ال تزال

 مجموعات صغٌرة، والرحالت المٌدانٌة(.العمل، غداء ، العالٌة
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 Well-trained interpreters can render speeches of 10 
minutes or more with great accuracy. 

 أو أكثرائق دق 11 فً خطابات تقدٌم المدربٌن تدرٌبا جٌدا لمترجمٌنل ٌمكن 
  .بدرجة كبٌرة من الدقة

 In consecutive interpretation, the interpreter waits for the speaker 
to finish a sentence or an idea, and then renders the speaker's 
words into the target language.  

 ًكالم صدرٌ ومن ثم فكرة، جملة أو إلنهاء المتكلم المترجم ٌنتظر، بعٌةاالترجمة التت ف 
  الهدف لغةإلى  المتكلم

 Generally speaking, the more formal the setting, the longer the 
segments should be.  

 قطاعات طولاألكون ت، ٌجب أن اإلعداد كثر رسمٌةاأل ه، فإنبصفة عامة 
 Interpreters should be trained in special note-taking and memory 

techniques that enable them to render passages as long as 6-8 
minutes faithfully and accurately. 

 التً تمكنهم من الخاصة والذاكرة تدوٌن المالحظات تقنٌات فً المترجمٌن ٌنبغً تدرٌب 
 ودقة بأمانة دقائق 8-6 ما دامت فقرات تقدٌم

 Consecutive interpretation is best suited for situations involving a 
small number of people, or where a personal touch is required.  

 التً  أو، الناس عدد قلٌل منحاالت التً تنطوي على لل األنسب ًه بعٌةاالترجمة التت
 لمسة شخصٌة تتطلب

 Examples would be business meetings, press conferences, 
interviews, teleconferences, or any type of one-on-one exchange. 

 المؤتمرات عن والمقابالت، و، والمؤتمرات الصحفٌة اجتماعات األعمال كونتاألمثلة س
 .على حدة التبادل من نوع أي أوبعد، 

 While no hard and fast line can be drawn between short consecutive (as used 
in dialogue interpreting) and the ‘classic form’ of consecutive implying the 
rendition of at least five to ten minutes of uninterrupted discourse, 
consecutive interpreting  skills are usually taken to be synonymous with the 
latter and thus closely linked to note-taking skills. 

 حوار )كما تستخدم فً متتالٌةال قصٌرةال بٌن ٌمكن استخالصهسرٌع و عٌوجد خط فاصل قاط بٌنما 
إلى عشر  على األقل خمسة من التسلٌم مما ٌدل على متتالٌةالمن 'النموذج الكالسٌكً و "( الترجمة

، األخٌربتكون مرادفة متتالٌة لال الترجمة مهارات تؤخذوعادة ما ، دون انقطاع ابالخط من دقائق
  المالحظات مهاراتلتدوٌن  ترتبط ارتباطا وثٌقاوبالتالً 

 



ANASF 

 2الصفحة  

Learning consecutive interpreting 
  متتالٌةال الترجمة تعلم

 Although teaching consecutive interpreting is mainly concerned with 
note-taking,  there are certain approaches which usually stress on 
preliminary exercises to enhance ‘active listening’, message analysis, 
and recall, including such technique as ‘clozing’, ‘chunking’ and 
visualization. 

 بعض النهجهناك ، تدوٌن المالحظاتب أساسا المتعلقةو تتالٌةالم الترجمة تدرٌس الرغم منب 
، التذكٌرو الرسالة، تحلٌلاالستماع النشط"، " لتعزٌز ولٌةاأل تمارٌنال علىكد ؤٌ عادة التً

 والتصور" clozing' ،'chunkingباسم ' تقنٌة بما فً ذلك
 The interaction between memory and note-taking stands out as a 

focus of investigation.  
 التحقٌق محور تبرز باعتبارهاتدوٌن المالحظات الذاكرة و التفاعل بٌن. 

 Interpreters use different systems when taking notes, mainly 
‘symbol-based system. 

 ٌرمزالنظام ٌستند إلى ل'، وذلك أساسا تدوٌن المالحظات مختلفة عند نظم المترجمٌن مستخد 
 Another area of emphasis has been public speaking skills for the 

production phase of consecutive interpreting.   
 الترجمة إنتاج لمرحلة مهارات التحدث الجمهور تم التركٌز مجال آخر من مجاالت 

 .متتالٌةال
 Didactic suggestion include sight translation exercises, and the use of 

videotapes for feedback on student performance. 
 أداء  على فعللردود  أشرطة فٌدٌو واستخدام البصر، ترجمة تدرٌبات ٌشمل تعلٌمً اقتراح

 .الطالب
 Focusing on frequent faults of presentation, for example, one can 

realize that specific training  in public speaking (including breathing, 
voice control, eye contact) could raise student’s awareness of their 
delivery and enhance their presentation in consecutive interpreting. 

 فً محدد أن التدرٌب للمرء أن ٌدرك ٌمكن، مثال من العرض متكررة أخطاء التركٌز على 
 وعًرفع مستوى  ٌمكن( االتصال بالعٌن، التحكم الصوتً، التنفس )بما فً ذلك الخطابة
 .متتالٌةالترجمة الفً  العرض الذي قدموهحسٌن تإٌصالها، و فً الطالب
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Example A 

 Interpret the following  into Arabic. 

 العربية التالي إلى ترجم 

  Woman rescued from floodwaters as Britain braces for more bad weather 
 A woman spent almost an hour clinging to a tree in the middle of a fast-

flowing flooded river before a police helicopter spotted her in the early 
hours of Sunday morning.  

 The swollen waters had swept the unnamed woman from her car and she 
was fighting to stay afloat when the Devon and Cornwall police helicopter 
saw her. 

 

Example B 

 Interpret  the following into English 

 اإلنجليزية التالي إلى ترجم 
 التلمٌذ: ومن كان معلمك الثانً أٌها المعلم؟ .1
فقد حدث أن كنت متوجهاً إلى النهر ألشرب قلٌالً من الماء، عندما  المعلم: لقد كان كلباً. .2

ظهر هذا الكلب؛ بدا أنه كان عطشاً للغاٌة، لكنه عندما اقترب من حافة النهر، شاهد كلباً 
 آخر فٌه، ولم ٌكن هذا سوى انعكاس لصورته فً الماء.

 

L6 Practical A 
Interpret the following  into Arabic, taking into account the immediacy 
factor  in interpreting. 

 الترجمة عند المباشر االعتبار العامل مع األخذ بعين، إلى العربية التالي ترجم

1. Rescued by a  lifeboat, she was treated for exposure. The woman 
was then reunited with a man and a child who had been trapped in 
the car when the River Taw broke its banks and had been rescued 
by fire-fighters. 

2. The dramatic rescue came as forecasters predicted more rain 
would fall in the next few days: 165 flood warnings were in place 
across all regions of England – as well as in Wales. 

3. The wet but warm weather has led to dozens of people being 
moved to emergency shelters, with more warned they too could 
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be forced to leave their homes to escape the rising floodwaters. 
4. Rail services warned that trains were so badly affected that many 

of those hoping to travel to see friends and family for Midyear 
Holiday must expect considerable disruption. Those using the First 
Great Western rail service have been told not to make "non-
essential" journeys. 

5. There were warnings of high winds on the Forth Road Bridge, while 
gusts of up to 70mph were expected on Shetland. Ferry services to 
the Northern Isles were suspended due to strong winds. 

6. In Devon and Cornwall, where one severe warning remains in 
place, those already struggling against the deluge are braced for 
further disruption with forecasters predicting wetter weather 
returning to central and southern parts of the country overnight. 

 

L6 Practical B 
Interpret the following  into English, taking into account the immediacy factor  
in interpreting. 

 .عند الترجمة مباشرعامل الالترجم التالي إلى اإلنجليزية، مع األخذ بعين االعتبار 

استطرد قائالً: دب الفزع فً الكلب، فتراجع إلى الوراء وراح ٌنبح إلخافة وإبعاد الكلب اآلخر،  .1
وعندما لم ٌحصل ذلك، قرر فً النهاٌة، وقد غلبه الظمأ الشدٌد، أن ٌواجه الوضع، فألقى بنفسه فً 

 النهر، وكان أن اختفت الصورة هذه المرة.
أخٌراً، فقد كان معلمً الثالث طفالً صغٌراً، رأٌته ذات مرة ٌسٌر باتجاه الجامع، حامالً شمعة بٌده،  .2

ولما كان ٌقلقنً أن  باإلٌجاب.فرد علً الصبً  فبادرته بالسؤال: هل أضأت هذه الشمعة بنفسك؟
للحظات كانت هذه الشمعة ٌلعب األطفال بالنار، تابعت بإلحاح، اسمع ٌا صبً؛ فً لحظة من ا

 مطفأة، أتستطٌع أن تخبرنً من أٌن جاءت النار التً تشعلها؟

ضحك الصبً، وأطفأ الشمعة، ثم رد ٌسألنً: وأنت ٌا سٌدي، أتستطٌع أن تخبرنً إلى أٌن ذهبت  .3
 النار التً كانت مشتعلة هنا؟

 أستطرد المعلم قائالً: أدركت حٌنها كم كنت غبٌاً، من ذا الذي ٌشعل نار الحكمة، وإلى أٌن تذهب؟ .4
دركت أن اإلنسان على مثال تلك الشمعة، ٌحمل فً قلبه النار المقدسة للحظات معٌنة ولكنه ال أ

 ٌعرف إطالقاً أٌن أشعلت، وكٌف، ومتى.
ما زلت تلمٌذها، وبتُّ أثق كان لً ٌا بنً طوال حٌاتً اآلالف من المعلمٌن، كنت تلمٌذ الحٌاة، و  .5

 أن نار الحكمة سوف تتوهج داخلً، وستنٌر بصٌرتً، ما دمت تواقاً للقٌاها.
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 Consecutive Translation
 473  Level 8 

 Dr. Ahmad M Halimah
 

-What is simultaneous interpreting? 

Learning Outcomes 

 By the end of this lecture, you should be able to 

 على قادرة تكون أن يجب المحاضرة، تلك بنهاية 
1. define ‘simultaneous interpreting’  

 ' المتزامنة الترجمة الفوريةتعريف 
2.  define ‘Whispered Simultaneous Interpreting’ 

 ' المتزامنةالمهموسة  الترجمة الفورية تعريف ' 
3. define ‘sight translation’ (i.e. interpreting) 

 ' (تفسيرها)أي " يهالبصر الترجمةتعريف 
4. Practise interpreting at paragraph level. 

  الفقرة. على مستوى الترجمةممارسة 
 

What is simultaneous interpreting? 

   ؟ المتزامنة الترجمة الفورية ما هي

 The term ‘simultaneous interpreting’ (as the source-language text 
is being presented) (SI) is often used as shorthand for ‘spoken 
language interpreting with use of simultaneous interpreting 
equipment in a sound-proof booth. 

 " كما"  المتزامنة الترجمة الفوريةمصطلح( في اللغة نص المصدر تم تقديم( )SI )

الترجمة  استخدام معدات مع لترجمةل اللغة المنطوقة ل ' صاراالخت كثيرا ما يستخدم
 .عازلة للصوتحجرة في  الفورية



 

 In simultaneous interpretation, the participants wear headphones, and the 
interpreter renders the speaker's words into the target language as he or 
she is speaking. 

 حديث المترجم صدري و سماعات الرأس، المشاركين ىرتدي،  المتزامنة الترجمة الفورية في 
   .اتحدثم هو أو هي كما الهدف لغةإلى  المتكلم

  Owing to the tremendous level of concentration required to perform this 
type of interpretation, simultaneous interpreters always work in teams of 
two.  

  يعمل   - المتزامنة الفورية الترجمة هذا النوع من ألداء التركيز المطلوب من هائلالمستوى للنظرا
 من اثنين. فرقبلمترجمين ا دائما

 Usually, the interpreters work in a sound-proof booth that enables 
everyone involved to focus on their work without the distraction of hearing 
another language. 

 للتركيز  شاركينجميع الم التي تمكن عازلة للصوتمقصورة  في المترجمين الفوريين عملي عادة
 .ىلغة أخر سماعل دون تشتيت انتباههم عملهم على

 Because this mode of interpreting saves time, it is preferred for 
conferences and meetings in which a great deal of information has to be 
conveyed.  

 كبير قدرعلى هى االجتماعات التي للمؤتمرات و يفضلف، يوفر الوقت الترجمة هذا النمط من ألن 
 نقلها البد منالتى  المعلومات من

 The use of audio equipment also means that there is no limit to the 
number of people who can participate. 

 المشاركة هميمكن من الناس الذين حد لعدد أنه ال يوجد المعدات السمعية استخدام يعني أيضا.    

 In Whispered Simultaneous Interpreting, the interpreter is seated or 
standing among the delegates and interprets simultaneously directly into 
the ear of the delegates. 

 وقت واحدب مباشرة ترجميو بين المندوبين فقيأو  المترجم، يجلس هسوهمالم الترجمة الفورية في 
 .المندوبين أذنب



 Whispered interpretation can be used only for very few delegates sitting or 
standing close together.  

 الجلوس أو الوقوفب المندوبينعدد قليل جدا من إال ل فورية بالهمسالترجمة الأن تستخدم  يمكن 
  .البعض ممن بعضه اقريب

 It is used mainly in bilateral meetings or in groups where only a few 
delegates do not share a common language. 

 مندوبينال عدد قليل من حيث ال يوجد سوى في مجموعات أو اللقاءات الثنائية في تستخدم اساسا 
 .لغة مشتركة مليس لديه

 Whispering is often used instead of consecutive in order to save time.  

 الوقتتوفير  جلأل متتاليال الهمس بدال من كثيرا ما يستخدم. 
 Sometimes, the whispering interpreter will use a headphone in order to 

get the best possible sound from the original speaker. 

 صوت أفضل جل الحصول علىأل سماعة الرأس بالهمس فوريال مترجمال مستخدي ه، فإناحيانا 
 .األصلي من مكبر الصوت ممكن

 

Learning simultaneous interpreting 

  المتزامنة الترجمة الفورية تعلم

 It is preliminary exercises that command prime attention in introducing students to 
the crucial task demand of simultaneity, perceived as the skill of listening and 
speaking at the same time, by way of ‘dual-task’ exercises. 

 التزامن من المهمة الحاسمةمطالب ال تعريف الطالب على القيادة في رئيس اهتمام -األولية  التدريبات من ،
 .المهمة' هثنائي' تمارين عن طريق، نفس الوقتب تحدثستماع وأ مهارة ينظر إليها على أنها

 This involves a listening task in combination with a second, different task, such as 
simultaneously counting backwards or reading aloud.   

 القراءة  أو وقت واحدب إلى الوراء عد مثل، مهمة مختلفة -ه الثانيب مقرونة االستماع مهمة هذا ينطوي على
 .بصوت عال

 A specific exercise in simultaneous verbal processing is shadowing, which is the 
immediate repetition of auditory input in the same language with either minimal 
delay (‘phoneme shadowing) or at greater lateness (‘phrase shadowing’). 

 نفس ب السمعية لمدخالتل فوري تكرار والذي هو التظليل،هى  المتزامنة اللفظية معالجة في محددة ممارسة
 .'( التظليل' جملة ) ريتأخ أكبر في أو( التظليلصوت ) تأخير أدنىمع أما  اللغة



 Much less controversial than shadowing have been preliminary exercises 
with a focus on content processing, such as simultaneous paraphrasing, 
shadowing tasks combined with cloze exercise, or simultaneous 
interpreting of well-known fairy tales.    

 مثل -محتوىال تجهيز على تركيز مع األولية التدريبات تظليل من للجدل إثارة أقل كثيرا وكانت 
 حكايات من فوريةترجمة  أو، التمارين  جنبا إلى جنب مع المهام تظليل، المتزامنة إعادة الصياغة

 .معروفة

 Beyond the first stage of training designed to familiarize students with the 
technique of SI, it is important to emphasise the need to focus on the 
process rather than the product, to teach strategies particularly for coping 
with lexical and structural difficulties, and to create a training environment 
that is as close to real-life condition as possible. 

  تقنية مع تعريف الطالب تهدف إلىالتى  التدريب المرحلة األولى منما بعد SI المهم التأكيد ، فمن

 مع للتعامل خاصة استراتيجيات لتعليم المنتج، العملية بدال من ضرورة التركيز على على
ما  من واقع الحياة حالة أقرب إلى هي التي تدريبلل بيئةتهيئة و، والهيكلية المعجمية الصعوبات

 .يمكن
 

What is sight translation? ؟يهالبصر الترجمة'ما هي   
 Sight translation is a special form of interpreting that can be used as a preliminary 

exercise, or even an aptitude test.   

 'اختبار  أو حتى، أولية بوصفها ممارسة والتي يمكن استخدامها الترجمة من خاص هو شكل يهالبصر الترجمة
 .لقدراتل

 There is no doubt that  sight translation is an integral part of an interpreter’s 
translational competence 

 الناقل  مترجمال اختصاص من هو جزء ال يتجزأ يهالبصر أن الترجمة ال شك 

 Indeed, interpreting at sight in combination with SI, as in the case of a speaker 
reading a text that the interpreter has available in the booth, involves a high degree 
of complexity.   

 الترجمة فى األفق مجتمعة مع ، بالفعلSI ،ينطوي ، كشك متوفر لديه مترجم نص قراءةلدث حمت كما في حالة

 من التعقيد. على درجة عالية



 The same hold true for spoken- language simultaneous interpreting  practiced in the 
whispering and the relay mode as well as in remote conferencing 

 عن  عقد المؤتمرات وكذلك في تتابعو همس تمارس في المتزامنة الترجمة الفورية لغة ينطبق على الكالم نفس
 بعد

 

Example A 

 Interpret the following into Arabic. 

 العربية إلى التالي ترجم 
Households gloomy over 2013 economic prospects, survey shows 
 43% of households believe their finances will worsen in 2013, compared with 24% who expect it to 
improve. 
Consumers are braced for another year of austerity after the chancellor's autumn statement failed 
to lift the gloom that has descended on the UK economy. 

 

Example B 

 Interpret  the following into English 

 اإلنجليزية إلى التالي ترجم 
في المائة من الوطن العربي يعاني من األمية، مؤكدين أنه في حال استمرار  03كشف متخصصون في التربية والتعليم أن  .1

أو تحقيق التعليم  0303على تحقيق المساواة بين الجنسين قبل عام النسق التعليمي الحالي في مكافحتها فلن يكون قادرا 

 . 0303األساسي للجميع قبل عام 
، إنه على «الشرق األوسط»تاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك عبد العزيز لـوقال الدكتور فهد القحطاني، أس .0

الرغم من التقدم الكبير الذي تم في تعليم الكبار، لكن المنطقة العربية ال يزال فيها تعليم الكبار دون المستوى المطلوب من 
 لة والتحديات العديدة التي تواجه الدول العربية.حيث تنفيذ أهداف التعليم للجميع، مؤكدا أن الجميع يدرك شدة المشك

 

L7 Practical A 
Interpret the following into Arabic, taking into account the immediacy factor in 
interpreting. 

 الترجمة عند المباشر االعتبار العامل مع األخذ بعين، إلى العربية التالي ترجم
According to a survey this month of attitudes to family finances, 43% of households 
believe their finances will worsen in 2013, compared with 24% who expect their 
income to improve. 
George Osborne was forced to admit in his autumn statement that growth would be 
lower than expected, but said he planned to boost investment and the long-term 



prospects for the economy. 
More households were fearful of losing their jobs than in the previous month, and 
most expected wage rises to remain below inflation, according to the report. 
Regional data showed that households in Wales were the most pessimistic, those in 
the south-west the least downbeat. 
Without a strong rise in consumer demand, a promised return to growth in the latter 
part of 2013 could fail to materialise.  
Firms have held back investments on new plant and machinery until recently and 
could mothball plans if they see consumers closing their purses and wallets. 

 

L7 Practical B 
Interpret the following into English, taking into account the immediacy factor in 
interpreting.  

 .عند الترجمة مباشرعامل الالترجم التالي إلى اإلنجليزية، مع األخذ بعين االعتبار 
األميين في العالم، ومن دواعي األسف، فإنه بناء الدول العربية تحظى بأكبر تجمعات من »وقال القحطاني:  .1

على االتجاهات الحالية ومؤشرات التعليم عربيا، فإننا سنستغرق ثالثة عقود من أجل القضاء على المشكلة 
  «.العربيةتماما في الدول 

نوعي ومتميز في السنوات وجود العديد من الدول العربية التي قامت بتقديم تعليم قوي و ولم يخف القحطاني .0
الخمس األخيرة وخطت خطوات كثيرة وكبيرة للحد من األمية إال أن الزيادة السريعة في عدد السكان كشفت 
عن وجود أعداد كبيرة من األميين الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة في السنوات الخمس األخيرة، مشيرا 

في المائة في عام  30الوطن العربي قد انخفضت بشكل مطرد من  إلى أن نسبة األميين من إجمالي عدد سكان

  مؤخرا. الينسكوافي المائة في السنوات الخمس األخيرة، بحسب تقديرات منظمة  03إلى  1733
في المائة من الرجال أميون، وأن العدد المطلق  00.1أن ما يقرب من  وعطفا على ذلك، كشف القحطاني .0

يتزايد في معظم الدول العربية، مؤكدا أنه وفقا لتقديرات األهداف  02-10لألميين في النساء للفئة العمرية بين 

أو تحقيق  0303م العربي لن يكون قادرا على تحقيق المساواة بين الجنسين قبل عام اإلنمائية لأللفية، فإن العال

  تغيير.إذا سارت األمور دون  0303التعليم األساسي للجميع قبل عام 
الشرق »وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هدى األنصاري، أستاذة متخصصة في التربية، في حديثها لـ .2

ف لم تتحقق أهداف القضاء على األمية في أي بلد عربي بالشكل المأمول على الرغم من لألس»«: األوسط
  «.المشكورةبعض الجهود 
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**************************************************** 

Lecture 8: Title Interpreting Domains and Dimensions 

 
Learning Outcomes 

 By the end of this lecture, you should be able to 

 قادرة على، ٌجب أن تكون تلك المحاضرة بنهاٌة  
1. show knowledge of interpreting domains and a number of conceptual 

dimensions and parameters.  

 يهالمفاهيم األبعاد وعذد من مجاالت ترجمة في المعرفة إظهار. 

2. practise some kind of interpreting. 

 الترجمة نىع من ممارسة 

 

Domains and dimensions األبعادو المجاالت   

 Based on translation studies,  the discipline of interpreting  studies, 

with theoretical subdomains based on a list of situational variable.   

 المجاالت الفرعٌة مع ، الترجمة دراساتل نظام ،دراسات الترجمة استنادا إلى 
 .الظرفً المتغٌر فً استنادا إلى قائمة لنظرٌةا

 Varieties of interpreting  (consecutive Vs simultaneous); the 

medium of interpreting (human, machine, computer aided 

interpreting); language combinations; culture combinations;  

area/institution interpreting (interpreting in court, in the media, 

etc..) text relations (text-type, degree of specialization , etc.); and 

partner relations (source-text producer Vs target-text addressee) 

 البشر الترجمة في (، والمتىسطالمتزامنة مقابل متتابعةال) الترجمة أصناف من( 

 منطقةال الثقافة؛ تركيبات؛ التشكيالت اللغىية(؛ الكمبيىتر ترجمةلة، وبمااعذ  اآلو

 نىع) النص روابط( الخ، اإلعالم في المحكمة، الترجمة. ) الترجمة مؤساة/ 

 مقابل المنتج النصمصذر ) شريكال روابط(، والخ، التخصص درجة - نصال

 (المرسل  نص هذف
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The following set of eight dimensions could be adopted to map out the 

theoretical territory of interpreting studies (i.e. Domains and dimensions of 

interpreting Theory, Pochhacker, 20011): 

 مجاالت )أي الترجمةنظرٌة  دراساتتخطٌط ل ٌمكن اعتمادها مقاٌٌس ثمانٌة المجموعة التالٌة من
 (:Pochhacker ،10022 الترجمة، نظرٌة وأبعاد

1. Medium:  

human, machine, 

computer aided 

interpreting 

 اآللة،: اإلنسان، المتوسط
  الكمبٌوتر ترجمةبمساعدة 

2. Setting: international 

(multilateral 

conference, int. 

Organisation, media, 

court, police, health 

care, etc...) 

مؤتمر متعدد ) الدولٌة: اإلعداد
، وكثافة العملٌات األطراف
ووسائل اإلعالم  المنظمة

الرعاٌة والشرطة والمحكمة و
 .(.. الخالصحٌة، 

3. Mode: consecutive ,  

simultaneous 

whispered, sight,  

 المتزامنة، متتابعةال الوضع:
 ، والبصر،بالهمس

4. Language 
(culture) 

Spoken→ 

conference 

language → 

migrant language 

 → المحكٌة )الثقافة( اللغة
 -المؤتمر لغة →
 المهاجرٌن لغة

5. Discourse:  
speeches 

→debates→ 

face-to face 

 → الخطب: الخطاب
 وجها المناقشات →

 لوجه

6. Participants: 

equal 

representatives 

↔individual vs. 

institutional 

representatives 

 مساواة المشاركون:
 مقابل دٌةفرال ↔ الممثلٌن

 ةالمؤسسٌ ممثلً

7. Interpreter: 

professional 

interpreter 

↔semi-

professional↔ 

natural or layman 

interpreter 

 مترجم محترف: المترجم
 مترجم ↔ مهنًشبه  ↔

 عاديشخص  أو طبٌعً

8. Problem: 
simultaneity ↔ 

memory ↔ 

quality ↔ 

stress↔ 

effect↔ role 

  ↔ التزامن: المشكلة
 ↔ جودةال ↔الذاكرة
 ↔ اإلجهاد ↔ التأثٌر

 دورال

 
L8 Practical A 

Interpret the following  into Arabic. ةالعربي التالي إلى ترجم  

1. California judge has found a 12-year-old boy criminally responsible for murdering his neo-

Nazi father. 

2. Joseph Hall was just 10 years-old when he shot and killed his  father, Jeffrey, in the early 

hours of 1 May 2011. The verdict, delivered yesterday, which pronounced Joseph guilty of 

second-degree murder, means that the young defendant could be incarcerated in a juvenile 

facility until he is 23 years-old. 

3. Judge Jean Leonard, who heard the juvenile court case without a jury, made her ruling 

following a trial that turned on whether the boy was fully cognisant of right and wrong when 

he used a  revolver to shoot his 32-year-old father in the head at point blank range, as he dozed 
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on a sofa at the family’s home in Riverside County, 60 miles east of Los Angeles. 

4. Prosecutors insisted that the killing was premeditated, and that Hall knew precisely what he 

was doing despite his young age. But his defence lawyer, Matthew Hardy, argued that the Hall 

household was defined by physical abuse, and that his client believed shooting his father 

would put an end to that violence.  

5. Last week Hardy withdrew Hall’s initial plea of not guilty by reason of insanity, and instead 

urged the judge to convict him of voluntary manslaughter. Joseph Hall chose not to testify at 

the trial. 

6. According to experts, 8,000 murder victims in the US in the past 32 years were killed by their 

children, but 16 such crimes were committed by defendants aged 10 or younger.  

7. “He’s been conditioned to violence,” Hardy told the New York Times before the trial. “He 

thought what he was doing was right, and while that may be hard for other people to 

understand, in his mind, in a child's mind, if he thought it was right, or at least didn't think it 

was wrong, then he cannot be held responsible.” 

8. President Obama has vowed vigorously to pursue recommendations from his task force on 

gun violence, such as a “meaningful” ban on assault weapons, in the face of opposition from 

Congress.  

9. Mr Obama acknowledged that his preferred measures, which include strengthening 

background checks and limiting access to high-capacity magazine clips, may not get past 

Congress, but he said he was determined to try. 

 

L8 Practical B 

Interpret  the following into English .  

 اإلنجليزية التالي إلى ترجم 

 قصة المال الضائع

لٌلة، وقال له: ٌا إمام! منذ مدة ٌروى أن رجالً جاء إلى اإلمام أبى حنٌفة ذات  .2
طوٌلة دفنت ماالً فً مكان ما، ولكنً نسٌت هذا المكان، فهل تساعدنً فً حل هذه 

 المشكلة؟

لحظة وقال له:  فقال له اإلمام: لٌس هذا من عمل الفقٌه؛ حتى أجد لك حالً. ثم فكر .1
 لى.اذهب، فصل حتى ٌطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء هللا تعا

فذهب الرجل، وأخذ ٌصلً. وفجأة، وبعد وقت قصٌر، وأثناء الصالة، تذكر المكان  .3
 الذي دفن المال فٌه، فأسرع وذهب إلٌه وأحضره.

وفً الصباح جاء الرجل إلى اإلمام أبى حنٌفة ، وأخبره أنه عثر على المال،  .4
ألنً علمت وشكره ، ثم سأله: كٌف عرفت أنً سأتذكر مكان المال ؟! فقال اإلمام: 

 أن الشٌطان لن ٌتركك تصلً ، وسٌشغلك بتذكر المال عن صالتك.

 قصة الرجل المجادل

كٌف ٌكون  فً ٌوم من األٌام، ذهب أحد المجادلٌن إلى اإلمام الشافعً، وقال له: .2
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 إبلٌس مخلوقا من النار، وٌعذبه هللا بالنار؟!

الجاف، وقذف بها الرجل، ففكر اإلمام الشافعى قلٌالً، ثم أحضر قطعة من الطٌن  .1
 فظهرت على وجهه عالمات األلم والغضب. فقال له: هل أوجعتك؟

 قال: نعم، أوجعتنً  .3

 فقال الشافعً: كٌف تكون مخلوقا من الطٌن وٌوجعك الطٌن؟! .4

 -فلم ٌرد الرجل وفهم ما قصده اإلمام الشافعً، وأدرك أن الشٌطان كذلك: خلقه هللا .5
 ٌعذبه بالنار.من نار، وسوف  -تعالى

 قصة واقعية
حدث فً إحدى صاالت األفراح فً جدة مشادة كالمٌة بٌن أهل العرٌس  .2

وهل . العروس إلحضار الكوافٌرةٌذهب إلى  وأهل العروس حول من
واتفق الجمٌع بالذهاب إلى ، ستركب مع العرٌس أم مع شقٌقها فً سٌارته

اختارت  وحٌن ذهب الجمٌع إلى هناك ،هناك وترك الحرٌة لها لالختٌار
طلقها قبل الوصول  أنالعروس الذهاب مع أخٌها فلم ٌكن من العرٌس إال 

 الصالة إلتمام حفل الزفاف المرتقب إلى مقر
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King Faisal University 

College of Arts 

Department of English Language 

 

Course: 473 Consecutive Translation   

 Instructor: Dr Ahmad M Halimah 

**************************************************** 

Lecture 9: Title -Interpreting Approaches  
 Learning Outcomes 

 By the end of this lecture, you should be able to 

 ٚتْٖاٝح ٕزٓ اىَذاضشج، ٝجة أُ ذنُ٘ قادسج ػي 

1. show knowledge of approaches to training interpreters.  

 مترجمٌنال تدرٌب لنهج المعرفة إظهار. 

2. practise some kind of interpreting. 

 اىرشجَح ّ٘ع ٍِ ٍَاسسح 

 
 Approaches for Training Interpreters   

 المترجمٍنتدرٌب نهج ل  

 For most of the twentieth century, nearly all training programme and 

institutions were geared top spoken-language interpreting in multilingual 

international settings.  

 ألعلىل وجهةالم المؤسساتو ةتدرٌبٌالامج برال كل تقرٌبا، القرن العشرٌن بالنسبة لمعظم 
    .اإلعدادات الدولٌة فً لتحدث بعدة لغاتل المنطوقة اللغة لترجمة

 With the clear goal of developing professional skills in consecutive and 

simultaneous interpreting, first generation teachers of interpreting , 

themselves accomplished professionals, established a lasting tradition of 

training by apprenticeship, that is transfer of know-how and professional 

knowledge from master to student, mainly by exercise modelled on real life 

tasks.  

 الجٌل  معلمً . متزامنةالو متتابعةال الترجمة فً المهارات المهنٌة لتطوٌر هدف واضح مع
مهن ال التدرٌب عن طرٌق فً دائم تقلٌد ت، أنشأٌٌنبارع مهنٌٌن ،الترجمةباألول 

عن ، وذلك أساسا التلمٌذ إلىالمعلم  منمهنٌة معرفة وخبرة ب نقل، وهذا هو الصناعٌة
 .الحٌاة الحقٌقٌة مهام على غرارممارسة الطرٌق 

 
 



Dr A M Halimah/26/01/2013     Page 1 

 

 This was promoted by the Paris School of AIIC and reaffirmed that 

Apprenticeship was a good one for training interpreter especially at 

University level. 

 تاسٝس ميٞح ط٘سذٔ ٗقذ AIIC رذسٝةم ف٘سٛاى يَرشجٌى اىَْٖٜ اىرذسٝة أُ جٞذج فنشجت ادجذٍ ٔٗأمذذ 

 .اىجاٍؼٜ اىَسر٘ٙ ػيٚ خاص

 

 As the certainties of the Paris School paradigm came to be questioned in 

the 1980s, calls for a more scientific approach were also made for 

interpreter training.   

 0891فً  الستجوابل بارٌس نموذج مدرسة من حقائقال تجاء كماs ،تدعو إلى اتباع  أٌضا
 فوريالمترجم ال لتدرٌب أكثر علمٌة نهج

 Representatives of the cognitive process-oriented paradigm have applied 

their models to skill training for interpreters, highlighting aspects such as 

component skills, strategies, processing capacity management and the 

development of expertise. 

 مهارات على التدرٌب نماذجها عملٌات نحو موجهة المعرفً النموذج عن ممثلون طبق وقد 
القدرة على ، وإدارة واالستراتٌجٌات مهاراتالعنصر  مثل جوانبال أبرز -الفورٌٌن لمترجمٌنا

 .الخبرات وتطوٌر تجهٌز

 Alongside a scientific approach centred on processing-skill components 

and stages of expertise, a humanistic approach to curriculum 

foregrounds the personal and social aspects of instruction interaction and 

the process of socialising student into a ‘community of professional 

practice’. 

 نهج، وهو الخبرة  مراحل المهارة و تجهٌز مكونات تركزت على النهج العلمًهذا  نباجب 
التنشئة  وعملٌة تعلٌماتلتفاعل بالواالجتماعٌة  الشخصٌة جوانبالمناهج  مقدمات إلى أنسانً

  ".الممارسة المهنٌةمجتمع إلى " لطالبل االجتماعٌة

 Thus concepts such as ‘situated cognition’ ‘reflective practice, and 

‘cognitive apprenticeship can be used to underpin a more student-oriented 

and interaction-oriented refinement of established interpreter training 

practices.  

 دعم ل ٌمكن استخدامه المهنًاألدراك 'و، الممارسة التأملٌة'  الواقعة إدراك ' مفاهٌم مثل وهكذا
  مترجم فوريألنشاء  ممارسات التدرٌب فً التفاعلنحو و الطالب أكثر توجها نحوصقل و
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L9 Practical A 

Interpret the following  into Arabic.  العربية التالي إلى ترجم  

1. The moment of climax is almost upon us. David Cameron is due to 

deliver his  speech on Britain's future relations with the European Union 

in the Netherlands on Friday.  The Prime Minister is expected to 

promise a national referendum on our membership of the club to take 

place after the next election. 

2. Mr Cameron indicated in a radio interview today that the promise will 

come with a barrel-full of caveats.  Among other things, the 

Conservatives will have to win a majority in 2015.  Plus our European 

partners will have to be willing to amend the EU's governing treaties.  In 

other words, the promised popular vote may never arrive. 

3. Nevertheless, a sense is growing that a British exit from Europe is now a 

more real possibility than at any time since Edward Heath took us into 

the Common Market in 1973. 

4. Business leaders are starting to sound the alarm, warning that a British 

withdrawal – even a mere vote on withdrawal – represents a serious 

danger to our fragile economy.  Some of the few remaining pro-

European Conservatives, including Lord Heseltine, are stirring too. 

5. Are their warnings merited? Just how economically damaging would 

what some are calling a "Brexit" actually be for us? 

Trade 

1. Britain entered the European Union 40 years ago because of the 

perceived economic advantages of being part of the single market. Back 

in the 1970s,  Europe was growing strongly – more strongly than 

Britain. 

2. Today much of the bloc is in recession and still suffering from an 

economic fever brought on by the eurozone debacle.  But in raw 

economic terms those trade advantages have actually grown. 

3. The European Union is now a market of some 500 million people, 

thanks to successive rounds of enlargement taking in first the newly 

democratic nations of southern Europe and then the former Soviet 
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satellites of Eastern Europe. The EU is the destination for half of our 

exports. Lose access to those markets and the danger to our exporters is 

self-evident. 

4. Couldn't we negotiate a free-trade agreement with the EU, like Norway 

and Switzerland? Perhaps we could. But that cannot be assumed. And 

what would the terms of a future deal be? Would a departing Britain get 

a decent settlement from our irked former club partners? 

5. There are plenty of reasons why foreign or even domestic firms might 

be nervous about investing in Britain while the country pondered 

whether to stay or leave. 

 

L9 Practical B 

Interpret  the following into English .  

 اإلنجلٍسٌة التالً إلى ترجم 

 إٌطالٍا تعلق أنشطة قنصلٍتها فً بنغازي وتجلً طاقمها

  ٣١٥٢ٌناٌر  ٥١الثالثاء 

ػيقد إٝطاىٞا اىًٞ٘ اىثالثاء أّشطح قْصيٞرٖا فٜ تْغاصٛ ٗأجيد طاقَٖا ألسثاب أٍْٞح تؼذ  .1

ٍطيغ األسث٘ع ٍَا ٝسيظ اىض٘ء ػيٚ اى٘ضغ األٍْٜ ٕجً٘ ٍسيخ ػيٚ قْصيٖا فٜ 

 اىَرضػضع فٜ ىٞثٞا.

ٗفرخ ٍجٖ٘ىُ٘ اىْٞشاُ ػيٚ سٞاسج اىقْصو ج٘ٝذٗ دٛ ساّنرٞس فٜ ٍذْٝح تْغاصٛ ثاّٜ  .2

 أمثش اىَذُ اىيٞثٞح ًٝ٘ اىسثد. 

ػيٚ  أٝي٘ه/سثرَثش 11ٗىٌ ٝصة اىذتيٍ٘اسٜ فٜ اىٖجً٘ اىزٛ أػاد إىٚ األرٕاُ ٕجً٘  .3

 األٍٞشمٞح ٗاىزٛ أسفش ػِ ٍقرو اىسفٞش ٗثالثح أٍشٝنِٞٞ آخشِٝ. اىسفاسج

ٗقاىد ٗصاسج اىخاسجٞح اإلٝطاىٞح "ٍذاٗالخ صػضػح اسرقشاس" ىٞثٞا ذظٖش أُ اىَجرَغ  .4

 اىذٗىٜ تذاجح إىٚ صٝادج دػَٔ ىذنٍ٘ح طشاتيس.

 التحضٍر لمرحلة ما بعد النفظ إلىمن أبى ظبً  هىالند ٌدعى

 ٣١٥٢ٌناٌر  ٥١الثالثاء 

اىرذشك ف٘سا ىرذضٞش ٍشديح ٍا تؼذ اىْفظ، ٗرىل  إىٚدػا اىشئٞس اىفشّسٜ فشّس٘ا ٕ٘الّذ  .5

 ظثٜ. أت٘فٜ افرراح اىقَح اىؼاىَٞح ىطاقح اىَسرقثو فٜ 

 أٝضاّرشاسك  أُاىقَح "ّذِ ّرشاسك اىٖ٘اجس ّفسٖا ىنِ ٝجة  أٍاًٗقاه ٕ٘الّذ فٜ ميَح  .6

 اىرثاػذ ٗاىنالً، تو ٗقد اىؼَو".اى٘قد ىٌ ٝؼذ ٗقد  أُاىطَ٘داخ ّفسٖا. 

"ٍضٝذ ٍِ االسرثَاساخ  إىّٚرجَغ ّٗجَغ ق٘اّا ٍٗ٘اسدّا" داػٞا  أُ"ٝجة تاىراىٜ  ٗأضاف .7

 فٜ اىطاقاخ اىَرجذدج ... ىرذضٞش ٍشديح ٍا تؼذ اىثرشٗه".

ٗتذسة ٕ٘الّذ، فاُ فشّسا "سرجؼو ٍِ االّرقاه فٜ ٍجاه اىطاقح قضٞح مثشٙ ػيٚ  .8
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ٗاىؼاىَٜ ٕٜٗ ذؼيٌ اُ ىذٖٝا ششماء سٞنُّ٘٘ ػيٚ اىَ٘ػذ فٜ  ٗاألٗسٗتٜاىَسر٘ٙ اى٘طْٜ 

 "، ٍزمشا تاُ تالدٓ ٍششذح السرضافح ٕزا اىَؤذَش.2115ٍؤذَش اىَْار ػاً 

اُ ّذشص ػيٚ ذ٘افش  أٝضاطَ٘دح، ٗػيْٞا  ٗإَّاٗاقؼٞح  إٔذافاّذذد  أُ"ػيْٞا  ٗأضاف .9

 "اىرضاٍِ" تِٞ اىذٗه. إىٚ"، داػٞا حاألٗىٞاىَ٘اسد  أّ٘اعاىطاقح ٗجَٞغ  أّ٘اعجَٞغ 

اىرٜ ذسرَش  أت٘ظثٜدٗىح ذشاسك فٜ قَح  151ٍْذٗتِٞ ػِ  أٍاًميَح ٕ٘الّذ  ٗأذد .٥١

اىجَؼٞح اىؼٍَ٘ٞح ىي٘ماىح اىذٗىٞح ىيطاقح اىَرجذدج "اٝشْٝا" فٜ  أػقابفٜ  ٗذأذٜ أٝاًثالثح 

 .اإلٍاساذٞحاىؼاصَح 
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Instructor: Dr Ahmad M Halimah 

**************************************************** 
Lecture 10: Title-Selection Criteria for Training Interpreters  

Learning Outcomes 

 By the end of this lecture, you should be able to 

 على قادرة تكون أن يجب المحاضرة، تلك بنهاية 

1. Show knowledge of the main traits required of any student interested in 

becoming an interpreter.  

 امترجم يصبحأن في  راغب طالب يأل األساسية المطلوبة السمات معرفة عرض 

2. Practise some kind of interpreting. 

 الترجمة من ممارسة نوع. 

 

General entry requirements for training interpreters   
 المترجمينتدريب لالعامة  شروط القبول

 Depending on the level and duration of a given training 

programme, candidates for interpreter training are expected to 

have a competence profile of the following traits: 

 لتدريبالمرشحين  من المتوقع معين، برنامج تدريبي مستوى ومدة اعتمادا على 

 :التالية الصفات صالحياتل ىملف تعريف مهلدي مترجمال

1. Knowledge (of languages and the world), 

 (،والعالملغات ال) المعرفة 

2. Cognitive skills (relating to analysis, attention and memory) 

 (الذاكرةواالنتباه و التحليلب )المتعلقة المهارات المعرفية 

3. Personality traits (including stress tolerance and intellectual 

curiosity) 

 الفضول الفكري(و تحمل اإلجهاد )بما في ذلك السمات الشخصية 
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 Although there is some uncertainty about the level of written language 

skills as an entry requirement in interpreting training, in many 

university-level programmes, the acquisition of translation skills prior to 

interpreter training remains built into the curriculum. 

 شرط  على أنها اللغة المكتوبة مستوى مهارات بعض الشكوك حول هناك على الرغم من أن

اكتساب مهارات الجامعة، و على مستوى العديد من البرامج في، ترجممال تدريب في دخوللل

 المناهج الدراسية. في صلب يبقىل مترجمال تدريب قبل الترجمة

 
Aptitude testing for training interpreters لتدريبلمترجمين لاأهلية  اختبار  

 A variety of procedures have been adopted by different institutions to test 

candidates for knowledge, skills and personal qualities which are considered  

necessary  to successfully acquire professional competence in interpreting. 

 المهارات معرفة المرشحين ل الختبار مختلفةمؤسسات  من قبل مجموعة متنوعة من اإلجراءات اعتمدت
 .الترجمةفي  بنجاح ءة المهنيةالكفا الكتساب تعتبر ضرورية التيالصفات الشخصية و

 For conference interpreting, for example, traditional examination methods 

include holistic communicative  task  such as : 

 ،مثل شاملة تواصلية مهمة التقليديةمتحان األ أساليب تشمل ، لمؤتمرا لترجمة مثال: 

 bilingual or multilingual interview,  

 أو متعددة اللغات ثنائية اللغة مقابلة، 

 impromptu speech production,  

 خطاب مرتجل إنتاج، 
 And oral summary rendition in another language. 

 لغة أخرىل شفوي ملخص تسليمه 
These procedures have been criticised for being quite subjective and lack of validity 

and reliability.  

 لصدق والثباتل هاانعدامجدا و هذاتي الكونه هذه اإلجراءات تانتقد وقد. 

 Another type is the use of translation tasks such as 

 مثل الترجمة مهام استخدام هو آخر نوع 

 written translation,  

 مكتوبةالترجمة ال، 

 sight translation  

 يهمرأال الترجمة 

and written summary in another language 

 بلغة أخرىملخص مكتوب و 
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Personality traits could be summarised as follows: 

 :كما يلي السمات الشخصية ويمكن تلخيص
 motivation and learning style 

 التعلم وأسلوب الدافع 

 Coping with physical as well as emotional stress. 

 الضغط النفسي المادية فضال عن مع التأقلم. 

 the ability to grasp rapidly and to convey the meaning of spoken discourse doing 

well at Recall, Cloze and Error detection tests as well as ‘sub skills-based text of 

verbal fluency and comprehension 

 كلوزيال الكشف اختبارات ،التذكر  في جيدا المنطوق الخطاب معنىنقل بسرعة و فهمال القدرة على 
 واالستيعاب لفظيةطالقة ب الفرعية مهاراتالقائم على تنمية نص ' فضال عن خطأالو

 A Screening procedure for training interpreters could be as follows;  a 

five part written test for language proficiency and general knowledge,  

series of oral test, including written recall of a recorded passage, error 

detection and sight translation 

 ءاجزأ خمسة على النحو التالي؛ كونييمكن أن  المترجمين تدريب فحوص للكشف عن إجراء 
 دعاءاست بما في ذلك، الشفهى االختبار سلسلة منالمعرفة العامة، وتقان اللغة إل ختبار كتابيأل

 يةأمرال والترجمةالخطأ عن ف شكال، ومسجلة لفقرة مكتوب

 

L10 Practical A 

Interpret the following into Arabic.ترجم التالي إلى العربية  

1. France has continued to launch air strikes against Islamist rebels in 

Mali as plans to deploy African troops gathered pace on Tuesday. 

2. Residents of the besieged town of Diabaly sought shelter inside their 

homes after a night of bombing aimed at dislodging the insurgents 

who seized the town on Monday. 

3. Local people told journalists they had heard explosions throughout 

the night, coming from the direction of the garrison town's military 

camp. 

4. West African defence chiefs are set to meet in Bamako on Tuesday 

to approve plans to speed up the deployment of 3,300 regional 

troops, foreseen in a UN-backed intervention plan to be led by 

Africans. 
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5. Speaking from a French military base in Abu Dhabi at the start of a 

day-long visit to the United Arab Emirates, President François 

Hollande said French forces in Mali had carried out further strikes 

overnight, "which hit their targets". 

6. "We will continue the deployment of forces on the ground and in the 

air," Hollande said. "We have 750 troops deployed at the moment 

and that will keep increasing, so that as quickly as possible we can 

hand over to the Africans." 

7. He saw the African troop deployment taking "a good week". 

8. Paris plans to field a total 2,500 soldiers in its former colony to 

bolster the Malian army and work with the intervention force 

provided by West African states. 

9. The French foreign minister, Laurent Fabius – accompanying 

Hollande on a visit aimed at firming up trade relations and making 

progress on a possible sale of 60 Rafale fighter jets – said he was 

confident Gulf Arab states would also help the Mali campaign. 

10. Fabius said there would be a meeting of donors for the Mali 

operation, most likely in Addis Ababa at the end of January. 

11. He predicted the current level of the French involvement in Mali 

would go on for "a matter of weeks". 

 

L10 Practical B- 

 Interpret the following into English.  ترجم التالي إلى اإلنجليزية 

 المتحدة الواليات في أنجلس لوس مدينة إلى عمر  اسمهه عربي مسلم رُجل سافر
 كان فيها، لَيبيت الفاِخرة الفنادق أحد في غرفة   واستأجر هناك، العمل أجل من األمريكية

ا ا فيخُرج الجّو، تْغيير إلى يحن   أحيان  ة الحدائقَ  قاصد  ع ناديَ  أو العامَّ  المثقَّفين المسلمين تجم 
 .هناك يقيمون الَّذين لمْغتربين،ا

ل َولَم نفسه ضاقتْ  األيام احدى في  يطرق َمن وال كالم، ال: صغيرة غرفة في الوحدة تتحمَّ
ر عليه، الباب ، يغيِّر حتَّى الشَّارع إلى َيخرج أن عمر فقرَّ ف الجوَّ  َتحلو أناس على ويتعرَّ
 إذْ  وإسالمه، بعروبته يفتِخر األعلى لىإ رأَسه رافع مار   هو وبْينما والحديث، الجلسة معهم

 عن ينَهُرهما أحد   من ما لكن الشَّارع، وسط تْعلو وأصواُتهما يتشاجرانِ  رجلين يبصر به
م ذلك، ا، اإلنجليزيَّة بالل غة الكالم ُيتقن يكن لَم أنَّه رْغم شجاعة   بكل منهما  عمر تقدَّ  كثير 
 حسبي: "عمر فقال الشجار، وأكمال يضرُبه بأحِدهما إذ ينصُحهما هو وبْينما كلَّمهما، ولكنَّه
 ".الوكيل ونعم هللا
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 أْصلي: فقال أصله عن سأاله وقد عمر، إلى الَرجلين آذانَ  جلبت قد الكلِمات هذه كانت
 .وسلَّم عليه هللا صلَّى - ورسولَه هللا أحب   ومسلم، عربي

ا المكان غادر أحُدهما ا صديِقه، من فاّر   ما: عمر مع األسِئلة من ُيْكِثر فكان اآلخر أمَّ
 للمدينة؟ مجيِئك سبب أوالُدك؟ بلدك؟ اسمك؟

ا وراَءها ُتخفي األسِئلة هذه أنَّ  َيعلم ألنَّه حرج؛ بغير ُيجيب عمر كان ا، سّر   عمر أخبر كبير 
 . إليه بالمجيء وعده ألنَّه الفندق؛ ومكان فيها، يْقطن التي الغرفة برقم  الرجل

: وقال الباب عمر فتح ، مشاهدته يريد األمريكي الرجل بابه على طْرق  التالي، اليوم وفي
 . صاحبي ويا أخي يا بك وسْهال   أهال  

  الباب؟ لي تفتحَ  أن قبل تنشد كنت ماذا: عمر األمريكي سأل

 .أخي يا هللا كالم ذاك: وقال عمر تنهَّد

 ! أفهم لَم: وقال  األمريكي تبسم

ا لنا بأنَّ  نْؤِمن المسلمون، المؤمنون نحن: قائال   عمر فأجابه ا إله   الَّذي الكْون خلَقَ  واحد 
ا؛ رسوال   هللا أرسل إلخ،.......  ونبات وحيوان بَشر من تراه، د مبعوث   علْيه هللا صلَّى - محمَّ
سل بعد من - وسلَّم د، للهادي مْعجزات   وجعل األولى، الر   الكريم القُْرآن عليه فأنزل محمَّ
عيه أنت كنتَ  الَّذي  أقرأُ  سوف يتَّعظ، أن أراد لَِمن وموعظة ِعظة كالم إنَّه أنشودة، تدَّ
 .الهادي الكالم هذا من آيات   علْيك

 سورة عليه تال كما الناس، وسورة البقرة، وسورة طه، سورة من آيات   عليه وتال
 .الكافرون

ب  . اسالمه أعلن أن إلى به أدت كثيرة أسئلة عمر يسأل وراح  األمريكي تعجَّ
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King Faisal University 

College of Arts 

Department of English Language 

 

Course: 473 Consecutive Translations  

Instructor: Dr Ahmad M Halimah 

**************************************************** 

 Lecture 11: Title Globalization and Interpreting   
Learning Outcomes 

By the end of this lecture, you should be able to 

 على اقادر تكون أن يجب المحاضرة، تلك بنهاية 

1. Identify the relationship between globalization and interpreting Studies.  

 الترجمةدراسات بين العولمة و العالقة تحديد. 

2. Practise some kind of interpreting. 

 الترجمة من ممارسة نوع 

 

Globalization and Interpreting العولمة والترجمة الفورية-  

 There is a close relationship between globalization and 

interpreting studies.  

 الترجمة ودراسات العولمة بين وثيقة عالقة هناك. 

 For international conference interpreting, itself an early 

example of a ‘global profession’, globalization is a mixed 

blessing.  

  مهنة العالمية'، والعولمة هي الالمؤتمر الدولي ، في حد ذاته مثاال مبكرا من 'ترجمة

 نعمة ونقمة.
  While the trend to carry out transaction in business, politics, arts, and 

science on a world-wide scale could be assumed to boost the role of 

interpreters in international communication, the spread of English as a 

lingua franca largely offsets this potential need.  

 ذ المعامالت في مجال األعمال التجارية، والسياسة، في حين أن االتجاه لتنفي

لتعزيز دور المترجمين في  هوالفنون، والعلوم على نطاق عالمي يمكن افتراض

هذه لموازنة حد كبير لاالتصاالت الدولية، وانتشار  اإلنجليزية بوصفها لغة مشتركة 

 الحاجة المحتملة.
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  As much as the official language policy and interpreting 

policy, of the EU will preserve Europe’s heritage as the 

heartland of multilateral conference interpreting, the spread of 

international English is likely to shrink the market for 

conference interpreters there as well. 

  لحفاظ على تراث ل، من االتحاد األوروبي يهالسياسالترجمة الرسمية واللغة بقدر ما

من المرجح انتشار اإلنجليزية و، مؤتمر لل همتعددالترجمة الأوروبا باعتبارها معقل 

 .أيضا أن يقلص السوق لمترجمي المؤتمرات هناك هالدولي

 

 At the same time, the related trend of ‘localisation’ makes more 

international (usually English) informational input available to more 

local and diverse recipients (as in the case of ‘glocalized’ training of 

sales personnel).   

 مدخالت كاإلنكليزية( عادة أكثر دولية ) هايجعلل' للتعريبات صلة 'الوقت نفسه، فإن االتجاه ذب

  موظفي المبيعات(.لإعالمية متاحة للمتلقي أكثر محلية ومتنوعة )كما في حالة التدريب 

 This trend tends to sustain the need for conference interpreting services, 

either in bilingual meetings involving English and the local language, or 

in events with asymmetrical (one-to-many) language arrangement.   

 اجتماعات سواء في، المؤتمر ترجمةخدمات  الحاجة إلى المحافظة على يميل إلى هذا االتجاه 

 نظيمت متكافئة معغير  أحداث في أو، المحلية واللغة اإلنجليزية التي تنطوي على ثنائية اللغة

 .(متعددل )واحد لغةال
 The former case highlights the role of bilateral interpreting, not only in the 

tradition liaison mode but especial in the simultaneous mode (including 

simultaneous dialog interpreting) for which the implications of A-to-B 

interpreting have yet to be addressed more fully.   

 ىالتقليد االتصال في وضع فقطليس ، الثنائية الترجمة دور يسلط الضوء على سابقة الحالة ال 

ما زال  B-إلى-A آثار الذي( الترجمة الفورية حوار )بما في ذلك متزامن خاص وضعب ولكن

  على نحو أكمل معالجتها يتعين الترجمة
 In the case of meetings with only English spoken on the floor and interpreted into 

a range of languages, more fundamental issues of power relations and cultural 

adaptation where interpreters may be ‘relegated to mere localisers of dominant 

ideologies’. 

 مجموعة من إلى ترجمي، وفقط على األرضبها  تحدثمع الم اإلنجليزية االجتماعات في حالة 

قد تكون  المترجمين حيث - الثقافي والتكيف عالقات القوة من أكثر جوهرية، وقضايا اللغات

 .' المهيمنة اإليديولوجيات مجردهبط إلى "
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 The increasing presence of China and other Asian countries on the 

international stage and diverse developments in these countries tend to 

have some broader implications for interpreting practice and interpreting 

studies.  

 هذه البلدانل مختلفة تطوراتو على الساحة الدولية ودول آسيوية أخرى الصين تزايد حضور 

 الدراسات.و ممارسةال ترجمةل آثار أوسع نطاقا بعض تميل إلى أن تكون

 These include the enormous quantitative growth potential for the 

profession, and hence of training (and research); more pronounced cross-

cultural, and not least ideological, differences, and particularly cross-

linguistics challenges which are likely to give rise a more prominent role 

in interpreting research to specialists in linguistics, foreign language 

teaching  and bilingual studies. 

 وضوحاوالبحث(، وأكثر ) التدريب وبالتاليمهنة، لل كمي نمو اإلمكانات الهائلة وتشمل هذه 

التي من  اتغويالل عبر ال سيما والتحديات، واالختالفات، األيديولوجية أقلهاليس و، لثقافاتل

 تعليم اللغة، علم اللغة في للمتخصصين بحوث ترجمة في أكثر بروزا دورا أن تؤدي المحتمل

 بلغتين. دراساتو األجنبية

 Globalization is also applied to movement or migration of people which 

manifests itself in increasingly multi-ethnic and linguistically diverse 

societies.  

 المتعددة األعراق في المجتمعات يتجلى الذي هجرة الناس أو حركة إلى أيضا العولمة يتم تطبيق 

 لغويا ومتنوع على نحو متزايد

 Public institutions in host countries, for example, tend to need 

intercultural communication or polices to ensure access regardless of 

language or cultural background.  

 بين  بحاجة إلى التواصل أو سياسات تميل إلى، البلدان المضيفة في المؤسسات العامة- مثال

 .خلفيتهم الثقافية أو مهما كانت لغتهم هاصولحلضمان  الثقافات

  The role of interpreting and interpreters could be manifested in 

identifying new training  needs , developing new policies and 

carrying out ‘action research’ on issues such as student selection and 

assessment as well as new methods of instruction.  

 وتطوير التدريبية الجديدة في تحديد االحتياجاتالمترجمين الترجمة و دور أن يتجلى يمكن ،

 فضال عن أساليب تقييمالالطالب و مثل اختيار حول قضايا البحوثعمل ' وتنفيذ سياسات جديدة

 اتللتعليم جديدة
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L11 Practical A 

Interpret the following into Arabic.  ترجم التالي إلى العربية 

What happened to Louise Woodward? 

In February 1997, British nanny Louis Woodward was charged with the 

murder of toddler Mathew Eappan.  Prosecutors alleged her mistreatment 

caused the fractured skull that killed the eight month old, and amid a blaze 

of publicity she was sentenced to life for second-degree murder. But on 

appeal the verdict was reduced to involuntary manslaughter and she was 

freed. 

Wood word returned to the UK and after a high profile interview with 

Martin Bashir, left the public eye.  She trained as a lawyer and according to 

reports, joined a solicitors’ firm in Oldham in 2004. A year later, she was 

said to have left to become a dance teacher. 

An Irish nanny living illegally in the US is facing the prospect of a murder 

charge after a baby was allegedly fatally injured while in her care. 

Aisling McCathy Brady, 34, has pleaded not guilty to accusation of fatally 

assaulting one-year-old Rehma Sabir while looking after the child at her 

employer’s home in Cambridge, Massachusetts. 

 

L11 Practical B-Interpret the following into English.   

 اإلنجليزية إلى التالي ترجم

إذا أردتم قضاء عطلتكم في واحدة من أجمل مدن أوروبا، فال يوجد «الشرق األوسط»ميونيخ: 

خيار أفضل من مدينة ميونيخ، عاصمة والية بافاريا األلمانية. وتعتبر ميونيخ أكثر أمانا من المدن 

تع به من األلمانية الكبيرة األخرى؛ فواحد من كل ثالثة ألمان يتمنى أن يعيش فيها، وذلك لما تتم

مستوى معيشي راق. كما أن المدينة محاطة بالتالل الخضراء والبحيرات النظيفة الصافية 

والحدائق الجميلة التي تتحول في فصل الشتاء إلى عالم خيالي يأسر الوجدان. أما جبال األلب 
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الساحرة فال تبعد سوى نصف ساعة عن المدينة. وسواء أكانت درجات الحرارة منخفضة أو 

 فعة فإن ميونيخ تمثل وجهة سياحية رائعة في كل الفصول. حفاوة بالضيوف السعوديين مرت

اعتاد السياح الخليجيون زيارة مدينة ميونيخ األلمانية كل عام، سواء بهدف السياحة أو العالج أو 

االثنين معا؛ فالمراكز الطبية في ميونيخ تتمتع بسمعة عالمية طبية، حيث تقدم أعلى مستوى 

خيص والعالج وأحدث األجهزة الطبية. ويترافق العالج الطبي بإمكانية االستمتاع بجبال األلب للتش

الرائعة القريبة. وتضم المدينة الكثير من مراكز النقاهة التي تتخصص في عالج المرضى من 

لى العالم العربي. كما يتوافد الزوار أيضا إلى هذه المدينة للتمتع بطبيعتها الساحرة والتعرف ع

معالمها، ولالستفادة من فرص التسوق والترفيه والمرح الذي توفره لكل أفراد العائلة، ال سيما 

مع ما تعرف به من حسن الضيافة، وترحيبها بالمسافرين الخليجيين، وتوفيرها لمرافق وخدمات 

م، متكاملة تلبي احتياجاتهم؛ فسواء فور وصولهم إلى مطار ميونيخ أو عند عودتهم إلى بالده

المطار »سيجد الضيوف السعوديون كل ما يسهل عليهم رحلتهم. ويعتبر مطار ميونيخ من نوعية 

، حيث يحتوي على منتجع صحي وفنادق ومحالت ومطاعم ومرافق للمؤتمرات «المدينة

 واالجتماعات وخدمة رعاية األطفال وحديقة زوار، كما تقام فيه أحداث عامة. 

لمسافرين من منطقة الشرق األوسط بوابة هامة إلى أوروبا واأللب، ويعتبر هذا المطار بالنسبة ل

 ويوفر وصالت مثالية داخل أوروبا وخارجها لجميع الرحالت من الشرق األوسط. 

ولكن الخدمة في المطار ال تنتهي عند الهبوط، بل تستمر الخدمة المقدمة للمسافرين العرب بعد 

لفعل كما يطلق عليه. وتتضمن الخدمات الفتات با« بوابة العرب»ذلك، بهدف جعل المطار 
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وإرشادات ونداءات باللغة العربية لمساعدة المسافرين القادمين من المنطقة العربية. ويجد 

الضيوف العرب مكتب استعالمات يعمل فيه موظفون يتكلمون العربية، باإلضافة إلى توافر كتيب 

 يمكن مشاهدته في ميونيخ وما حولها. إرشادي بالعربية يحتوي على اقتراحات رائعة عما 

ومن أجل أن تكون تجربة تناول الطعام في المطار ممتعة بالنسبة للضيوف العرب قامت جميع 

)القاعة سي( بوضع عالمات على قوائم طعامها لتحديد  1أماكن تقديم الطعام في مبنى الركاب 

ير. أما أحدث خدمات المطار فهي األطباق النباتية وجميع الوجبات التي تحتوي على لحم الخنز

األماكن الخاصة بإقامة الصالة للمسافرين المسلمين، حيث يوجد مصلى في المنطقة العامة في 

)القاعة سي( وبالقرب من منطقة إجراءات الدخول. وهناك غرفة فسيحة  1مبنى الركاب رقم 

 لطائرة. ومريحة للصالة داخل المنطقة غير العامة، بالقرب من بوابات صعود ا

 * معالم سياحية في ميونيخ 

 



 

King Faisal University 

College of Arts 

Department of English Language 

 

Course: 473 Consecutive Translation  

Instructor: Dr Ahmad M Halimah 

**************************************************** 

Lecture 12: Title Technologization and Interpreting   

 

 Learning Outcomes 
By the end of this lecture, you should be able to 

 على قادرا تكون أن يجب المحاضرة، تلك بنهاية 

1. Identify the relationship between technologization and interpreting 

Studies.  

 الترجمة.دراسات و التكنولوجيا بين العالقة تحديد 

2. Practise some kind of interpreting. 

 الترجمة من ممارسة نوع 

 
Technologization and Interpreting 

 التكنولوجيا والترجمة

 The role of technology is no less a long-standing issue in interpreting 

than globalization.  

 العولمة نع الترجمةفي  األمد مسألة طويلة ال يقل دور التكنولوجيا. 

 Indeed, the field might not exist as such if it had not been for the use of 

electro-acoustic transmission equipment to allow for simultaneous 

interpreting in the 1920.  

 الكهربائية  معدات اإلرسال الستخدام لم يكن إذا على هذا النحو غير موجود الحقلف، في الواقع

 .0291 في الترجمة الفورية للسماح الصوتية

 Half a century later , advances in telecommunications and digital data 

processing  technology began to usher in development which stand 

profoundly transform the way interpreting is practised in the twenty-

first century.  

 معالجة ل والتكنولوجيا الرقمية االتصاالت السلكية والالسلكية التقدم في بدأ، قرن وبعد نصف

 في القرن الترجمةطريقة  تمارسل للتغيير بشدةحائال  التي تقف طويرالت للدخول في البيانات

 الحادي والعشرين
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 The most visible manifestation of ‘the technologizing of interpreting’, 

is to remote interpreting in international conference settings and 

videoconferences.  

 إعدادات في هبعيد ترجمة هو، ' لترجمة الفوريةاتكنولوجيا  من وضوحا المظهر األكثر 

 مؤتمرات الفيديوو المؤتمر الدولي

 Its effect on simultaneous interpreters’ working conditions and on the 

profession in general will be a focus of research for years to come, 

with issues such as stress, visual access and psycho-social factors 

requiring particular attention. 

 التركيز على  يكونل بشكل عاموعلى المهنة ' المتزامن المترجمين ظروف عملتأثيره على و

 النفسيو البصريصول ح، والضغطعوامل ال قضايا مثل مع، لسنوات قادمة البحوث

 .التي تتطلب اهتماما خاصا واالجتماعي
 In communication involving deaf and hearing-impaired people, the increasing 

availability of audio-visual telecommunications equipment is likely to facilitate remote 

interpreting arrangement, whereas more efficient technologies for converting speech to 

text, and written input into spoken output, may favour the use of script-based 

communication and make interpreters redundant.   

 االتصاالت السلكية  معداتضعاف السمع، وزيادة توافر و الصم التي تنطوي على االتصاالت في

تكنولوجيات ، في حين أن ابعيد الترجمة نظيمتسهل من المرجح أن ي السمعية والبصرية والالسلكية

 استخدام تفضل قد، مخرجات منطوقة المقروءة الى  مدخالتال ، وإلى نص الكالم لتحويل كثر كفاءةألا

 .عن الحاجة زائد المترجمينجعل و القائم التواصل البرنامج النصي
 In the long term, advanced prosthetic technology (cochlear implant) made available to- 

or imposed on- deaf people may well make the community of signed-language users 

even more heterogeneous, and the market for sign language interpreters more 

fragmented. 

 هضوفرم أومتاحة زراعة القوقعة( ) االصطناعية المتقدمة تكنولوجياال جعلت، على المدى الطويلو 

 .تجزؤاأكثر مترجمي لغة اإلشارة سوق و، أكثر تجانسا اللغة مستخدميل مجتمعالفي  هتجعلل الصم على

 The role of technology tend to have strong repercussions on interpreter 

training, including the need to introduce would-be interpreters to the efficient 

use of state-of-the-art electronic equipment in and outside the booth; the need 

to prepare trainees for various types of remote interpreting arrangements; and 

the deployment of digital training stations and web-based source-text archives 

for classroom instruction as well as self-study.   

 إلى بما في ذلك الحاجة، مترجمال تدريبعلى تداعيات ال قوي كونيإلى أن  دور التكنولوجيا ميلي 

 داخل وخارج فنبين  للدولة من لمعدات اإللكترونيةلفعال ستخدام أ المترجمين يكون بينلعرض لإ

 التدريب محطات ونشر ؛ ترجمةالتنظيمات لل ألنواع مختلف المتدربين إعداد، والحاجة إلى كشكال

 وكذلكلتدريس في الفصول الدراسية لت على شبكة اإلنترن النص مصدرل والمحفوظات الرقمية

 .الدراسة الذاتية
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 Furthermore, interpreting researchers will also benefit from the 

availability of new equipment and tools to enhance the efficiency of 

empirical data collection and analysis.   

 الجديدة  المعدات واألدوات توافر من الترجمة باحثو سيستفيد أيضا، وعالوة على ذلك

 وتحليلها. البيانات التجريبية جمع كفاءة لتعزيز

 Survey research, for instance, may increasingly be done over the 

internet, and powerful software facilitates the processing of 

quantitative as well as qualitative data.  

 عبر شبكة االنترنت على نحو متزايد يتعين القيام به قد، األبحاث المسحية مثال ،

 النوعية. وكذلك البيانات الكمية تسهل تجهيز القوية والبرمجيات

 Fieldwork involving discourse data can rely on digital, and less 

obtrusive, recording equipment and subsequent transcription will be 

aided by specialised software and speech recognition systems.   

 سيتم و، الرقمي الخطاب يمكن االعتماد على بيانات التي تنطوي على العمل الميداني

أنظمة المتخصصة و من قبل البرامج الالحقةسخ النو أجهزة التسجيل، قل بروزااأل بمساعدة

 التعرف على الكالم.

 This will also enhance the feasibility of applying corpus-linguistic 

methods to large corpora of source, target and parallel texts from 

authentic interpreted events. 

 مصدرال من الكبيرة المجاميع إلى اللغوية كوربوس أساليب جدوى تطبيق يعزز أيضا وهذا 

 .صيلةالترجمة األ أحداث مننصوص موازية و والهدف

 
L12 Practical A 

Interpret the following into Arabic.  ترجم التالي إلى العربية 

A WOMAN told last night how her eye was eaten away by what she claims was 

a contact lens fungus.  

Jacqueline Stone, 42, spent 17 weeks in hospital after wearing popular 

disposables for one day.  

Jacqui, who bought the All-Day Comfort lenses online in the UK, said: “They 

felt uncomfortable all day. When I took them out, the left one had stuck to my 

eye.” 

Her vision became blurred and she was given drops by her doctor. Two days 

later, the maths teacher was in agony and went to clinic where she was given 
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MORE drops - only for it to worsen last May.  

The mum of two recalled: “A white pocket of pus started forming over my pupil 

and eventually burst, splitting my eyeball.  

“I was screaming. My 15-year-old son Charlie called an ambulance and I was 

given morphine, but it didn’t touch the pain. I’ve given birth twice but nothing 

compares to that. I could feel the bug eating through my eye.” 

Jacqui saw specialists at her local Broomfield Hospital in Chelmsford, Essex, 

and at Moorfields Eye Hospital, London, who prescribed drops.  

After another month, she went to Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, where 

she was finally diagnosed with a fungal infection caused by Fusarium. It had 

eaten through three layers of her eye and 70 nerves. Powerful drugs then caused 

severe vomiting which led to internal bleeding.  

After 22 operations, surgeons were forced to remove her eye. Jacqui, from 

Rayne, Essex, said: “It would have killed me. Now I’m terrified the fungus will 

come back if I get ill.” 

 

L12 Practical B 

Interpret the following into English.  اإلنجليزية إلى التالي ترجم  

 المخ الصيام.. يقي من األمراض ويحسن وظائف
 

الصيام كعالج من »ة ورقة بحثية بعنوان ممرضة أمريكينشرت ليندا هازرد،  0211عام 

ذكرت فيها أن تناول أقل كمية ممكنة من الطعام كان الطريق إلى الشفاء من  «األمراض

 مجموعة متنوعة من األمراض من بينها السرطان. 

يشير تزايد االهتمام بالصيام إلى احتمال أن يكون مفيدا بالفعل لمرضى السرطان. إذ ربما يقلل 

لب، لسكري وأمراض القمن مخاطر اإلصابة بمرض السرطان، ويحمي من اإلصابة بداء ا

 . ويساعد على التحكم في الربو

 الصيام أفضل من الحمية 

أن رغم شمول الصيام على خفض لعدد السعرات الحرارية، على األقل في الباحثون  أوضح

أيام محددة، فإنه يحدث تغييرات كيميائية حيوية ونفسية ال يحدثها اتباع حميات غذائية يومية. 

ؤدي هذه الحميات الغذائية إلى إصابة متبعيها بعدوى أو معاناتهم من توتر إضافة إلى ذلك، قد ت

 بيولوجي، بينما ال يؤدي الصيام إلى ذلك إذا تم بطريقة صحيحة. 

ويرى البعض أن اإلنسان يتكيف خالل مراحل تطوره مع غياب الغذاء بشكل متقطع. ويقول 

تناولون ثالث وجبات يوميا فضال عن هناك دليل قوي على أن أجدادنا لم يكونوا ي»ماتسون: 

الوجبات الخفيفة بين الوجبة واألخرى. إن جيناتنا معدة بحيث تكون قادرة على التكيف مع 

 «. غياب الطعام لفترات
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Lecture 13: Title- Orientation of Interpreting Studies   
 Learning Outcomes 
By the end of this lecture, you should be able to 

 على قادرا تكون أن يجب المحاضرة، تلك بنهاية 

1. Identify the main steps in completing an interpreting research project  

 الترجمة مشروع بحث نجازأل الرئيسية تحديد الخطوات 

2. Practise some kind of interpreting. 

 الترجمة من ممارسة نوع 

 

Orientation of Interpreting Studies 

 الترجمة الشفوية لدراسات توجهال

 Having studied some basic issues in Interpreting studies as a 

discipline, it is now important to consider some future plan if you want 

to specialise in interpreting studies. 

 لنظر ا من المهم اآلن، كتخصص دراساتال لترجمة األساسية بعض القضايا ةسادر

 دراساتترجمة الفي  تريد أن تتخصص إذا كنت الخطة المستقبليةفي 

 Getting started 

 بدء العمل 

 For those would-be researchers in interpreting, there is no list 

of particular research questions, no a description of the 

methods to be adopted.   

 ألسئلة ل خاصة قائمةليس هناك ، الترجمة ثاحأب الراغبين في بالنسبة ألولئك

 .التي يتعين اعتمادهاطرق لا وصفل الو، البحثية

 The field is indeed wide open and the plurality of domains and 

paradigm makes it impossible to compile a systematic and 

balanced research agenda and methodological inventory. 

 يجعل من  هنموذجيال المجاالتتعدد و على مصراعيه مفتوح هو في الواقع مجالال

 المنهجياتمتوازنة وجرد المنهجية وال جدول أعمال للبحوث تجميع مستحيلال



ANASF 
 

1  

 

 
 Therefore,  to take one’s first steps towards the goal of completing an interpreting  

research project, one needs to follow the following steps: 

 اتباع  إلى يحتاج المرء، الترجمة مشروع بحث استكمال نحو تحقيق هدف الخطوات األولى خذ أددلذلك، أل

 :التالية الخطوات

1. You need to gain an overview of the territory of interpreting.  In other words, 

you should by now have had some kind of basic understanding and broad 

overview of the map of the interpreting studies landscape. 

 نوع من  بعض اآلن من قبل يجب عليك، بمعنى آخر. الترجمة إقليم لمحة عامة عن للحصول على تحتاج

 الترجمة بدراسات المشهد خارطة مننظرة عامة واسعة األساسية و التفاهم

2. It is vital to find your bearings and reflect on your ‘position’; that is, where you 

stand with regard to both your professional and you institutional (academic) 

environment. 

 أختصاصك بكل  تعلقفيما  أين نقفالموقف'، وهذا هو، ' في كتفكيرو اتجاهاتك تجد من األهمية بمكان أن

 األكاديمية(.) بيئةال مؤسسأنت و

3. These contextual factors, including the prevailing research paradigms as well 

your relevant personal experience, will largely determine underlying ‘model’, or 

theory, or interpreting. 

 تحدد  سوف، ذات الصلة الشخصية تجربتك فضال السائدة البحثية النماذج بما في ذلك، السياقية هذه العوامل

 .الترجمة أو، نظريةال أو، نموذج'ال' وراء حد كبيرل

4. You should be able to choose a research topic that interests you.  There are many 

additional and related concepts and issues on which you may want to build a 

research idea of your own. 

 المفاهيم هناك العديد من - التي تثير اهتمامك موضوع البحث قادرا على اختيار يجب أن تكون 

 .كثبح فكرة بناء قد ترغب في التيذات الصلة و والقضايا اإلضافية
5. Having found the place you want to explore in depth, you need to ‘dig deeper’ 

that is, “read, read, and read”.  You reading are designed to establish, in detail, 

the state of the art in your topic area. 

 قراءة، الوهذا هو" " التعمق'، تحتاج إلى عمقب هااستكشافريد ت عن المكان الذي بعد العثور

في مجال فن دالة التفصيل، ب، إنشاء تهدف إلىل القراءة لك صممت. " قراءةلاو، قراءةالو

 كموضوع
6. The reading process will help you formulate a specific research question and 

consider ways in which might be addressed. The purpose you have set yourself 

for your study will shape your methodological orientation and strategy.   

 يمكن تناولهاالنظر في السبل التي و معينة مسألة بحثية تساعدك على وضع القراءة إن عملية .

 .اتواالستراتيجي المنهجيات توجه لتشكلدراستك نفسك ل قمت بتعيينالذى  والغرض
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7. Making your basic stance as explicit as possible for yourself, and for others, is an 

important step after all because it largely informs the way you will design and 

implement your study. 

 بعد كل  خطوة مهمة هو، وبالنسبة آلخرين لنفسك، قدر اإلمكان صريح األساسي كموقف جعل

 .كتدراس وتنفيذ ستقوم بتصميم الطريقة التي حد كبيرلبلغ ي ألنه شيء
8. Deciding on a research design, for instance, may not mean the same to someone 

testing a causal hypothesis in a laboratory as it does to someone wishing to 

understand how participant behave in a real-life event.  

 في  سببية فرضية اختبار لشخصا نفسلعني ي قد ال، تصميم البحوث اتخاذ قرار بشأن،المث 

 .من واقع الحياة ددث في المشاركين تصرفي كيف فهم في يرغب لشخص كما يفعل المختبر
 In the former case, a number o standard designs with certain types of 

experimental conditions, subjects, materials and methods may be available to 

choose from 

 الظروف التجريبية أنواع معينة من مع التصاميم القياسيةعدد ، قد يكون الحالة السابقة في ،

 لالختيار من بينها متادةاألساليب والمواد ووالموضوعات 

 In the latter, preparing to ‘go into the field’ may require a complex 

process to develop an appropriate design under a particular set of (often 

unknown) circumstances and constraints.  

 تحت التصميم المناسب لوضع عملية معقدة قد يتطلب 'مجالفي تذهب 'تستعد ل، في األخير 

 والمعوقات لظروفل( اأديانغير معروف )مجموعة معينة 

 The context of research includes a number of factors which may have 

significant influence on the design of a study.   

 الدراسة تصميم تأثير كبير على التي قد يكون لها العوامل الذي يضم عددا من إطار البحث. 

 These factors are: personal goals, ethical concerns, research skills, 

personal experience, and prevailing paradigms.  

 المهارات البحثية، والخبرة األخالقية و، والمخاوف األهداف الشخصية هي: هذه العوامل

 النماذج السائدة.و، الشخصية

 The contextual factors influencing research design: The purposes- that is 

the object and goals of a study, including pragmatic consideration and 

personal motivations- and the conceptual context –that is the theoretical 

assumptions and frameworks informing or guiding the study.  

 بما  الدراسة،أهداف موضوع و، وهذا هو هدافهأو: تصميم البحثعلى  السياقية العوامل تؤثر

 إعالم راأطو فتراضاتأ، وهذا هو  المفاهيمي السياقولشخصية ادوافع لل اواقعي في ذلك النظر

  .دراسة توجيه أو
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 Are linked up to the research questions as the central component, which 

is in turn closely related with the methods and techniques to be used and 

the validity issues hearing on the study. 

 يرتبط  بدوره، والذي هو المركزي باعتبارها العنصر التساؤالت البحثية إلى دتى وترتبط

 .على الدراسة السمع صحةقضايا التي سيتم استخدامها و األساليب والتقنيات مع ارتباطا وثيقا

9. It is important to know how to plan and organise your study 

 دراستكتنظيم كيفية تخطيط و المهم أن نعرف فمن 

10. And how to implement your research design by collecting , 

processing and analysing  various types of data 

 مختلف أنواع البيانات وتحليل جمع ومعالجة ك عن طريقبحثتصميم كيفية تنفيذ و 

11. And how to evaluate and interpret your findings in relation to the 

research question and the underlying theoretical framework 

 األساسي النظري واإلطار البحث بمسألة يتعلق فيما نتائجك رجمةوت تقييم وكيفية 

12. And how to report on you study in an appropriate way, be in the 

form of a conference presentation. A journal article or an academic 

thesis  

 مقالة في . لمؤتمرل شكل عرض تقديمي تكون فيل، بطريقة مناسبة دراستككيفية اإلبالغ عن و

 أكاديمية أطرودة أو مجلة
L13 Practical A 

Interpret the following into Arabic.  العربية إلى التالي ترجم  

At least 14 people died and scores more were injured in an explosion at the main 

headquarters of Mexico's state-owned oil company in Mexico City Thursday. 

The blast damaged three floors of the building, sending hundreds into the streets and 

a large plume of smoke over the skyline. 

Interior minister Miguel Ángel Osorio Chong said 80 people were injured along 

with the 14 dead, but told local television the death toll could still rise. 

There were also reports that as many as 30 people were trapped in the debris from 

the explosion, which occurred in the basement of an administrative building next to 

the 52-storey tower of Petroleos Mexicanos. There was no immediate cause given 

for the blast. 

"It was an explosion, a shock, the lights went out and suddenly there was a lot of 

debris," employee Cristian Obele told Milenio television, adding that he had been 

injured in the leg. "Coworkers helped us get out of the building." 

The tower, where several thousand people work, was evacuated. The main floor and 

the mezzanine of the auxiliary building, where the explosion occurred, were heavily 
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damaged, along with windows as far as three floors up. 

"We were talking and all of sudden we heard an explosion with white smoke and 

glass falling from the windows," said Maria Concepcion Andrade, 42, who lives on 

the block of Pemex building. "People started running from the building covered in 

dust. A lot of pieces were flying." 

A reporter at the scene saw rescue workers trying to free several workers trapped. 

Television images showed people being evacuated by office chairs, and gurneys. 

Most of them had injuries likely caused by falling debris. Police landed four rescue 

helicopters to remove the dead or injured. About a dozen tow trucks were furiously 

moving cars to make more landing room for the helicopters. 

In an earlier tweet, the company said it had evacuated the building as a 

precautionary measure because of a problem with the electrical system in the 

complex that includes the skyscraper. 

Streets surrounding the building were closed as evacuees wandered around, and 

rescue crews loaded the injured into ambulances. 

Interior department spokesman Eduardo Sanchez confirmed that an explosion in a 

basement garage damaged the first and second floors of the auxiliary building, 

which is located in a busy commercial and residential area. 

L13 Practical B-Interpret the following into English.  اإلنجليزية إلى التالي ترجم  

 !!للبيع أمه يعرض رجل

 ابنها، بزواج فرحا   ترقص أمه كانت.المنصة في العروس بجانب جالس وهو الحفل أثناء وبالتحديد العريس زواج ليلة في

 "!!خجلتنا هون من امك نزل: "أذنه في العروس فهمست

 يشتري من!! "" أمي يشتري من"  ومرتين مرة ورددها!! "أمي يشتري من: "وقال الميكروفون العريس فأخذ

 !! "أمي يشتري من"  المدعويين واستغراب صمت وسط!"أمي

 .القاعة وغادر وأخذها"أمي أشتري أنا:  " وقال العروس وجه في الخاتم رمى ثم

 "البنتي زوجا   منك افضل اجد لن: " له وقال رجل جاءه منطقته في القصة تداول وبعد

 من أمهاتنا اجعل اللهم الوالدين ورضا بالمسلم يسمى ما هذا.العريس يدفعها تكاليف أي بدون الخاصة نفقته على وزوجهما

 رب يا الجنة سيدات
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Lecture 2: Title Interpreting as Translation 

A comparison can be made between translation and interpretation on 

the one hand, and, writing and speech on the other.   

من جهة  والكالم الكتابةو، من جهة الترجمة التحريرية والشفوية بين مقارنة يمكن إجراء 

 أخرى.

 Translation has to do with written language whereas interpretation 

has to do with speech.  Speech historically preceded written 

language.   

 الكالم. له عالقة مع الترجمة الشفوية في حين أن اللغة المكتوبة له عالقة مع ترجمةال 

 .اللغة المكتوبة تاريخيا سبق الكالمف

 Interpretation was used before translation as a means of 

communication between people of different languages.   

 لغات مختلفة في لالتصال بين الناس كوسيلة الترجمة قبل شفويةالترجمة ال استخدمت. 

 Translation was and is still the main streamline from which 

interpretation has recently branched out as an independent 

discipline.   

 مستقل كفرع مؤخرا وقد تشعبت ترجمة شفويةأي  من أهم كانت وال تزال الترجمة. 

1. Translation Domains مجاالت الترجمة 

Translation, as far as the subject matter is concerned, may involve any 

kind of textual material.  

 .المواد النصية نوع من ينطوي على أي قد الترجمة، موضوعب ما يتعلق األمر بقدر 

 Its subjects have recently been classified according to their “domain” 

(i.e. subject-matter) and “Province” (i.e. field).   

" )أي جالمالو "( موضوعال" )أي نطاق "ال وفقا لهذه مؤخرا مواضيعها وقد تم تصنيف

 (. ميدانال

Translation domain could be set forth as follows: 
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 :على النحو التالي عليها الترجمة مجال ويمكن تحديد

1. Literary: involves the translation of prose and poetry. 

 والشعر النثر ترجمة تنطوي على: األدبية

2. Technical/medical: involves all sorts of scientific texts. 

 .النصوص العلمية أنواع نطوي على جميعت: الطبية / التقنية

3. Legal: involves the translation of legal documents and scripts. 

 البرامج النصية.القانونية و ترجمة الوثائق تنطوي على: القانونية

4. Political/diplomatic: involves the translation of texts relating to 

diplomacy and politics. 

 .والسياسة بالدبلوماسيةالمتعلقة  ترجمة النصوص تنطوي على: الدبلوماسية / السياسية

5. Social/cultural: involves the translation of texts relating to customs, 

traditions, habits, etc. of a particular community. 

، والعادات، األعراف والتقاليدب المتعلقة ترجمة النصوص تنطوي على: االجتماعية / الثقافية

 .في مجتمع معين الخ

6. Economic: involves the translation of texts relating to economics, 

finance, commerce, etc. 

 الخ، والتجارة، االقتصاد، والماليةب المتصلة ترجمة النصوص تنطوي على: االقتصادية

7. General: involves the translation of all sorts of texts which have 

nothing to do with the above categories. 

الفئات المذكورة  مع ليس لها عالقة التي النصوص كل أنواع ترجمة تنطوي على: العامة

 .أعاله
2. Translators’ tools and aids  أدوات المترجمين والمساعدات 
When translators work on translating any kind of text, they make use of variety 

of tools and aids which assist them in their work.   
األدوات  مجموعة متنوعة من مستخدأنها تف، النص أي نوع من على ترجمة المترجمين عمل عندما

 .في عملهم تساعدهم التي والوسائل
These aids may be divided into::ويمكن تقسيم هذه المساعدات إلى 

1-Linguistic aids::المساعدات اللغوية  

 This involves the use of mono-lingual dictionaries such as (Collins 

English Dictionary) and bilingual dictionaries such as (Al-Mawrid 

by Al-Baalbaki).   

 ( االنجليزية باللغة كولينز قاموس) مثل اللغات أحادية القواميس استخدام على ينطوي هذا

 (.للبعلبكي المورد) مثل اللغة ثنائية والقواميس

 Glossaries, which differ from dictionaries in that they contain a 
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selection of words in a language given within a very restricted field 

only, can also be helpful to translators.   

 لغة ل من الكلمات مجموعة أنها تحتوي على في القواميس عن، والتي تختلف المعاجم

 للمترجمين أن تكون مفيدة، ويمكن أيضا فقط جدا محدود ضمن حقل معينة

 Some grammar books may fall under this category such as books 

which deal with word usage and idioms. 

 استخدام الكلمة التي تتناول مثل الكتب تندرج تحت هذه الفئة قد الكتب النحوية بعض 

 .والتعابير

2-Literature aids:المساعدات األدبية 
This involves books, translated texts and 

technical encyclopaedias which have 

something in common with the subject-

matter the translator is working with.  

النصوص المترجمة والكتب، ينطوي على

 مع شيء مشترك التي لديها الفنيةالموسوعات و

 .مترجمال مع يعملل موضوعال

3-Mechanical aids: 
 الميكانيكية: المساعدات

This involves the use of type-

writers, dictating machines, 

photocopying machines, etc. 

، الكتاب نوع ينطوي على استخدام

 الخ، التصوير، وآالت مالءاإلوآالت 

3. What is interpretation/interpreting   ما هي الترجمة الشفوية / الترجمة 

 Although interpretation or interpreting seems to have recently 

obtained its independent as an internationally recognised field of 

study, it is undoubtedly a very old activity.   

 كمجال لها مستقلة مؤخرا م الحصول عليهاتيبدو أنه  الترجمة أوه يالترجمة الشفو الرغمب 

 .جدا قديم نشاط مما ال شك فيه، فإنه الدراسة في معترف به دوليا

 Looking back at the early days of translation and the way it used to 

be conducted, it is likely that in the beginning it took the form of 

“oral translation” which is a definition of interpretation. 

  أنه  فمن المحتمل جراءإلل تستخدمأ والطريقة التي الترجمة بدايات في النظر الى الوراء

 .للترجمة تعريف وهو" الشفويةترجمة ال" اتخذت شكل أنها بدايةالفي 

  In other words, interpreting is the oral translation of a message in 

one language into an equivalent oral message in another language.  

 رسالة للما يعادلها  لغة واحدةلرسالة  في شفوية ترجمة ىه الترجمة، وبعبارة أخرى

 .لغة أخرىل شفهية
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  Etilnia Arjona (Gerver 1977) defines interpretation as “the oral 

translation of a message across a cultural and linguistic 

barrier”.   

 Etilnia أرخونا (Gerver 7711) عبر  رسالة في الشفويةالترجمة " رجمةالت يحدد

 ".الثقافي واللغوي الحاجز

 This may indicate that main difference between translation and 

interpretation is that the former involves only “written texts”, 

whereas the latter only “oral messages”. 
 ينطوي هالسابق انبرجمة الشفوية التالترجمة و بين الفرق الرئيسي يشير هذا إلى أن قد 

 ".شفوية "رسائل فقط األخيرلنصوص المكتوبة"، في حين ل" فقط

4.Conference interpreting ترجمة المؤتمر 

 It was born during World War 1 & held in French. 

  فرنساالذي عقد في و 7 الحرب العالمية خاللأنشأت 

 During the War some American and British negotiators did not 

speak French. 

 يهفرنسال والم يتكلم األمريكيين والبريطانيين بعض المفاوضين خالل الحرب 

 Since The First World War, interpreting has generally been attached 

to conference meetings and has internationally been known as 

“conference interpreting”.   

 المؤتمر اجتماعات إلى عموماالترجمة الشفوية  تم إرفاق، العالمية األولى منذ الحرب 
 ".ؤتمرمالترجمة  " والمعروفة باسمدوليا و

 Other forms of interpreting include:   

 ما يلي: ترجمةال في األشكال األخرى 

  Business Interpreting,  

 األعمال ترجمة، 
 Court Interpreting,  

 المحكمة ترجمة، 
 Community Interpreting  

 المجتمع ترجمة 
 Signed Language Interpreting. 

 وقيع المجتمعت ترجمة 
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5.The Definition of a conference interpreter 

  المؤتمر مترجم تعريف

As far as the definition of a conference interpreter is concerned, it is 

worth mentioning that the seminar on Interpreters and Interpreting 

held by the European Forum at Alp Bach, Austria, in 1969 agreed on 

the following definition: “a conference interpreter is one whose 

office it is to translate orally the speech of participants in meetings 

conducted in the two or more languages.   
المترجمين  ندوةهذه  بالذكر أنمن الجدير ف، المؤتمر مترجم تعريفل ما يتعلق األمر بقدر

في عام وافقت ف، النمسا، باخ ألب في المنتدى األوروبي التي عقدها والشفهية الفوريين
 شفويا خطابال لترجمة همكتب الذين حدأالمؤتمر هو مترجم ": التعريف التالي على 7797

 .أو أكثر ينتلغبلتي أجريت ا في االجتماعات ونلمشاركل
His office may be performed simultaneously or consecutively, in 

the participant’s presence”.  Walter Keiser (Gerver 1977). 

 .(Gerver 7711) كيسر والتر."ينالمشارك حضورب، التواليب نفس الوقتب بمكتبه ئهيمكن إجرا

6.Types and Modes of Interpreting 

  شفويةالترجمة الطرق أنواع و

Three kinds of interpreting  can generally be distinguished: 
 هاتمييز عموما يمكن ترجمةال ثالثة أنواع من

 Simultaneous Interpretation::الترجمة الفورية 
 In this kind of interpretation, the interpreter listens to what is 

being said and then translate it orally and simultaneously into 

the TL.   

 الى وقت واحدب شفويا هاترجمي ثم ما يقال إلى مترجمال يستمع ،رجمة الت هذا النوع منب 
TL. 

 As far as simultaneous conference interpretation is concerned, as described 

by Walter Keiser (Gerver 1977): “the interpreter works in special booths and 

listens through earphones to the speaker in the conference room, watching at 

the same time what is going on in the meeting through the booth window.  

 والتر من قبل وضحكما ، وقت واحدب لترجمة الشفوية للمؤتمراتل ما تشعر بالقلق بقدر 
 سماعات من خالليستمع خاصة و أكشاك في مترجماليعمل ": (Gerver 7711) كيسر

من خالل  االجتماع يجري في مال في نفس الوقتمشاهدة ال، وفي قاعة المؤتمرات للمتكلم
 كشكال نافذة
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 As the speaker’s statement proceeds, it is translated simultaneously 

into the other language or languages of the conference and fed back 

through booth microphones to earphones in the meeting room.  

 يتم و أخرى للمؤتمر لغاتأو  إلى اللغة نفس الوقتب ذلك يترجم، بيان المتكلم مع تقدم
 قاعة االجتماع. فيسماعات األذن ل كشكال ميكروفونات من خاللتغذيته 

  Delegates can listen in whichever language they wish by switching 

their earphones to the appropriate channel”. 

 سماعات إلى عن طريق التحول ترغب اللغة التي أيهما في لمندوبينل االستماع يمكن 

 ." القناة المالئمة

a. Consecutive Interpretation: 

 التتابعيةلترجمة ا

 This normally takes place in 

conference meetings, where the 

interpreter sits in the conference 

room and takes of what is being 

said.   

 حيث ، المؤتمر جلساتب ذا يستغرقه عادة
 مايأخذ قاعة المؤتمرات و المترجم في يجلس

  يقال
 At the end of each statement, he 

gives an oral statement; he gives 

an oral translation summarizing 

what has been said. 

 بيانا شفويا انه يعطي، كل بيان في نهاية ،

 .مما قيل خيصلت الشفوية ترجمة يعطيو

b. Whispered Interpretation: 

 فورية بالهمسالترجمة ال

 The Interpreter sits between 

delegates and whispers into 

their ears the oral translation 

of what is being said. 

 س هميالمندوبين و بين المترجم يجلس

  .ما يقاللشفوية  ترجمة آذانهمفي 

10 Differences between Translation and  Interpreting 

 الترجمة الشفويةوالترجمة بين االختالفات

 It is important to know that an interpreter could become a translator, 

but a translator could not necessarily become an interpreter.   

 المترجم ال، ولكن مترجما يمكن أن يصبحالشفوى  مترجمال المهم أن نعرف أن فمن 
 شفوى مترجم الضرورةب صبحييمكن أن 
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 This is due to the fact that there is a remarkable difference between the 

personality of the translator and that of the interpreter.   

 الشفوى المترجمالمترجم و شخصية بين ملحوظا هناك فرقا إلى حقيقة أن يرجع ذلك 
 The former is largely free from the sorts of psychological pressures that 

affect interpreters, the latter, by contrast, ````````````` works under 

considerable stress and psychological pressures and may even develop 

psychological seizures such as amnesia, hesitation, anxiety etc. 

  على األخير، ، والمترجمين الفوريين تؤثر على النفسية التي نواع الضغوطأل بحرية كبيرةوالسابق
 وضع، وربما حتى نفسية ضغوطو ضغط كبيريعمل تحت `` ` `` `` ``  ``، النقيض من ذلك

 الخ، والقلق ترددال ، فقدان الذاكرة مثل نفسيةال المضبوطات
 However, a general comparison between translation and interpretation may 

help understand the characteristics of each of them: 

 كل منها خصائص مساعدة في فهم الترجمة التحريرية والشفوية بينمقارنة عامة يجوز لل، لكن: 
Translation Vs. Interpreting 

1. It involves only written texts. 

 فقط النصوص المكتوبة أنها تنطوي على
2. Time is not very important. 

 .جدا ليس مهما الوقت

3. There is a permanent record of what is 

being done. 

 .تم إنجازهما سجل دائم ل هناك

4. The focus in translation is normally on 

the linguistic units. 

 .اللغوية على الوحدات عادة في الترجمة التركيز

It involves formal memory, i.e. formal 

record of dates, numbers etc. which 

should be precise and accurate 

 في سجل رسمي، أي الرسمية الذاكرة ينطوي على
دقيقة  ينبغي أن تكون وغيرها والتي التواريخ واألرقام

 وصحيحة

- It involves only spoken texts. 

 فقط المتحدث بها نصوص ينطوي على -
- Time is crucial 

 الوقت حاسم -

- Generally speaking, there is no 

record of what is being said. 

 يقال. مالسجل ، ال يوجد أي عموما -

- The focus in interpretation is 

generally on ideas. 

بصفة عامة بة رجمة الشفوتال التركيز في -
 األفكار. على

It involves semantic memory, i.e. 

meaning is the most important 

element in the message. 
هو  المعنى، أي الذاكرة الداللية ينطوي على

 الرسالة. األكثر أهمية في العنصر
 This is just a brief account of translation versus interpretation, which is not 

enough to illustrate the linguistic, sociolinguistic and psycholinguistic 

aspects of both of them, which would require more investigation and 

research.  

 الجوانب لتوضيح وهو ما ال يكفي، الترجمة الشفوية مقابل لترجمةلسرد موجز  هذا هو مجرد 

 .التحقيق والبحث تتطلب المزيد منالتي من شأنها أن كل منهما، ولالنفسية واالجتماعي اللغوية و

Good Luck 
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King Faisal University 

College of Arts 

Department of English Language 

 

Course: 473 Consecutive Translation     

Instructor: Dr Ahmad M Halimah 

********************************************************** 

Lecture 6: Title  what is consecutive interpreting  
 

Learning Outcomes 

By the end of this lecture, you should be able to 

 على اقادر تكون أن يجب المحاضزة، هذه بنهاية

1. show understanding of what is meant by consecutive interpreting 

 بعيةاالترجمة التتب يقصد الفهم لما عرض 

2. Practise consecutive interpreting. 

 متتابعةال الترجمةعلى  التدرب 

What is consecutive interpreting  متتابعةالالترجمة ما هي  

 While no hard and fast line can be drawn between short consecutive 

(as used in dialogue interpreting) and the ‘classic form’ of consecutive 

implying the rendition of at least five to ten minutes of uninterrupted 

discourse, consecutive interpreting  skills are usually taken to be 

synonymous with the latter and thus closely linked to note-taking 

skills. 

 و ( الترجمة حوار في هستخدملما)ك هالقصير متتابعةال بينالتعادل ليس من الصعب  بينما

دون  الخطابب دقيقة على األقل 01 -5رحيل التعنى مما ي متتابعةال في'النموذج الكالسيكي "

ترتبط ، وبالتالي األخيرمع تكون مرادفة متتالية لال الترجمة مهارات تؤخذ، وعادة ما انقطاع

 المهارات. مالحظاتلتدوين  ارتباطا وثيقا
Interpreting after the speaker has finished. 

  المتكلم انتهاء بعد الترجمة الشفوية

 The interpreter sits with the delegates, listens to the speech and 

renders it, at the end, in a different language, generally with the aid of 

notes.  

 وعموما لغة مختلفةب النهايةب يجعلهاو خطابال إلى يستمع، مع المندوبين المترجم يجلس ،

  المالحظات.ب باالستعانه
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 In the modern world consecutive interpreting has been largely 

replaced by simultaneous, but it remains relevant for certain kinds of 

meetings (e.g. highly technical meetings, working lunches, small 

groups, field trips). 

 صلةذات  ولكنها ال تزال، وقت واحدب حد كبيرل هاتم استبدال متتابعةال الترجمة ي عالم اليومف 

مجموعات عمل، و، وجبات غداء التقنية العالية مثل )لقاءات االجتماعات ألنواع معينة من

 صغيرة، والرحالت الميدانية(.

 Well-trained interpreters can render speeches of 10 minutes or more 

with great accuracy. 

 بدرجة كبيرة من  دقيقة أو أكثر 01 خطابات تقديم المدربين تدريبا جيدا المترجمين يمكن

 .الدقة
 

Interpreting while the delegate is speaking. 

 .يتحدث المندوب بينما الترجمة الشفوية
 The interpreter works in a soundproofed booth with at least one colleague.  

 على األقل واحد زميل للصوت مع عازل كشك المترجم في يعمل 
 The speaker in the meeting room speaks into a microphone; the interpreter 

receives the sound through a headset and renders the message into a 

microphone almost simultaneously.  

 سماعة  الصوت من خاللمترجم ال يتلقى ، والميكروفونب يتحدث قاعة االجتماع في المتكلم

 .تقريبا نفس الوقتب في ميكروفون الرسالة صدريالرأس و
 The delegate in the meeting room selects the relevant channel to hear the 

interpretation in the language of his/her choice. 

 هي /األختيار هو  لغةبالترجمة  لسماع صلةذات  قناة يختار قاعة االجتماع فيفوض مال. 
Whispered Simultaneous Interpreting. 

 همهموسال الترجمة الفورية

 The interpreter is seated or standing among the delegates and 

interprets simultaneously directly into the ear of the delegates. 

 المندوبين أذنإلى  مباشرة نفس الوقتبترجم يو بين المندوبين فقيأو  المترجم يجلس. 

 Whispered interpretation can be used only for very few delegates 

sitting or standing close together.  

 الجلوس أو الوقوف المندوبينعدد قليل جدا من ل فورية بالهمسالترجمة ال  أن تستخدم يمكن 

 من بعضها البعض قريب
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 It is used mainly in bilateral meetings or in groups where only a few 

delegates do not share a common language. 

 عدد قليل من حيث ال يوجد سوى في مجموعات أو اجتماعات ثنائية في تستخدم أساسا 

 لغة مشتركة ليس لديها المندوبين

 Whispering is often used instead of consecutive in order to save time.  

  كسبا للوقت متتاليةال بدال من الهمس ستخدميغالبا ما 

 Sometimes, the whispering interpreter will use a headphone in order to 

get the best possible sound from the original speaker. 

 من  ممكن صوت أفضلعلى  جل الحصولأل سماعة الرأس ستخدامبأ مترجمال يهمس، أحيانا

 .األصلي مكبر الصوت
 

Consecutive Interpretation   - بعيةاالترجمة التت - 

 In consecutive interpretation, the interpreter waits for the speaker to 

finish a sentence or an idea, and then renders the speaker's words into 

the target language.  

 إلى  المتكلم كالم يصدرو فكرة،لاالجملة أو إلنهاء المتكلم المترجم ينتظر، الترجمة التتبعيةب

  .الهدف اللغة

 Generally speaking, the more formal the setting, the longer the 

segments should be.  

 لفترة أطول القطع، يجب أن يكون  أكثر رسمية  ضبطال، فإن عموما.  

 Interpreters should be trained in special note-taking and memory 

techniques that enable them to render passages as long as 6-8 minutes 

faithfully and accurately. 

 تقديم التي تمكنهم من الخاصة والذاكرة تدوين المالحظات تقنياتب المترجمين يجب تدريب 

 ودقة. بأمانة دقائق 8-6 ما دام مقاطع

 Consecutive interpretation is best suited for situations involving a 

small number of people, or where a personal touch is required.  

 التي تتطلب أو، الناس عدد قليل منحاالت التي تنطوي على لل هو االنسب بعيةاالترجمة التت 

 .لمسة شخصية

 Examples would be business meetings, press conferences, interviews, 

teleconferences, or any type of one-on-one exchange. 

 المؤتمرات عن بعد، والمقابالت، و، والمؤتمرات الصحفية اجتماعات األعمال األمثلة ستكون

 حد.وال واحد تبادل في نوع أي أو
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Simultaneous Interpretation -الترجمة الفورية -  

 In simultaneous interpretation, the participants wear headphones, and 

the interpreter renders the speaker's words into the target language as 

he or she is speaking.  

 إلى  المتكلم كالم المترجم يصدر و سماعات الرأس، المشاركين يرتدي، الترجمة الفورية في

  التحدث.ب هو أو هي كما الهدف اللغة

 Owing to the tremendous level of concentration required to perform 

this type of interpretation, simultaneous interpreters always work in 

teams of two.  

 يعمل دائما -  الترجمة الشفوية هذا النوع من ألداء التركيز المطلوب في الهائلمستوى لنظرا ل 

 من اثنين. في فرق هالمتزامن مترجمي

 Usually, the interpreters work in a sound-proof booth that enables 

everyone involved to focus on their work without the distraction of 

hearing another language. 

 للتركيز على جميع المعنيين تمكنلي للصوت عازل كشك في المترجمين الفوريينيعمل  عادة 

 .لغة أخرى من سماع دون تشتيت انتباههم عملهم

 Because this mode of interpreting saves time, it is preferred for 

conferences and meetings in which a great deal of information has to 

be conveyed.  

 بقدر كبير مناالجتماعات التي للمؤتمرات و يفضلف، يوفر الوقت الترجمة هذا النمط من ألن 

 .نقلها البد من المعلومات

 The use of audio equipment also means that there is no limit to the 

number of people who can participate. 

 يستطيعون  من الناس الذين حد لعدد أنه ال يوجد يعني أيضا المعدات السمعية استخدام

 .المشاركة
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L6  Practical A 

Interpret the following into Arabic. العربية إلى التالي ترجم  

Woman rescued from floodwaters as Britain braces for more bad weather 

1. A woman spent almost an hour clinging to a tree in the middle of a fast-flowing 

flooded river before a police helicopter spotted her in the early hours of Sunday 

morning. 

2. The swollen waters had swept the unnamed woman from her car and she was 

fighting to stay afloat when the Devon and Cornwall police helicopter saw her. 

3. Rescued by a lifeboat, she was treated for exposure. The woman was then 

reunited with a man and a child who had been trapped in the car when the River 

Taw broke its banks and had been rescued by fire-fighters. 

4. The dramatic rescue came as forecasters predicted more rain would fall in the 

next few days: 165 flood warnings were in place across all regions of England – 

as well as in Wales. 

5. The wet but warm weather has led to dozens of people being moved to 

emergency shelters, with more warned they too could be forced to leave their 

homes to escape the rising floodwaters. 

6. Rail services warned that trains were so badly affected that many of those 

hoping to travel to see friends and family for Midyear Holiday must expect 

considerable disruption. Those using the First Great Western rail service have 

been told not to make "non-essential" journeys. 

7. There were warnings of high winds on the Forth Road Bridge, while gusts of up 

to 70mph were expected on Shetland. Ferry services to the Northern Isles were 

suspended due to strong winds. 

8. In Devon and Cornwall, where one severe warning remains in place, those 

already struggling against the deluge are braced for further disruption with 

forecasters predicting wetter weather returning to central and southern parts of 

the country overnight. 

9. In Cornwall, where 120 properties were flooded when the River Cober broke its 

banks on Saturday, another band of bad weather is expected from Sunday 

evening into the early hours of Monday, bringing with it an estimated 10-20mm 

of rain. 

10. Floods forced the suspension of rail services between Exeter and Tiverton 

Parkway. A plastic dam placed across the railway line at Exeter to control the 

damage was itself under water. 

11. In Wales there was a limited train service between Cardiff Central and 



ANASF 
 

 pg. 6 

Bridgend after an earlier suspension.  

 

 

L6 Practical B 

Interpret the following into English.  اإلنجليزية إلى التالي ترجم  

 التلميذ: ومن كان معلمك الثاني أيها المعلم؟ .0

عندما  ،المعلم: لقد كان كلباً. فقد حدث أن كنت متوجهاً إلى النهر ألشرب قليالً من الماء .2

شاهد كلباً  ،لكنه عندما اقترب من حافة النهر ،ظهر هذا الكلب؛ بدا أنه كان عطشاً للغاية

 ولم يكن هذا سوى انعكاس لصورته في الماء. ،آخر فيه

فتراجع إلى الوراء وراح ينبح إلخافة وإبعاد الكلب  ،استطرد قائالً: دب الفزع في الكلب .3

 ،أن يواجه الوضع ،وقد غلبه الظمأ الشديد ،, قرر في النهايةذلك يحصلعندما لم و ،اآلخر

 اختفت الصورة هذه المرة.وكان أن  ،فألقى بنفسه في النهر

حامالً  ،رأيته ذات مرة يسير باتجاه الجامع ،أخيراً, فقد كان معلمي الثالث طفالً صغيراً  .4

 فبادرته بالسؤال: هل أضأت هذه الشمعة بنفسك؟ فرد علي الصبي باإليجاب. ،شمعة بيده

في لحظة من  اسمع يا صبي؛ ،تابعت بإلحاح ،ولما كان يقلقني أن يلعب األطفال بالنار

 أتستطيع أن تخبرني من أين جاءت النار التي تشعلها؟؟ ،اللحظات كانت هذه الشمعة مطفأة

أتستطيع أن تخبرني إلى أين  ،ثم رد يسألني: وأنت يا سيدي ،ضحك الصبي, وأطفأ الشمعة .5

 ذهبت النار التي كانت مشتعلة هنا؟

وإلى أين  ،ن ذا الذي يشعل نار الحكمةم ،المعلم قائالً: أدركت حينها كم كنت غبياً  دأستطر .6

يحمل في قلبه النار المقدسة للحظات  ،تذهب؟ أدركت أن اإلنسان على مثال تلك الشمعة

 ومتى. ،وكيف ،معينة ولكنه ال يعرف إطالقاً أين أشعلت

 ،وما زلت تلميذها ،كنت تلميذ الحياة ،كان لي يا بني طوال حياتي اآلالف من المعلمين  .7

 .ما دمت تواقاً للقياها ،وستنير بصيرتي ،وبتُّ أثق أن نار الحكمة سوف تتوهج داخلي
 

 

 

 

 

 


