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خبرة الجمعية المصرية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات في 
  مجال الترجمة والدروس المستفادة

  

  رانيا المغربي

  تكنولوجيا المعلومات الجمعية المصرية إلدارة خدمات

  

  تعريف بالجمعية

 تكنولوجيا المعلومات الجمعية المصرية إلدارة خدمات •

  الجيزة 3396جمعية أھلية مصرية مسجلة في وزارة الشؤون االجتماعية برقم  •

  )itSMF(تمثل فرع مصر لمنتدى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمي  •

  egypt.org-http://www.itsmf : الموقع اإللكتروني •

  

  

  ت الترجمة التي قامت بھا الجمعيةمشروعا

ترجمة معجم مصطلحات مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اإلصدار الثالث  •
)ITIL v3 Glossary( 

ترجمة امتحانات شھادة األسس في مكتبة البنية التحتية إلدارة خدمات تكنولوجيا  •
ك من خالل المعتمد المعلومات اإلصدار الثالث وامتحانات شھادة جسر األسس، وذل

  .الرئيسي لتلك االمتحانات على مستوى العالم

  .مزيد من أنشطة الترجمة بالتعاون مع الجھات العالمية في طريقھا للتنفيذ •

   list.php?cat_id=58&mopen=41egypt.org/ver_ar/cat_-http://www.itsmf :المزيد •

  

  

  كيفية تنفيذ مشروعات الترجمة بالجمعية

تتم تلك المشروعات من خالل متطوعين من أعضاء الجمعية وغيرھم، حيث يخصص  •
 .عائد تنفيذ تلك المشاريع لدخل الجمعية

  .نحرص على أن يتكون فريق الترجمة من جنسيات عربية مختلفة •

  .راجعات ما تمت ترجمته بين أعضاء الفريق بالتبادليتم تقسيم أجزاء الترجمة وم •

http://www.itsmf-egypt.org/
http://www.itsmf-egypt.org/ver_ar/cat_list.php?cat_id=58&mopen=41
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الجمعية (بعض الجھات األخرى تشارك معنا من خالل عالقات الشراكة القائمة  •
   ).السودانية لتقانة المعلومات

  الفوائد العائدة على المجتمع العربي

بناءا على المردود الذي نتلقاه من األعضاء وغير األعضاء من العاملين في مجال  •
تكنولوجيا المعلومات في المجتمع العربي، فإن ھناك حاجة شديدة لتلك الترجمات، 

 .خاصة لدى الجھات الحكومية

القى ما أنتجناه من ترجمات قبوالً واستحسانًا لدى من اطلع عليه، وتبين ذلك من  •
  .ألفراد معنا من خالل مالحظاتھم واقتراحاتھمتجاوب ا

ھناك طلب ملح إلصدار نسخ عربية من المواد والمطبوعات األخرى في مجال عمل  •
   .الجمعية

  مركز تميز الترجمة

أن يكون مركًزا “ : أنشأت الجمعية مؤخرًا مركز تميز الترجمة لتحقيق ھذه الرسالة •
م مواد علمية عربية ذات جودة للترجمة العربية على مستوى عالمي لتقدي

عالية يمكن االعتماد عليھا وصيانتھا في مجال تكنولوجيا المعلومات من خالل 
 ”االتعاون مع الناشرين الرئيسيين في المنطقة وعالميً 

المركز حاليًا في طور التكوين ويسعى لضم المھتمين من العاملين في مجال الترجمة  •
  .ج أعمال متميزة عالية الجودةالفنية ممن لھم القدرة على إنتا

   egypt.org/ver_ar/cat.php?cat_id=77&mopen=41-http://www.itsmf  :المزيد •

  الدروس المستفادة

ي عمليات الترجمة القينا بعض التصرفات التنافسية من الشركات التجارية التي ترى ف •
مجرد مصدر للربح، مما دفعھم لبعض تصرفات التنافس غير الشريف مثل محاولة 
االتصال بالجھات المالكة لحقوق الطبع والنشر التي نتعامل معھا في تلك المشاريع 

 .ألخذ تلك األعمال لشركاتھم بدالً من أن تقوم بھا الجمعية

ي مجال الترجمة إلى التحرك من منطلق يحتاج المجتمع العربي وخاصةً العاملين ف •
  .رسالة يؤمنون بھا ويسعون إلى تحقيقھا بصدق وليس فقط الھدف الربحي

ــــة   المؤلف
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