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يســـر منصـــة أنـــا مترجـــم أن تقـــدم لكـــم دليـــًل متكامـــاًل لجهـــات تدريـــب طـــالب 
وطالبـــات الترجمـــة في مدينـــة الرياض، والتي حرصنـــا على تصنيفهـــا وفًقا لنوع 
المنشـــأة ونشـــاطاتها، ليســـهل على المتدرب اختيـــار المكان المناســـب وفًقا 

لميوله.

عزيزي المتدرب /عزيزتي المتدربة،

ا عـــن أي جهة مـــن الجهـــات المذكـــورة بالدليل،  الدليـــل غيـــر رســـمي وليـــس صادًر
وإنمـــا بنـــي علـــى دراســـة ُجمعـــت فيهـــا جهـــات التدريـــب مـــن دفعـــات المتدربيـــن 

بقين. لسا ا

الدليـــل خـــاص بطـــاب وطالبـــات منطقـــة الريـــاض، لعـــدم توفـــر معلومـــات عـــن 
المناطـــق األخـــرى، ولكـــن يمكـــن أن يكـــون التدريب متاًحـــا في فروع المؤسســـات 

فـــي المـــدن األخرى.

جميـــع الجهـــات التدريبية المذكـــورة تقدم تدريبها باللغة اإلنجليزيـــة إال أن ُيذكر غير 
ذلك إلى جانب الجهـــة التدريبية.

جميـــع الجهـــات التدريبيـــة المذكـــورة تركـــز علـــى الترجمـــة التحريريـــة، أمـــا الترجمـــة 
الفوريـــة فُتمـــارس بحســـب نـــوع الجهـــة ونشـــاطاتها.

إن الدليل مجهود بشري، عرضة للخطأ، ولذا وجب التنويه.

ونود التنويه على عدة نقاط أهمها:

وأخيًرا نتوجه بالشـــكر لألســـتاذ وافي الثقفي على مبادرته فـــي جمع المعلومات 
النصائـــح  تقديمـــه  فـــي  الزهرانـــي  فهـــد  واألســـتاذ  التدريـــب،  جهـــات  وحصـــر 

واإلرشـــادات المصاحبـــة، وأن يكتـــب لهمـــا وافـــر األجـــر والثـــواب.

ونسأل هللا لنا ولكم التوفيق والنجاح،

فريق أنا مترجم
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أين يمكن أن أتدرب؟

ســـؤاٌل يتردد كثيًرا وإجابات تكرر أكثـــر، واللبس يحضُر دائما حول كيفية التدريب 
وطريقـــة الموافقـــة عليـــه. آثـــرت أن ُأجمل فـــي هذا المقـــال بعـــض المقترحات، 
مـــن واقـــع تجربـــة متواضعة، للوصـــول إلى بعـــض اإلجابات الشـــافية عـــن كثير 

من التســـاؤالت المكررة.

يفتـــرض أن ينطلـــق التدريـــب فـــي أي منّظمـــة – حكوميـــة أو خاصـــة، بمقابـــل أو دون مقابل – مـــن منهجية 
واضحـــة تعيـــن المتـــدرب علـــى تهيئته مهنًيـــا، وصقل مهارتـــه، وتصويـــب اإلشـــكاليات التي تعترضـــه أثناء 
تدربـــه. مـــن المفتـــرض أن يقدم المتدرب تقريـــرا مهنًيا مصحًحا، يـــورد في مقدمته نبذة عـــن المنظمة التي 
أنهـــى فيهـــا تدريبـــه، والنصـــوص المترجمة فـــي االتجاهين، ومســـرد لكل المفـــردات الغامضـــة أو الجديدة، 
وشـــرح المصطلحـــات المبهمـــة علمًيا، وخاتمة يســـتعرض فيهـــا المتدرب مدى االســـتفادة مـــن التدريب 
وانطباعـــه عـــن تجربتـــه، وأخيـــًرا ذكر كافـــة المصـــادر والمراجع التي اســـتند عليهـــا المتدرب فـــي تقريره من 

معاجـــم أحاديـــة وثنائيـــة ومتخصصة وكتـــب ومواقـــع إنترنت وصحـــف وغير ذلك.

    ما التدريب؟

على المتدرب أن يوجه خطابا مهنيا يفيد فيه برغبته في االنضمام متدرًبا إلى الجهة التي يرغب فيها.

أن يوجه الخطاب لهرم المنظمة المعنية احتراما للتراتبية اإلدارية.

أن يورد في الخطاب رغبته وحرصه ودافع اختياره للتدرب في المنظمة.

أن يرفق مع الخطاب سيرة ذاتية مهنية وسجله األكاديمي أو شهادته والتوصيات إن وجدت.

أن يسعى لمقابلة رأس الهرم في المنظمة إن أمكن ويتابع بحرص ما يستجد بخصوص طلبه.

أال يعول على منظمة بمفردها وعليه التقديم في أكثر من جهة والمفاضلة بينها في حالة القبول.

فـــي حالـــة القبـــول، ينبغي للمتـــدرب أن يبني عاقـــة وطيدة مع من يعمـــل ويتواصل جيـــًدا، ويحرص على 
بـــذل الجهـــد، فربما ترشـــح للعمل في هـــذه المنظمة أو يوصـــى لك بالعمل فـــي منظمة أخرى.

يتعيـــن علـــى المتـــدرب عدم التدخل في سياســـة العمل وإجراءاتـــه أثناء تدربه حتى ال يعطـــي انطباعا قد 
يضره.

يجهـــل المتـــدرب كيفيـــة الحصـــول على موافقـــة تتيح له التـــدرب في منظمة مـــا، إما لعـــدم التوجيه أو عدم 
معرفـــة المتـــدرب بكيفية التواصـــل المهني الفّعال وتقديم نفســـه بجديـــة ودافعية الفتة.

وهنا بعض النصائح للحصول على تدريب:

كيف أتدرب؟
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فـــي عـــدة أماكـــن لكـــن عليك الســـؤال حول آليـــة التدريـــب وأن تحصل على نســـخة إن 
توّفـــرت، مـــع علمي بعـــدم وجـــود برنامج تدريـــب مهني فـــي الترجمة حتـــى اللحظة في 

المملكـــة، وهـــذه بعـــض الجهات التـــي يمكنك أتقـــدم عليها:

أين أتدرب؟

الوزارات جميعها فلديها أقسام ترجمة.

المستشفيات الحكومية والخاصة.

الشركات متعددة الجنسيات.

البنوك.

الســـفارات األجنبيـــة ويمكـــن أن تحصـــل علـــى دورة مدفوعة مـــن بعضها في 
الممكن. الخارج بحســـب 

المنصات الخاصة التي تقدم تدريًبا محترًفا.

المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة.

سفارات المملكة في الخارج.

فهد الزهراني
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الوزارات والمؤسسات الحكومية
 )               تختلف بيئة العمل حسب الوزارة(
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االتحاد السعودي منظمة حقوق اإلنسان
للرياضات الالسلكية

الهيئات والمنظمات
 )               بيئة العمل مختلطة(
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المستشفيات:
)بيئة العمل:                 مختلطة(
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الشركات والقطاع الخاص
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 المدارس والجامعات )         (
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الجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة
 )                   غير مختلط(
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مؤسسات النشر واإلعالم ومراكز األبحاث
 

)                  مختلط(
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