
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د     ع ة    (    Book A Languageت غ ز ل ج دى    ) اح ، إح
 Oujani International ,LLCالمؤسسات التابعة لشرآة

وجاني الدولية،  من الشرآات الرائدة التي توفر مجموعة   
دى                     واصل ل ت ات ال اسب مع حاجي ن من الخدمات التي تت

ة             ي وم حك م           المؤسسات الخاصة وال ال ع حاء ال ى أن :    بشت
ن،    الترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية، وخدمات التدوي
ع                  واق م ار ال ه ب، وإش وي ع ال واق م م ي ة وتصم م رج وت
شارات                         ة، واإلست م ل حث،  وخدمات االق ب بمحرآات ال
خدام    الثقافية ، والنشر المكتبي، والعروض  التفاعلية  باست
وسائط متعددة ، والتدقيق ، والتعليق الصوتي أو الدبلجة ،    
غات ،                ل ددي ال ع ت والتسويق متعدد الثقافات ، وتوظيف م
م                   ي ل ع ة ، وت طي خطي ت واختبار البرمجيات ، والتصاميم ال

 . اللغات 
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دة                  ح ت م ات ال والي ي ال ورادو ف ول ة آ والي ا ب ره ق ن م م
ة             Book A Languageاألمريكية، حازت ع ى سم عل

مؤسسات        ممتازة لسدها الفجوة  في مجال التواصل بين ال
حاء                          لف ان اس من مخت ن ن ال ي ة وب ي وم التجارية  والحك
ازة            ت م ة م وي غ الواليات المتحدة والعالم و لتوفير خدمات ل
ى الحس                             ظة عل حاف م ال مع ال م األعم ال وحلول في ع

 .اإلنساني واالنتباه الى التفاصيل

 
سنقضي على األخطاء اللغوية  واالمالئية والنحوية 

لدينا فريق من المحررين . واألسلوبية والمطبعية 
 : والمصححين  سيجعل من عملك ال تشوبه شائبة عبر

 
التحقق من عالمات الترقيم  والقواعد النحوية  •

 واللغوية واالمالئية
 مراجعة  المفردات المستخدمة   •
 تحسين هيكل الجمل والفقرات  •
 التأآد من استخدام المصطلحات  المتخصصة                                       •

سواء تعلق األمر بالترجمة الكتابية أو الشفوية  أو 
 3000اإلستشارات الثقافية  واللغوية، فإن لدينا أزيد من 

 :شريكا  فى جميع انحاء العالم  وفي آل اللغات 
 العربية
 االرمينية
 االسامية
 االسترالية
 االفريقية
 االمهرية
 االذرية

 البلوشية
 البنغالية
 البوسنية
 البلغارية
 البورمية
 البالروسية
 الكمبودية
 الكتالنية
 الصينية 
 الكرواتية
 الدانمركية

 داري
 الدوجري
 الهولندية
 الهوسا
 دينكا
 دامارا

 االنجليزية
 الفنلندية

 اليونانية
 الفيجية

 الغوجاراتية
 العبرية
 هايتي
 الهمونغ
 الهنغارية
 الهندية

 االيسلندية
 االندونيسية
 االيطالية
 اليابانية
 الجاوي
 الخمير

 الكونكانية
 الكورية
 الكردية

 قيرغيزستان
 الالوسية
 الالتينية
 الالتفية
 الليتوانية
 المقدونية
 المالياالم
 األفندي
 االلمانية

 البولندية
 البرتغالية
 البنجابية
 البشتونية
 كيشوا
 الرومانية
 الروسية

 السنسكريت
 الصربية

 سيتسوانا
 السندية

 السلوفاكية
 السلوفينية
 الصومالية
 سوراني
 االسبانية

 النوير 
 الشيلوك
 السواحلية
 سوازيلند
 السويدية
 المالطية
  التايوانية

 الطاجيكية
 التاميل

 الفرنسية 

 التتارية
 التايالندية
 التبتية
 السونجا
 التسوانية
 التركية

 التركمانية
 االوكرانية
 االردية

 االوزباكية
 الفيتنامية
 الولزية

 الزوشا 
 اليديشية
 الزولو

 االورومو
 الملغاشية
 الماراثية
 المنغولية
 النيبالية
 النرويجية
 النهواتل
 االوريا

  البابيامينتو
 الفنلندية
 الجورجية

اتصل بنا اآلن 
للحصول على 

خدمات  ترقى   
الى مستوى 

 .تطلعاتك 

 com.bookalanguage@info : عبر البريد اإللكتروني
  6666 750 303 1+: الفاآس  3101 319 720 1+:الهاتف

:   زوروا  موقعنا على اإلنترنت
com.bookalanguage.www  

 ! هدفنا هو التميز      



. تحتاج الوثائق التقنية  الى مترجم متخصص في المجال 
نقوم بإسناد  الترجمة الى المحترفين ذوي المهارات 

العالية والصلبة مع خبرة في المجال  المترجم ألننا نعلم  
نوفر لك  .األخطاء  تكلف المقاوالت ثمنا  باهظا جدا  بأن

الجودة مع  مراقبة آل خطوة من عملية الترجمة من أول 
إن . وهلة تتواصل فيها معنا الى غاية إنجاز المشروع

فريقنا من المترجمين قادر على تلبية طلباتك  واحتياجاتك 
اللغوية  في الوقت المطلوب  مع التزام السرية والدقة 

 .والمهنية بغض النظر  عن حجم ونوعية المشروع

 طبية*        
 صناعية*       
 تكنولوجية*       
 قانونية*       
 مالية*       
 معلوماتية*       
 تجارية*       
 إدارية*       
 أدبية*       
 ادلة تقنية*       
 مواد تدريبية *        
 النشر المكتبي*       

 صحائف بيانات *       
 عالمات *       

 مواقع على الشبكة     *       
 آتيبات التسويق *       
 البرمجيات *       
 عقود قانونية*       
 رسومات  هندسية*       
 الكتب *       

 بطاقات العمل*       
    وثائق التسجيل     *      

 وتقاريرمقترحات   *      
 المراسالت التجارية*       

وإليك بعض االمثلة  من الترجمات التي نقوم بها 
 : على مدار الساعة 

نقوم بتزويد الزبائن سواء في القطاع الحكومي أو الخاص 
أو التجاري أو القانوني أو الطبي بمترجمين فوريين في 
آل زمان ومكان ، ولدينا برنامج واسع النطاق لضمان 

نقدم  الترجمة الفورية  في .   الجودة مع انخفاض التكلفة
. لغة ولهجة محلية تلبية الحتياجات عمالئنا وزبائننا  140

 Book A Languageتجد المترجمين الفوريين التابعين ل
في المؤتمرات،  واالجتماعات، والمحاآم، وغرف   

الطوارئ بالمستشفيات ومراآز الخدمات عبر الهاتف  ، 
 .....وفي اروقة االجهزة الحكومية، والقنصليات

BAL حلول وراء جدار اللغة شريكك المتميز في الترجمة الشفوية 

 : من   B A Lتمكن خدمة اإلستشارة الثقافية  التي تقدمها
     .بناء فريق متعدد الثقافات وافتراضي متماسك ومنتج •
تطوير مهارات ضرورية لبناء العالقات في عالم  •

  .األعمال
 .دعم تأقلم موظفكم وأسرته خارج وطنه األصلي •
توفير الدعم الفوري ، وبأسعار معقولة وجها لوجه  •

  .عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت
أن القيادة والنجاح ب Book A Languageتؤمن  

 :يرتكزان على ثالثة عناصر 
 . لترآيز على  سلوآيات التواصل الشخصيةا منظور الفرد 

توضيح أوجه االختالف والتشابه بين الثقافة المحلية 
 . الثقافات

الحصول على المعرفة في مجال التسيير  ثقافة الشركات 
من منظور مختلف الثقافات مع اإلستفادة الكلية من رأس 

 . المال البشري
 Book A Languageخدمة اإلستشارة الثقافية من 

ترآز على هذا النهج  في آل برنامج من خالل شراآة مع 
 .أفضل الخبراء  والمستشارين الثقافيين 

 جودة  يمكنك الوثوق  بها 

Book A Language 
P.O Box 370552 
Denver, Colorado 80237 
Tel: +1 720.319.3101 

6666.750.303 1: +Fax       Contact Us  


