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   ةةّوالبالغيّ راساتّاألسلوبيّ الدّ تنظم الفرقة الرابعة:  

 في موضوع: ادراسي   ايوم
 " صةمة كتب الترجمة المتخص  قراءة في مقد  " 

 *61/61/1162نثني  اال يوم*
 ، كلية اآلداب والفنو .16قاعة المحاضرات قسم األدب العربي الجناح: ب

ّبرنامجّاليومّالدراسي:ّ
 "2.11الساعة التاسعة صباحا "                           

 اري تالذكر الحكيم: المقرئ : عبد اهلل مختالوة آيات م   -
 النشيد الوطني. -
 العربي عميش. مخبر نظرية اللغة الوظيفية: أ.دمدير السيد كلمة  -
 د. مجيد هارو  يد عميد كلية اآلداب والفنو  :  كلمة الس -
 كلمة السيدة رئيسة اليوم الدراسي :  أ.د طاطة ب  قرماز  -
 اإلعال  ع  افتتاح اليوم الدراسي.  -
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 9/59.01ّ..0:ّآسيةّمتلفّد.ّةّاألولى:ّبرئاسةلجلسةّالعلميّ ا
 خلمد ة التد   عنوا  المداخلة المشاركو 

 دريم نور الدي    أ.د: -
 

 مة كتاب "منهج المعجمية لجورجقراءة في مقد  
 ماطوري" ترجمة عبد العلي الودغيري.

 د 61

الخطاب لجيليا  براو  وجورج يول  كتاب تحليل آسية متلف د: -
 .مة المترجمي مقاربة قرائية لمقد  

 د 61

 : تشومسكي.ة ـلـقراءة في كتاب التراكيب النحوي   عيسى العزريد: -
 

 د 61

لرنيه  -األدب ة نظري  -مة كتاب دراسة في مقد   سهايلية الزهرة د: -
 .ويليك وأوست  وراي 

 د 61

مة المترجمة لكتاب " المقاربة قراءة في المقد   أمينة فالق عريوات  د: -
 .François Armingaudالتداولية" 

 د 61

   ة لجورج مولنييه كتاب األسلوبي   مقد مة قراءة في  قرماز د : صابرة ب  -
 ترجمة بسام بركة.

 د  61
 
 

ّ*شاياستراحــــــــــــــــــــــــــةّ*ّّد51ّ:*ةـــــــــــــــالطلبّالتـــــــتدخ*
ّ

59.01/50.99ّّ:أ.د/ّطاطةّبنّقرماز:ّبرئاسةّةةّالثانيالعلميّ الجلسةّ
 مد ة التد خل  عنوا  المداخلة المشاركو 

كتاب " ألف ليلة وليلة أو قول األسير" لجمال الدي   سهيلة ميمو  د: -
 .واصفه للمنهجب  شيخ/ قراءة 

 د 61
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 في قراءة المعاصرة الف    فلسفةل مسائ كتاب مةمقد   طاطة ب  قرماز أ.د -
 .الدروبي سامي ترجمة  مظ ا

 د 61

محاضرات في  –مة الكتاب المترجم قراءة في مقد   د: صفية ب  زينة  -
: فرديناند دي سوسير وترجمة علم ال لسا  العام لـ

 .عبد القادر قنيني نموذجا

 د 61

ة التلقي لروبرت هولب، تر: عز الدي  كتاب نظري   جغدم  الحاج  د: -
  -مة المترجم مقاربة في مقد   –اسماعيل 

 د 61

مقدمة النص  النقدي المترجم/ قراءة في مضمو   د:  عبد القادر قدار  -
 .والمصطلح والمنهج

 د  61

قراءة في  -األصلي دور الترجمة في تحوير النص   الباحنثة: سمية خربيش -
 ريفاتير. مة معايير تحليل األسلوب لميكائيل مقد  

 د  61

ّد51:ّ*لبةّــــــــــــــــالطّتتدخال *                             
 01..5ّ/50.99:العربيّعميشّأ.د:ّبرئاسةّالثالثةّةالجلسةّالعلميّ  -

 مد ة التد خل عنوا  المداخلة    المشاركو 
 د 61  ة لجو  كوه . لغة الشعري  مات ترجمة بنية ال  مقد   عميشالعربي أ.د -
 ليو آل  مة كتاب علم الصوتيات ـلـ:قراءة في مقد   مجيد هارو د: -

 .بيرانيك ترجمة: يسرى مصطفى/ محمد التوهامي
د61  

 أ.د عبد القادر -
 توزا 

 مة لترجمة رواية نجمة لكتاب ياسي قراءة في مقد   
 

 د 61

تاب مسائل فلسفة الف   المعاصرة مة كقراءة في مقد    د: نجاة سليماني  -
 ."جا  ماري جويوـلـ

 د 61

صة/ قراءة في عتبات كتب الترجمة النقدية المتخص   د: الباتول العرجو    -
 طاب الحكاية لجيرار جينات أنموذجا.خ

 د61

 الباحنثة: حاج هني
 يمينة

 في الترجمة لجورجة قراءة في كتاب: المسائل النظري  
  مونا 

 د61

ّد51:ّّ*تدخــــــــــالتّالطلبـــــة*ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 *ومّالدراسيــــــــــــــــاختتامّاليــــــــــــــــراءةّالتوصياتّ//ّق*


