
 الشعبٌة الدٌموقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة                             

 العلمً البحث و العالً التعلٌم وزارة                                

 – الشلف – بوعلً بن حسٌبة جامعة   
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عمٌش العربً  مدٌر مخبر نظرٌة اللغة الوظٌفٌة  :السٌد األستاذ الدكتور    

 والسٌد الدكتور: هارون عبد المجٌد   عمٌد كلٌة اآلداب والفنون

مشروع  الدكتوراي " الترجمة  دحمان وورالديه  مديرالسٌد الدكتور : و تحت إشراف 

 وعلوم الىص" 

 

 :بعنوان وطنٌا ملتقى الوظٌفٌة اللغة نظرٌة مخبر نظمٌ

                          

 المتخصصة الخطابات / النصوص ترجمة                        
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 : Problématique   Problem /  اإلشكال                   

              

ٌ   رهانا المتخصصة الخطابات/النصوص ترجمة  لتمث                 العولمة عصر فً احقٌق

 تتماهى و وتٌرتها تتسارع نصوصا تستخدم التً التواصل ائلووس المفتوحة السماوات و

      هاحجامأ لفمختب الخطابات و النصوص  من األنواع هذه على بظاللها لقًت   و  حدودها

ٌ  : من "خصصالت  " أهل على ٌفرض هذا و. هاسالٌبوأ هانماطأ و ٌ   و نلسانٌ  نقدة و نخطابٌ

   التساند و التآزر من قدرا ، العلمٌة لحقولا سائر من صٌنمتخص   و مترجمٌن و تراجمة و
 على قائمة علمٌة لممارسة ستإس   و الراهنة، المرحلة ضرورة تفرضه الترجمة عملٌة فً

 .بٌنها فٌما تقاطعها و  العلوم تداخل

 صالن   ترجمة لجودة اظمةالن   المفاهٌم ضبط إلى بحاجة( االختصاص أهل) هإالء كل  ف   

 ٌبتعد المعرفة حقول من حقل فً متخصص   و خاص    مترجم نص   تداول بغٌة صالمتخص  

. األخرى الثقافة فً  القارئ إلى ٌصل أن ٌجب ما – ما حد   إلى – ٌعكس و التعس ف عن

 كعبهم عال مهما اللغة أهل من غٌرهم ال و الخطابٌٌن ال و اللسانٌٌن ال هأن   فٌه شك   ال افمم  

 االستئناس بدون العلمً التخصص موضوع مدارسة أو بحث لوحدهم بقادرٌن

 . األخرى اإلنسانٌة المعرفة حقول فً بالمتخصصٌن

له قانونٌة ثقافة حٌازة ٌترجمه من على تفرض قانونً نص   فترجمة  األصل الن ص لفهم تإه 

 القانونً على تفرض كما. انتهاء   اقتدار بكل الهدف النص إلى ترجمته مع التعامل ثم ابتداء  

 هاـــــأنواع و معاٌٌرها و النصوص بؤنماط اإللمام الترجمة على القدرة فسهن من ٌلمس الذي

 التً و( خطابٌة أو نصانٌة) اللسانٌة المفاهٌم من غٌرها و..  تصانٌفها و انزٌاحاتها و

 نسانٌةاإل المعرفة أنواع سائر ذلك على س  ق   و نطاق، أوسع على متداولة أضحت

 .صةالمتخص  

 بمهارة العلمً الحضاري الدور هذا تحقق أن الراهن الوقت فً الترجمة بإمكان فهل -

  اقتدار؟ و
 التً التخصصات ةدق   ظل   فً التواصل هذا تحقق أن - الترجمة أي – ٌمكنها كٌف و -

 ٌوم؟ بعد ٌوما تتكاثر فتئت ما
 بدون المعاصرة العلوم تشعبات على تنفتح أن حقٌقة الترجمة نظرٌة بإمكان هل و -

 هدفا؟ أم أصال كان سواء الخطاب أو النص خصوصٌة فقدت   أو تفقد أن

 

 

 



 :الملتقى أهداف

 .المتخصصة النصوص ترجمة مجال فً  الدكتوراه طلبة تكوٌن -

 .المتخصصة الترجمة مجال فً الوثائقً البحث طرق عرض -

  .الرقمً العصر فً المعرفة ولغة المعرفة ترجمة  مجال فً مستجدة قضاٌا مدارسة -

  .الخبرات وتبادل والدراسة للتنسٌق  ودولٌة وطنٌة بحثٌة مخابر  بٌن عالقات إنشاء -

 هذه  على اإلجابة لىع الوظٌفٌة اللغة مخبر نظمهٌ الذي الملتقى هذا ٌحرص هذا كل مع

 :اآلتٌة الملتقى هذا محاور مع عتتقاط التً األسئلة من غٌرها و األسئلة

 

 :الملتقى محاور                                    

 المفاهٌم مع وقفة:  األول المحور -

  .التخصص ترجمة أو المتخصصة لترجمةا مفهوم *

  .المتخصص النص – المتخصص الخطاب مفهوم *        

  النصوص وأنماط الترجمة :  الثانً المحور -
  الترجمة عملٌة فً النصوص أنماط*

 – الفلسفة – االقتصاد -الطب – القانون)  اإلنسانٌة المعرفة حقول و رجمةالت* -

   الدٌداكتٌك – التقنٌة -الدٌن
 .اإلدراكٌة المعرفٌة الحمولة  و  الفورٌة الترجمة -
  الرقمً العصر فً الترجمة:  الثالث المحور -

 (لتخصصا – الثقافة – الترجمة) المتخصص الخطاب ترجمة فً  الثقافً الفاعل -
 .المترجمٌن وتدرٌب الترجمة تدرٌس -
  .التكنولوجٌا واستخدام الحاسوب علوم -

                             

 محمود أحمد سً. د: العلمٌة اللجنة رئٌس

 

  :العلمٌة اللجنة أعضاء

 طاطة قرماز بن. د  -

                            عمٌش العربً د.أ -

 مجٌد هارون. د -



 جازٌة انًفرق -

 الدٌن نصر خلٌل د.أ -

 محمد ملٌانً د.أ -

 القادر عبد مٌسوم. د -

 محمد رزٌق. د

 محمد خاٌن. د -

 القادر عبد سنقادي. د

  هوارٌة شعال د

  مقران جٌدة أٌت د

 

 معمر عفاس. د  :التنظٌمٌة اللجنة رئٌس

 :التنظٌمٌة اللجنة أعضاء

  الترجمة مشروع دكتوراه طلبة

 :الملتقى فً المشاركة شروط

  نشره أو به المشاركة سبق ٌكون ال أن على باألصالة البحث ٌتسم أن -
  المدرجة المحاور بأحد مرتبطا ٌكون أن -
 ملخص إدراج ضرورة مع االنجلٌزٌة أو الفرنسٌة أو العربٌة: المداخالت لغات -

 . العربٌة باللغة

 PPT بصٌغة الملتقى انعقاد ٌوم البحوث عرض ٌتم أن ٌحبذ -

 لجذب الفٌدٌو اطعمق أو الصوتٌة التسجٌالت أو األشكال أو الصور ستخداماب ٌسمح -

 .المعروضة العلمٌة المادة مع ٌتناسب بما الحضور انتباه
 باحثٌنال و ألساتذةل المعلنة للشروط تستجٌب مداخلة لكل المشاركة باب فتح -

 .الدكتوراه طلبة ونشجع
  اإلعالن هذا ضمن مبٌن هو كما  محددةال بالمواعٌد االلتزام ضرورة -

 

 :الملخصات إرسال و للتواصل االلكترونً البرٌد

tarjamafla@gmail.com                        
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ة مواعٌد  :مهم 

 8162/ 01/66 ٌوم الملخصات إلرسال أجل آخر -

 11/68/8162 ٌوم ٌكون المقبولة الملخصات على الرد -

 


