
تعليمية اللغات وحتليل اخلطاب : يف إطار نشاطات سلرب 

:   يوما دراسيا بعنوان PRFUتنظم فرقة البحث 

-  قضايا وإشكاالت– المصطلح اللساني المترجم 

 - لسانيات النص–حقل 

  2021 ديسمرب  13بكلية اآلداب والفنون  يوم  

 :الديباجة

 البشري العطاء إخضاع على اإلنسانية ادلعرفة رلاالت شىت يف األكادميي الفكر دأب
 لدرء منو زلاولة يف وىذا ادلصطلحايت، التسييج من ضربا يشبو ما إىل تفرعاتو، مبختلف
قاعدية الصطلحات  على امل يقال ذلك ومثل ادلصطلح، استعماالت يف التداخالت أشكال

 األجنيب ادلقابل ذات ادلتعددة ادلفاىيم من ىائل يت يعج بكمال ، يف رلال لسانيات النص
 من باحث الواحد القطر ويف آخر إىل قطر من خيتلف اللساين ادلصطلح أضحى الواحد؛إذ

عنو  صلم واالستعمال الوضع يف  التداخل االبستيمولوجي إىل أفضى الذي آخر،األمر إىل
 اللغة إىل ادلصدر اللغة من– الًتمجات اختالف إىل ذلك ويعزى. تداولية مصطلحية فوضى
 الدالة ادلصطلحات تعدد إىل أدى شلا ادلتبعة، ادلنهجيات وتعدد الثقافات وتباين -العربية
الباحث  )أربك ادلشتغلني يف ىذا ادليدان مبن فيهم  وىذا ماالواحد، ،- ادلفهوم على

 ادلناسب ادلصطلح انتقاء يف أمرىم من حرية يف وجيعلهم(  اللساين العريب وطالب الدكتوراه
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-  الشلف– جامعة حسيبة بن بوعلي 

    كلية اآلداب و الفنون 

       قسم األدب العربي  

 

https://fr-fr.facebook.com/F.L.A.H.Manouba/


 من –احلايل وقتنا إىل– ترمجتو وقضية اللساين ادلصطلح إشكال ظل وقد وادلفهوم ادلكافئ،
 . العريب اللساين الدرس تؤرق اليت ادلشكالت أظهر

آليات الترجمة في " PRFUمن قبل فرقة البحث - ىذا اليوم الدراسي تنظيم يأيت
 الدكتوراه لطلبة ادلاسة احلاجة على بناء  -تفعيل البحث اللساني في الجامعة الجزائرية

 ومنهجية التعامل مع ادلصدر الًتمجة يف برامج التكوين النوعي تكثيف إىل  اجلزائريةباجلامعة
 وإشكاالتو يف تعليمية الدرس اللساين  استقراء قضايا بغيةاألجين يف حقل لسانيات النص 

 الًتمجة اللسانية يف وكذا .مسارب انفتاح الثقافة العربية ادلعاصرة على النظريات اللسانية
  احملاور التاليةسطرن ارتأينا أن فقد ادلوضوع يف ادللموسة النتائج ولتحقيق ، الثقافة العربية

 : ادلصطلح اللساين ادلًتجم يف النوعي التكويينىذا اليوم  لتنظيم

 :المحاور

  (لسانيات النص ). بناء ادلعجم اللساين ادلتخصصوآليات  الًتمجة  .1
 ASJPيف لسانيات النص ادلصطلح ادلًتجم البحوث اجلامعية اليت ختص  .2
 .مصادر لسانيات النص ادلًتمجة يف الوطن العريب .3
 ادلًتجم بني إحياء ادلصطلحات الًتاثية و توطني ادلصطلحات األجنبية .4
 .آليات الًتمجة يف تفعيل وتطوير البحث يف لسانيات النص  .5

 :األهداف

 القراءة والتحليل والفهم والبحث باخلصوص يفاالرتقاء مبستوى الطالب وطالب الدكتوراه 
 : ويتحقق ذلك من خاللادلصادر األجنبية يف حقل لسانيات النص يف 

 .تكوين الطلبة الباحثني يف اجملال الًتمجي  يف ميدان لسانيات النص  .1

 .تسطري منهجية علمية يف الًتمجة  قصد استغالذلا يف حقل اللسانيات  .2



 رفع مستوى الفهم واالستيعاب للنظرية اللسانية بني الطلبة الباحثني .3

  .يف اللسانياتالباحثني اجلزائريني استشراف أرضية إلسهام حقيقي بني  .4

 :إدارة اليوم الدراسي

 بن أحمد /د.أ :الخطاب وتحليل اللغات تعليمية مخبر مدير : الدراسي لليوم  الشرفية الرئاسة
 عجمية

 .ميسوم عبد القادر / د.أ:رئيس اليوم الدراسي 

 :أعضاء اللجنة العلمية لليوم الدراسي

 رئيسا . دحمان نور الدين/ د.  أ

 شرف عبد القادر /  د.أ

 بن عريبة راضة/ د.أ

 سعيد بكير/  د.أ

 قدور قطاوي لخضر / د.أ

 عبد اهلل توام/ د

 كمال الدين عطاء اهلل / د

 زيدور صالح / د

 بوخلف  فايزة / د

 : شروط المشاركة وضوابطها

 ال تقبل اللجنة العلمية للملتقى إال المشاركات ذات الطابع العلمي اإلجرائي التطبيقي 



أن تتسم البحوث المقبولة للمشاركة في فعاليات الملتقى بالعرض العلمي الدقيق من 
 خالل  المخططات و التصميمات المنوطة بالبحث  

 .. ويف أحد زلاورهاليوم الدراسي ون البحث متالئما مع أىداف يكجيب أن -

 ترسل ادللخصات يف بطاقة تقنية وفقالنمودج ادلرفق 

 12  خبط ويف اذلامش 14simplifiedarabicيكتب البحث يف ادلنت خبط  –
 12Times new roman خبط ألجنبيةتكتب ادلصطلحات ا –
  وملخص باللغة  العربية واإلصلليزية PDF - world ترسل البحوث بالنسختني-

 28/10/2021:آخر أجل إلرسال  استمارة ادللخصات يوم  

 02/11/2021: تاريخ الرد على ادللخصات ادلقبولة ىو 

 30/11/2021:أخر أجل إلرسال ادلداخالت ىو

 05/06/2021: تاريخ الرد على ادلشاركات ادلقبولة ىو 

 arabeuhbc@gmail.com  :ترسل ادلشاركات على الربيد اإللكًتوين التايل 
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                                  استمارة المشاركة
 

.....................................................  :    االسم والمقب
: ....................................................... الدرجة العممية

:. ...................................................  المؤسسة األصمية
/:.......................................................... رقم الهاتف

: ..................................................... البريد االلكتروني 
 

         المشاركة بورقة بحثية                                                     
 :  محور المشاركة

 

:  عنوان المداخمة

: الممخص

 


