
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تمنغاستجامعة أمين العقال الحاج موس ى آق أخاموك 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

تمنغاستمخبر املوروث العلمي والثقافي ملنطقة 

"إشكاالت في اللغة واألدب"بالتعاون مع مجلة 

رجمة إشكاالت في اللغة واألدب والت: "امللتقى الدولي األول حول 

راث
ّ
»والت

"رحلة النص بين ضفتين: ترجمة األدب"
2022ديسمبر 07واألربعاء 06املزمع عقده يومي الثالثاء 

Google Meet-املرئي عن بعدالتحاضر بتقنية 

:اهليئة املشرفة على امللتقى
زائر اجل-متنغاستمدير جامعة –عبد الغين شوشة. د.أ: الرئيس الشريف 

اجلزائر -غات عميد  كلية اآلداب والل–كنتاوينور الدين  . د:مللتقىاملشرف العام 
اجلزائر-متنغاستجامعة –حينوينرمضان.د.أ: رئيس امللتقى

اجلزائر-جامعة غليزان –سامل بن لباد . د.أ: انئب رئيس امللتقى
اجلزائر-01جامعة وهران –وسام توهامي . د.أ: رئيس اللجنة العلمية

ائراجلز -جامعة جباية–كرمية بلخامسة.د: انئب رئيس اللجنة العلمية
اجلزائر-جامعة معسكر–سفيان جفال . د: رئيس اللجنة التنظيمية



:  ديباجة امللتقى

 بماتنتهيومعقدةعديدةبمراحلتمر الكتابةعمليةأنفيهشكال مما
 
الكاتبهيخط

 فينتجالبيضاءورقتهعلىامللّونةومقاصدهأفكارهمن
 
فهيتأنيريدنصا

ّ
ويدركالقارئ لق

 النصرسائلتكون وال مكنوناته،
 
النصهاهناونقصداملتلقي،لدىمفهومةدائما

 أكثر األمر يصبحثماإلبداعي،بالنصبالكفماالعادي،
 
و حينماتعقيدا إلىالنصّجهي 

 املعقدةاملعادلةفيجديدعنصر دخول يتطلبمماأخرى،بلغةمتلق
 
:هوو أال أصال

املركبةو املعقدةالعالقةهذهنبينأنامللتقىهذاخاللمنأردناذلك،أجلمن.املترجم

إلىالنصفينةوساملؤلفصوتهو املترجمأنذلكواملتلقي،واملترجمونّصهاملؤلفبين

األجنبي،املتلقيضفة

أغلبفيصاغتوأسلوبيةوتركيبيةومعجميةصوتيةبخصائصيتميز األدبيالنصإن

هذاترجمةيجعلماوهو إبداعية،شحناتوتحملالتعقيد،شديدةبتوليفةاألحيان

 األدبياملضمون 
 
املحوريالالسؤ كانولطاملا.عديدةإشكاالتويطرحبالهين،ليسأمرا

منيجعلماوهو أديب،إال األدبيترجمال أنجدليةفييتمثلالترجماتمنالنوعهذافي

النصرحلةويتتبعويناقشيدرسأنامللتقىبهذاونريدخطيرة،مغامرةاألدبيةالترجمة

.واآلخراألناضفتيبيناألدبي

:مايليإلىامللتقىهذايهدفسبق،ماعلىبناء

األدبية؛بالترجمةاملتعلقةواإلشكاالتالقضاياأهمدراسة-
األدبية؛الترجمةفيالحديثةوالنظرياتاملقارباتاستثمار-
والنصلفاملؤ بينالعالقةفيواملتحولةالثابتةاملتغيراتوتحليلدراسة-

واملتلقي؛واملترجم
اقععلىالوقوف- اعةبصناملرتبطةواإلشكاالتاألدبيةالترجمةسوق و

املمكنة؛والحلول األدبيةالترجمة
جلةم)"واألدباللغةفيإشكاالت"مجلةفيامللتقىأعمالونشر تثمين-

االطالعاحثينللبيتسنىحتى(الجزائر-العلميوالبحثالعاليالتعليمبوزارةجمصنفة
.منهاواالستفادةعليها،
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والنظريات؛واملقارباتوالخصائص،التاريخ،:األدبيةالترجمة-

؛(……الطفلأدب،رواية،شعر )األدبيةاألجناسترجمة-

األدب؛ترجمةفياإليديولوجيالبعد-

األدب؛فيالترجمةإعادة-

األدبية؛الترجمةسوق -

األدبية؛الترجمةنقدمناهج-

األدبية؛الترجمةتعليمية-

األدبية؛املجاالتفياملصطلحترجمة-

األدبية؛النصوصفيالترجمةعنالترجمة-

الذاتية؛الترجمة:املترجم-الكاتب-

اللسانية؛األقلياتأدبترجمة-

املثاقفة؛وسؤالاألدبيةالترجمة-

؛بيةالعر الترجماتفيالواحدالغربياألدبيللمصطلحالترجمةتعددية--

األدبية؛الترجمةخاللمنالثقافياألمنتحقيقآليات-

مسؤولياته؛و كفاءتهو املترجممؤهالت-

؛الترجميالنقدو األدبيالنقدبين-

امللتقىمحاور 

Universityجامعة بيرمنغهام –أنيسة داودي  . د.أ of Birmingham – بريطانيا –اململكة املتحدة

اململكة العربية السعودية–جامعة امللك سعود –طجومحمد أحمد . د.أ

جامعة مستغانم –سعيد بوطاجين . د.أ

2جامعة الجزائر –وفاء بجاوي .  د. أ

2جامعة الجزائر –محمد ساري . د.أ

جامعة جندوبة تونس –عماد محنان . د.أ

جامعة تونس –رمضان العوري . د.أ

قطر–جامعة حمد بن خليفة –علي املناع . د.أ

املحاضرون الرئيسون 
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الجزائر-تمنغاستجامعة –رمضان حينوني . د.أ
الجزائر-01جامعة وهران –فرقاني جازية . د.أ
الجزائر-02جامعة الجزائر –موفق نفيسة.د.أ
الجزائر-جامعة ورقلة –د جمال قوي .أ
العراق-جامعة بابل –الجوري حموديزينب رضا . د.م.أ
العراق-جامعة بابل –علي عبد األمير . د.أ
الجزائر-جامعة بجاية–كريمة بلخامسة. د.أ
الجزائر-01جامعة وهران –بسناس يسعاد . د.أ
اململكة امللك سعود جامعة طجومحمد أحمد . د.أ

العربية السعودية
الجزائر-جامعة غليزان –سالم بن لباد . د.أ
قطر–جامعة حمد بن خليفة –علي املناع . د.أ
اململكة –جامعة اليرموك –أحمد الحراحشة . د.أ

األردنية الهاشمية
الجزائر-جامعة عنابة –سعيدة كحيل . د.أ
الجزائر-01جامعة وهران –بلقاسمي حفيظة . د.أ
جامعة تونس–رمضان العوري . د.أ
الجزائر-01جامعة وهران–الزاوي عبد الرحمان . د.أ
الجزائر-01جامعة وهران -بلحيا الطاهر . د.أ
الجزائر-جامعة الجلفة–الحاج براهيمي . د
الجزائر-جامعة بجاية–عليك كايسة. د
الجزائر-جامعة تلمسان –قرين زهور . د
الجزائر-جامعة تلمسان –بولقدامنادية . د
الجزائر-جامعة معسكر –ليندة تانيقازي . د
الجزائر-جامعة الشلف–فايزة بوخلف. د
تونس–جامعة جندوبة –محنان عماد . د
الجزائر-02جامعة وهران –بن مختاري هشام . د
الجزائر-جامعة تلمسان–كرمة شريف . د
الجزائر-جامعة تلمسان–بن عيس ى ابتسام . د
الجزائر-02جامعة الجزائر –بن عودة عديلة.د
مصر –جامعة املنيا –صابر محمود عبد املطلب .د
الجزائر-02جامعة الجزائر –بوخالفةرضا.د
العراق –جامعة واسط –فداء محسن املولى . د.م.أ
الجزائر-جامعة املدية–سيد أحمد طاسيست. د

–جامعة تلمسان –زوليخةشعبان صاري . د
الجزائر

الجزائر-جامعة تامنغست–د محمد بكادي .أ
الجزائر-تامنغستجامعة -د أحمد بناني .أ
الجزائر-معسكرجامعة–سفيانجفال.د
الجزائر-2وهرانجامعة–سارةمصدق.د
الجزائر-2وهرانجامعة–فاطمةهبري .د
الجزائر-تلمسانجامعة–مريمرمضاني.د
الجزائر-الشلفجامعة–هواريةشعال.د
-تلمسانجامعة–فتحيةالكاملعبد.د

الجزائر
الجامعياملركز –الزهراءفاطمةالنباتي.د

الجزائر-مغنية
الجزائر-2الجزائرجامعة–محمدبنإيمان.د
الجزائر-وزوتيزي جامعة–إيديرنصيرة.د.أ
جزائرال-مغنيةالجامعياملركز –أمينةشويتي.د
-الواديجامعة–محمدعبيديشوشاني.د

الجزائر
-مغنيةالجامعياملركز -عامربنسعيد.د

الجزائر
الجزائر-2الجزائرجامعة–داودياسمين.د
الجزائر-2الجزائرجامعة-مريبعيسهيلة.د
الجزائر-2الجزائرجامعة–فاس يليلى.د
الجزائر-بجايةجامعة–إيدري ناديةأهواري .د
الجزائر-2وهرانجامعة–سهامحساين.د
الجزائر-تلمسانجامعة–سيفيحياة.د
الجزائر-2وهرانجامعة–عبديليلى.د
الجزائر-2الجزائرجامعة–وفاءبجاوي .د.أ
الجزائر-2الجزائرجامعة–محموديإيمان.د
الجزائر-تلمسانجامعة–أسماءمالكبن.د
-تلمسانجامعة–وساممنالسعيدي.د

الجزائر
-انتلمسجامعة–زينببريكس يسنوس ي.د

الجزائر

: أعضاء اللجنة العلمية
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الجزائر- 2جامعة وهران –بوروبة شهيناز .د 

الجزائر-   2جامعة الجزائر –أوشتاتيزبيدة .د

الجزائر-2جامعة الجزائر –طواهريةياسمين . د

الجزائر-   2جامعة الجزائر –خضير عبد الرزاق   .د

الجزائر-02جامعة الجزائر -جرود صبيحة  .د

الجزائر-   2جامعة الجزائر –عبد الباسط مكي   .د

جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج-زهر الدينرحماني د.ا

الجزائر-بوعريريج

ي برج جامعة محمد البشير اإلبراهيم-عبد هللا بن صفية/د 

الجزائر-بوعريريج

الجزائر-عاشور الجلفةجامعة زيان-زهرةطويل /د

الجزائر-جامعة غرداية-رقاب كريمة/ د 

الجزائر-جامعة ام البواقي-حميدة سعاد/ د 

تركيابارتنجامعة -محمود قدوم/ د 

تركياجيرسون جامعة -رمضانهاني اسماعيل/ د 

العراق-جامعة كركوك–على شريف محمد /د

الجزائر-02الجزائرجامعة–خليفيدليلة.د

الجزائر-02الجزائرجامعة–نسيمةأزرو .د

اململكة–سعودامللكجامعة–الرمادياملعاطيأبو .د

السعودية

الجزائر-جامعة تامنغست-دخيرفايزة . د.أ

الجزائر-جامعة تامنغستكنتاوي نور الدين . د

الجزائر-جامعة تامنغست-بلوافيمحمد . د

الجزائر-2جامعة وهران –فاطمة هبري  . د

الجزائر-جامعة تامنغست–أحمد حفيدي . د

الجزائر-تامنغستعبد القادر بختي جامعة . د

:  أعضاء اللجنة التنظيمية

 2جامعة وهران –فاطمة هبري  . د

جامعة معسكر –جفال سفيان . د

جامعة تلمسان –حياة سيفي . د

جامعة معسكر –ليندة تانيقازي . د

2جامعة وهران –مصدق سارة . د

2جامعة وهران –حساين سهام . د

جامعة تيارت –رفيقة مرحوم . أ

2جامعة وهران –لعمارة فاطمة الزهراء . أ

2جامعة الجزائر –ياسمينطواهرية. د

2جامعة الجزائر –ياسمين داود . د

2جامعة الجزائر -اوشتاتيد زبيدة 

2جامعة وهران –حورية بقادة . أ

2جامعة وهران –أمينة باهي . أ

2جامعة وهران –زيزاني رجاء . أ

2جامعة الجزائر -د جرود صبيحة  

لألساتذة املدرسة العليا –بن سليمان الهام .د

جامعة تامنغست–موالي أحمد داوداوة. ط

.  جامعة تامنغست. راض ي يحياوي . ط

.  كنزة أعراب جامعة تامنغست. ط

1جامعة وهران -سارة خلفي . ط

1جامعة وهران –قداوي سمية . ط

1جامعة وهران -محمد أمين حضري .ط

   2جامعة الجزائر –خضير عبد الرزاق  .د
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شروط املشاركة

.املؤتمرمحاور ضمنتندرجالتياملوضوعاتألحدالبحثتناول -

 نشرهيسبقلمبحيثالبحث،أصالة-
 
،أمورقيا

 
أخرى جهةيأل تقديمهأو إلكترونيا

.علميمحفلأيضمنبهاملشاركةأو خارجية،أممحلية

فيالعلميالبحثمنهجيةوإتباعموضوعه،فيوالعمقالِجّدةالباحثتحري -

.اإلبداعو الكاملوالتوثيقواملوضوعيةواألمانةالدقةمنيقتضيهبماالكتابة،

.التعديالتوإجراءواألبحاثامللخصاتلتقديماملحددةباملواعيدااللتزام-

.العلميةةاللجنتقترحهاالتيالتعديالتبإجراءاملقبولةالبحوثأصحابالتزام-

.واإلسبانيةواإلنجليزيةوالفرنسيةالعربيةباللغاتاألبحاثتقبل-

.اثنينعنفيهاالباحثينعدديزيدالتياملشتركةاألبحاثتقبلال -

وانعنبيانالغالفيشملأنعلىامللخص،معالبحثغالفبتقديمااللتزام-

.العلميةورتبتهالدقيق،وتخصصهالباحث،واسمالبحث،

.كلمة(600)يتجاوز ال وبماواإلنجليزية،العربيةباللغتينامللخصيقدم-

 البحثإعداد-
 
Simplified):بــــاملعروفللخطوفقا Arabic)الخطحجميكون أن

،(16)العناوينوفي،(12)الهوامشفيبينما،(14)املتنفي

.املرفقةاالستمارةعناصر جميعملء-

.نفسهااللكترونيالبريدمناملداخلةو امللخصإرسال-

أنيجب(كيةتر و أملانيةو ايطاليةو اسبانية)أجنبيةبلغاتاملرسلةامللخصات-

غاتاللبهذهاملداخالتعرضأثناءو العربية،إليللملخصبترجمةترفق

فرنسيةالأو العربيةباللغاتمحتواهاعنملخصتقديميجب،سابقااملذكورة

االنجليزيةأو 

-الرد اال على امللخصات املقبولة اليتم-
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مهمةتواريخ 

 01/01/2022:   امللتقياإلعالن عن
15/04/2022: آخر أجل الستقبال امللخصات
 20/05/2022: املقبولةعلى امللخصات الرد
 15/09/2022:أجل إلرسال املداخالت كاملةآخر
20/10/2022:الرد على املداخالت املقبولة
 20/11/2022:والربانمجالدعوات إرسال

:  قىُترسل امللخصات إىل الربيد اإللكرتوين اخلاص ابمللت

colloqueichkalet2022@gmail.com

امللتقىلغات 
اإلسبانية،الفرنسية،،اإلجنليزيةالعربية،:اآلتيةابللغاتاملشاركاتتُقبل

.الرتكيةوواألملانية

:مالحظة
"واألدباللغةيفإشكاالت"جملةمنخاصعدديفاملداخالتتُنشر

املداخالتإلرسالأجلآخرُحددوقد.للتحكيمخضوعهابعد
العددنشريتم).31/12/2022:النشريفيرغبملنوفقا  املعدلة
(.2023سنةمناألولالسداسييفاخلاص
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Fiche de renseignement/ Information formاستمارة املعلومات

: Nom et Prénom/ Family name & first name:االسم و اللقب 

:الوظيفة و الدرجة العلمية 

Profession/ Profession :

:املؤسسة املوظفة

Institution de rattachement/ institution of attachment:

:البريد االلكتروني 

E- Mail:

:رقم الهاتف

Tel/T :

:املحور 

:  لغة املداخلة 

Axe :

Lange de communication :

Intitulé de la communication/Title:املداخلةعنوان  of communication :

Mots clés/ Keywords : 05:املفتاحيةالكلمات 

:امللخص  
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ستمارة املشاركةامنوذج 


