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 .1التعريف بالمخبر

اسم المخبر

مخبر الترجمة وتعليمية اللغات

مختصر المخبر
الكلية أو المعهد
مؤسسة اإللحاق
العنوان اإللكتروني للمخبر
موقع الواب أو الرابط اإللكتروني للمخبر
سنة اإلعتماد
عنوان المخبر داخل المؤسسة
المساحة اإلجمالية

Traduction et Didactique des Langues

Tradil
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
جامعة باجي مختار – عنابة
www.univ-annaba.com
فاكس :
هاتف06 59 41 25 07 :
2112
مخبر الترجمة وتعليمية اللغات ،قسم الترجمة ،مجمع ابن باديس (سيدي عاشور) ،جامعة باجي مختار  -عنابة
م2
م2
م2
مكاتب:
ورشات:

 .2مدير المخبر
اإلسم و اللقب :
الوظيفة اإلدارية :
العنوان اإلكتروني :
الصفحة اإللكترنية على الويب:
رقم قرار التعيين :
عدد الفرق :

سعيدة كحيل (بليردوح)

الرتبة  :أستاذة التعليم العالي

kohsaida@yahoo.fr
مؤرخ في :

10

عدد الباحثين 11 :

عدد األعوان المساعدين 12 :

 .1التعريف بالمخبر
وصف مختصر :

يندرج مخبر الترجمة وتعليمية اللغات ضمن مشاريع البحث العلمي بإشر ار

المديريرة العامرة للبحرث العلمري والتاروير التينولوجي وألدار ا

را

متابعة برامج ومشاريع البحوث اي مجال الترجمة وتعليمية اللغات من أجل تنمية علمية للجامعة الجزائريرة ينتت مخبرر الترجمرة وتعليميرة اللغرات

 TRADILعلررم مجتمرع المعراررة ارري علررر العولمررة ويرربا المحرريا الجررامعي بالحيرراة االجتماعيررة والمينيررةثبحيث ت ررعم ار ر رلررم تارروير ألر ه
البحوث ضمن تخلليا من أجل تيتل أح ن باللغات وتقييم المنجز المترجم

يضم المخبر مبدئيا تة ارق باحثة اي مجال الترجمة وتعليمية اللغات وينتت علم الباحثين اي مجال ومنيا ار ة بحث من تون
اندماجيا معنا اي مجال التبادل العلمي

ننتظرر رانون

من أألم المشاريع التي تحدد ميام :




ربا الجامعة بعرض ال وق بحيث ي تثمر البحوث ات الضرورة والمنتعة الميدانية يما ألو الحال اي مشاريع pnr

يقوم المخبر بتواين مشاريع الد ار ة الجامعية بمختل

أاوارألا وي األم اي مختل

ا نشاة العلمية ات العال ة بتخلل

موضوع البحث العلمي و التطوير التكنولوجي :


تقديم مشاريع علمية مشرواة بتعاون الييئات العلمية بحيث نحااظ علم تخلص الترجمة بتيوين البة من مختل

ا

ام اي

مجاليا باعتبار أألميتيا


مشروع ماج تير اي الترجمة و تعليمية اللغات موج للمترشحين من أ ام الترجمة اي الجزائر



متابعة رنجاز مشروع المعجم التحليلي لملالحات علم الترجمة



ا تراح ود ار ة مشاريع جديدة اي م توى الترق الخم ة بح ب تخلليا



تواين المرحلة الثانية للمشروع المعتمد اي راار البرنامج الواني للبحث العلمي والتينولوجي :دليل بيبليوغرااي لألعمال ا دبي
اإلبداعية المترجمة من والم اللغة العربية



رنجاز بحث بيبليوغرااي حول مراجع الترجمة

الموضوعات المستخدمة :













ترجمة د ار ات الترجمة

ترجمة روائع ا دب الجزائري

برامج تعليمية اللغات الحية اي الثانوية والجامعة
لغة التخلص

الترجمة المتخللة

تعليمية ميارات اللغات
ا تراتجيات الترجمة

تقنيات الترجمة

لناعة المعاجم والقوامي

المو وعات المتخللة

حضارة وثقااة المجتمع الجزائري

كلمات مفتاحية :

الترجمة-التقنيات-مختبر اللغات-تعليمية اللغات-التح ين اللغوي-لغة التخلص-الترجمة المتخللة-الترجمة ا دبية-القوامي -المعاجم-

المو وعات-البرامج التعليمية-ارائق تدري
2

اللغات –مواد الترجمة

الهدف المرجو (بحث ’ تكوين ’).........

الهدف الباقي إنجازه :

الصعوبات:

3

 .4تعريف الفرق

1

عنوان الفرقة :1

الترجمة وصناعة المعاجم

المختصر (ان وجد) :

TradL

الصفحة اإللكترنية للفرقة :

URL

عنوان الفرقة:

مجمع بن باديس -قسم الترجمة

إسم رئيس الفرقة :

سعيدة كحيل

الرتبة :أ .ت .ع

القائمة الكاملة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة ابتداء من األعلى رتبة
السن

آخر شهادة

اإلسم و اللقب

الجنس

سعيدة كحيل (بليردوح)

أنثى

محمد باب الشيخ

ذكر

ريمة لعريبي

أنثى

فريد شحماط

ذكر

ماجستير

مهدي بولوداني

ذكر

ماجستير

دكتوراه  +تأهيل
جامعي
ماجستير  +مسجل
في مدرسة الدكتوراه
ماجستير  +مسجلة
في الدكتوراه

عنوان الفرقة :2

الترجمة األدبية

المختصر (ان وجد) :

TRADLIT

الصفحة اإللكترنية للفرقة :

URL

عنوان الفرقة:

مجمع بن باديس – قسم الترجمة

إسم رئيس الفرقة :

نسيمة عيالن

الرتبة

التخصص

هيئة اإللحاق

أ.ت.ع

ترجمة

جامعة باجي مختار
عنابة

باحث

ترجمة

جامعة الجزائر

أستاذ مساعد ب

ترجمة

أستاذ مساعد ب

ترجمة

أستاذ مساعد ب

ترجمة

جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة

الرتبة :أستاذ محاضر أ

القائمة الكاملة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة ابتداء من األعلى رتبة

4

اإلسم و اللقب

الجنس

نسيمة عيالن (مسالتي)

أنثى

نظيرة الكنز

أنثى

فطيمة ليتيم

أنثى

فتيحة بركات

أنثى

علي دريسي

ذكر

السن

آخر شهادة
دكتوراه  +تأهيل
جامعي
دكتوراه  +تأهيل
جامعي
دكتوراه
ماجستير  +مسجلة
في الدكتوراه
ماجستير  +تسجيل
في الدكتوراه

الرتبة

التخصص

أستاذ محاضر أ

أدب

أستاذ محاضر أ

أدب مقارن

أستاذ محاضر ب

ترجمة

أستاذ مساعد أ

أدب

أستاذ مساعد أ

لسانيات وعلم
المصطلح

هيئة اإللحاق
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة

عنوان الفرقة :3

إعداد وترجمة المعاجم

المختصر (ان وجد) :

ETL

الصفحة اإللكترنية للفرقة :

URL

عنوان الفرقة:

مجمع بن باديس – قسم الترجمة

إسم رئيس الفرقة :

سليمة بونعيجة راشدي

الرتبة :أستاذ محاضر أ

القائمة الكاملة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة ابتداء من األعلى رتبة
اإلسم و اللقب

الجنس

السن

ليمة بونعيجة راشدي

أنثى

22

يا مينة لعواشرية

أنثى

41

وردة عشاري

أنثى

42

جيهان روابحية

أنثى

عائشة عليدي

أنثى

آخر شهادة
دكتوراه  +تأهيل
جامعي
ماجستير  +مسجلة
في الدكتوراه
ماجستير  +مسجلة
في الدكتوراه
ماجستير  +مسجلة
في الدكتوراه
ماجستير  +مسجلة
في الدكتوراه

عنوان الفرقة :4

Traduction et littérature

المختصر (ان وجد) :

TL

الصفحة اإللكترنية للفرقة :

URL

عنوان الفرقة:

Sidi Achour- Dept Traduction

إسم رئيس الفرقة :

Salah Boureghbi

الرتبة
أستاذ محاضر أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد أ

التخصص

هيئة اإللحاق

جامعة باجي مختار
لسانيات
عنابة
جامعة باجي مختار
لسانيات
عنابة
تطبيقية
جامعة باجي مختار
لسانيات
عنابة
تطبيقية
جامعة باجي مختار
علوم اللسان
عنابة
اللغة الفرنسية جامعة باجي مختار
عنابة
وآدابها

الرتبةMCA :

القائمة الكاملة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة ابتداء من األعلى رتبة

5

اإلسم و اللقب

الجنس

السن

آخر شهادة

الرتبة

التخصص

هيئة اإللحاق

Salah Bouregbi

M

75

Doctorat

Maître de
conférences A

Anglais

UBMA

Hadjer Dib

F

33

Magister + ins
en doctorat

Maitre Assistant
-A-

Traduction

UBMA

Zineb Atia

F

Magister + ins
en doctorat

Maitre Assistant

Traduction

UBMA

Amel Ait ziane

F

Magister + ins
en doctorat

Maitre Assistant

Traduction-

UBMA

Bellour Leila

F

Magister

Maitre Assistant

Anglais

Université de
JIJEL

33

عنوان الفرقة : 5

الترجمة المتخصصة

المختصر (ان وجد) :

TradSpéc

الصفحة اإللكترنية للفرقة :

URL

عنوان الفرقة:

مجمع بن باديس  -قسم الترجمة

إسم رئيس الفرقة :

حلومة التيجاني

الرتبة :أستاذ محاضر أ

القائمة الكاملة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة ابتداء من األعلى رتبة
اإلسم و اللقب

الجنس

السن

حلومة التيجاني

أنثى

21

نعيمة بوزيدي

أنثى

22

آخر شهادة
دكتوراه  +تأهيل
جامعي
دكتوراه  +تأهيل
جامعي

الرتبة
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

التخصص
أدب
عربي
أدب
عربي

لخضر نور الهدى

أنثى

ماجستير +تسجيل في
دكتوراه

أستاذ مساعد أ

ترجمة

مسعود شريط

ذكر

ماجستير  +تسجيل
في الدكتوراه

أستاذ مساعد أ

ترجمة

يسين يومبعي

ذكر

ماجستير +تسجيل في
الدكتوراه

أستاذ مساعد ب

ترجمة

33

عنوان الفرقة : 6

Traduction et contacte des langues

المختصر (ان وجد) :

TCL

الصفحة اإللكترنية للفرقة :

URL

عنوان الفرقة:

Sidi Achour Dept.Traduction

إسم رئيس الفرقة :

Noureddine Bahloul

هيئة اإللحاق
جامعة الجزائر 2
جامعة سعد دحلب البليدة
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة باجي مختار
عنابة
جامعة الوادي

الرتبةMCA :

القائمة الكاملة ألعضاء الفرقة حسب الرتبة ابتداء من األعلى رتبة

6

اإلسم و اللقب

الجنس

السن

آخر شهادة

الرتبة

Noureddine Bahloul

M

53

Doctorat

Maître de
conférences A

Kherbeche Ali

M

Doctorat

Maître de
conférences A

Atrouz Youcef

M

Magister+ins
en doctorat

Maitre Assistant

LAREF Wafa

F

Magister+ins
en doctorat

Maitre Assistant

BENACHOUR Ayda

F

Magister+ins
en doctorat

Maitre Assistant

BASSI Med El Hadi

M

Magister+ins
en doctorat

Maitre Assistant

44

التخصص
Didactique
du
français
Didactique
du
français
Didactique
du
français
Didactique
du
français
Didactique
du
français
Didactique
du
français

هيئة اإللحاق
UBMA
UBMA
UBMA
UBMA
UBMA
UBMA

 .1.4 .4خبرات و كفاءات فرق البحث

أ) منشورات دولية (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)

الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)

المصطلح بين التأصيل والتداول  ،مجلة الحداثة ،العدد 111بيروت  ،لبنان .8002
1

-p.o.box. lebanon-beirut 14/5636 -1105/2060
www.ecoleroifahd.uae.ma

2
1

4

نظريات الترجمة ،مجلة اآلداب العالمية ،اتحاد الكتاب العرب  ،سوريا،العدد 131جوان 8002
الكف ــااة الترجمي ــة ب ــين التش ــكيل الدي ــدااتيكي ومتطلب ــات المهن ــة ،مجل ــة ترجم ــان ، ،مدرس ــة الملـ ـ

ه ــد العلي ــا للترجمةبطنج ــة الم ــرب

المجلد،12العدد 01أ ريل. 8002
مجلة الموقف األدبي ،مقاربة سيميائية ي ترجمة الخطاب اإلشهاري ،اتحاد الكتاب العرب ،سوريا ،أ ريل . 8002
ديــدااتي الترجمــة المصــطلحية ،مقاربــة تأويليــة ــي ترجمــة الخطــاب القــانوني مجلــة ترجمــان، ،مدرســة المل ـ

5

هــد العليــا للترجمــة الم ــرب

،المجلد  12العدد.8002 08
www.ecoleroifahd.uae.ma

0

اتجاهات التنظير للترجمة  ،مجلة آداب عالمية ،اتحاد الكتاب سوريا العدد 8002132 ،
مقاربة سيميائية ي ترجمة الخطاب اإلشهاري ،مجلة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب ،سوريا،العدد  614أبريل 8002

8

الموقع االلكترونيwww.awu-dam.org :
ترجميات،مجلة العربية والترجمة ،المنظمة العربية للترجمة توزيع مراز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان ،العدد  03ربيع .8010

9

ص ب  ،113-1224رقم المرسوم ،16213:الموقع االلكترونيwww.aot.org.lb:
،الترجمة والمصطلح ،مجلة اآلداب العالمية،اتحاد الكتاب العرب،دمشق سوريا ،ص ب ،3230العدد 166خريف 8010

11

الموقع االلكترونيwww.awu-dam.org:
البناا الفني للرواية الجديدة  ،مجلة الحداثة  ،بيروت لبنان ،العدد ،182-181سنة 8010

11

الرمز ،1101/8040:العنوان:ص ب  16/1434بيروت لبنان
ترجمة الـتززم اللفظـي ـي القـرآن الكـريم  ،مجلـة ترجمـان مدرسـة الملـ

12

هـد العليـا للترجمـة ،جامعـة عبـد المالـ الةـعدي طنجـة ،الم ـرب

،المجلد  12العدد 08أاتوبر .8010
اإليداع القانوني  ،30/1228الترقيم الدولي  ،ISSN1113-1828:الموقع www.ecoleroifhd.uae.ma:
الترجمة المصطلحية بين نقل المعمار المصطلحي وتأويل الصورة،مجلة األااديمية للدراسات االجتماعية واإلنةانية،جامعة حةيبة بن بوعلي

11

7

الشلف،العدد  06سنة ISSN 1112-8712 ،8010

ل ة الرواية المعاصرة،مجلة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب ،سوريا،العدد  642أبريل 8010
14

الموقع االلكترونيwww.awu-dam.org:
مؤسةــة الترجمــة :نحــو منهجيــة للترجمــة المتخصصــة ،مجلــة ترجمــان مدرســة المل ـ

12

هــد العليــا للترجم ـة ،جامعــة عبــد المال ـ الةــعدي،

طنجة،الم رب،المجلد  80العدد 08أاتوبر .8011
اإليداع القانوني  ،30/1228الترقيم الدولي  ،ISSN1113-1828:الموقع www.ecoleroifhd.uae.ma:

16

تمثل اآلخر ي ترجمة ما بعد االستعمار،مجلة دراسات صلية محكمة تعنى بالمقاربات االجتماعية واإلنةانية ،اتحاد اتاب وأدباا اإلمـارات
العربية المتحدة ،العدد  31صيف .8011
حدود الترجمة األدبية،مجلة الحداثة ،بيروت لبنان ،العدد 136-133شتاا .8011

11

الرمز ،1101/8040:العنوان:ص ب  16/1434بيروت لبنان
ترجمة المجاز ،مجلة العربية والترجمة ،المنظمة العربية للترجمة توزيع مراز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان

11

العدد  11خريف .8018
ص ب  ،113-1224رقم المرسوم ،16213:الموقع االلكترونيwww.aot.org.lb :

11

استيراتجيات ترجمة رمـوز الطفولـة ـي بؤسـاا يكتـور هيجـو ،مجلـة دراسـات صـلية محكمـة تعنـى بالمقاربـات االجتماعيـة واإلنةـانية ،اتحـاد
اتاب وأدباا اإلمارات العربية المتحدة ،العدد  31صيف .8013

اسم العضو :محمد باب الشيخ
1

/

اسم العضو :ريمة لعريبي

ترجمة األدب الشعبي ،مجلة الحداثة  ،دار الحداثة بيروت لبنان ،العدد  188-181صيف .8002
1

الرمز ،1101/8040:العنوان:ص ب  16/1434بيروت.
منهجية ترجمة المعاجم ثنائية الل ة ،مجلة اللةان العربي ،دورية متخصصة محكمة ،المنظمة العربية للتربية والثقا ة والعلوم ،مكتب تنةيق

التعريب بالرباط ،المملكة الم ربية العدد 10ديةمبر .8018
الموقع االلكترونيwww.arabization.org.ma:
اسم العضو :فريد شحماط
1

/

اسم العضو :مهدي بولوداني
1

8

/

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ.د نسيمة عيالن (مسالتي) (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :د .نظيرة الكنز
1

/

اسم العضو :أ فطيمة ليتيم
1

/

اسم العضو :فتيحة بركات
1

/

اسم العضو :علي دريسي
1

/

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)
1

2

1

4
5

علم المصطلح و إشكالية االصطزح اللةاني – منشورات مخبر اللةانيات و الل ة العربية بكلية اآلداب و العلوم اإلنةانية جامعة باجي
مختار عنابة  ، 8004عدد خاص بملتقى الل ة العربية و المصطلح المنعقد يومي  80/12ماي 8008
أسس التكوين الةوي لشخصية المتعلم و الل ة العربية  ،مجلة اللةانيات و الل ة العربية يصدرها مخبر اللةانيات و الل ة العربية بجامعة
باجي مختار عنابة ديةمبر 8004
الترابط و االتةاق ي قصيدة – رسالة من المنفى – لمحمود درويش  ،مجلة التواصل  ،جامعة باجي مختار عنابة  ،عدد  ،12سبتمبر
8001
العربية و طاقات استيعاب المصطلح – ألفاظ الحضارة أنموذجا  -مجلة اللةانيات و الل ة العربية يصدرها مخبر اللةانيات و الل ة العربية
بجامعة باجي مختار عنابة  ،سبتمبر 8002
تعليمية الل ة العربية و المواد الدراسية األخرى  ،مجلة التواصل  ،جامعة باجي مختار عنابة  ،عدد  81جوان 8011

اسم العضو :وردة عشاري
1

/

اسم العضو :ياسمينة لعواشرية
1

/

اسم العضو :جيهان روابحية
1

9

/

الفرقة Traduction et Littérature :4

اسم العضو :أ.د بورقبي صالح (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :ذيب هاجر
1

/

اسم العضو :بلور ليلى
1
2
3

Leila Bellour, “The Literary Text Wants Readers, not Readings: The Implications of Louis
Rosenblatt’s Transaction Theory in the Literature Class”. The Arab World Journal, Vol. 3,
N°3, 2012.
Leila Bellour, “Hybridity and the Reconstruction of Identity in Michael Ondaatje’s The
English Patient”, Makalid, N°5, 2013.
Leila Bellour, “Masculinity, Misogyny, and Homoeroticism in T.S. Eliot’s Critical
Theories”, Yeats Eliot Review; Spring/Summer2013, Vol. 30 Issue ½.

اسم العضو :عطية زينب
1

/

اسم العضو :آيت زيان أمال

إشكالية نقل المزمح الدينية والشعبية من منظور ترجمي،مجلة الحداثة  ،بيروت لبنان ،العدد  ،184-181شتاا 8010
1

الرمز ،1101/8040:العنوان:ص ب  16/1434بيروت لبنان
ترجمة المقدس إلى الفرنةية ،مجلة الحداثة  ،بيروت لبنان ،العدد 138-131-130-182صيف وخريف 8010

2

الرمز ،1101/8040:العنوان:ص ب  16/1434بيروت لبنان
ترجمة الرموز الدينية ي رواية زقاق المدق إلى الفرنةية ،مجلة صول ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة مصر العدد  20سنة 8018

3

رقم اإليداع ISSN 1110-0702 ،1220/4100:

الفرقة  :5الترجمة المتخصصة
اسم العضو :د حلومة التجاني (رئيس الفرقة)

حــدود التأويــل ت الترجمــة بنــل التواصــلت ،مجلــة الحداثــة
1

صــلية ثقا يــة محكمــة تعنــى بقضــايا التـرا الشــعبي و الحداثــة  ،الةــنة الةــابعة

عشرة ،األعداد  138-131-130-182صيف و خريف 8010
alhadatha@gmail.com

2

البعد النهضوي ي الةرد القرآني  ،حوليات جامعة الجزائر ،الجزا الثاني ،العدد ، 80ديةمبر 8011
hawliyatalger@yahoo.fr - http://www.univ-alger.dz/univ_ar/images/pdf/Annales%2020-202013%20T02.pdf

1

صورة اآلخر ي الدراسات االستشراقية بين التعصب و االعتدال ي انتظار النشر بحوليات جامعة الجزائر
hawliyatalger@yahoo.fr

اسم العضو :أ .نعيمة بوزيدي

التناص ي شعر ابن الرومي  ،حوليات جامعة الجزائر ،الجزا الثاني ،العدد ، 80ديةمبر 8011
1

hawliyatalger@yahoo.fr

http://www.univ-alger.dz/univ_ar/images/pdf/Annales%2020-%202013%20T02.pdf
10

اسم العضو :نور الهدى لخضر
1

/

اسم العضو :محمد يسين يومبعي
1

/

اسم العضو :مسعود شريط
1

/

الفرقة Traduction et contacte des langues :6

اسم العضو:د .نور الدين بهلول (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :د .علي خرباش
1

/

اسم العضو :يوسف عتروز
1

/

اسم العضو :وفاء العارف
1

/

اسم العضو :عايدة بن عاشور
1

11

/

ب) منشورات وطنية لفرق البحث (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)

الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)
1

2

تعليمية الترجمة ي ضوا تعليمية الل ات القةم األول مجلة اآلداب و الل ات جامعة األغواط ،الجزائر ،العدد  ، 4جوان .8001
إشكالية تعليمية الترجمة اإلشهارية دراسة ي ديـدااتي الخطـاب والصـورة ،،مخبـر تعليميـة الترجمـة جامعـة وهـران  ،مجلـة المتـرجم العـدد 11
جانفي جوان .8001

1

دراسة تقابلية ي خصائص الل ة العربية و الفرنةية ،.مجلة الل ة العربية  ،المجلس األعلى لل ة العربية ،الجزائر العدد 12خريف .8001

4

ترجمة الخطاب األدبي ي الجزائر،مجلة دراسات جزائرية،مختبر الخطاب األدبي ي الجزائر ،جامعة وهران ،العدد .8011 2/1
الترجمة المصطلحية بين نقل المعمار المصطلحي وتأويل الصورة،مجلـة األااديميـة للدراسـات االجتماعيـة واإلنةـانية،جامعة حةـيبة بـن بـوعلي

5

الشلف،العدد  06سنة .8010
ISSN 1112-8712

0

أخطاا الترجمة،حوليات جامعة الجزائر،الجزا الثاني من العدد  80ديةمبر 8011
1111-0910

ISSN

نقحرة أسماا األعزم الجزائرية،مجلة التواصل،العدد ،33جامعة باجي مختار ،عنابة،مديرية النشر،مارس 8013
7

الترقيم ،I.S .S.N 1111-4932:الموقعwww.univ-annaba.org :
تدريس الترجمة بالجامعة الجزائرية،مجلة اآلداب والل ات،الية اآلداب والل ات ،جامعة الجزائر ،8ديةمبر الجزائر.

8

www.univ- alger.dz/univ_ar
8013ISSN.1112-7279

اسم العضو :محمد باب الشيخ
/ 1
اسم العضو :ريمة لعريبي
1
/
اسم العضو :فريد شحماط
1

/

اسم العضو :مهدي بولوداني
1

12

/

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ.د نسيمة عيالن (مسالتي) (رئيس الفرقة)

/

1

اسم العضو :د .نظيرة الكنز
/

1

اسم العضو :أ فطيمة ليتيم
1

/

اسم العضو :فتيحة بركات

الصحراا و ثقا ة شعوب الهامش ي رواية عيون الطوارق أللبرتو اثكث كيروا ،التواصل ،8010 ،جامعة عنابة.

1

اسم العضو :علي دريسي
1

/

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)
1

2

1

4
5

علم المصطلح و إشكالية االصطزح اللةاني – منشورات مخبر اللةانيات و الل ة العربية بكلية اآلداب و العلوم اإلنةانية جامعة باجي
مختار عنابة  ،8004عدد خاص بملتقى الل ة العربية و المصطلح المنعقد يومي  80/12ماي 8008
أسس التكوين الةوي لشخصية المتعلم و الل ة العربية  ،مجلة اللةانيات و الل ة العربية يصدرها مخبر اللةانيات و الل ة العربية بجامعة باجي
مختار عنابة ديةمبر 8004
الترابط و االتةاق ي قصيدة – رسالة من المنفى – لمحمود درويش  ،مجلة التواصل  ،جامعة باجي مختار عنابة  ،عدد  ،12سبتمبر
8001
العربية و طاقات استيعاب المصطلح – ألفاظ الحضارة أنموذجا  -مجلة اللةانيات و الل ة العربية يصدرها مخبر اللةانيات و الل ة العربية
بجامعة باجي مختار عنابة  ،سبتمبر 8002
تعليمية الل ة العربية و المواد الدراسية األخرى  ،مجلة التواصل  ،جامعة باجي مختار عنابة  ،عدد  81جوان 8011

اسم العضو :وردة عشاري
1

/

اسم العضو :ياسمينة لعواشرية
1

/

اسم العضو :جيهان روابحية
1

13

/

Traduction et Littérature :4 الفرقة

)د بورقبي صالح (رئيس الفرقة. أ:اسم العضو

“Translating Advertising : Between
N°14(Décembre 2007) : 125-33.

Standardization

and

Adaptation,”Al-Mutargim,

1

“Film Translation: Aesthetics of Adaptation,” Al-Mutargim, N°17(Janvier-Juin 2008): 19-33

2

"Ambiguity in Legal Translation,” Al-Mutargim, N°19 (Janver-Juin 2009):47-59

1

“The Untranslatability of The Qur’an: Moral Stances Versus Erroneous Negotiations,” AlMutargim, N°21 ( Janvier – Juin 2010) : 97-112.

4

“Translators: Between Language Qualification and Job Requirements,” Al-Mutargim, N°24
(Juillet-Septembre 2011) : 103-113.

5

“Image Aesthetics and the Stance of Interpretability : Subject/Object Relationships, ”Revue de
Pratiques Langagière, N°07 (2012): 15-23.

0

-.“The Cultural Clash in the Disturbing Wilderness of Heart of Darkness, ” El-Tawassol:
Langues et Littératures, N°37 (Mars 2014): 42-49.

7

“Translation of Wonder/Wonder of Trabslation in ‘Little Red Riding Hood,’ ” La Culture
Enfantine de la Création à la Traduction, Collectif Sous la Direction de Mekhzoumi
Azzeddine. Oran Dar El-Gharb, 2013. [21-33].

8

“Literary Translation: Between Rendering and Transferring, ” Al-Mutargim, N°27 (JuilletDécembre 2013): 9-22.

9

“The Culture of Understanding Cultures : Amness versus otherness, ” Interculturalité:
Enjeux pour les Pays du Sud. Colloque International : Actes. Université Abderrahmane
Mira—Béjaia, 2009.[25-34]

11

“Art Vs Identity: Between Autheticity and Elusive Representation,” Revue des pratiques
langagières, N°24 (2014): 1-12.

11

“Self Revelation versus Artistic Representation in Katnerine Mansfield’s Poems, ”Al Adâb
Wa LLughât(Lettres et Langues), N°7 (Décembre2013): 101-140.

12

“ The Cultural Clash in the Disturbing Wilderness of Heart of Darkness,”El-Tawassol
(Langues & Littératures), N°37 (Mars 2014): 42-49.

11

 ذيب هاجر:اسم العضو

/

1

 بلور ليلى:اسم العضو

Leila Bellour, “Modernism: Fragmentation Versus Unity”, Al-Hakika, N°26, 2014.

1

Leila Bellour, « Gender Identity and the Crisis of Masculinity in T.S. Eliot’s The Love Song of
J. Alfred Prufrock», El Tawassol, N°37, 2014.

2

Leila Bellour, “Emotional Dryness in T.S. Eliot’s The Waste Land”, Al-Athar, N°18, 2013.

1

 عطية زينب:اسم العضو
/

1

 آيت زيان أمال:اسم العضو
/

1

14

الفرقة  :5الترجمة المتخصصة
اسم العضو :د حلومة التجاني (رئيس الفرقة)
1

2

األبعاد األخزقية ي الوصزت اإلشهارية البصرية  Danone- Danetteأنموذجا ،مقاربة على ضوا بعض المناهج الحديثة مجلة
المترجم ،مجلة محكمة تصدر عن مخبر تعليمية الترجمة و تعدد األلةن ،العدد  11يناير – جوان 8001
حدود الترجمة الةمعية البصرية تقرااة ي ثزثة مشاهد سمعية بصرية .مجلة المترجم ،مجلة محكمة تصدر عن مخبر تعليمية الترجمة و تعدد
األلةن ،العدد  11يناير -جوان 8002
واقع التأهيل الجامعي لطلبة قةم الترجمة ت بجامعة الجزائرت انطزقا من تدريس الل ة العربية ،مجلة المترجم ،مجلة محكمة تصدر عن مخبر

1

4

5
0

تعليمية الترجمة وتعدد األلةن ،العدد  12يناير -جوان .8002
ترجمة معاني القرآن :الكيفية و الهدف ،مجلة المترجم ،مجلة محكمة تصدر عن مخبر تعليمية الترجمة و تعدد األلةن ،العدد  81يناير-
جوان 8010
واقع الترجمة من التأهيل الجامعي إلى التأهيل المهني مجلة المترجم ،مجلة محكمة تصدر عن مخبر تعليمية الترجمة و تعدد األلةن ،العدد
 88يناير -جوان .8011
الترجمة األدبية و نقدها مجلة المترجم ،مجلة محكمة تصدر عن مخبر تعليمية الترجمة و تعدد األلةن ،العدد  81جويلية -ديةمبر 8013

اسم العضو :أ .نعيمة بوزيدي
1

الصورة الشعرية  ،مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية مجلة دورية تصدر عن الية اآلداب سعد دحلب البليدة ،مارس ،8010
ublida@gmailcom

2

سرقات ابن الرومي وأخذ الشعراا منه ،مجلة الصوتيات حولية أااديمية محكمة ،سيبتمبر 8010
Dr.saciamar@yahoo.fr

3

قضية اللفظ و المعنى عند الجرجاني و أثرها ي تدوين البزغة العربية،مجلة اآلداب و الل ات،جامعة الجزائر ، 8الةنة 8013

اسم العضو :نور الهدى لخضر
1

/

اسم العضو :محمد يسين يومبعي
اسم العضو :مسعود شريط
1

15

/

Traduction et contacte des langues :6 الفرقة

) نور الدين بهلول (رئيس الفرقة.د:اسم العضو
Les erreurs contextuelles et pragmatiques chez les scripteurs arabophones en FLE, Revue Synergie
Algérien, n°01, 2007.
de la grammaire encore et toujours…Qu’en est-il des pratiques de classe de FLE en contexte
algérien, Revue Synergie Algérien, n°02, 2008.
L’arabe dialectal, un outil pour une intercompréhension en classe de langue, Revue Synergie
Algérien, n°02, 2009.

1
2
3

 علي خرباش. د:اسم العضو
Français langue d’enseignement et illisibilité culturelle, Revue Synergie Algérien, n°01, 2007.

1

Quel enseignement des langues-cultures étrangères : Forme et/ou contenu ?, Revue Synergie Algérien, n°33,

2332.

2

Mythe à écrire et machine à souvenirs, Revue Synergie Algérien, n°01, 2007.

3

Alternance des codes dans les pratiques socio-discursives ou répertoire langagier limité ?, Revue Synergie

4

Algérien, n°30, 2332.
Pistes pour réhabiliter les activités orales et discursives en classe de français, Revue Synergie Algérien,

n°37, 2332.

5

Savoir refaire de l’écrit et taire la langue : stratégie d’évitement et acquisition inappropriée du français à
l’université, Revue Synergie Algérien, n°09, 2010.
La mortification de la vie par la vivacité énergique de la mort dans le théâtre contemporain ,

6
7

Revue Synergie Algérien, n°10, 2010.
Les isotopies sémantiques et leur fonctionnement dans un épitexte éditorial en quatrième de couverture ,

8

Revue Synergie Algérien, n°11, 2010.

 يوسف عتروز:اسم العضو
/

1

 وفاء العارف:اسم العضو

/

1

 عايدة بن عاشور:اسم العضو

/

1

16

ج) مداخالت دولية لفرق البحث (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)
الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)
1

2

1

4

5

0

7

8
9
11

11

12

11

إشــكالية تعليميــة الترجمــة اإلشــهارية  ،دراســة ــي ديــدااتي الخطــاب و الصــورة  ،الملتقــى الــدولي الةــابع إلســتراتيجية الترجمــة .ترجمــة

الخطاب اإلشهاري  .مخبر تعليمية الترجمة وتعدد األلةن  ،قةم الترجمة جامعة وهران  2 ،2 ،1ماي .8001

تعليميــة الل ــات و تعليميــة الترجمــة :دراســة ــي المفهــوم و اإلجــراا .الملتقــى الم ــاربي األول لتعليميــة الل ــات ،الرهانــات و اآل ــاق و ســبل

التطوير  .المراز الجامعي العربي التبةي  ،تبةة  1 ،6نو مبر .8001

درس الترجمة بين التخطيط المنهجي و التطبيق العملـي  ،األيـام الدراسـية الم اربيـة حـول الترجمـة ـي البلـدان الم اربيـة  ،وصـف الحـال و

استشراف المآل .قةم الترجمة جامعة مولود معمري تيزي وزو  18 ،11 ،10نو مبر .8001

سعيدة احيل،إشكالية تعليمية الترجمة اإلشهارية  ،دراسة ي ديدااتي الخطاب و الصورة  ،الملتقى الدولي الةابع إلستراتيجية الترجمة.

ترجمة الخطاب اإلشهاري  .مخبر تعليمية الترجمة وتعدد األلةن  ،قةم الترجمة جامعة وهران  2 ،2 ،1ماي .8001

آليات الكفااة ي هم المنطوق  ،مبحـث تعليمـي ألصـوات الل ـة العربيـة والفرنةـية .الملتقـى الـدولي األول الـدرس الصـوتي والل ـة العربيـة

جامعة عنابة  16 ،13 ،18نو مبر 8001

الترجمة المصطلحية ،مةاالة نظرية و تجربة تطبيقية  .الندوة العلمية الدولية المشتراة المصطلح و التواصل جامعة سوسـة ،تـونس ،3

 4 ،1 ،6ديةمبر .8001

إشكالية ترجمة المصطلح اللةاني ،المؤتمر الدولي للمصطلح اللةاني الحديث عند علماا الل ة العرب المعاصرين بين التأصيل والتعريب

،جامعة مؤتة األردن 1،4،1،ماي سنة 8002

المص ــطلح الترجم ــي م ــن الوض ــع إل ــى االص ــطزح،ندوة المص ــطلح والترجم ــة ،دار المعلم ــين العلي ــا ووح ــدة البح ــث ومص ــطلحاته ،ت ــونس

أاتوبر8002

تعليمية الترجمة المصطلحية :دراسة ي المفهوم واإلجراا،أبحا المنتدى المصطلحي الدولي،سوسة 82-82-81نو مبر .8002
ترجمــة الخطــاب اإلشــهاري ،المنتــدى المصــطلحي الــدولي تالمصــطلحية والترجمــة ــي خدمــة اإلعــزم واالقتصــاد والعلومتجامعــة سوســة

 80،83نو مبر 8002

سعيدة احيل،ترجمة الكتاب العربي واقع الحـال واستشـراف المـآل،المؤتمر الـدولي الةـادس للمجلـس العـالمي لل ـة العربيـة،لبنان بيـروت

نو مبر8002 13-18

النقل الحر ي ألسماا األعزم العربية إلى الفرنةية الندوة العالمية للجامعة األمريكية ،أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدة نو مبر 14-11
8002
المصـطلح الترجمــي بــي ن التأصــيل اللةــاني المعاصــر والتــداول،المؤتمر الـدولي األول المحكــم حــول الخطــاب األدبــي والل ــوي بــين الثقا ــة
والتخصص،جامعة الدراسات العليا جدارا ،األردن  1،2أ ريل 8002

النقل الحر ـي ألسـماا األعـزم العربيـة إلـى الفرنةـية،،بحو النـدوة العالميـة لوضـع معيـار موحـد لكتابـة األسـماا العربيـة بـاألحرف الزتينيـة

14

:التحديات والحلول ،رومنة األسماا العربية ،أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،وزارة الثقا ة والشباب وتنمية المجتمع  14-11ديةمبر
8002
ISBN978-9948-15-988-9الترجمة اإلشهارية بـين نقـل المعمـار وتأويـل الصـورة ،محاضـرات المنتـدى المصـطلحي الـدولي ،المصـطلحية ـي خدمـة اإلعـزم واالقتصـاد

15

والعلوم ،وحدة مجتمع المصطلحات بكلية اآلداب والعلوم اإلنةانية ،جامعة سوسة ،سوسة نو مبر 8002

www.mes.tn/arab/universite/univ_a_sousse.htm
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تجليات النهضة ي خطاب الل ة،المؤتمكر العلمي الدولي الثاني بعنوان سؤال النهضة ي األدب والفكر والثقا ة،جامعـة الدراسـات العليـا

،جدارا األردن 81-83 ،نو مبر 8010

مةتويات الل ة الروائية دراسة ي ثز روايات معاصرة ،المؤتمر الدولي النقدي الثالث عشر حول الروايـة العربيـة ،الواقـع واآل ـاق جامعـة

جرش 13أ ريل 8010

تعلــيم العربيــة ــي الجزائــر :الواقــع واآل ــاق،المؤتمر الــدولي حــول منهــاع تعلــيم العربيــة وتعلمهــا ناالختيــارات النظريــة وايفيــة تطبيقهــا مراــز

البحث العلمي والتقني لتطوير الل ة العربية ،الجزائر 12ماي8010

التززم اللفظي وتمارين الترجمة،الملتقى الدولي العاشر حول استيراتجيات الترجمة :ترجمة الكتـب المقدسـة مخبـر تعليميـة الترجمـة وتعـدد
األلةن جامعة وهران 02،10،11ماي8010

جمالية التواصل بالترجمة ،اتاب مؤتمر األدب العربي واآلداب العالمية بين التأثير والتأثر ،جامعة سيدي محمد بن عبداهلل  ،اس المملكة

الم ربية 81-80-12أبريل  ،8011ر.إ8011/1/322:

أي هوية للعربية ،مؤتمر التخطيط الل وي ي الجزائر ،المجلس األعلى لل ة العربية ،رئاسة الجمهورية،الجزائر ي 18أ ريل 8011
جمالية التواصل بالترجمة ،المؤتمر الدولي حول األدب العربي واآلداب العالميـة بـين التـأثير والتـأثر جامعـة سـايس ـاس ،المملكـة الم ربيـة

12،80،81أ ريل8011

ايف نكون مترجما للمؤسةة،المؤتمر الدولي الحادي عشر حول استيراتجية الترجمة:الترجمة ي المؤسةات 01،02،02ماي8011
األدب الجزائري المترجم منصة للتفاعل الحضـاري،المؤتمر الـدولي الثالـث حـول األدب منصـة للتفاعـل الحضـاري جامعـة مؤتـة ،المملكـة
األردنية الهاشمية 12-11أاتوبر 8011

ترجمــة الــتززم اللفظــي القرآني،المــؤتمر الــدولي حــول ترجمــة البزغــة القرآنيــة بــين أســئلة الهويــة وثقا ــة اآلخر،مختبــر ترجمــة معــاني القــرآن

الكريم ،جامعة القاضي عياض ،مرااش ،المملكة الم ربية 88،83ماي 8018

تجليات النهضة ي خطاب الل ة ،وقائع مؤتمر سؤال النهضة ي الفكر واألدب والثقا ة ،جامعة جدارا ،إربد ،االردن ط8018 1
978-9957-33-260-0

 ISPNرمدك ،الموقع االلكترونيwww.alwaraq-pub.com :

حدود التمثل ي ترجمة التززم اللفظي القرآنـي ،اتـاب مـؤتمر ترجمـة البزغـة القرآنيـة بـين أسـئلة الهويـة وثقا ـة اآلخر،مختبـر ترجمـة معـاني
27

القرآن الكريم وتكامل المعارف جامعة القاضي عياض ،مرااش ،المملكة الم ربية،سلةلة الترجمة والمعر ة،عدد محكم ط8018 1

رقم اإليداع لدى المكتبة الوطنيةISBN 978-9957-70-589-3 ، 1295/4/2012:
28

29

11

الترجمــة للطفولة:رائعــة البؤســاا مترجمــة إلــى العربيــة ،ربــح أم خةــارة،الملتقى الــدولي الثــاني عشــر حــول اســتيراتجية الترجمــة ،ترجمــة ثقا ــة

األطفال ،جامعة وهران 08،03،06،ديةمبر 8018

نظرية الترجمة ما بعـد الكولونياليـة،المفهوم واإلجـراا والتجلي،النـدوة الدوليـة ـي موضـوع :المقـارنون العـرب اليـوم ،جامعـة محمـد الخـامس

الرباط82،30،أ ريل8013

نقد الترجمة الدينية:معايرة ترجمتين للتهكم ي القرآن الكريم،الملتقى الدولي الثالث عشر حول استيراتجية الترجمة:نقد الترجمات جامعة

وهران18،13،16 ،ماي 8013

تقنيــات ترجمــة الــنص الــديني إلــى الفرنةــية ،النــدوة العلميــة الدوليــة الرمــز الــديني ــي النصــوص ،مدرســة الــداتورا ،اليــة اآلداب والعلــوم

11

اإلنةانية بجامعة القيروان،تونس 11-16-،يفري 8016
www.univ-k.rnu.tn/

آليــات ومقاصــد ترجمــة التشــابه ــي القصــص القرآنــي ،اتــاب المــؤتمر الــدولي لترجمــة معــاني القــرآن الكــريم  ،مختبــر ترجمــة معــاني القــرآن
الكريم وتكامل المعارف جامعة القاضي عياض ،مرااش ،المملكة الم ربية،سلةلة الترجمة والمعر ةع3

12

ط8016-1
رقم اإليداع2-283ISBN 978-9957-70-8016-1-146:

18

آلي ــات ومقاص ــد ترجم ــة التش ــابه ــي القص ــص القرآن ــي ،الم ــؤتمر ال ــدولي الراب ــع ح ــول ال ــنص ال ــديني والترجمة:ترجم ــة القص ــص القرآن ــي

11

اإلشكاليات األسلوبية والبنيوية والداللية ،مختبر الترجمة وتكامل المعارف ،جامعة القاضي عياض مرااش ،الم رب 4-1،مارس8016

صــور التفاعــل الحضــاري ــي ترجمــة محكــي الرحلــة :خمــس رحــزت جزائريــة إلــى بــاريس :بــين التــوطين والت ري ـب المــؤتمر الــدولي لجامعــة

14

مؤتة:األدب منصة للتفاعل الحضاري،أدب الرحلة،جامعة مؤتة 8016-82-82-81،

اسم العضو :محمد باب الشيخ
/
1
اسم العضو :ريمة لعريبي
/
1
اسم العضو :فريد شحماط
/
1
اسم العضو :مهدي بولوداني
/
1

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ.د نسيمة عيالن (مسالتي) (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :د .نظيرة الكنز
1

/

اسم العضو :أ فطيمة ليتيم
1

/

اسم العضو :فتيحة بركات
1

ملتقى م اربي دولي  : 8018جماليات الوسائط ي القصيدة التفاعلية الم اربية :جماليات النص التفاعلي ،جامعة بجاية وجامعة قالمة.

اسم العضو :علي دريسي
1

/

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)
1

2

مداخلة مقدمة ي المؤتمر الدولي حول  :اللةانيات و تحليل الخطاب  ،من تنظيم الية اآلداب و العلوم اإلنةانية و االجتماعية بجامعة باجي

مختار عنابة  ،و المنعقد أيام  11-10-2نو مبر  ، 8002بعنوان  :االنةجام و االتةاق ي تبطاقة هويةت لمحمود درويش -دراسة نصية-

مداخلة مقدمة ي عاليات الملتقـى الم ـاربي األول :ت تعليميـة الل ـات  ،الرهانـات –اآل ـاق -سـبل التطـوير ت  ،مـن تنظـيم قةـم الل ـة العربيـة و

آدابها بالمراز الجامعي العربي التبةي  ،المنعقد يومي  1-6نو مبر  ، 8001بعنوان :تنحو تصور منهج متكامل ي تعليمية الل ة العربية ت

مداخلــة مقدمــة ــي المــؤتمر الــدولي حــول :منهــاع تعلــيم الل ــة العربيــة و تعلمهــا  ،االختيــارات النظريــة و ايفيــة تطبيقهــا مــن تنظــيم مراــز البحــث
1

العلمي و التقني لتطوير الل ة العربية  ،المنعقد يومي  12-11ماي  ، 8018بعنوان :قرااة ي تعليم العربية و الوسائل المقترحـة  ،ت اتـابي ـي

الل ة العربية ت-الةنة الرابعة أنموذجا-

مداخلــة مقدمــة ــي المــؤتمر الــدولي الثــاني ــي الل ويــات حــول  :المعجميــة العربيــة  :االنجــازات و اآل ــاق  ،المنعقــد بجامعــة آل البيــل  ،اليـة

4

اآلداب و العلوم اإلنةـانية بالمملكـة الهاشـمية األردنيـة أيـام  3-8-1نـو مبر  ، 8010بعنـوان  :المعجـم التـاريخي و ألفـاظ الحضـارة  ،دراسـة

داللية معجمية تأصيلية ي نماذع ألف ليلة و ليلة.
اسم العضو :وردة عشاري
19

/

1

 ياسمينة لعواشرية:اسم العضو

/

1

 جيهان روابحية:اسم العضو

/

1

Traduction et Littérature :4 الفرقة

)د بورقبي صالح (رئيس الفرقة. أ:اسم العضو

Stratégie(s) de la Traduction : LaTraduction du Discours Publicitaire » Dept de Traduction,
Faculté
Des Langues & Art, Université d’Oran (7/8/9 Mai 07).
Titre de la Communication: "Translating Advertising : Between Standardization and
Adaptation”

1

Strategie(s) de la Traduction :« Traduction du Discours Audio-Visuel » Dept de Traduction,
Faculté des Langues & Art, Université d’Oran (10/11 Mai 2008).

2

Titre de la Communication : "Film Translation : Aesthetics of Adaptation"
« Interculturalité : Enjeux pour les pays du Sud » IEPS 2008—Faculté des Lettres & Sciences
Humaines, Université de A. Mira, Bejaia : 19/20 Novembre 2008.
Titre de la Communication : "The Culture of Understanding Cultures : Amness versus
Otherness" Pub. Des Actes in INTERCULTURALITE : Enjeux Pour Les Pays Du Sud/
Colloque International : Actes, Bejaia : IEPS, ANDRU , 2009 [26-34]
« Traduction et Communication »--Faculté des Lettres, Sciences Sociales & Humaines ,
Université Badji Mokhtar, Annaba : 24/25/26 Novembre 2008. Titre de la Communication :
"Translation versus Hybridity: Between Frigidity and Fluidity"
The Fifth International Conference of the Department of English, Faculty of Letters and
Languages, University of Algiers at Bouzereah, Which was held in Algiers on 10/11/12
March 2009.

1

4

5

Title of Paper: “Be AN Other, But Be a Brother: The Cultural DisLocation in Heart of
Darkness ”
« Strategies de la Traduction / Les Métiers de la Traduction » ; Département de Traduction,
Faculté des Lettres, Langues & Arts, Université D’Oran (10/11 Mai 2009)

0

Titre de la Communication : "Ambiguity in Legal Translation"
“Linguistique et Analyse du Discours, » Faculté des Lettres, Sciences Sociales & Humaines,
Université Badji Mokhtar, Annaba (09/10/11 Novembre 2009).
Titre de la Communication : “The Narrative Variform and The Author/Narrator/Reader
Clashes : A Case Study V. Woolf’s Mrs Dalloway”

7

Tunisia, Faculty of Human and Social Sciences, Department of English, “International
Conference on
“Norms of Transgression” ( December 3-4 2009)

8

Title of Paper: “Transgression Versus Alienation: The Sense of Crisis in V. Woolf’s Mrs
Dalloway”
“Les Livres Sacrés : Stratégies de la Traduction », Faculté des Lettres, Langues et Arts,
Département
de Traduction, Ecole Doctorale de Traduction, Laboratoire: "Didactique de la Traduction &
Multilinguisme”—09/10/11mai 2010

9

20

Titre de la Communication : "The Untranslatability of The Qur’an: Moral Stances Versus
Erroneous Negotiations”
“Space and Time in Languages and Literatures,” 25/26 November 2010, Higher Institute of
Applied Studies in Humanities (ISEAH) in Kef—Tunisia.
Title: “Time Versus Space in Mrs Dalloway: The Mythopoeticalness ,” Proceedings of The
International Colloquium on Space and Time in Languages and literatures( ISEAH/KEF
25/26 November, 2010) Edited by Sondos Hamdi, Kef/Tunisia 2010.
“La Traduction dans les Entreprises,» Faculté des Lettres, Langues et Arts, Département de
Traduction, Ecole Doctorale de Traduction, Laboratoire: "Didactique de la Traduction &
Multilinguisme”—08 &09 Mai 2011

11

11

Titre de la Communication : "Translators: Between Language Qualification and Job
Requirements”
« Jeux et enjeux de l’Histoire dans les Représentations Littéraires et artistiques » ;
Département de
Français, Faculté des lettres et des Langues étrangères, Université 08 Mai 1645, Guelma—
05/06/07 Novembre 2012

12

Titre de la Communication : "Art Versus Identity : Between Authenticity and Elusive
Representation"
“La Traduction de la Culture Enfantine," Faculté des Lettres, Langues & Arts, Département de
Traduction, Ecole Doctorale de Traduction, Laboratoire : « Didactique de la Traduction &
Multilinguisme »--02/03/04 Décembre 2012

11

Titre de la Communication: "Translation of Wonder/Wonder of Translation in ‘Little Red
Riding Hood’”
“Stratégies de la Traduction/Critiques des Traductions, » Faculté des Lettres, Langues & Arts,
Département de Traduction, Ecole Doctorale de Traduction, Laboratoire : « Didactique de la
Traduction & Multilinguisme »12/13/14 Décembre 2013

14

Titre de la Communication:
“Literary Translation: Between Rendering and Transferring”.
 ذيب هاجر:اسم العضو

/

1

 بلور ليلى:اسم العضو

Border Crossing: International Conference, 22-23 March 2011. Sultan Moulay Slimane
University. Faculty of Letters and Humanities, English Department,Beni Mellal, Morocco.
Title of the paper: Border Crossing in Michael Ondaatje’s The English Patient.
International conference on The English Speaking World and the Others, April 16th-17th, 2012.
University of Mascara, Algeria.
Title of the Paper: “Cultural Dialogue Through Literature: Homi Bhabha’s Theory of
Hybridity”.
International Conference on Creating Myths as Narratives of Empowerment and
Disempowerment, March 10th-12th, 2014. Department of English, University of Jendouba,
Tunisia.
Title of the Paper: “Myth, sex, and Violence in T.S. Eliot’s Sweeney Poems”.

1

2

1

 عطية زينب:اسم العضو
1
/
 آيت زيان أمال:اسم العضو
/

1
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 الترجمة المتخصصة:5 الفرقة
) د حلومة التجاني (رئيس الفرقة:اسم العضو

 مداخلة بعنوان،8010  المملكة األردنية الهاشمية-  إربد-  جامعة جدارا-سؤال النهضة في األدب و الفكر و الثقافة
.مظاهر النهضة في السرد القرآني سورة النمل أنموذجا

1

 مداخلة بعنوان اإلستشراق،8011  الكرك المملكة األردنية الهاشمية- األدب منصة التفاعل الحضاري جامعة مؤته
.بين التعصب واالعتدال زيغريد هونكة نموذجا

2

 مداخلة بعنوان دور القرآن،8013 ندوة تكريمية لعبد القادر الفهري الفاسي جامعة محمد الخامس المملكة المغربية
الكريم في نهضة اللغة العربية
 مداخلة بعنوان أدب الرحالت و حوار،8016  أدب الرحاالت – جامعة مؤتة –األردن:األدب منصة للتفاعل الحضاري
.اآلخر

1

4

 نعيمة بوزيدي. أ:اسم العضو

 جامعووة العلوووم اإلسووالمية العالميووة، اسووهامات وسووائل االعووالم فووي المحافظووة علووى اللغووة العربيووة: عنوووان المداخلووة
.8018،األردن
 جام عة مؤ تة الممل كة، الم ظاهر االجتماع ية والع مران للم شرق العر بي في أدب الرح لة الجزا ئري:ع نوان المداخ لة
.8016، األردنية الهاشمية
 نور الهدى لخضر:اسم العضو

/

1

 محمد يسين يومبعي:اسم العضو

/

1

 مسعود شريط:اسم العضو

/

1

Traduction et contacte des langues :6 الفرقة

) نور الدين بهلول (رئيس الفرقة.د:اسم العضو
2008 : Séminaire international : Didactiques des langues et des cultures (IUFM d’Aix-en Provence. France).
« Transitivité et enseignement/apprentissage des micro-systèmes contrastifs du verbe arabe/français
».
2008 : Colloque international : Pluralité linguistique et diversité culturelle en Algérie et/ou au
Maghreb (Université de Mascara. Algérie).
Une intervention sous le titre : « L’hybridation ou le métissage linguistique ».
2008 : Colloque international : influences et enjeux des contextes plurilingues sur les textes et les
discours (ENS/ Alger. Algérie).
Une intervention sous le titre :
« Langue (s) maternelle (s) et contraintes discursives dans l’approche du texte narratif En situation de
classe».
2009 : Colloque international : Langues et analyse de discours (Univesité d’Oran. Algérie). Une
intervention sous le titre :
« Vers une didactisation du texte poétique : du mot au sens dans le texte éluardien ».
2010 : Colloque international : Langues, culture, interculturalité (Université Bel Abbes. Algérie).
Une intervention sous le titre :
« Entre langue (s) et culture (s), le poids des représentations interlinguistiques »
2010 : Séminaire international : Littérature maghrébine d’expression française : pourquoi et pour
qui écrire? (Université de Batna).
Une intervention sous le titre :

1

2

3

4

5

6
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« Imaginaire linguistique et confins patio-culturels ambivalents dans la trilogie dibienne ».
2010 : Colloque international : Tice, Nouvelle Littératies et Apprentissage en FLE en
contexte plurilingue. (Université de Ouargla).
Une intervention sous le titre :
« Quelle (s) modalité (s) d’évaluation du savoir grammatical en classe de FE ? ».
2013 : Colloque international : La didactique et son rôle dans l’enseignement des sciences et
technologie. Université de Mascara (Algérie).
Une intervention sous le titre :
« Quelle (s) stratégie (s) d’enseignement du FOS pour des universitaires de formation scientifique ou
technique ? ».
2013 : Colloque international : Discours et approche critique du texte en langue arable
(linguistique appliquée et analyse du discours), Université de Khenchela.
Une intervention sous le titre :
« Polyphonie de l’insoutenable discours passionnel dans le verbe éluardien ».

7

8

9

 علي خرباش. د:اسم العضو
2007 (mars) : Présentation « Le déficit scriptural en FLE chez les étudiants algériens inscrits en
licence de français ». Séminaire de FLE/FLS Université de Provence – IUFM d’Aix-Marseille –
1
France.
2008 (novembre) : Communication : « L’enseignement de la littérature en contexte universitaire ;
Contribution didactique pour une efficience plurilingue ». Colloque international « Influences et
enjeux en contextes plurilingues sur les textes et les discours » 18-20 novembre 2008 – Ecole
Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines – Alger et Centre de Recherche sur la
Diversité Linguistique et la Francophonie de l’Université de Rennes.

2

2009 (avril) : Communication : « Analyser un Poème de Ponge ou Comment construire une capacité
de lecture sémiotico-littéraire en classe de licence de français ». Colloque international « Langues et
analyses du discours » 28-19 avril 2009 – Faculté des lettres, des langues et des arts – Université
d’Oran.

3

2010 (avril) : Communication : « Méthodologie de recherche actuelle en DLE en Algérie ; Quels
outils spécifiques et adéquats ? ». Colloque international « Cohérence configurationelle des sujets de
mémoires et de thèses ; positionnement épistémologique et préoccupations méthodologiques » 12-13
avril 2010 – Département de français – Université de M’Sila.

4

2010 (avril) : Communication : « Méthodologie de l’enseignement-apprentissage de la culture ; les
écheveaux d’une langue doublement étrangère ». Colloque international « Langues, Cultures et
Interculturalité » 26-28 avril 2010 – Ecole Doctorale Langues de Spécialité (EDOLAS) – Université
de Sidi Bel Abbès.

5

2010 (décembre) : Communication : «Réception du texte littéraire maghrébin de langue française ;
Quel(s) construction(s) à quel(s) niveau(x) ? ». Séminaire international « La littérature maghrébine
d’expression française ; Pourquoi écrire et pour qui écris-on ? » 1er-2 décembre 2010 – Ecole
Doctorale Algéro-Française – Faculté des Lettres et des Langues – Université de Batna.

6

2011 (février) : Communication : « Procédures didactiques à visée évaluative dans l’E-A de la
langue française ; un état des lieux et des propositions ». Colloque international «TICE, Nouvelles
littéraires et apprentissage en FLE en contexte plurilingue » 20-22 février 2011 – LANADIF –
Université de Ouargla.

7

2013 (avril) : Communication : « Sémiotique descriptive pour le texte littéraire : quelle(s)
réception(s) ? ». Colloque international « Discours critique arabe contemporain, linguistique
appliquée et analyse du discours » 15-16 avril 2013 – Laboratiore Traduction et analyse de discours –
Faculté des Lettres et des Langues – Université de Khenchela.

8

2013 (avril) : Communication : « Poétique des mondes séparés dans ‘’Une enquête au pays’’ roman
picaresque de Driss Chraibi». Colloque international « Stratégies et expérience(s) scripturales chez
Amine Zaoui, Driss Chraibi et Rachid Boudjedra » 22-23 avril 2013 – Laboratoire L.SELNoM –
Faculté des Lettres et des Langues – Université de Batna.

9

2013 (mai) : Communication : « Articulations méthodologiques de l’E/A des sciences et des
technologies en L2 ; réflexions et propositions ». Colloque international « La didactique et son rôle
dans l’enseignement des sciences et des technologies » 7-8 mai 2013 – Faculté des Sciences et de la
Technologie – Université de Mascara.

10

23

 يوسف عتروز:اسم العضو
2013 (Mai) : Communication : « FOLI. FLE et CEIL : profilage d’apprenants et action didactique », Colloque
international « La didactique et son rôle dans l’enseignement des sciences et des technologies » 7-8
1
mai 2013 – Faculté des Sciences et de la Technologie – Université de Mascara.
 وفاء العارف:اسم العضو

/

1

 عايدة بن عاشور:اسم العضو

/

1

24

د) مداخالت وطنية للفرق (في سطر واحد مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا)
الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)
1

المتــرجم العربــي و المصــطلح ،ملتقــى الل ــة العربيــة و المصــطلح 80-12 ،مــاي  8008مــن تنظــيم مخبــر اللةــانيات و الل ــة العربيــة  ،جامعــة

عنابة.

2

تعليمية مهارات الل ة العربية بين االنتقاا والتكامل ،الملتقى الرابع للذخيرة الل وية  ،جامعة عنابة8004

1

نظريات الترجمة بحث ي الماهية و الممارسة  ،ملتقى الترجمة و اللةانيات  ،قةم الترجمة  ،جامعة عنابة  11-16ماي 8001

4

درس الترجمة بين التأسيس النظري والممارسة ،اليوم الدراسي حول إشكالية تدريس الترجمة،قةم الترجمةن جامعة عنابة 11أ ريل 8002

5

منهجية ترجمة النص المتخصص:النص الطبي نموذجا ،يوم دراسي حول إشكالية تدريس ل ة االختصاص قةم الترجمة ،جامعة عنابـة 80أ ريـل
8002

0

7

نظرية الفعل الترجمي :دراسة ي المفهوم واإلجراا،اليوم الدراسي حول نظرية الفعل الترجمي وتطبيقاتهـا ـي العمليـات الترجمية،جامعـة قاصـدي

مرباح ورقلة 11أ ريل 8018

مؤسةــة الترجمــة المتخصصــة،عرض منهجــي وتطبيقي،الملتقــى الــوطني حــول الترجمــة المتخصصــة ــي الجزائــر والع ــالم العربي،جامعــة عنابــة

2،10ديةمبر 8018

اسم العضو :محمد باب الشيخ
/
1
اسم العضو :ريمة لعريبي
/
1
اسم العضو :فريد شحماط
/
1
اسم العضو :مهدي بولوداني
/
1

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ.د نسيمة عيالن (مسالتي) (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :د .نظيرة الكنز
1

/

اسم العضو :أ .فطيمة ليتيم
1

/

اسم العضو :فتيحة بركات
1

ملتقى وطني :الشفوية ي رواية المهاجرون األبديون لمليكة مقدم ،8011 ،جامعة سكيكدة.

اسم العضو :علي دريسي
1

25

/

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)
1

2

1

مداخلة مقدمـة ـي الملتقـى الـوطني ت الل ـة العربيـة و المصـطلح ت  ،مـن تنظـيم مخبـر اللةـانيات و الل ـة العربيـة بجامعـة بـاجي مختـار عنابـة ،

المنعقد يومي  80-12ماي  ، 8008بعنوان تعلم المصطلح و إشكالية االصطزح اللةانيت

مداخلة مقدمة ي عاليات الملتقى الوطني األول حول  :تعليمية النحو و البزغة و العروض  ،من تنظيم قةم الل ة العربية و آدابهـا  ،بـالمراز

الجامعي الطارف  ،المنعقد أيام  12-12-11ديةمبر  ، 8008بعنوان :تتدريس النحو –دعوة للتيةير و أخرى للتكةير-

مداخلة مقدمة ي عاليات الملتقى الوطني الثالث تالـنص األدبـي و اللةـانياتت  ،مـن تنظـيم قةـم الل ـة العربيـة و آدابهـا بجامعـة بـاجي مختـار

عنابة  ،المنعقد أيام  82-81-84أ ريل  ،8006بعنوان :ت اللةانيات و النص األدبي من منظور ديدااتيكيت

مداخلة مقدمة ي عاليات الملتقى الوطني األول حول ت اللةانيات و الترجمةت  ،من تنظيم قةم الترجمة بجامعة بجامعة باجي مختـار عنابـة ،

4

5

المنعقد يومي  11-16ماي  8001بعنوان:ت عملية النقل و تجربة العرب القدامى – ألفاظ الحضارة أنموذجا-ت،

مداخلة مقدمة ي عاليات الملتقى الوطني حول :تتعليمية علوم العربيةت  ،من تنظـيم المدرسـة العليـا لتسـاتذة قةـنطينة  ،المنعقـد يـومي 6-3

ماي  ، 8011بعنوان :ت ي تحصيل ملكة الل ة العربيةت –موازنة بين كر ابن خلدون و آراا المحدثين-

مداخلـة مقدمــة ــي عاليـات الملتقــى الــوطني تتعليميـة الل ــة ــي المنظومــة التربويـة الجزائريــة بــين صـي ة غائبــة و صــي ة غالبـةت مــن تنظــيم المراــز
0

الج ــامعي ســوق أهــراس  ،معه ــد الل ــات و اآلداب  ،قة ــم الل ــة العربي ــة و آدابهــا  ،المنعق ــد يــومي  11-14أ ريــل  8018بعنــوان :ت تنميــة
المهارات الل وية بين الوسائل والتقنيات –الكتاب المدرسي ي المرحلة االبتدائية أنموذجا-
مداخلة مقدمة ي عاليات الملتقى الوطني األول حول :ت الطرائق البيداغوجية ي تدريس مواد المؤسةة اإلامالية ت  ،من تنظيم جامعة سيدي

7

بلعباس  ،الية اآلداب و العلوم اإلنةانية  ،مخبر تجديد البحث ي تعليمية الل ة العربية ي المنظومة التربويـة الجزائريـة  ،المنعقـد يـومي -86
 81أ ريل  ، 8018بعنوان  :تاألنشطة ي اتاب الل ة العربية للةنة الرابعة إامالي-دراسة تحليلية تقويمية-ت

اسم العضو :وردة عشاري
1

/

اسم العضو :ياسمينة لعواشرية
1

/

اسم العضو :جيهان روابحية
1

/

الفرقة Traduction et Littérature :4

اسم العضو :أ.د بورقبي صالح (رئيس الفرقة)
جامعة باجي مختار عنابة ،كلية اآلداب و العلوم االنسانية ،قسم الترجمة ،الملتقى الوطني األول اللسانيات و الترجمة  40و  47مايو.
1

عنوان المداخلة:

، 2335.

”“Translation Versus Interpretation: A Venture in Variations
“Multiculturalism in Post-colonial Contexts” organisé à

2

1
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Guelma les 20/21 Avril 2009
Titre de la Communication: “The Cultural Clash in the Disturbing Wilderness of Heart of
”Darkness
Université du 08 Mai 1945—Guelma Faculté de Droit, Lettres et Sciences

Sociales, Département d’Anglais The First National Conference on “De-construction/Reconstruction in Postcolonial Discourses” April 27th-28th 2011
“Deconstructing/Reconstructing the Notion of Cannibalism in Joseph
Conrad’s Heart of Darkness: The Cannibalization of Imperialism”
“Jeunes Chercheurs” 14/05/2011.Membre du Comité d’organisation. Moderator en ‘MiniPlénière de

4

Littérature.
“In Search of Effective Techniques & Strategies to Enhance the Teaching of English
Listening, Speaking, Reading & Writing Skills in Higher Education,” organise par le
Département d’Anglais les 6/7 Décembre 2011 pour une Communication Intitulée:

5

“Fertilizing the Mind Vs Mapping the Brain: The Writing Dilemma”
« La Traduction Spécialisée en Algérie et dans Le Monde Arabe », Département de
Traduction, Faculté des Lettres, Sciences Sociales & Humaines, Université Badji Mokhtar
Annaba : 09/10 Décembre 2012.

0

Titre de la Communication : “Local vs. International Legal Cultures: The Linguistic
Confrontations”
 ذيب هاجر:اسم العضو

/

1

 بلور ليلى:اسم العضو

The Second National Conference on De-construction/Re-construction in Postcolonial
Discourses, April 20th-21st, 2011. University of 8 May 1945. Faculty of Letters and Languages.
Department of English, Guelma, Algeria.

1

Title of the Paper: “Hybridity and the Reconstruction of Identity in Michael Ondaatje’s The
English Patient”.
Seminar on Recent critical theories in English Literature,17th-19th May,2011. University of
Bouzareah, . Faculty of Letters and Languages, Department of English, Bouzareah, Algiers.

2

Title of the Paper: “Impersonality and the reader in T.S. Eliot’s Criticism”.
National Conference on EFL Course Design and Implementation Within the LMD System,
December 11th -12th, 2011. University of Mohamed Khider, Faculty of Letters and Foreign
Languages, Department of Letters and Foreign Languages, Biskra, Algeria.
Title of the Paper: “The Literary Text Wants Readers, not Readings: The Implications of Louis
Rosenblatt’s Transaction Theory in the Literature Class”.
National Conference on Linguistics and the novel, February 22-23, 2012. University of Kasdi
Marbah, Faculty of Letters and Languages, Department of Language and Arabic Literature,
Algeria. Title of the Paper: “The Liminality of Meaning”.
National Conference on Language Planning in Algeria, December 3rd-5th, 2012. Tizi Ouzou
University, Algeria.
Title of the Paper: Linguistic Imperialism, Multilingualism, and Language Planning in Algeria.

1

4

5

 عطية زينب:اسم العضو
/

1

 آيت زيان أمال:اسم العضو
/

1
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الفرقة  :5الترجمة المتخصصة
اسم العضو :د حلومة التجاني (رئيس الفرقة)
1

2

1

4

5

0

ترجمة الخطاب اإلشهاري جامعة وهران  ، 8001مداخلة بعنوان  :األبعاد األخزقية ي الوصزت االشهارية دانون دانل أنموذجـا مقاربـة
ي الضوا المناهج الحديثة.
ترجمة الخطاب الةمعي البصري جامعة وهران  ، 8002مداخلة بعنوان :حدود الترجمة الةمعية البصرية تقرااة ـي ثزثـة مشـاهد سـمعية
بصرية.
الترجمة و التواصل جامعة باجي مختار عنابة  ، 8002مداخلة بعنوان :جدوى الترجمة و صدمة اآلخر.
إستيراتجية الترجمة مهن الترجمة جامعـة وهـران  8002مداخلـة بعنـوان ،واقـع التأهيـل الجـامعي لطلبـة قةـم الترجمةتبجامعـة الجزائـرت
انطزقا من تدريس الل ة العربية.
استيراتجية الترجمة  :ترجمة الكتب المقدسة جامعة وهران  ، 8010مداخلة بعنوان :ترجمة معاني القرآن :الكيفية و الهدف.
استيراتجية الترجمة  :الترجمة ي المؤسةات جامعـة وهـران  ،8011مداخلـة بعنـوان :واقـع الترجمـة مـن التأهيـل الجـامعي إلـى التأهيـل
المهني.

7

استيراتجية الترجمة  :ترجمة ثقا ة الطفل جامعة وهران  ، 8018مداخلة بعنوان  :إشكالية الخطاب و ترجمته ي أ زم الكرتون.

8

استيراتجية الترجمة  :نقد الترجمات األدبية جامعة وهران  ،8013مداخلة بعنوان :الترجمة األدبية و نقدها.

اسم العضو :نعيمة بوزيدي
1

صورة اآلخر ي الرواية الجزائرية مرزاق بقطاش أنموجا  /القصص القرآني وأثر ي أدب الطفل أدب القصة ،جامعة البليدة .8013

2

إسهامات الدراسات القرآنية ي إثراا البحث النقدي األدبي والل وي  ،جامعة يحي ارس  ،المدية .8013

اسم العضو :نور الهدى لخضر
1

/

اسم العضو :محمد يسين يومبعي
جامعة الوادي Le role de l’orientation préalable des étudiants au system LMD.2344
1
جامعة الوادي Society’s impact on the student and the role of University.2342
2
اسم العضو :مسعود شريط
1

/

الفرقة Traduction et contacte des langues :6

اسم العضو:د .نور الدين بهلول (رئيس الفرقة)
2013 : Colloque national : Voi (x) es de la littérature algérienne des années 90 à nos jours, Université

1

de M’SILA .
Une intervention sous le titre :
« Une approche du métadiscours polyphonique dans la pièce théâtrale de Noureddine ABBA - Une si
grande espérance - ».

اسم العضو :د .علي خرباش
2007 (mai) : Communication : « Des analyses descriptives aux méthodes traductrices ; Conception
d’une traductibilité textuelle » 1er Colloque national sur la traduction et la linguistique – 14-15 mai
1
2007
– Département de traduction – Université d’Annaba.
2
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2013 (avril) : Communication : « Nouveaux discours et enjeu essentiel dans le roman algérien des
années 90 ». Colloque national « Voi(x)es de la littérature algérienne des années 90 à nos jours » 29-

30 avril 2013 – Département des lettres et lange française – Faculté des Lettres et des Langues –
Université de M’Sila.
 يوسف عتروز:اسم العضو
2013 (Avril) : Communication : « ce que le ‘ jour’ et la ‘nuit’ doivent aux autre. Quelques notes de lecture
autour des références mythologiques exploitées par Yasmina Khadra. », Colloque national : « Voi(x)es de

la littérature algérienne des années 90 à nos jours » 29-30 avril 2013 – Département des lettres et
lange française – Faculté des Lettres et des Langues – Université de M’Sila.

1

 وفاء العارف:اسم العضو

/

1

 عايدة بن عاشور:اسم العضو

/

1
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هو) المؤلفات أو المساهمة في إعداد مؤلف
الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)

تعليمية الترجمة،علم الكتب الحديث ،إربد ،األردن ،ط8002، 1
1

ردم ISBN 978-99-57-70-146-8:
دراسات الترجمة،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،عمان ،األردن ،ط8013- 1

2

ردم ISBN 978-9957-02-454-3:
البريد االلكترونيwww.majdalawibooks.com:
تدريس الترجمة ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،عمان ،األردن ،ط8013- 1

1

ردم ISBN 978-9957-02-455-0:
البريد االلكترونيwww.majdalawibooks.com:
اتاب مشترك :دراسات ي الترجمة وآلياتها المعر ية ،دار انوز المعر ة ،عمان األردن.8016 ،

4

5

البريد االلكترونيwww.darkonoz.com :
اتاب مشترك ي دراسات الترجمة :ترجمة ثقا ة األطفال ،وهران ،8016 ،ردم 212-2241-16-622-1:

اسم العضو :محمد باب الشيخ
/
1
اسم العضو :ريمة لعريبي
/
1
اسم العضو :فريد شحماط
/
1
اسم العضو :مهدي بولوداني
/
1

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ.د نسيمة عيالن (مسالتي) (رئيس الفرقة)

أســطورة بيجمــاليون ــي المةــرح عنــد برنــارد شــو وجــان جــاك روســو وتو يــق الحكــيم /دراســة مقارنــة ،وزارة الثقا ــة والشــباب وتنميــة المجتمــع،
1

اإلمارات العربية المتحدة ،ط.8018 ،1
ردم ISBN 212-2262-01-112-1 :

اسم العضو :د .نظيرة الكنز
1

/

اسم العضو :أ .فطيمة ليتيم
1

/

اسم العضو :فتيحة بركات
30

/

1

اسم العضو :علي دريسي
1

/

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)

/

1

اسم العضو :وردة عشاري
1

/

اسم العضو :ياسمينة لعواشرية

/

1

اسم العضو :جيهان روابحية

/

1

الفرقة Traduction et Littérature :4

اسم العضو :أ.د بورقبي صالح (رئيس الفرقة)

/

1

اسم العضو :ذيب هاجر

/

1

اسم العضو :بلور ليلى
/

1

اسم العضو :عطية زينب
1
/
اسم العضو :آيت زيان أمال
1

/

الفرقة  :5الترجمة المتخصصة
اسم العضو :د حلومة التجاني (رئيس الفرقة)

/

1

اسم العضو :أ .نعيمة بوزيدي
/
1
اسم العضو :نور الهدى لخضر
ترجمة اتاب  - La paralittératureمخبر الل ة العربية عنابة من  2119إلى 2111
1
اسم العضو :محمد يسين يومبعي
/
1

اسم العضو :مشعود شريط
1
31

/

الفرقة Traduction et contacte des langues :6

اسم العضو:د .نور الدين بهلول (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :د .علي خرباش
1

/

اسم العضو :يوسف عتروز
1

/

اسم العضو :وفاء العارف
1

/

اسم العضو :عايدة بن عاشور
1

32

/

ي) براءات اختراع
الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :محمد باب الشيخ
/
1
اسم العضو :ريمة لعريبي
/
1
اسم العضو :فريد شحماط
/
1
اسم العضو :مهدي بولوداني
/
1

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ.د نسيمة عيالن (مسالتي) (رئيس الفرقة)

/

1

اسم العضو :د .نظيرة الكنز
1

/

اسم العضو :أ فطيمة ليتيم
1

/

اسم العضو :فتيحة بركات

/

1

اسم العضو :علي دريسي
1

/

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :وردة عشاري
1
اسم العضو :ياسمينة لعواشرية
/

1

/

اسم العضو :جيهان روابحية
/ 1
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الفرقة Traduction et Littérature :4

اسم العضو :أ.د بورقبي صالح (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :ذيب هاجر
1

/

اسم العضو :بلور ليلى
1

/

اسم العضو :عطية زينب
1
/
اسم العضو :آيت زيان أمال
1

/

الفرقة  :5الترجمة المتخصصة
اسم العضو :د حلومة التجاني (رئيس الفرقة)

اسم العضو :نعيمة بوزيدي
اسم العضو :نور الهدى لخضر

اسم العضو :محمد يسين يومبعي
اسم العضو :مسعود شريط

الفرقة Traduction et contacte des langues :6

اسم العضو:د .نور الدين بهلول (رئيس الفرقة)
1

/

اسم العضو :د .علي خرباش
1

/

اسم العضو :يوسف عتروز
1

/

اسم العضو :وفاء العارف
1

/

اسم العضو :عايدة بن عاشور
1

34

/

ن) خبرات في مشاريع أو برامج بحث
الفرقة  :1الترجمة وصناعة المعاجم
اسم العضو :أ.د سعيدة كحيل (بليردوح) (رئيس الفرقة)
عنوان البرنامج)(PNR,AUF, CRDI, UE ,

السنة

المؤسسة

مةؤولة مشروع بحث ،cnepru :المشروع  :معجم تحليلي لمصطلحات علم
الترجمة

الرمزU00201120080010:
مةؤولة مشروع بحث ،PNR :المشروع :دليل بيبليوغرا ي لتعمال األدبية
اإلبداعية المترجمة من وإلى الل ة العربية.

الرمز،Traduction U23 /1908 :
ي إطار برنامج البحث ي الترجمة 86 :رقم العقد16 :
عضو مشروع بحث ،cnepru:المشروع :
Traduction du livre 100 Fiches pour comprendre
la linguistique
الرمزU2301/26/2005 :
عضو مشروع بحث ، cnepru:المشروع :الشعر ي الم رب األوسط على عهدبني زيان دراسة ي أغراض الشعر ومعانيه وأشكاله واتجاهاته وخصائصه الفنية
الرمز.U231/202005/ 260-403:

الفرقة  :2الترجمة األدبية
اسم العضو :أ .فتيحة بركات
عنوان البرنامج)(PNR,AUF, CRDI, UE ,

ترجمة قاموس المةرح إلى الل ة العربية
Dictionnaire du théâtre, termes et concepts de l’analyse
théâtrale de PatrisPavis.
الرمزU00201120140149 :
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السنة

المؤسسة

الفرقة  :1إعداد وترجمة المعاجم
اسم العضو :د .سليمة بونعيجة راشدي (رئيس الفرقة)
عنوان البرنامج)(PNR,AUF, CRDI, UE ,

السنة

المؤسسة

ترجمة اتاب :
100 Fiches pour comprendre la linguistique

8001

جامعة باجي مختار عنابة

42301/26/2005

معجم تحليلي لمصطلحات الترجمة
044240024404404

8002

الكتابة الةردية للطفل ي الجزائر دراسة ي التأصيل و التحليل
402210200224

جامعة باجي مختار عنابة

جامعة باجي مختار عنابة

الفرقة  :5الترجمة المتخصصة
اسم العضو :د حلومة التجاني (رئيس الفرقة)
عنوان البرنامج)(PNR,AUF, CRDI, UE ,

السنة

Dictionnaire de la flore Algerienne en arabe populaire en
bérbere et en Arabiyya' a l'usage des enfants

8002

جامعة الجزائر

2010

جامعة عنابة

U0012008005

دليل ببلوغرا ي لتعمال اإلبداعية المترجمة من و إلى الل ة العربية.
u23/1908/20

ر) هل نظمتم للجمهور (صغارا و كبار)
أ) ملتقيات
ب) زيارات علمية
ج) تظاهرات علمية
د) قوافل علمية
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المؤسسة

نعم

ال

 .2.4تكوينات ذات صلة بمواضيع بحث المخبر
أ )2مذكرات ماجستير تم مناقشتها
الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

1

هشام بوقدح

جوان 8002
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

2

لمياء شنوف

جويلية 8002
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

3

آمال آيت زيان

جوان 8002
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

4

ريمة لعريبي

جويلية 8002
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

5

محمد يسن يومبعي

جويلية 8010
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

6

فريد شحماط

جوان 8018
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

7

محمد باب الشيخ

نوفمبر 8013
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

8

صورية بوريو

جوان 8016
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

9

فاطمة الزهراء
بوزيدي

ماي 8016
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

11

الزهراء بورزق

ماي 8016
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

11

أسماء بن مجدوب

جوان 8016
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

عنوان المذكرة

1

ليلى بلور

2343/33/42
جامعة عنابة

أ.د صالح بورقبي

“Trauma Versus Artistic Creation: A Dialogic
”’Study in T. S. Eliot’s ‘The Waste Land

2

هدى بوحجار

2344/30/23
جامعة عنابة

أ.د صالح بورقبي

“The Image of Woman in V. Woolf’s To
The Lighthouse : Between Patriarchal
”Constraints and Modernity.

3

سهام قتاتلية

2344/30/23
جامعة عنابة

أ.د صالح بورقبي

“Spatiality and Temporality in Katherine
”Mansfield’s Short Stories.

4

رزيقة براوي

2344/34/30

أ.د صالح بورقبي

“The Detective Story: Detecting the Genre’s

عنوان المذكرة

مختصر URL
أو طبعة pdf

ترجمة المتززمات اللفظية ،الربع األول من القرآن الكريم
أنموذجا دراسة تحليلية نقدية

االتةاق واالنةجام ي رواية تسمرقند تألمين معلوف
ببترجمتها إلى العربية،دراسة تحليلية نقدية.
نقل المزمح الدينية والشعبية إلى الفرنةية،رواية زقاق المدق
لنجيب محفوظ أنموذجا ،دراسة تحليلية نقدية

ترجمة التعابير المجازية ي النصوص العامية ي منطقة
جيجل،اتاب يليب مارسيه أنموذجا.

تجليات نظرية تسكوبوس ي الترجمةت على النصوص الموازية
ي الشروق ولوموند دراسة تحليلية نقدية

ترجمة الةخرية ي الخطاب القرآني،دراسة تحليلية نقدية

لترجمتي اازيمرسكي إلى الفرنةية ويوسف علي إلى اإلنجليزية
تقويم الترجمة األدبية :مراجعة محمد ساري لرواية مال
حداد.

تعليمية ترجمة النصوص ،دراسةتحليلية تقويمية
جمالية تلقي الترجمة األدبية:رواية وضى الحواس ألحزم

مةت انمي وترجمة  France Meyerإلى الفرنةية أنموذجا
حدود التمثل والتأويل ي ترجمة كر ما بعد االستعمار،
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دراسة تحليلية مقارنة لكتاب Les damnes de la terre

مترجما إلى العربية

المشكزت الثقا ية ي الترجمة الةياحية ,ترجمة الدليل
الرسمي الةياحي للجزائر

مختصر URL
أو طبعة pdf

Tenets of Edgar Allen Poe’s Stories”

جامعة عنابة

“The Dual Identity in Kate Chopin’s The
Awakening: Social Challenge Versus SelfDiscovery”

د صالح بورقبي.أ

2342/44/32
جامعة عنابة

عائسة بية سماش

5

“Anthony Burgess A Clockwork Orange as
a Science Fiction Novel: Between Utopia
and Disillusionment”

د صالح بورقبي.أ

2343/30/25
جامعة عنابة

صورية شيحي

6

: “The War Pathos in William Golding’s
Lord of the Flies: Innocence Versus
Culpability”

د صالح بورقبي.أ

2343/37/42
جامعة عنابة

مريم بهلول

7

“The Apocalyptic Vision in the Romantic
Postmodern World of Kurt Vonnegut’s
Fiction

د صالح بورقبي.أ

2340/30/35
جامعة عنابة

مريم بورقعة

8

د صالح بورقبي.أ

2340/30/42
جامعة عنابة

زليخة ستيتي

9

د صالح بورقبي.أ

2340/30/32
جامعة عنابة

سميرة بوحاليس

11

“Solipsism Versus Ethics in Iris Murdoch’s
The Bell and A Fairly Honourable Defeat “

د صالح بورقبي.أ

2340/30/35
جامعة عنابة

مريم شبل

11

“Female Identity in Postmodern Gothic
Fiction: A Case Study: Angela Carter’s The
Bloody Chamber and Other Stories”

د صالح بورقبي.أ

2340/30/42
جامعة عنابة

هدى بورصاص

12

“Ageing and the Female Search of SelfIdentity in Doris Lessing’s The Summer
Before the Dark and Love, To Gain”

د صالح بورقبي.أ

2340/30/42
جامعة عنابة

وردة عباسي

13

د صالح بورقبي.أ

2343/35/32
جامعة بسكرة

قوفي محمد

14

“The Puritanical Dimensions in The Scarlet
Letter: Moral Demands Versus Individual
Needs”

د صالح بورقبي.أ

2342/35/35
جامعة بسكرة

إيمان كحول

15

“The Rewritings of Joseph Conrad’s Heart
of Darkness Aurae in E. M. Forster’s A
Passage to India : A Comparative Study »

د صالح بورقبي.أ

2343/35/35
جامعة بسكرة

ناصر عبد العزيز

16

“Cultural Convervatism Versus Individual
Responses in Pearl
Buck’s East Wind: West Wind (1931), The
Good Earth (1932) and Sons (1933)”
“The Psychodrama of Hysteria in the Gothic
Story: A Case Study Edgar Allan Poe’s
Selected Tales”

“Social Conformity and the Quest for
Identity :
A Comparative Study between Theodore
Dreiser’s An American
Tragedy and Richard Wright’s Native Son”

38

URL مختصر
pdf أو طبعة

المقرر

تاريخ ومكان
المناقشة

اسم ولقب الطالب

الرقم

حلومة التجاني

8016/01/11
جامعة
8الجزائر

توفيق مناني

1

المقرر

تاريخ ومكان
المناقشة

اسم ولقب الطالب

الرقم

Pour une approche communicative dans
l’enseignement/apprentissage du FLE en
contexte algérien :
Cas des apprenants de 3ème A.S

 نور الدين بهلول.د

2013/2012
جامعة عنابة

سعيدة بوعشة

1

Etude de la complémentation dans le
système du français et sa didactisation en
situation d’enseignement/apprentissage : le
cas d’apprenants de la 4ème année du cycle
moyen

 نور الدين بهلول.د

2013/2012
جامعة عنابة

ماجدة بن يوب

2

Aménagement linguistique et impact (s) sur
l’enseignement du français

 نور الدين بهلول.د

2013/2012
جامعة عنابة

نزار محمد كريم

3

Approche contrastive du phénomène de la
variation linguistique dans le système du
français et l’arabe dialectal

 نور الدين بهلول.د

2013/2012
جامعة عنابة

أحمد دزيري

4

La féminisation des noms de métiers,
grades, titres et fonctions en français : état
des lieu en Algérie

 نور الدين بهلول.د

2013/2012
جامعة عنابة

رندة بودرة

5

Etude des contraintes de la cohésion verbale
dans les textes narratifs de FLE : le cas
d’apprenants de la 1ère année secondaire

 نور الدين بهلول.د

2014/2013
جامعة عنابة

منيرة قسطل

6

Rôle et place du débat dans l’installation
d’une compétence de l’oral en classe ed FLE
: cas des élèves de 3ème année secondaire

 نور الدين بهلول.د

2014/2013
جامعة عنابة

سامية بوحادب

7

La pédagogie de projet comme pratique de
classe dans le développement de la notion de
citoyenneté au cycle moyen « cas de
quatrième année moyenne »

 نور الدين بهلول.د

2014/2013
جامعة عنابة

سليمة بوزهوان

8

Le jeu de rôle, un outil de médiation dans
l’installation d’une compétence de l’oral
chez des apprenants de 4ème année
moyenne de FLE

 نور الدين بهلول.د

2014/2013
جامعة عنابة

محمد نار

9

عنوان المذكرة

أثر النظريات الداللية ي تدريس الل ة العربية – اتاب الثالثة
ثانوي لل ة العربية و آدابها

URL مختصر
pdf أو طبعة

عنوان المذكرة
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أ )1مذكرات ماستير تم مناقشتها
الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

1

عبد الغني بن
صولة

جوان 8018
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

2

فريدة مرايحية
حنان غماري

جوان 8018
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

3

فاطمة الزهراء
سليماني
أسماء بوعديلة

جوان 8013
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

سامية شطي
حميدة عبيدي

جوان 8013
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

عنوان المذكرة

1

نور اإليمان عالم

سليمة بونعيجة
راشدي

استثمار ألف ليلة و ليلة ي صناعة المعجم الةياحي

2

بسمة قرقار

سليمة بونعيجة
راشدي

آليات النقل والترجمة ي المعجم الموحد لمصطلحات
اللةانيات إنجليزي  ،رنةي ،عربي

تأثير التعدد الل وي ي ااتةاب الل ة العربية الفصحى :دراسة
وصفية ميدانية

إشكالية ترجمة المصطلح المتخصص ي معجم علم الل ة
التطبيقي لمحمد الخولي :دراسة وصفية تحليلية تطبيقية

تشاال خطاب الل ة والصورة ي إعداد الدليل الةياحي ي
الجزائر :دراسة سيميائية

متوسط أنموذجا

المقاربية النصية و أثرها ي بناا الكتاب المدرسي – المرحلة

3

أميرة بوشليط

8016/04/12
جامعة باجي
مختار عنابة

الثانوية أنموذجا  -دراسة تقويمية

الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

عنوان المذكرة

1

فتيحة بوكتاب

8018/11/16
جامعة
الجزائر8

حلومة التجاني

2

دليلة زروق

8016/4/12
جامعة
الجزائر8

حلومة التجاني

3

سالف جاب هللا

8016/4/81
جامعة
الجزائر8

حلومة التجاني

4

نورة لوز
حنان جليدي

8018
جامعة البليدة

نعيمة بوزيدي

دليلة لخضاري
بحير عائشة
عبد الرزاق
بلخيري

8013
جامعة البليدة
8016
جامعة البليدة

نعيمة بوزيدي

حاشية على شرح ديباجة المصباح ليعقوب بن علي البروسوي

نعيمة بوزيدي

البنية الزمنية ي رواية سفاية الموسم لـ محمد مفزح

6

مختصر URL
أو طبعة pdf

تعليمية النصوص على ضوا المقاربية بالكفااات الةنة الثالثة

سليمة بونعيجة
راشدي

5
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8016/04/11
جامعة باجي
مختار عنابة
8016/04/88
جامعة باجي
باجي مختار
عنابة

عنوان المذكرة

مختصر URL
أو طبعة pdf

الظاهر و الباطن ي قصيدة أغالب ي الشوق ألبي الطيب
المتنبي

سيميائية العنونة ي المجموعة القصصية رحلة البنات إلى النار
لعز الدين جزوجي

الموت ي رواية القزع المتآالة لمحمد ساري
البنى األسلوبية عند أمل دنقل البكاا بين يدي زرقاا اليمامة
نموذجا

مختصر URL
أو طبعة pdf

الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

عنوان المذكرة

1

فاطمة الزهراء بن
عاشور

8016/8013

د .نور الدين بهلول

Etude descriptive des formes
prépositionnelles contrastées du verbe
arabe/français :
عاى  -فې  -إلى le cas de à-au-dans-chez /

2

وسيلة كيراتي

8016/8013

د .نور الدين بهلول

Un regard croisé sur les modalités de
l’évaluation et son implication didactique
dans le manuel scolaire de la 4ème année du
cycle moyen

3

سهام بهلول

8016/8013

د .نور الدين بهلول

Etude de l’expression complétive et son
implication didactique chez des apprenants
de la 4ème année du cycle moyen

مختصر URL
أو طبعة pdf

ب) رسالة دكتوراه
الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

1

سعيدة زيغد

جوان 8018
جامعة عنابة

أ.د سعيدة كحيل

عنوان الرسالة

مختصر URL
أو طبعة pdf

استثمار نظرية النحو الوظيفي ي تحليل الخطاب الحواري
نماذع من مةرح تو يق الحكيم

ج) رسالة دكتوراه دولة
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الرقم

اسم ولقب الطالب

تاريخ ومكان
المناقشة

المقرر

عنوان الرسالة

مختصر URL
أو طبعة pdf

1

/

/

/

/

/

:البحث

 تثمينات أخرى لنشاطات.1 .
تقديم خدمات
 طبيعة النشاط.أ
 المستفيد.ب
3

 دج11  المبلغ في.ج
نشاطات أخرى
..... .د
...... .هـ
تظاهرات علمية
 ملتقيات.و
.......... .م
 محاضرات وطنية.ن
محاضرات دولية
برمجيات
 علمية.ي
 للتسيير.ر

 المعدات العلمية المقتناة.5

) وصف التجهيزات العلمية الرئيسية المتوافرة في حالة السير.1 .2
Equipement

Désignation

Micro portable

HP Probook 450 G1

Imprimante laser

LBP 6020

Climatiseur

12000 BTU

Réfrigérateur

Starlight MRF140

Micro de bureau

HP Intel

Imprimante

Canon LBP 3010

Scanner

Epson Perfection V33

Onduleur

Eaton 600 VA

Photocopieur

Canon IR2420

Micro portable

HP Pavillon DV7 Intel

Micro portable

Mini Intel Atom N 455

Portable

HP Pavillon G6 1162

Photocopieur

Mita Kyocera180A4A3

Scanner

HP Sanjet G 2410

Imprimante

Epson Acu Laser CX

Micro de bureau

HP Intel Dual Core

Imprimante

Laser Canon LBP 3010

Photocopieur

Canon IR 2420

Table de réunion

8 places Importation

Chaise pour table
Eléments de rangement métallique

/
Rayonnage

Table Informatique

/

Chaise opérateur

/

Armoire métallique pleine

/

Table

Pour micro

Ensemble de bureau

1.60 avec retour et caisson mobile+armoire3portes

Fauteuil

/

Table basse

/
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Pour photocopieur

Table

HP250

PC Portable

Laser noir Canon LBP6020

Imprimante

 ).2 .2وصف التجهيزات العلمية المقتناة حديثا تحت الضمان
الرقم

التكلفة

التعيين

 ).3 .2حالة استهالك ميزانية التسيير حسب الفصل
الفصل أو العنوان
 .11 .34تعويض التكاليف
 .12 .34عتاد و أثاث
 .13 .34التموين
 .14 .34أعباء ملحقة
 .11 .34حضيرة سيارات
المجموع :

المستهلك

 %.....مستهلك
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المتبقي

تعليقات حرة بخصوص إبداء الرأي حول النموذج  /مالحظات أو اقتراحات
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الجامعة  /المركز الجامعي ……………………………………………………………………………………………….….............. :
الكلية…………………………………………………………………………………............……………………………………………. :
المخبر …………………………………………………………………………………………………………………………………....... :

محضر إجتماع رؤساء فرق المخبر

الموضوع  :حصيلة  1023/1021/1022لنشاطات المخبر
.......................................................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................................
.
( ...........................................................................................تحرير حــــر)
.......................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................................................
.

حرر في  ................................ .بــ................................:
إسم و لقب المدير مع اإلمضاء و الختم
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اسم و لقب رئيس الفرقة : 34

التوقيع:

اسم و لقب رئيس الفرقة : 32

التوقيع:

اسم و لقب رئيس الفرقة : 33

التوقيع:

اسم و لقب رئيس الفرقة : 30

التوقيع:

اسم و لقب رئيس الفرقة : 37

التوقيع:

نسخة من محضر إجتماع المجلس العلمي للمؤسسة
المتعلق بدراسة حصيلة  8013-8018-8011للمخبر المسمى:
.........................................................................
طبقا للمادة للفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم  243-99 /المؤرخ في  21رجب  1421الموفق لـ  31أكتوبر 1999
المنشئ والمنظم ألداء اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي

الرأي و التأشيرة
اسم المخبر (إجباري)……………………………………………………………………………………………………………………………….. :
تأشيرة مدير المخبر
التاريخ :

رأي المجلس العلمي للكلية :

التاريخ :

رأي رئيس مؤسسة اإللحاق :
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اإلمضاء:

تأشيرة المجلس العلمي للكلية :

اإلمضاء:

تأشيرة رئيس مؤسسة اإللحاق :

