
 

 الملتقيات:

م2018هـ/ 1439برنامج الملتقى العلمي األول لمركز بحوث كلية اللغات: اللسانيات والترجمة   

عمله وجهة المحاضر المكان  م الورقة العلمية التوقيت الفئة المستهدفة 

10:30 -9الجلسة العلمية األولى   

 PR. Christiane-Marque PUCHEUX مسرح كلية اللغات

مارك كريستيان د.أ  

فرنسا-السوربون،باريس جامعة -بوشو  

 جامعة -المشارك التطبيقية اللغويات أستاذ

سعود الملك  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

9:00- 9:30  La traduction des euphémismes : problème de 

langue ou de  Culture? 

The translation of euphemism: problem of 

language or culture? 

1 

اللغات كلية مسرح هللا عبد بن إيمان. د   

 ميرةاأل جامعة ،اللغات كلية الترجمة قسم

الرحمن عبد بنت نورة  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

9:30- 10:00  Les médias dans le discours: spécificités et 

pratiques langagières. 

The Media in discourse :Characteristics and 

Language Practices 
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اللغات كلية مسرح الوردني أحمد محمد د.أ   

السعودية العربية المملكة اإلمام، جامعة  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

10-10:30  Traduire et trahir- mon expérience avec le 

dictionnaire de Greimas et Courtès Translation 

and betraying :my experience of translating 

The Dictionary of Greimas and Courtès 
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12-11الجلسة العلمية الثانية   

اللغات كلية مسرح الطهراوي أمينة. د   

 ميرةاأل جامعة ،اللغات كلية الترجمة قسم

عبدالرحمن بنت نورة  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

10:30 -11 الترجمة في التقييم   

Assessment in Translation 
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اللغات كلية مسرح  د. هنري العويس 

لبنان -اللبنانية الجامعة  

Saint Joseph’s University 

 

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

11- 11:30 والترجمة اللغة بين الحدود ترسيم   

Border Demarcation between language and 

Translation 
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اللغات كلية مسرح العزب أمير. د   

مصر المنصورة جامعة ،اآلداب كلية  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

11:30 -12  Some Linguistic Issues of Translating Children’s 

Literature: A Pragmatic Approach 
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12.30-13 البحثي المعرض  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2020هـ /1442وتحديات لعام  اتجاهات: والترجمة الثاني اللسانيات ملتقى  

 

عمله وجهة المحاضر المكان  م الورقة العلمية التوقيت الفئة المستهدفة 

 8:15-8االفتتاحية 

 بنت عويض المطيريكلمة عميدة كلية اللغات د. مشاعل 

 كلمة مديرة مركز بحوث كلية اللغات د. أفنان بنت مقرن المقرن

      8:30-8:15 الجلسة األولى

                المحور األول: دور التخصصات اإلنسانية في العصر الحديث

 

ويليس مارتن البرفسور برنامج زوم  

 جامعة – األدب اإلنجليزي أستاذ
المتحدة بالمملكة كارديف  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

8:15- 8:30  The Role of Humanities in our Scientific World 
1 



9:25 -8:35 الثانية الجلسة  

االتجاهات الحديثة في اللسانيات: الثاني المحور  

زوم برنامج اليوسف سليمان ابن هشام. د   

 التطبيقية اللغويات أستاذ
سعود الملك جامعة -المشارك  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

8:35- 8:50  An Introduction to Systemic Functional 
Linguistics 
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زوم برنامج الشعالن فهد بنت أ.ريم   

 الملك بجامعة دكتوراه طالبة
 سعود

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

8:52- 9:7  Applying Systemic Functional Linguistics Text 
Analysis for English-Arabic Translator Education 
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زوم برنامج المقرن مقرن بنت أفنان. د   

 المساعد التطبيقية اللغويات أستاذ
 عبد بنت نورة األميرة جامعة –

 الرحمن

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

9:9- 9:26  “World Englishes: Trends and Varieties” 
4 



10:15-9:28الجلسة الثالثة   

عليها التغلب وسبل المترجمين تواجه التي المحور الثالث: التحديات    

زوم برنامج الجمل فتوح بنت منى. د   

 - المشارك الصينية اللغة أستاذ
نورة األميرة جامعة  

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

9:28- 9:43 العربية اللغة الى الصينية األمثال ترجمة إشكاليات   5 

زوم برنامج قنديل حسن بنت رنا. د   

 – المشارك الفرنسية اللغة أستاذ
 عبد بنت نورة األميرة جامعة

 الرحمن

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

9:45-10  وسبل األجنبية اللغة لمتعلمي الترجمة مهارات تحديات 
اللغات لتعليم المشترك األوروبي لإلطار وفقا تطويرها  
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زوم برنامج  أبو رفعت بنت هدير.أ.د 
 النجاة

أستاذ اللغة االنجليزية 
جامعة األمير  -والترجمة

 سلطان

 

التعليمية الهيئة أعضاء  

العليا المستويات طالبات  

10:00- 10:15  Translation and the Creation of the Future; 
Training SMART Translators 
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