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"المصطلح والترجمة : " الجلسة العلمّیة الخامسة 

رئیسة الجلسة األستاذة منیة الحّمامي

"أزمة المصطلح بین الحقیقة واالفتعال: "یداألستاذ عبد اللطیف عب
                   :األستاذة خدیجة النقبي

« Traduisiblité et stratégies de traduction »

"أسئلة المترجم في المصطلح الھدف : "األستاذ أیمن الجمعاوي

نقــــــــــــــــــــاش

استراحة

"مّیة الترجمة تعلی: " الجلسة العلمّیة الّسادسة 

رئیس الجلسة السّید عبد اللطیف عبید 

"تعلیمیة الترجمة بین الّسؤال والجواب: " إبراھیم شّمام 

    :أحالم سالمي مھني 
« Teaching legal translation : challenges and solutions »

نقـــــــــــــــــاش

:كلمة االختتام 

للدراسات األدبّیة  العاليس مدیرة المعھد عّبا رفیقة العمري :األستاذة 
جامعة تونس  -واإلنسانیة  

09.30 – 11.50

09.30 – 09.50
09.50 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 12.30

11.10 – 11.30

11.30 – 11.50

11.50 – 12.10

12.10 – 12.30

: الجلسة اإلفتتاحّیة
 المدیر العام للمركز الوطني للترجمةكلمة السّید محّمد محجوب

 للدراسات  العاليمدیرة المعھد عّباس رفیقة العمري كلمة السّیدة
جامعة تونس -واإلنسانیة األدبّیة 

"المقاربات والتأسیس الّنظري: " الجلسة العلمّیة األولى 

األستاذ الباجي القّمرتي : رئیس الجلسة 

"استراتیجیات التلقي واإلنتاج في فعل الترجمة: "منیة الحّمامي األستاذة
"معاییر الّتقییم في الترجمة بین اللزوم والجواز: "األستاذ عادل بن نصر
نقــــــــــــــــــــــــاش

استراحة

"استراتیجیات الفعل الترجمي : " الجلسة العلمّیة الثانیة

نيالمروا أحمـداألستاذ : رئیس الجلسة

نظریة النحو . حاجة المترجم إلى التكوین اللساني: "األستاذة راضیة عبید كشو
"المعجم وطبقات األشیاء سبیال

Translation training in Tunisia":األستاذ حّمودة الصالحي today…"
:األستاذ الصحبي الحیدري

“ Translating specialized texts from Arabic into English 
and from English into Arabic :Problems and strategies.”

نقـــــــــــــــــــــــاش
غـــــــداء

"تكوین المترجمین : "الجلسة العلمّیة الثالثة

القاسمي فتحي رئیس الجلسة األستاذ 

"تكوین المترجمین في الجامعة التونسّیة في نظام أمد: "األستاذ رؤوف جبنون
"خّطة تدریس الترجمة في أقسام اللغات: "حبوبة األستاذ نزار

نقـــــــــــــــاش
استراحة

"في مناھج الّنشاط الترجمي : " الجلسة العلمّیة الّرابعة

األستاذ إبراھیم شّمام: رئیس الجلسة 
»: كریمة العریف  Translation and Context »

»:ألفة كریت Traduire le latin :Quelles méthodes ? »
نقــــــــــــاش

09.00

09.30 – 11.30

09.30 – 09.50
09.50 – 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.00

11.00 – 12.50

11.00 – 11.10

11.20 – 11.40
11.40 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 14.30

14.30 – 16.00

14.30 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.40
15.40 – 16.00

16.00 – 17.30

16.00 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.00


