
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قصر الثقـافة لسكيكدة

اآلداب  بالتنسيق مع كلية  تحت الرعاية السامية للسيد والي والية سكيكدة و  
ســـــــــــــــكيكدة-1955تأو 20لجامعة  واللغات

و التنمية  الترجمة  الملتقى الوطني األول حول  لسكيكدةينظم قصر الثقـافة  
.الثقـافية في الجزائر

امللتقى: موضوع

الصفر نقطة من أو فراغ من ا وعطاء ا و ت حضارة أي تبدأ ف،ال غ اوإنما سابقا من

مراحل أو و ا نمو مراحل ة.ستفادةخاصة ضار ا

لغة إنماةيأإن حضار أمة اوعاء الدالالت من جا مز دوما تحمل اللغة ومفردات لوجدانيةا

ش والنقلال جمة ال عملية ممارسة عند معھ يصعب ل ش ضارة ا تلك خصائص إ

اللصيقة الدالالت تلك املحتومنمتملصوالتجاوز ا املحيث،تأث سقفردةتؤخذ من

جم وت ن مع حضاريحضاري سق املع إطار تضع خر.آي

التواإن ا حاجتھ وقدم سان قدم قديمة جمة خرال مع ريقولحيث،صل ن ج

ال "الدم العالم نة م أقدم جمة ."ال

ثقاع ون من نتقال ما نص انتقالاترجمة مجرد س ل و آخر ثقا ن،ون لغت ن ب

أذو منطلق من عاملثقامحرضاا و وصل جسر أخرى و أدبية ألصناف و لألدب .تجديد

العميحظى جدب ال ،،سدبحصةل ما ا ، الف ا أفق جمة ال تتجاوز حيث

لتعتنقو الفكري  ى الدال الك الثقافية بذلك،فاق واحواراعدفتكرس الثقافات ن ب

باللغة الضيق شغال يتجاوز معرفيا فعال مدل،تصبح م الثقافاسا ن ب سور تغدوالتا



جمة اذاال يرديفة د ھحيثلتواصل تجر حوار ا وتتحول ي و الس ع الطا من فيھ تتحرر

ال .... منذالشعوب تتجاملسرحو دب،..الشعرساسية.أدواتھي نا من جمةأو ال مية

ام قناة ا باعتبار باآلخر ف نالتعر ب الثقا التواصل شيط لت اة خالل من ألن الشعوب و مم

البلديتعرف ذا ل مأ تقاليد و م ،أعراف البلد ذلك عادات جمة،ع نتاجاتف

ي ستوفس معرفةمكندو من عننا مكنت،روسياالكث ديككما شارل معرفةمنترجمات

ترجمة،نجل محفوظأما نجيب العالمفقدأعمال وبعرفت عامة رةبمصر القا مجتمع

. خاصة بصفة

الإ جم امل يواجيذن جم امل ي د للنص الثقا السياق ل الھيج ات جميةصعو ال عملية

أحيانا للنصإتصل جمساءة ال،امل ي د بالسياق نة مق قضايا عن يك فيھذنا شأ ي

القوم،النص م،عادات انتماءا و م ع بأمورإطبا ما ثقافة تقبل قد تجوزذ أخرىال ثقافات

البياالخت ن ب نالف يةو الشرقيةت .الغر

الثقافية والتنمية جمة ال موضوع يختار سكيكدة لوالية الثقافة قصر من جعلت ذه ك عوامل

ن. يوم مدار ع تباحثھ أجل من زائر ا

امللتــــــــــــــمح :قىـــــــــــــاور
ول: دبيةاملحور جمة ال

 املنقو النص يمنة و جمة جمال امل ع .ل

جمة ال ة وشعر ة الشعر جمة .ال

جمة ال .شردور العال دب

.الثقافات وتفاعل ضارات ا وحوار جمة ال



ال ي:املحور اثا دبية جمة زائرال

.زائر ا دبية جمة ال بدايات

.زائر با دبية ضة ال جمة ال امات إس

زا ا جم سية.امل الفر الرواية ترجمة إ والتوجھ ئري

. زائر ا دبية جمة ال أعالم

الرواية ةترجمة زائر اللغات.ا بقية إ

ال جمةثالثاملحور ال الثقافة الية إش :

الية إش و جمة .التلقيال

.الثقافة الية اش و جمة ال

.الطفل أدب ترجمة

جمة غية.اللغةال ماز

الش الثقافة عبية.ـــــــــترجمة

انة جمةم ياةال الثقافيةا

:يةــــــــــــــــــــالتنظيمنةـــــــــــــــــــــــــال

التنظيمية: نة ال سة جرئ نــــــــــــــــــــــــــــبن رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيــامع

ـ:ـــــــــــــــــــاءعضــــــــــــ

ـــــــــ- ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ أحـــــبــــــــــ ـــــــابوري ــــــــسنــــــــ

ـــــــــ- ـــــــــ ــــــــ حســـــــــــــــــــــ ـــــــــــدواس ــــنــــــــ ـــــــــ ــــــ

سمــ- ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ عــــــــــــــــ ةبن ـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ

ـــــــادل- ـــــــــ ــــــــ عــــــــــ ــــــايم ـــــــــ صـــ بو



ــــاء- ــــــــ حسنــــــــــــــ ـــــــــــغة ــــــــ ـــــــــ بوفليـــــــــــ

ـــاي- ــــــــ ـــــــــ ـــبكـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ـــــاناسم

ــــــرم- ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ رـــــــــــــــــ ــــاش ــــــــ اضــــــــــ

ــــبوخ- ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ فــــ اطمةـــــــــــــــــــــنان

ولــ- ــــدي ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــيددر ـــــــــ ــــــــــــــ

محمــــــــــــــــــد- ــــال ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ رحــــــــــ

:يةـــــــــــــــــــــــــــــالعلمنةــــــــــــــــــــــــــــــال

امللتقى س بوزوالغ:ستاذرئ ع

العلمية نة ال س خمري رئ ن :حس ستاذ

العلمية نة ال أعضاء

امعةالدرجةستاذ ا

أو محند محاضرخروب وزو- أ-أستاذ ي ت جامعة

وداد محاضرمحمد ورقلة- أ-أستاذ جامعة

دواس سكيكدة1955أوت20جامعة-أ-مساعدأستاذحسن

بوكروح مساعدعمان قسنطينة-أ-أستاذ 1جامعة

أم مساعدنصيفور قسنطينة-أ-أستاذ 1جامعة

ن مل محمد مساعدلطرش قسنطينة-أ-أستاذ 1جامعة

عادل صايم جمةبو ال قسنطينةباحث 1جامعة

ز العز عبد مساعدأك باتنة-أ-أستاذ ضر اج ا جامعة

ة سم ع بن مساعدمحمد سكيكدة1955أوت20جامعة-أ-أستاذ

قا ز مساعدأستعز املتواصل-ب- اذ ن التكو جامعة



ماجدة مساعدش قسنطينة-ب- أستاذ 1جامعة

دي م ي مساعدبولودا مختار-ب–أستاذ با -عنابة–جامعة

امللتــــــــــــــــــــــــأ :قىــــــــــــــــــــــــــــداف

 و دبية جمة ال اليات اش م أ ع جمةتارعالتعرف ال زائر.خ ا

يع ال و الشعر ترجمة ا تواج ال العراقيل جمة.تحديد ال من النوع ذا ع

جمة ال ع يع زائرال ا .دبية

.ا أعالم م أ و زائر ا جمة ال واقع ع التعرف

ع الوطنية.تأثالتعرف الثقافة ع جمة ال ات

امللتــــــــــــــــــــاملشروطــــــــــــــش :قىــــــــــــــــــــــــــــــــاركة

.امللتقى محاور ضمن املداخلة موضوع ون ي أن

.(ية سية،انجل ية،فر (عر الثالث اللغات بإحدى املداخلة ون ت أن

.سية بالفر خر و ية بالعر ما أحد ن ص بم ة املكتو املداخالت ارفاق ضرورة

أ إلرسالآخر صاتجل .2015جوان10وامل

و بالقبول التبليغ خ لية10تار .2015جو

املة املداخلة سليم ل أجل تم31وآخر .2015س

امللتقى خ ر29و28تار .2015أكتو

املراسالت:

يدإرساليتم ال ع ي:املداخالت و sem.trad.palais21@gmail.comلك

اتف: 46 51 75 038ال

70 27 75 038الفاكس:

09 58 66 0667النقال:


