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 جزائرية اجلنسية:

 )اجلزائر(:مشرية )والية النعامة(مكان االزدايد

 جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان)اجلزائر(وآداهبا .كلية اآلداب واللغات . رتمجةقسم ال : مقر العمل

 واإلجنليزية( العربية )الفرنسيةاللغة  من وإىلترمجة التخصص:

 . :أستاذة حماضرة اليةالرتبة احل

 ل عليها:ـادات احملصـالشه(1

 (4771-4773 )علوم طبيعية عام ختصص  بكالورايشهادة ال 
  (جامعة وهران .4772- 4779)عام أملانية(-إجنليزية -)عربيةترمجة  ختصص شهادة الليسانس 
   املركز اجلامعي بشار   8559ماي شهادة املاجيستري  ختصص ترمجة. 
 جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان  8545وراه ختصص ترمجة شهر أبريل شهادة الدكت. 
  8542شهادة التأهيل اجلامعي سبتمرب. 

 



 املهن املشغولة:(2

 بقسم الرتمجة وقسم الفرنسية.  8548إىل عام   8559أستاذة مساعدة قسم ب من عام 

 قسم اإلسبانية.  8541إىل عام   8543أستاذة مساعدة قسم أ من عام  

 . 8542إىل سنة    8541من عام  اللغة واألدب العريب   تاذة حماضرة قسمأس

 8547إىل 8542أستاذة حماضرة  بقسم اإلجنليزية من 

  .ةرة بقسم الرتمجحاليا أستاذة حماض

 :سةدر  ( املواد املم 3

،  thèmes et versionsالرتمجة،التحسني اللغوي يف اللغة العربية ،الرتمجة من الفرنسية إىل العربية ،لغة التخصص،تقنيات 
Théorie ,Thermes et Versions (T.T.V)مقياس اللغة رتمجة اللسانية،املصطلحات اللغوية،ترمجة النص الصحفي،ال،

  8585/ 8547الفرنسية لطلبة األدب العريب،ومقياس الفرنسية ،والرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية يف قسم اإلجنليزية عام 

السنة 
 عيةاجلام

 ماسرت ليسانس )ل.م.د( لسانس كالسيكي

من 
إىل 2002
2013 

 

 

 

 

 

التحسني اللغوي يف 
اللغة العربية )السنة 
 الرابعة ترمجة(.

–ترمجة عربية 
فرنسية)السنة األوىل 

 ترمجة(

تقنيات الرتمجة )السنة 
لغة و  الثالثة ترمجة(

التخصص)السنة اثلثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من 
 ىلإ2013

2012 

  اللغوية )السنة الثالثة( املصطلحات ترمجة(

 لغة فرنسية )علوم اللغة(

 ترمجة النص الصحفي)علوم اللغة(

 الرتمجة اللسانية)لسانيات تطبيقية(

 من 
إىل 2002

2011 

 Thèmes et versions (3èannée 
français des affaires. 

T.T.V(Théorie thèmes  et versions) 

Français(spécialité :communication
) 

 

Module :Français 
(spécialité :communication
) 

 

 

 واملنشورات: العلمية النشاطات

 8557عام  املشاركة يف امللتقى الدويل األو: حو: مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 لكبري  حو: الرتمجة يف املغرب العريب ورهاانهتا عام املشاركة يف اليوم الدراسي املنظم منِ قبـل خمرب الدراسات األدبية يف املغرب ا

8544. 
 فتاح اللغات على حو: ان املتوسط انت واحلضارات يف حوض البحر األبيضاملشاركة يف اليوم الدراسي اخلاص حبوار الداي

 .8548احلضارات األخرى عام 
 8548ام واقعية يف منطقة تلمسان وضواحيها عاملشاركة يف امللتقى الدويل حو: امل. 
 التخطيط اللغوي  ساتسيا حو: املشاركة يف اليوم الدراسي املنظم من قبل خمرب حوار الدايانت واحلضارات يف حوض املتوسط

 .8548عام 
 8543ماي  5و 0و 1ران  أايم ويل يف علم الرتمجة واملعاجلة  اآللية للغة العربية الذي انعقد بوهاملشاركة يف امللتقى الد. 
  8545ماي  9إىل 1من بديب العربية املتحدة  تبدولة اإلمارا للغة العربية املنعقد  اخلامس  املؤمتر الدويلاملشاركة يف. 



  "من تنظيم فرقة " مبخرب املعاجلة اآللية للعربية إنتاج املعرفة يف البحوث االجتماعية واإلنسانيةاملشاركة يف امللتقى الوطين بعنوان
مبداخلة  عنواهنا" جودة التعليم اجلامعي وأثرها يف التحصيل  8549نوفمرب 47زائرية يوم واصل اللغوي يف الوسائط اجلالت

 .العلمي للطالب"
  مقا: بعنوان "دور الرتمجة يف النهوض ابلعربية" منشور مبجلة املشعل اليت يصدرها خمرب املعاجلة اآللية للغة العربية  بتلمسان

 ISSN  :4448 -5850،الرتقيم الدويل: 8541ان / جو 44،العدد 
  مقا: "املعىن يف املعاجم الثنائية"  منشور مبجلة "اجمللة املغاربية للغات"  اليت يصدرها خمرب اللسانيات ،ديناميكية اللغات

 ISSN: 8803 -5593،الرتقيم الدويل: 8541، 7والتعليمية،العدد 
  الكرمي واملصطلحات اإلسالمية لدى املستشرقني الفرنسيني"منشور مبجلة دراسات أدبية مقا: بعنوان "أبعاد ترمجة معاين القرآن

-8549ماي -88اليت يصدرها مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعلمية ابلقبة )اجلزائر العاصمة( ،العدد 
 .x  046- 2170 ISSNالرتقيم الدويل  4132شعبان 

  مجية يف نقل األلفاظ واملصطلحات" ،وقد مت نشره مبجلة املشعل اليت يصدرها خمرب املعاجلة اآللية مقا:  ومسته ب"املعايري الرت
 8549(،ديسمرب 49،العدد السابع عشر )ISSN :1112-6205،الرتقيم الدويل  -اجلزائر -للغة العربية جامعة تلمسان

  نظام االتصال والعالقات اإلنسانية يف التنظيمات واقع اخلدمات الصحية يف ضوء "املشاركة يف امللتقى الوطين املوسوم
مبخرب املعاجلة اآللية للعربية من تنظيم فرقة التواصل اللغوي يف الوسائط ،  8542فيفري  88اخلميسيوم   " اإلستشفائية

 H1N1ا وابء األنفلونز -قرارات منظمة الصحة العاملية خبصوص مكافحة األمراض واألوبئةاجلزائرية مبداخلة عنواهنا:"
 -منوذجا

  :أفريل 44وذلك يوم  "أثر املواقعية يف تفعيل التنمية املستدامة"املشاركة يف اللجنة التنظيمية ابمللتقى الوطين املوسوم ب
 مبخرب املعاجلة اآللية للغة العربية. 8542

 املشاركة يف اللجنة التنظيمية ابمللتقى الوطين املوسوم ب NATIONAL STUDY DAY ON 

 05/12/2018:New trends in teaching foreign languages DAY ON 

 A CERTIFICATE OF PARTICIPATION IN NATIONAL DAY ON 
:NEW TRENDS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES WITH A 

PAPER ENTITLED :دور الرتمجة يف تعليمية اللغات 

 42اجلامعة إىل سوق الرتمجة والذي نظم يوم  املشاركة يف امللتقى الوطين :الرتمجة املتخصصة يف اجلزائر من 
 خبميس مليانة )اجلزائر(  8542ديسمرب



 

   صدور مقا: يل مبجلة التعريب وهي جملة نص  سنوية حمكمة تصدر عن املركز العريب للتعريب والرتمجة والتألي
 8542/كانون األو: )ديسمرب( 00والنشر بدمشق.،العدد 

  يف الرتبية والتعليم الذي مت تنظيمه ببنزرت من قبل اجلمعية التونسية للجودة يف الرتبية امللتقى الدويل مث املشاركة يف 
ATUQUED  حو: موضوع "تطوير الكفاءات يف الرتبية والتعليم :األهداف  8547جويلية  34إىل  82من

 .ي للطالب"واسرتاتيجيات التكوين"مبداخلة موسومة:"جودة التعليم اجلامعي وأثرها على التحصيل العلم

  :املشاركة يف اليوم الدراسي حوLANGUAGE,LITERATURE AND 
CULTURE :TRNDS AND PERSPECTIVES   مبداخلة عنواهنا: برج اببل وأبعاده

 من تنظيم قسم الرتمجة جبامعة أيب بكر بلقايد )تلمسان( اجلزائر  8547ديسمرب  42الثقافية والرتمجية وذلك بتاريخ 

 85و 47الندوة الدولية حو: عربية القرآن الكرمي اليت مت انعقادها يف مدينة الناظور املغربية يوم  مؤخرا املشاركة يف 
 .8585فرباير 

  املشاركة يف إجناح فعاليات امللتقى الوطين "النخب األندلسية العاملة يف اجلزائر عرب السياق التارخيي واجملا: اجلغرايف
 .8585يفري ف 80يسة لورشة علمية بتاريخ بوصفي رئ

 الدويل العاشر بكلية  دار العلوم املنيا يف موضوع "دور العلوم العربية  تلقيت دعوة رمسية للمشاركة يف املؤمتر
 . 2020مارس 22- 22واإلسالمية يف تكريس األمن الفكري والسلم اجملتمعي الذي كان سينعقد يومي 

   الثالث الذي كان سينعقد يف مركز املوىل إمساعيل تلقيت دعوة رمسية للمشاركة يف املؤمتر الدويل السنوي
يف موضوع  2020أبريل  2و 1للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب والفنون مبكناس )اململكة املغربية( يومي 
 " القراءة وإنتاج املعىن يف النص من املعيارية النقدية إىل االنفتاح القرائي املتعدد.

 كيت يف هذين املؤمترينإال أن اجلائحة حالت دون مشار 

 

 


