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 بعنوان 2020مارس1

 ""إعداد ملخص البحث العلمي  وإشكاالت التعدد اللغوي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 4المدرج 
 

 

 بعضتعتبر مرحلة كتابة ملخص أو مستخلص البحث من أهم المراحل التي كثيرا ما يهملها 

 أو تكاناام مقاااا بحااومهم سااوا  اتجااآ رخاارون ةااعوبة فااي خصااداد ملخ اايوافااي حااين  ،نيالباااحث

 مضااامونهماخلص ماان حيااث بااين الملخااص والمساات يخلااآ رخااارونقااد كمااا  .مااركرات أو رسااا ل

مان  أن يحتوياناآوماا ا يجا  وماا يجا   ،تباصها في كتابة كل منهما من جهةا التي ينبغيوالمعايير 

 .جهة أخرى

ربية خلى اللغة من اللغة الع مهتمقااملخ ات في ترجمة  صقبات كثيرة أيضا الباحثونيواجآ 

والتي  -خلى الترجمة اآللية صبر اانترنم  ونلجؤ، وقد يفرنسيةالنجليزية أو اااألجنبية سوا  كانم 

هاو  أن الملخاص ما يفقد البحث أهميتآ باصتبارم -ترجمة حرفية للكلمات دون المعنى غالبا ما تكون

 أول ما يقرأ قبل المحتوى.

تانظم  بات كتابة ملخ ات البحاو  وترجمتهاا ألكثار مان لغاة،تجاوز العقبات السابقة وترليل ةعول

 ،كلية الحقووق والعلووم السياسويةلكلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع  خلية ضمان الجودة

ن تقاديم صاادد ماان ماسااتر ودكتاورا  ماالباااحثين مان أساااترة وللباة ليسااان ، لفا ادة كاال ا اتكوينياا ايوما

 في الترجمة واللغات والمنهجية. تخ  ينالدكاترة الماألساترة و

 

 

 

 

 برنامج اليوم التكويني

 9:00 – 8:45االفتتاح الرسمي: 

 (10:15– :009الجلسة األولى: )



 ة: شاكريئيس الجلسة: الدكتورر

 دقيقة( 15)الدكتور:كسال عبد الوهاب( ) المداخلة األولى: -
 "مفهوم الملخص والمستخلص العلميين "
 دقيقة( 15) ألستاذ حداد محي الدين()االمداخلة الثانية: -

 استراتيجية الترجمة للن وص السياسية

 دقيقة(  15)الدكتورة: غرزولي إخالص( ) ة:لثالمداخلة الثا -
 "Common Obstacles Observed in Abstracts translated into English by Algerian 

Students" 

 "للغة اإلنجليزية من قبل الطالب الجزا ريينالعقبات الشا عة في الملخ ات المترجمة خلى ا"

 دقيقة    30مناقشة:  -

 (30:11– 10:15: )ثانيةالجلسة ال

 رئيس الجلسة: األستاذ بوسعدية وهيب

 دقيقة(15) (الدكتورة طالبي آمنة) ة:رابعالمداخلة ال -
Traduction Googliste: Rapidité vs Efficacité. 

 "خدمة غوغل للترجمة: المترجم بين المطرقة والسندان."

 دقيقة(15) الدكتورة )ثوابتي ريمة سرور( ة:خامسالمداخلة ال -

 "اآلليةواقع جودة الترجمة التقنية لملخ ات البحو  القانونية في مواجهة مؤمرات الترجمة  "

 دقيقة( 15()الدكتورة خديجة قريش)ة: سادسالمداخلة ال-

"Le résumé d’une thèse : Pour une teneur pertinente et explicite". 

 دقيقة    30مناقشة:  -

 

 (30:12-03:41ة: ورشة عملية )الجلسة الثالث

 

 (الطلبة لبعض ملخ ات )نماذج صملية تقنيات انجاز ملخص وترجمتآ

 ورشة للقانون العام
 ورشة للقانون الخاص

 ورشة للعلوم السياسية


