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  2018 فبراير 20اليوم األول   برنامج
  الجلسة االفتتاحیة

    09:00-8:30   المغرب - جامعة القاضي عیاض،موالي المامون المریني. د :رئیس الجلسة
كيم ا الذكر من نات ب بآيات   فتتاح

سانية والعلوم داب لية عميد   لمة

بلمة والتدر جمة لل الكندي    مركز

املنظمة نة ال   لمة

املعارف امل وت جمة ال مخت   لمة

 الجلسة العلمیة األولى
  10:15–09:00  المغرب – جامعة القاضي عیاض ،سعاد الكتبیة. دة :الجلسة ةرئیس

فتتاحية   » لتري أمنوذجاوترمجات قرآنية مخفية، ڤ«: املحاضرة

الن. د امسجامعة،أحمد ا   املغرب– محمد

شاي احة   اس

  الجلسة العلمیة الثانیة
  12:30 -10:30  المغرب -جامعة محمد الخامس ،اعبیزة ریساد .د: رئیس الجلسة

 ز عبد حسن جميلة. ة.أ     العز

شارات للدراسات الدو املركز س   -عالمية و

السعودية ية العر   اململكة



  
السليمان. د   عبدالرحمن

لوفان ا-جامعة ي   ب

د" و وال نة الع ن يم،: ب واملفا ماكن و سماء

يوئال يوسف ية  ترجمة الع ن فل القرآن  ر ي ملعا

نموذجا م   "الكر

بوفرة. د م الكر   عبد

  املغرب-ول  محمد امعةج

Le prisme de la judaïté dans L’appel d’André 

Chouraqui 

Dr. Youssef Jabri 

Université Abdelmalek Essaadi –Morocco 

Robert of Ketton’s Latin Translation of Quran; A 

language Void or A Planned Vision:  A Linguistic 

Analysis 

Dr. Shari Ali Khan 

International Islamic University Islamabad 

Pakistan  

  مناقشة

  ةالجلسة العلمیة الثالث
  14:30 -12:30  بلجیكا -جامعة لوفان الرحمن السلیمان، عبد. د: رئیس الجلسة

جمة جم مرجعية دور  :الن والتفاعل ال  ترجمة  امل

ي ي القصص معا ية اللغة إ   القرآ  الع

                                       عامر الزناتي الجابري. د
ية_ جامعة عين شمس العر مصر ة ور  جم

ي  تفس  سرائيليات ا الط اث  ومصادر  الدي ال

ود    .يال

ية سعاد. دة   الكت

  املغرب -عياض القا جامعة
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Traduction du Coran :  

Nouvelles approches réformistes au féminin  

Dr. Bouchra Chakir 

Établissement Dar El Hadith El Hassania – 

Université Al Quarraouiyine- Maroc 

ي ملعا ترجمات ثالث اللفظي ك َ للمش مقارنة دراسة

غية ماز باللغة م الكر نموذجا: القرآن الفتنة  لفظ

الع. د   ضماتمحمد

غية ماز للثقافة الثقا د   املغرب -املع

Lexical Selection and Archaisms in three English 

Translations of the SūratYūsuf (the Chapter of 

Joseph).  

Bushra Musleh 

University of the West of England- UK 

  مناقشة

  2018 فبراير 21اليوم الثاني 
  الرابعة الجلسة العلمیة

  10:30 -08:30  العربیة مصرجمهوریة  -جامعة عین شمسالفتاح،  عبد ابراهیم نازك. دة :الجلسة ةرئیس
جمات" ية ال م، للقرآن الع س.د   " مقارنة  دراسة الكر ة ادر   اعب

امس  ا محمد   املغرب -جامعة

القرآن ي معا ترجمة املسيحية ك ب جاك مرجعية أثر

م  الكر

العالملة. د   رشيد

امس ا محمد  املغرب -جامعة

Qurʾān Translation through History: a historical on 

the history of its translation with a major focus on 

translations  into western languages. 

Dr Mohammed Albarakati  

King Abdulaziz University – Saudi Arabia 

A Contextual Analysis of the English Translation of 

the Qu’ranic Dialogue in Surat An-Naml: A 

Functional Linguistic Approach 

Inas Younis .Dr  

  The American University in Cairo 

Egypt 

La Cribatio Alkorani de Nicolas de Cues, une 

« traduction » du Coran dans le langage de la 

raison ?  

Fabrice Wendling 

Faculté des Lettres, Arts et Sciences 

Humaines – Université de Nice-Sophia 

Antipolis- France 

  مناقشة

شاي احة   اس

  الجلسة العلمیة الخامسة
  12:20 -11:00  جمهوریة مصر العربیة -جامعة عین شمس ، عامر الزناتي الجابري. د: رئیس الجلسة

ملعا جاؤون سعديا ميترجمة الكر  القرآن

عتقادات"مخطوط و مانات ترجمة-"تفس

  جزئية

يم نازك. ةد   الفتاح عبد ابرا

ن جامعة ة-شمس ع ور يةمصر جم   العر

Homonymy Translation Strategies in the 

Holy Quran: 

“hudaa” and “qaḍaa” as a case study 

Abdelhamid Zahid & Nourelhouda Belghita  

Knowledge Integration and Translation Laboratory  - 

University cadi ayyad- Morocco 

يقال ال واملفردات ي القرآ النص الإترجمة ا

جم  ت
 الكرجوس سفيان. د

تور سا-جامعة  فر

  مناقشة
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  الجلسة العلمیة السادسة

  13:30 -12:20  المغرب – جامعة القاضي عیاض الدین حنیني، نور .د: رئیس الجلسة
صول  م، الكر القرآن ترجمة املسيحية املرجعية

  "والتحوالت

كفاي    سعيد

هللا جامعة عبد بن محمد   املغرب-  سيدي

وم  التقص مكمن" م القرآن ترجمة مف "الكر   املر املامون  .د 

عياض القا رباملغ -جامعة  

La traduction du Coran face à la subjectivité du 

traducteur : un enjeu complexe ? 

Dr. Amal Sfaïra  

Etablissement Dar Al Hadith Al Hassania – 

Université Al Quarraouiyine- Maroc  

  مناقشة

  التكریمیةالجلسة 
  17:30 – 15:30  المغرب – ضجامعة القاضي عیاعبد القادر حمدي؛ .  د: رئیس الجلسة

ادة الش   دقيقة15مدة

الفرانآمحمد.د- سانيةيت والعلوم داب لية   .مراكش- ،

ي. د - الطو سانيةمحمد والعلوم داب لية   . مراكش-،

املر.د - املامون يةموالي العر اللغة لية   .مراكش-،

ة.د - اعب س والعلومادر داب لية اط-سانية،   .الر

بوفرة.د - م الكر سانيةعبد والعلوم داب لية   .وجدة-،

ي.د - املازو سانيةحسن والعلوم داب لية  .مراكش-،

كفاي.د - دابسعيد لية فاس–، س،   .سا

ية.ةد - الكت سانيةسعاد والعلوم داب لية   .مراكش-،

  الختامیةالجلسة 
  18:30 – 17:30  المغرب -األول محمد جامعة، عبد الكریم بوفرة. د: ئیس الجلسةر 

 املؤتمرقراءة  توصيات

 الضيوف  لمة

 بھ املحتفى  لمة

 مية التكر الدرع  سليم
 حفلشاي 

  
 

ا. د أيت ز العز لشكر.ذ  عبد بلغيثة. ذة  عادل دى ال قطفي. ذ  نور     سعيد
روض. دة مضاري . دة  دى ي. ذة  حنان الغزوا واسنوان. ذة  لي   حنان

وسكسو. ذ كي. ذ  محمد ال ز العز ار. ذ  عبد ب     باج
  دقیقة 20مدة المداخلة : مالحظة

  www.takc.orgلمزید من المعلومات زوروا موقعنا 
  المختبر على هامش المؤتمرسیقام معرض لعرض منشورات مختبر الترجمة ومركز الكندي، ومؤلفات أعضاء : ملحوظة

 


