
 
ى  10أن ینّظم ، من  - TRADECT -یُسعد مختبر البحث "الترجمة والمنھجیة"  ارس  13إل ى  2018م ق ت ل م

ات،  2دولي في كلیة اللغات األجنبیة في جامعة وھران  غ ل محمد بن أحمد. ویتناول الملتقى ھذا العام  موضوع "ال
 اآلداب و الفنون واإلنترنت والجامعة والتّشغیل".

مل.  ع ة وفرص ال ع والھدف الرئیسي لھذا الملتقى الدولي ،ھو تحلیل درجة التفاعل بین اللغات واإلنترنت والجام
أن إجادة  نحن مھتمون في المقام األول بدراسة الجامعة من منظور اجتماعي واقتصادي . واستنادا إلى االعتقاد ب

 اللغة شرط أساسي جدا إلیجاد مھنة مربحة، فإّن التّركیز سیكون على المصطلحات في دراسات اللغات. 
 

ى فرص عمل خارج  بالنسبة للعدید من الطالب في مجاالت العلوم اإلنسانیة وعلم اللغة من الصعب العثور عل
ة  دراسی الجامعة. ولھذا السبب، وجدت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  أّن من الضروري تكییف المناھج ال
ي  للدورات الجدیدة في برامج لیسانس والماستار في القطاع االجتماعي واالقتصادي ؛ فعلى سبیل المثال، أخذت ف

ا–االعتبار، الحاجة إلى الجمع بین المعرفة اللغویة واالقتصادیة ؛ ألّن الوظیفة تعتمد  ات  -تقریب غ ل ان ال ق ى إت عل
 األجنبیة ، و من ھنا یحتاج العدید من الخریجین إلى تحدیث مھاراتھم اللغویة أو تعلم لغات جدیدة.

ة ،  ول محم ف ال وات ھ كل من اإلنترنت كشبكة ضخمة عالمیة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الجدیدة ،مثل ال
 (الھواتف الذكیة، األلواح اإللكترونیة) واالتصال بشبكة االنترنت تلعب دورا ھاما ؛ ألّن الطلبة  یستخدمونھا.

جارة  ت اعة وال احة والصن ة والسی مجاالت (الصحاف ف ال ل خت و بھدف إدخال الخریجین إلى عالم العمل في م
س، و  دری ت واالتصاالت والنقل والتعلیم والصحة والدبلوماسیة والجغرافیا والجیولوجیا وعلم اآلثار والترجمة  وال
ة  ب واك ن أجل م مي م ال ع وى ال مست الفنون و الثقافة، ...) ؛ تعمل كّل جامعة  من أجل التحضیر المستمر على ال

 التطور الّسریع لوسائط اإلعالم .
ي   TRADTECو في إطار مشروع "المتحف االفتراضي الدولي للجبل "، یتعاون باحثون من مختبر وخبراء ف

وغ 2الجیولوجیا من كلیة علوم األرض و الكون، جامعة وھران  ا،  POLYLOG، مع المركز الشھیر بولیل ن ی ی ف
 االقتصادي. -یعدّ مثاال ملموسا على التعاون مع القطاع االجتماعي 

  41/03/2018-10الملتقى الّدولي لمختبر البحث " التّرجمة و المنھجیة" من 
 

محّمد بن أحمد ،كلّیة اللّغات األجنبیة 2مكان الملتقى : جامعة وھران  
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ع  واق إنشاء م مرار ب است ولضمان وصول أفضل إلى سوق العمل وزیادة وضوح فرص العمل، تقوم الجامعات ب
 جذابة واستخدام شبكات التواصل االجتماعي.

 و في إطار ھذا  الملتقى ، سیتم التّركیز بشكل خاص على المجاالت التالیة:
 العالقة بین اللغات وفرص العمل .1
 التّكوین اللغوي والوصول إلى سوق العمل .2
 مساھمة تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت الجدیدة في اكتساب اللغة .3
 الوضع االقتصادي والوضع الوظیفي للخّریجین .4
 تكییف البرامج اللغویة مع احتیاجات سوق العمل .5
 اإلنترنت والجامعة6 .6
 االقتصادي -تحسین الصلة باللغات / القطاع االجتماعي  .7
 عرض المشاریع: على سبیل المثال. "المتحف االفتراضي الدولي للجبل"، ... .8
 التدریب عن بعد للعاملین .9

 التبادل الوطني والدولي للمتربّصین (الجامعة / القطاع االجتماعي واالقتصادي) .10
 اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة للجامعة .11
 اللغات و الترجمة .12
 التوجیھ المھني للخریجین في اللغات األجنبیة والفنون الجمیلة .13
 أثر الفن والمثاقفة وتعلم اللغات والثقافات .14

  
 دعوة للمشاركة

وان  ة، عن ی ینبغي أن تتضمن البحوث المقترحة المعلومات التالیة: االسم واللقب، الدرجة العلمیة، المؤسسة األصل
 30/01/2018البرید اإللكتروني ومحور البحث. یجب إرسال الملخص قبل تاریخ 

colloque-tradtec-2018@outlook.com 
 لغات المؤتمر: العربیة، اإلنجلیزیة، األلمانیة، الفرنسیة، اإلسبانیة، الروسیة 

 
   المشاركة و شھادة المؤتمر ، وثائققسائم الوجبات دج تتضمن  3000تكالیف مشاركة :  

 .التكالیف ال تتضمن أي تنقالت المشاركین ھذه
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