
ة  جامعة الّطفيلة التّقنيّ
ة اآلداب   كليّ

  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
   

   

لقسم اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا ثانيالمؤتمر الدولي المحًكم ال  
)والترجمة واللغةاألدب (   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س املؤمتر  رئ



  

 الدكتور حسين الزيدانين

  

لجنة التحضريیة س ا  رئ

  

 محمد المطارنة. د

  

املؤمترمقرر   

  

 عمر العموش . د

  

 :ماكن املؤمتر وزمانه 

 في حرم جامعة الطفيلة م ٢٠١٩ نيسان ٤- ٢يعقد المؤتمر من 

 املراسالت

مختصرة عن الباحث وصورة عن جواز  وسیرة ذاتیة یتم إرسال استمارة المشاركة في المؤتمر والملخصات واألبحاث

 :عبر البرید اإللكتروني للمؤتمر  السفر

englishconference@ttu.edu.jo 

  

  

  

  

  

  

  

 



 األھداف

 وغیر  والتعلیمیة االجتماعیة المجاالت  في والترجمة اللغة وعلم األدب یؤدیھا التي األدوار على الضوء تسلیط إلى المؤتمر یسعى
 العالقات فھم على یساعد قد مما ، الحدیثة البحثیة والمنھجیات النظریات أحدث وإبراز عرض إلى یھدف كما. وغیرھا  التعلیمیة
 .الثالثة التخصصات ھذه بین ، وجدت إن ، المتبادلة

 المحاور

 األدب: لاألو المحور

 الحداثة بعد ما دراسات• 

 االستعمار بعد ما دراسات •

 االجتماعي  النوع دراسات •

 والثقافیة العرقیة الدراسات •

 األطفال أدب •

 األدب تدریس منھجیات •

 المقارن األدب •

 العالمي األدب•

 الحدیثة والنقدیة األدبیة النظریات •

 اللغة علم :الثاني المحور

 و الصوتیات(  العامة اللسانیات-

 و الداللة علم ، النحو ، األصوات علم

 التراكیب وعلم البراغماتیة

 ، اللغة ثنائیة( التطبیقیة اللغویات-

 ، النفسي اللغة علم ، اللغوي والتعدد

 ، اللغوي المشھد ، الخطاب تحلیل

 )الصلة ذات األخرى الفرعیة والحقول

 أجنبیة كلغة اإلنجلیزیة اللغة تدریس-

 التاریخیة اللغویات علم-

 الترجمة:ثالمحور الثال

 والعولمة الترجمة• 

 و المقارنة اللغویات دراسة نحو البحثیة المنھجیات •

 الترجمة دراسات

 التواصل ووسائل الترجمة •

 الترجمة أنواع •



 الفوریة والترجمة الترجمة دراسات •

 التسجیل رسوم

 .الجامعي الحرم إلى وصولھم عند أمریكي دوالر ٣٠٠ دفع نغیر أردنیی المشاركین على -

 .أمریكًیا دوالًرا ٢٥٠ یدفع أن المشاركین مرافقة أو مشاركة دون الحضور في یرغب من على یجب -

 في مدرجة والكرك وعمان المیت والبحر البتراء إلى والجوالت ، اإللكتروني والنشر ، الغداء واستراحة ، والنقل ، الرسوم -
  .الرسوم

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

رة  :يف املؤمتر شرتاكاس  

 

  

 :..............................................................................الثالثي االسم

  :.......................................................................................الجنسیة

 :............................................................................رقم جواز السفر

  :.....................................................................................الجنس

 :..............................................................................العلمیة الرتبة

 ...................... :...........................................................العمل مكان

 :...............................................................................العمل عنوان

 :..................................................................................الھاتف رقم

 ...........................................:............................اإللكتروني البرید

   بحث تقدیم      والمناقشة الحضور:  المشاركة طبیعة

 :..............................................................................البحث محور

 .............:.......................................................البحث ورقة عنوان

........................................................................................................  

: املشاركة يف املؤمتر  

 أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر وموضوعاته. 

  ٢٠١٩/ ١/  ١٠االلكتروني في موعد أقصاه عـلى الراغبين بالمشاركة ملء قسيمة االشتراك، وإرسال الملخص بالبريد.  

  تقبل اإلبحاث باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية او اي لغة اخرى شريطة ان يقدم البحث باللغة االنجليزية او العربية  
   تـطبع األبحـاث بنوع الخــط)  Times New Roman  ( وحجم الخط )وني في وترسل في ملف من خالل البريد اإللكتر )  ١٤

  .2019/  ٢/  ١٥ موعد أقـصاه

  2019/ 2/  25في موعد أقـصاه  يبلغ الباحث بقرار قبول المشاركة من عدمهتخـضع األبحاث المقدمة للتحكيم العلمي ثم . 

  

  

  

  



  

  

  

  

  للتواصل
  الدكتور عمر العموش

  مقرر المؤتمر 
  جامعة الطفیلة التقنیة

  األردن –الطفیلة 
  2000/٢٠٢٣/٢٠٣٧فرعي ٠٠٩٦٢٣٢٢٥٠٣٢٦: ھاتف 

  ٠٠٩٦٢٣٢٢٥٠٠٠٢: فاكس 
  englishconference@ttu.edu.jo :اإلیمیل 

  ٠٠٩٦٢٧٧٢٦٧٤٤٥٩:  رقم الواتساب لتواصل مع منسق المؤتمر                                   
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