
 

 

  



 

 لعلمي تحت عنوان: الـمؤتمـر الـدَّولـي ابرنامج 

 الترجمة اآللية العصبية وتحديات الذكاء االصطناعي 
 2021  –  05 –  26يوم  

 من تنظيم : 

 العربي  ومقره أملانيا برلين  الديمقراطي  املركز

 أحمد بن بلة )الجزائر(  -1معهد الترجمة  جامعة وهران -مخبر الترجمة وأنواع النصوص

 رئيس املؤتمر : 

 الجزائر -أحمد بن بلة  -1معة وهرانجا –مدير مخبر الترجمة وأنواع النصوص  –أ.د توهامي وسام 

 رئيسة اللجنة العلمية:  

 الجزائر -أحمد بن بلة   -1جامعة وهران –أ.د بلقاسمي حفيظة 

 رئيسة اللجنة التنظيمية: 

 أملانيا -برلين  العربي  الديمقراطي  املركز  ⁄الجزائر- جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر  –د. حال أحالم  

 :الرئاسة الشرفية 

 الجزائر   –أحمد بن بلة   1مدير جامعة وهران –أ.د حمو أحمد  

   برلين  . –رئيس املركز الديمقراطي العربي أملانيا   –أ. عمار شرعان 

 إدارة املؤتمر:  

 الجزائر-جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر –د. سفيان جفال 

 : اللجنة العلمية

 ئر )رئيسا( الجزا -أحمد بن بلة  - 1أ.د بلقاسمي حفيظة معهد الترجمة، جامعة وهران

 الجزائر-أحمد بن بلة  -1أ.د توهامي وسام، جامعة وهران



 

 الجزائر-أحمد بن بلة  -1أ.د فرقاني جازية، جامعة وهران

 إسبانيا  –أ.د بيدرو موقورون، جامعة ألكانت 

 الجزائر -أحمد بن بلة  -1أ.د عباد أحمد، جامعة وهران

 إسبانيا  -أ.د أنا أغيالر أمات، جامعة برشلونة املستقلة

 العراق  -أ.د علي عبد املجيد الزبيدي، جامعة بغداد

 أحمد بن بلة الجزائر   -1جامعة وهران –أ.د زيناي جمال الدين 

 الجزائر -د. حال أحالم، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

 الجزائر -د.جفال سفيان، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

 د. يحي زغودي، جامعة امللك خالد، مدينة أبها، اململكة العربية السعودية 

 ليبيا  -د.يوسف زغواتي عمر، جامعة بنغازي

 .ليبيا -د.حمزة الثلب، جامعة طرابلس

 املغرب -د. حراك الحسن، جامعة محمد األول، وجدة

  : اللجنة التنظيمية

 الجزائر )رئيسا( -د. حال أحالم، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

 الجزائر -د.جفال سفيان، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

 ليبيا  -د.حمزة الثلب، جامعة طرابلس

 ليبيا  -د.يوسف زغواتي عمر، جامعة بنغازي

 .أملانيا -د. كريم عايش، املركز الديموقراطي العربي برلين

 أملانيا.  -شير، املركز الديموقراطي العربي برليند. أحمد مبارك الب



 

  :مالحظة مهمة

د( لعرض مداخلته، ىلع أن تتم املناقشة يف حدود خمسة  10يمنح املتدخل )ة( مدة عشرة دقائق )
 .د( 15عشر دقيقة )

تحت    ز الديمقراطي العربي عبر زووميلتزم املشاركون باحترام التوجيهات العامة لحضور أنشطة املرك
 مشاركتهم من طرف فريق عمل البث املباشر.  النظر وإعادةاستبعاد ئلة طا



 

  



 

 

 الجلسة االفتتاحية 
 ب غرينيتش( حس)التوقيت 

 

 د  05سا 09  -سا 9
جمة وأنواع النصوص -  أ.د توهامي وسام ،رئيس المؤتمر كلمة السيد     مدير مخبر البر

 ائر الجز  -  1وهران-امعة أحمد بن بلة  ج

عان. أ كلمة  د 10سا 09 - د05سا  09 ي الديمقراطي  ،عمار شر ن ألمانيا -  مدير المركز العربر  برلي 

 

 الجلسة األوىل
ي جازية . أ.د  : رئاسة

جمة  ،فرقان   الجزائر  – 1وهران -جامعة أحمد بن بلة معهد التر
 

جمة اآللية العصبية  د 25  سا  09-د 15سا  09  رهانات التر
جمةمع أ.د. بلقاسمي حفيظة  الجزائر  - 1وهران- أحمد بن بلة  جامعة -هد البر

ي الجامعات د 35سا  09 -د 25سا  09
 
جمة اآللية لجوجل  : اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية ف  نحو فائدة استخدام التر

ي  .أ.د
 األردن -جامعة عمان العربية -شذى عبد الباقر

 األردن -جامعة عمان العربية -محمد الياس العزاوي .أ.د

جمة اآللية بي   الحقيقة والزيف:  د 45سا 09 - د35سا  09 ي التر
 
ي مدخالت إنتاج اللغة والفكر   إشكالية الجودة ف

 
قراءة ف

 ومخرجاتهما 
ن   اسطمبولي م جامعة  -د. دريس محمد أمي 

 الجزائر -معسكر  صطفن

جمة اآللية وحوسبة اللغة العربية د  55سا  09 -د 45سا  09  التر
 الجزائر  -  1وهران- د بن بلة جامعة أحم -د. دوبالة عائشة

جمة اآللية العصبية بي   التطور والتحديات د 05سا 10 - د55سا  09  التر
ي ال د. إلهام 

 المغرب  -الرباط - جامعة محمد الخامس  -زروقر

جمة اآللية. رؤى وإشكاالت د 15سا 10 - د05سا  10 ي التر
 
 معايت  الجودة ف

ة شيادي ي بكر بلقايد - د. نصب   لجزائر ا -تلمسان  -جامعة أبر

 
 الجلسة الثانية 

 المغرب  –جامعة محمد األول وجدة   ،حراك الحسن .د : رئاسة
 

 Le sous-titrage automatique : état des lieux د 25سا 10 - د15سا  10
 الجزائر  -  1وهران-جامعة أحمد بن بلة  - توهامي وسام .أ.د

 : Automatic translation of english legal doublets and triplets into Arabic د 35سا 10 - د25سا  10
A comparative study of Hybrid and Neural Machine Translation 

 اسطمبولي  جامعة -د. جفال سفيان
 الجزائر  -معسكر  -مصطفن

 La traduction à l’ère des nouvelles technologies : La TAN en exemple   د 45سا 10 - د35سا  10
ي ليندة 

 اسطمبولي  جامعة -د. كازي ثابن
 الجزائر  -معسكر  -مصطفن

 Arabic language processing and Machine Translation language deficit or د 55سا 10 - د 45سا  10
users stagnation 

 الجزائر -مسيلة  -جامعة محمد بوضياف -د. فضيلة عبادو

 Challenges of building a Machine Translation Android application د 05سا  11 - د 55سا  10
 الجزائر  -  1وهران-جامعة أحمد بن بلة   -الطاهري كريم 

 La traduction automatique entre réitération et communication د 15سا  11- د05سا  11
 الجزائر  -  1وهران-جامعة أحمد بن بلة   -حجاج أول إسماعيل

 
 الجلسة الثالثة 



 

 إسبانيا -ونتيفيثيا كومياس مدريدجامعة ب ،مهنا سلطان رئاسة: د. 
 

جمة اآللية د 25سا 11 - د15سا  11 ي التر
 
جم واآللة ف  البعد التحاوري بي   المتر

ي جازية
 الجزائر  -  1وهران- جامعة أحمد بن بلة  -أ.د فرقابن

ي هندسة بنوك المصطلحات اآللية العربية  د 35سا 11 - د25سا  11
 
 فعالية الذكاء االصطناعي وأثرها ف

 الجزائر  -تيارت -جامعة ابن خلدون - دي عبد الحقد. العبا

جمة اآللية د 45سا 11 - د35سا  11  دراسة تحليلية  -الذكاء االصطناعي وتطوير برمجيات التر
 الجزائر - 02قسنطينة - جامعة عبد الحميد مهري  -د. خلفاوي عزيزة 

 الجزائر  -02قسنطينة -جامعة عبد الحميد مهري  -فاطمة غايأ. 

جماتية وجودة النقل إىل اللغة العربية د 55سا 11- د45سا  11 جمية والصعوبات التقنية  : التر بي   ضبط الجودة التر
 والرقمية

ات منب  أ.   الجزائر  -  1وهران-جامعة أحمد بن بلة   -شبر

جمة اآللية  د 05سا 12 - د55سا  11 ي التر
 
 الهواتف الذكية من خالل تطبيقات إسهامات الذكاء االصطناعي ف

 الجزائر  -  1وهران-جامعة أحمد بن بلة   -إسماعيل حمليلي 

جمة  د 15سا 12 - د05سا  12 ونية وجودة التر  أقلمة المواقع االلكتر
 الجزائر  -  1وهران- جامعة أحمد بن بلة   -مهدي بن مخلوف

 

 
 الجلسة الرابعة

جمة كلية  ،: التدريسي علي حسي   عبد المجيد الزبيديرئاسة  اللغات أستاذ التر
 العراق –بغداد جامعة

 
ي أرسع وقت د 52سا 12 -  د 51سا  12

 
 استعمال ترجمة جوجل وسيلة إلخراج تراجم أكتر دقة وف

ي  ي إىل العرن 
جمة من اإلنجلت  

 دراسة للتر
ن محفوظ دومه    ليبيا  - جامعة سبها -ا. عبد الجليل حسي 

جة باستخدام الذكاء الصناعي  د 35سا 12 - د25سا  12 ية والستر جة البشر  المقارنة بي   الستر
 أنموذجا  Kapwing موقع

يد.  ن ة نورة -منار تركي العبن  المملكة العربية السعودية - جامعة األمب 

جة الطبية د 45سا   12 - د35سا  12 ي مسبار الستر
 
ية ف جمة البشر جمة اآللية العصبية والتر  التر

 الجزائر  -2جامعة الجزائر أديبة بوقلقول . أ 

ي  د 55سا   12 - د45سا  12
 
 تطوير النظم اآللية  إسهام تقنيات التعلم اآلىلي ف

جمة اآللية العصبية أنموذجا   نماذج التر
ي مختار عنابة -سعيد بورياحي أ.   الجزائر  -جامعة باحر

ي اللسانيات الحاسوبية د  05سا 13 - د55سا  12
 
جمة اآللية ف  استثمار مقاربات التر

 الجزائر  -سعيدة - جامعة الدكتور الطاهر موالي - عبدالالوي نجاةأ. 

 نقاش  د 25ا  س 13 - د05سا  13

 
 الجلسة الختامية 

 الجزائر-أحمد بن بلة  - 1جامعة وهران –أ.د بلقاسمي حفيظة رئاسة: 
 

 قراءة التوصيات واختتام أشغال المؤتمر  د  45سا 13 - د25سا  13

 


