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.مداخالتثالثقسمكلفيبهاالمسموحالمداخالتعددبأنعلما

جامعة المنيا أن تعلن عن عقد-يسر كلية األلسن 

(عن بعد)

FAMU First Undergraduate Conference (online)
2021إبريل 6-7

:للمؤتمرالمنظمةاللجنة
هللاعبدالستارعبدأمل.د
طنطاويرمضانداليا.د
محمدصادقسعودي.د
المنطلبعبدمحمودصابر.د
اللطيفعبدمحمدعلي.د
شاكرعزتفيروز.د

:بوالطالالتعليملشؤونالكليةوكيل
خليفةأحمدإيمان.د.م.أ

:الكليةعميد
داودصالحباسم.د.أ



كلمة افتتاحية10.00
مداخالت قسم اللغة اإلنجليزية10.15

حنان محمد عبد الرحمن/ ريتاج محمد صالح -
Language and culture-related problems in subtitling
cartoons for children and suggested strategies

فاطمة عبد النعيم محمد-
Approaches to literary translation (poetry)

مداخالت قسم اللغة اإليطالية10.40
حمادة عادل مصطفى/ أحمد ضاحي أحمد -

Le espressioni idiomatiche in italiano e la loro
traduzione in arabo

أسماء أبو بكر محمد-
Dante Alighieri e la nascita della lingua italiana
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مداخالت قسم اللغة اإلسبانية11.00
كفر –ألالسن ) أمل حسن عبد الفتاح -

(الشيخ
El miedo a la muerte en el poema “Romance del
enamorado y la muerte”

الحميدعبدصالححسام-
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo en el
aula de ELE

حسنمحمدريم-
Borges y El Mundo Árabe e Islámico

فوزيمحمدكريم-
La inmortalidad en La invención de

Morel de Adlofo Bioy Casares

:برنامج المؤتمر



مداخالت قسم اللغة األلمانية11.30
دعاء أشرف محمد-

Die Flexion

رانيا أمير أحمد-
Die Funktionsverbgefüge

ليلى مصطفى عبد الحكيم-
Entdeckung menschlichen Lebens durch eine 
Tierfabel

مداخالت قسم اللغة الفرنسية12.00
سحر يوسف عبد النظير-

Étude du schéma actantiel de "L'avare" de Molière

فاروقأحمدفاطمة-
Étude sémiologie de "L'avare" de Molière

ملياء صابر حمادة-
Étude thématique de "L'étranger" d'Albert Camus

الصينيةاللغةقسممداخالت12.30
محمدمحمودأحمد-

汉阿翻译难点，以《夏日落》翻译为
例

أحمدممدوحريم-
谈谈中国作家张抗抗小说(作女)的女
性形象

محمد إبراهيم نجيب-
汉阿翻译难点，以《香火》翻译为例

هادي عبد هللا محمد-
趋向补语

:تابع برنامج المؤتمر
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المؤتمرحضوررابط
http://meet.google.com/gmf-nucp-wij








































