السٌرة الذاتٌة
مشـوح
االسم :لبانة
ّ
اسم األب :محمد ناجً
اسم األم :إلهام العانً
الحالة العائلٌة :متزوجة ولها ولدان
موالٌد :دمشق 5533
المؤهبلت والرتب العلمٌة :
-

 5584دكتوراه فً اللسانٌات العامة  -النحو التولٌدي  -جامعة بارٌس
الثامنة ،فرنسا بدرجة الشرف العلٌا .
 5581ماجستٌر فً اللسانٌات العامة  -جامعة بارٌس الثامنة ،فرنسا
بتقدٌر امتٌاز
 5598دبلوم الدراسات العلٌا األدبٌة فً اللغة الفرنسٌة -جامعة دمشق
بتقدٌر جٌد جدا
 5599إجازة فً اللغة الفرنسٌة وآدابها – كلٌة اآلداب – جامعة دمشق
بتقدٌر جٌد جدا
أستاذ فً كلٌة اآلداب -جامعة دمشق ()5054 -5003
أستاذ مساعد فً كلٌة اآلداب-جامعة دمشق ()5003-5553
مدرس فً كلٌة اآلداب -جامعة دمشق ()5553 -5584

الوضع األكادٌمً والوظٌفً والمهنً:
 عضو عامل فً مجمع اللغة العربٌة بدمشق منذ 5008/50/10 رئٌس مجلس أمناء جامعة المنارة مستشارة لئلستراتٌجٌات الثقافٌة والتنموٌة لدى األمانة السورٌة للتنمٌة عضو مجلس إدارة الهٌئة العلٌا للتمٌز وزٌرة الثقافة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة )حزٌران  -5055أٌلول)5052

-

عمٌدة المعهد العالً للغات  -جامعة دمشق (أٌلول  -5055حزٌران
)5055
رئٌسة قسم اللغة الفرنسٌة وآدابها -جامعة دمشق 5005 -5003
رئٌسة قسم اللغة اإلسبانٌة وآدابها -جامعة دمشق () 5055-5009
رئٌسة قسم الترجمة الفورٌة (تكلٌفا)  -المعهد العالً للترجمة والترجمة
الفورٌة -جامعة دمشق ()5055-5004
عضو هٌئة تحرٌر مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانٌة.

المهام العلمٌة والمهنٌة األخرى:
 مترجمة ،مترجمة فورٌة ومترجمة مؤتمرات منذ عام .5553 منسق الفرٌق المؤسس للمعهد العالً للترجمة والترجمة الفورٌة منذ5005
 ممثل جامعة دمشق فً الفرٌق المؤسس لقسم اللغة اإلسبانٌة وآدابها -كلٌةاآلداب -جامعة دمشق
 ممثل جامعة دمشق فً الفرٌق المؤسس لقسم اللغة اإلٌطالٌة وآدابها -كلٌةاآلداب -جامعة دمشق
 أستاذة اللسانٌات العامة والترجمة فً جامعة دمشق ( )5054 -5584 عضو اللجنة الوطنٌة لمعاٌٌر الجودة لآلداب واللغات ،وزارة التعلٌم العالً. عضو لجنة ضمان الجودة واالعتمادٌة ،جامعة دمشق. عضو لجنة تقوٌم الكتب المدرسٌة لتعلٌم اللغة الفرنسٌة ،وزارة التربٌة. منسقة التعاون العلمً واألكادٌمً بٌن جامعة دمشق وجامعة لٌون الثانٌة. منسقة التعاون بٌن جامعة دمشق وجامعة القدٌس ٌوسف (بٌروت) فًمشروع ماجستٌر " مهن الكتاب".
 منسقة التعاون بٌن جامعة دمشق وجامعة اإلسكندرٌة فً مشروع إحداقسم اللغة الفرنسٌة التطبٌقٌة .FLA
 مدققة للغة الفرنسٌة فً مجبلت جامعات دمشق للعلوم الهندسٌة ،والعلومالتربوٌة ،واآلداب والعلوم اإلنسانٌة.

 عضو فً لجان تحكٌم عدد من شهادات الماجستٌر والدكتوراه فً سورٌةوفرنسا.
 اإلشراف على عدد من رسائل الماجستٌر وطبلب الدراسات العلٌا والمعٌدٌنفً اللسانٌات والترجمة والترجمة الفورٌة.
 عضو فً لجان القبول فً المعهد الوطنً لئلدارة العامة (اإلٌنا).-

-

عضو فً لجان قبول جامعٌة وإعبلمٌة
خبٌرة فً التدرٌب والتأهٌل اإلعبلمً
عضو فً عدد من لجان فً مجمع اللغة العربٌة بدمشق  :لجنة ألفاظ
الحضارة ،لجنة المعجمات ،لجنة البٌئة ،لجنة اإلعبلم ،لجنة المجلة ،لجنة
الترجمة ،لجنة اللسانٌات وتارٌخ اللغة.
عضو اتحاد المترجمٌن العرب -لبنان.

 حائزة على وسام السعفة األكادٌمٌة برتبة فارس (فرنسا) باحثة فً اللسانٌات العامة وعلم الترجمة. ناقدة وإعبلمٌة نشرت عشرات المقاالت والدراسات النقدٌة وقامت بإعدادوتقدٌم العدٌد من البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة ،منها :كنوز الحضارة العربٌة
(بالفرنسٌة) ،ركن الثقافة (القناة الفضائٌة السورٌة) .وشاركت فً انتقاء وتدرٌب
دفعتٌن من مذٌعً اإلذاعة السورٌة والتلفزٌون السوري.

األبحا العلمٌة المنشورة باللغتٌن العربٌة والفرنسٌة:
نشرت العدٌد من األبحا باللغة الفرنسٌة فً مجبلت علمٌة محكمة ،منها :
- « De la syntaxe des "small clauses" en arabe standard »,
mémoire non publié, Paris 8, 1982.
- « En faveur des Small Clauses », Recherche Linguistique, Paris 8,
1984.
- « De la Quantification à Distance et des nominalisations en
français », modèles linguistiques, Université de Lille III, 7. 1,
1985.

- « De la cliticisation du prédicat en français », AUPELF, France,
1992.
- « Pour une approche linguistico -pragmatique de la traduction »,
Damascus Univ. Journal, Vol. 18, No (3-4), 2002.

- « Du calque à l’emprunt syntaxique : le passif agentif en arabe
standard » , Damascus Univ. Journal, Vol. , 2005.

لها العدٌد من األبحا المنشورة باللغة العربٌة فً مجبلت علمٌة محكمة،
منها:
 " دراسة تولٌدٌة تحوٌلٌة للتركٌب المصدري المضاف فً اللغة العربٌةالفصحى" ،المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة ،مجلس النشر العلمً -جامعة
الكوٌت ،العدد  ،21السنة الحادٌة عشرة.5551 ،
 "من المحاكاة اللغوٌة إلى االقتراض النظمً " أثر الترجمة فً التطور الفكري -القطاع اإلداري نموذجا" ،مجلة جامعةدمشق لآلداب والعلوم اإلنسانٌة5055 ،
 " اللسانٌات فً الترا اللغوي العربً" ،مجلة مجمع اللغة العربٌة بدمشق.5055
 " أثر الترجمة فً تنمٌة اللغة األم -اللغة العربٌة نموذجا" ،المركز العربًللتعرٌب والترجمة والتألٌف والنشر ،دمشق.505 ،
 " آلٌات الدماغ فً اكتساب اللغة وتولٌدها" ،مجلة مجمع اللغة العربٌةبدمشق ،نٌسان .5059
إضافة لعدد كبٌر من المقاالت النقدٌة فً الفكر واألدب والمجتمع ،منها:
 افتتاحٌات مجلة المعرفة بٌن (حزٌران-5055أٌلول )5052 عدد من المقاالت فً الفن التشكٌلً وفنون المسرح... "تزفٌتان تودوروف ومدخله إلى األدب العجائبً" ،شرفات ،دمشق.5059/8

 "الشاعر أراغون قً حوار مع فرنسٌس كرٌمٌو ،شرفات ،دمشق،.5059/55

من الكتب المترجمة:
 أٌسر التفاسٌر ج،5تألٌف أسعد حومد( ،ترجمة إلى اللغة الفرنسٌة) ،دارالبشائر.)5554( ،
 االقتصاد الهندسً ،من إصدارات المركز العربً للتعرٌب والترجمةوالتألٌف والنشر ( )5002( ،ترجمة من اللغة اإلنجلٌزٌة).
 العلوم العربٌة فً عصرها الذهبً( ،ترجمة إلى اللغة الفرنسٌة) ،مطبوعاتدمشق عاصمة الثقافة العربٌة.)5008( ،
 مسارات دمشق القدٌمة ،ضمن مشروع تطوٌر وتحدٌ المدن واإلداراتالمحلٌة ،مشروع .)5008(،MAM
 ذهول وارتعاش ،وراٌة ،تألٌف أمٌلً نوتومب ،منشورات الهٌئة العامةالسورٌة للكتاب -وزارة الثقافة.)5053( ،
 عاصفة على الشرق األوسط الكبٌر ،تألٌف مٌشٌل رامبو ،منشورات إتحادالكتاب العرب.)5054( ،
 دراسات ووثائق وندوات فً إطار المشروع الوطنً لتطوٌر المتاحف فًسورٌة ،وتدقٌق عشرات الكتب المترجمة من الفرنسٌة إلى العربٌة لصالح
المركز العربً للتعرٌب والترجمة والتألٌف والنشر بدمشق ،والهٌئة العامة
السورٌة للكتاب.
 عدد كبٌر من المؤتمرات الدولٌة والدراسات والوثائق والندوات الدولٌةصصة ،منها المتعلقة باالعتمادٌة الجامعٌة ،والتطوٌر األكادٌمً،
المتخ ِّ
ومعاٌٌر الجودة ،ومشروع تطوٌر المعاهد المتوسطة ،والمشروع الوطنً
لتطوٌر المتاحف فً سورٌة ،وفً موضوعات متنوعة فً البٌئة واإلدارة
والزراعة والصناعة والتطوٌر التقنً ،وعدد كبٌر من المؤتمرات السٌاسٌة
والنقابٌة والثقافٌة.

المؤتمرات والندوات العلمٌة
شاركت فً عشرات المؤتمرات والندوات العلمٌة والثقافٌة فً علوم اللغة
والترجمة ،وألقت بحوثا عدة منها:
 "من المحاكاة التركٌبٌة إلى االقتراض النظمً فً اللغة العربٌة الفصحى- ،المجلس األعلى
المبنً للمجهول معلوم الفاعل" ،ندوة الترجمة
لآلداب والثقافة والفنون ،جامعة تشرٌن.5004 ،
 "علوم اللغة العربٌة فً ضوء اللسانٌات الحدٌثة"  ،المؤتمر السنويالثامن لمجمع اللغة العربٌة بدمشق" -نحو رؤٌة معاصرة للترا "51-5 ،
تشرٌن الثانً .5005
-

االقتراض التركٌبً فً اللغة العربٌة واللغة الفرنسٌة" 52 ،آذار ، 5005
ألقً فً المدرسة الوطنٌة العلٌا لعلوم المعلومات والمكتبات – ENSSIB
لٌون (فرنسا).

-

"علوم اللغة عند العرب فً ضوء اللسانٌات الحدٌثة" ،المؤتمر السنوي
العام لمجمع اللغة العربٌة بدمشق.5050 ،

 "الترجمة فً التعلٌم العالً ،جامعة دمشق نموذجا"  ،ندوة اتحادالمترجمٌن العرب فً ٌوم المترجم العربً ،بٌروت .5050
-

"أثر الترجمة فً التنمٌة الفكرٌة واإلدارٌة" ،ندوة اتحاد المترجمٌن
العرب  ،5050-5-55طرابلس -لبنان.

 "اللسانٌات فً الترا اللغوي العربً" ،ندوة اللسانٌات -مجمع اللغةالعربٌة بدمشق 10 ،حزٌران .5050
 "أثر الترجمة فً تطوٌر اللغة األم -اللغة العربٌة نموذجا" ،ندوة الترجمةفً خدمة اللغة األم ،الهٌئة العامة السورٌة للكتاب ،دمشق.5054 ،
" -الماء فً ثقافة الشعوب" ،مجلة مجمع اللغة العربٌة.5054 ،

 "الترجمة فً سورٌة :واقع وآفاق" ،ندوة "الترجمة فً سورٌة" ،الهٌئةالسورٌة للكتاب ،مكتبة األسد.5059/5/53 ،
 "المناهج التربوٌة ،أهداف ومشكبلت" ،مركز دمشق لؤلبحا والدراسات،.5059 /5/ 10
 "المثقف والسلطة" ،ندوة مركز دمشق لؤلبحا والدراسات (مداد)5/4 ،.5058
 "الفرق بٌن الدراسة والبح من الناحٌتٌن اللغوٌة واالصطبلحٌة" ،ورقةقدّ مت إلى مجلس مجمع اللغة العربٌة بدمشق.5058/4/59 ،
 ندوة "المناهج التعلٌمٌة" ،مركز دمشق لؤلبحا والدراسات-مداد،10أٌلول .5059

إضافة إلى عدد من الندوات العلمٌة والثقافٌة والنقدٌة فً سورٌة وبعض الدول
العربٌة وفرنسا وبلجٌكا.

