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د .محمد فوزي الغازي
Between Translation and
Translating:
A New Reading in Text
Typology and the
Translation Method
(Literary, legal and
Scientific Texts
)exemplified
بين الترجمة وعملية الترجمة :قراءة
جديدة ألنواع النصوص والمنهج
(أمثلة (تطبيقية) أدبية وقانونية
وعلمية)
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Common Mistakes in
English Language
األخطاء الشائعة في اللغة
اإلنجليزية

The Problematic
Nature of
Punctuation Marks
in Translated Texts
مشكالت إستخدام
عالمات الترقيم في
النصوص المترجمة
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مقرر المؤتمر
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