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 10اإلخوة منتوري قسنطينة امية لمدير جامعة عاية الس  تحت الر  

 غات ـية اآلداب واللل  ــكميد ـوع

 راف ــــبإش ةراثي  ات الت  ـــــراسمخبر الد   مينظ  

 رويـــــــرة قـــكتوره زهيالد  األستاذة 
 

 : لو  أل ا وليد  ــــــــــقى الـــــــــــالملت 

 عن بعدحــــاضــر بتقنية الت  
 

ّالعربيّ اللّ  ّالتّ غة ّمن ّالورقيّ ة ّالتّ ّّعليم ّاإلإلى ّلكترونيعليم
ّ-ياتّواآلف اقحدّ الواقعّوالتّ -

 0100ديسمبر  10-10: يومي

            

 

 وعةـان جربـــإيم. د: رئيس الملتقى
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 :ديباجةال: أوال

بسبب التقدم  ؛النظام التعليمي العربي في الوقت الراهن يواجه تحديات عالمية وأخرى محلية ن  إ       
وهذا جراء  ال محدود، الذي ساد العالم المتقدم في شتى مجاالت الحياة،العلمي التطور والالتكنولوجي 

أضحت الشريان معمورة ، و نحاء الأالعريضة التي انتشرت في كل  االعتماد الواسع على الشبكة العنكبوتية
الرئيس النتقال المعلومات؛ على نحو لم يكن مشهودا من قبل، وهذا نظرا لخدماتها المتعددة والشاملة لكل 
الشرائح واألوساط، دون أي تمييز بين اختالف االنتماءات الحضارية أو الدينية أو العرقية أو االجتماعية 

 .الثقافيةأو 
ولعل من أبرز مخرجات هذا التطور التكنولوجي في مجال تعليم العربية وتعلمها ظهور ما يسمى       

وهو تقنية جديدة غزت العالم بأسره، وأزالت من أمامها جل   ،أو التعلم عن بعد" التعليم االلكتروني"بـ
من خصائص نالت إعجاب المط لعين عليها، وأزالت  التقنيات التقليدية الخاصة بالتعليم، لما تتمتع به

فيه المعلومة التي تسبح بتدف ق  دالحدود الزمنية والجغرافية لتسمح بولوج عالم جديد من المعرفة والتعليم، تع
وحرية عبر العالم، الركيزة األساسية لعملية التلقي ، فالتكنولوجيا الحديثة جعلت باستطاعة المتعلِّم أن 

فيكتسب مهارة كيفية التعلم  اصل مع العالم في أي وقت وحين داخل منزله أو خارجه،يتصل ويتو 
 .واالتجاهات المناسبة لعملية التعلم من جهة، ويساهم في تطوير ذاته كذات متعلمة من جهة ثانية

ياغة محورا أساسيا لص ومن هنا يمكن َعدُّه البديل للتعليم التقليدي والمكمل له، ألنه يمثل اآلن     
الحاضر التعليمي وتشكيل معالمه المستقبلية، لبناء وتأسيس مجتمع متطور يواكب تداعيات عصر 

 . المعرفة

وبالرغم من أن االستخدام العالمي لشبكة االنترنيت في التعليم ينمو ويتصاعد بشكل متسارع في        
ادة من خدماتها المعلوماتية الهائلة ال المدارس والجامعات الغربية، إال أن االستغالل العربي لها واالستف

يزال بطيئا، فهو يواجه عقبات وتحديات مختلفة؛ لعل من أبرزها ندرة وجود الوسائل التعليمية المتطورة 
بالمؤسسات التربوية والجامعية وضعف الوعي التدريبي لدى العديد من األساتذة بأهمية استخدام تكنولوجيا 

والمستحدثات التكنولوجية أو وكذا تجهيزات تكلفة العالية لتوفير مثل هذه األدوات التعليم، ندرة الكفاءات، ال
 .شبكات المعلومات عبر اإلنترنت وضعف قوة تدفقها

ليعالج بعض القضايا انبثقت فكرة التأسيس لملتقى دولي علمي خاص على ما ورد أعاله  وتأسيسا       
، يلتقي فيه الباحثون والمتخصصون العرب واألجانب، اللكترونيالمهمة المتعلقة باللغة العربية والتعليم ا

عطائه األهمية الالزمة من البحث والتطوي  ر واقتراح لمناقشة محاور هذا الجانب المستحدث من التعليم وا 
 .الحلول 
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  : إشكالية الملتقى: ثانيا

 :خالل التصور السابق يروم هذا الملتقى اإلجابة عن جملة من اإلشكاليات لعل من أبرزها من

 وهل يمثل هذا األخير إثراء لها أم خطرا عليها؟ االلكتروني ؟ ما موقع اللغة العربية من التعليم  -

هل يمكن و ؟  المتسارعتكنولوجي ال هذا االنفجارالمؤهالت الضرورية لمواكبة  ضاد علىلغة ال حوزهل ت -
 االعتماد عليها في نشر التعليم اإللكتروني ؟ 

 أم أن تفاعله كان سلبيا؟ هل استطاع المتعلم التفاعل اإليجابي مع تلك الوسائط التكنولوجية الجديدة؟ -

 لكترونية؟اللغة اال صف  باللغة العربية إلى م سموحلول المقترحة للتوصيات والما هي الو  -

 :محاور الملتقى :ا لثثا

لإلجابة عن اإلشكاالت المطروحة وغيرها مما قد يطرحه الموضوع، اخترنا مجموعة من المحاور نجملها 
 :فيما يأتي

 برامجالالمنصات التعليمية،  بعد،التعليم اإللكتروني، التعليم عن )اإلطار المفاهيمي  :المحور األول
األلعاب االلكترونية التعليمية، المعاجم االلكترونية، الواقعي واالفتراضي، ، الذكيةوالتطبيقات التعليمية 

 ...(.الوسيط التكنولوجي، الجامعات االفتراضية

 .أهلية اللغة العربية في تبني برامج التعليم اإللكتروني : الثاني لمحورا

 .دور المواقع االلكترونية في تعليم ونشر اللغة العربية : المحور الثالث

 .الوسائط التكنولوجية الحديثة ودورها في خدمة تعليمية اللغة العربية :المحور الرابع

 .واقع اللغة العربية والتعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية أثناء جائحة كورونا :المحور الخامس

 .عوائق وتحديات وآفاق التعليم االلكتروني في الجزائر:المحور السادس 
 .فاعلية البرامج واأللعاب التعليمية االلكترونية في اكتساب اللغة العربية لدى األطفال :المحور السابع 

 .تعليمية األدب االلكتروني :المحور الثامن

 :تنظيم الملتقى: رابعا

 .د زهيرة قروي.أ: المشرفة على الملتقى

 .إيمان جربوعة د: رئيس الملتقى

 .ليندة خرابد .أ :رئيس اللجنة التنظيمية
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 :المشاركة  شروط: خامسا

 .، وعلى الباحث أن يحدد في مقدمة ورقته الموضوع والمحور المختارملتقىالتقيد بمحاور ال -1
 .والمعرفيةوالسالمة من األخطاء اللغوية  أن يتسم البحث بالبناء الفكري العميق - 2
ملتقيات، أو أن يكون في البحث إضافة علمية أصلية لم يسبق نشرها، أو تقديمها في كتب أو  - 3

 .فعاليات سابقة
منهجا وعرضا وتحليال )أن يتقيد الباحث بالمعايير العلمية والموضوعية في كتابة البحث   - 4

 .(وتوثيقا
 .العربية والفرنسية واالنجليزية: لغة تحرير األوراق البحثية-  5
 .تقبل األعمال الفردية والثنائية  - 6
في ( 12)في المتن، و( 14)، الحجم (Simplified arabic)ُتكتب أوراُق البحث بخط  - 7

، كما يذيل )  Gras)، والعناوين الرئيسية والفرعية بخط غليظ (أسفل كل صفحة)الهوامش 
 .البحث إجباريا بجميع المصادر والمراجع المعتمدة مرتبة في آخر صفحة من صفحات البحث

وبريده االلكتروني ورقم  كلمة، 333يرسل الباحث استمارة تتضمن ملخص البحث في حدود  -8
 .هاتفه ودرجته العلمية ومؤسسة االنتماء

 :ترسل الملخصات والبحوث الكاملة إلى البريد االلكتروني -9

- laboturath2021@gmail.com 
  :همةم ريخوات: سادسا

 2321 نوفمبر 38:    آخر أجل الستقبال الملخصات -

 2321 نوفمبر 13:    تاريخ اإلشعار بقبول الملخصات-

 .2321 نوفمبر 33:     المداخالت آخر أجل الستقبال-

 .2321 ديسمبر  34  :على المداخالتالنهائي  ردتاريخ ال-

 .2321ديسمبر  39-38:   تاريخ انعقاد الملتقى-

 : للتواصل

imandjerboua@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/imen.djerboua/ 

mailto:laboturath2021@gmail.com
mailto:imandjerboua@hotmail.fr
https://www.facebook.com/imen.djerboua/
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  إيمان جربوعة. د /د زهيرة قروي.أ :رئيس الهيئة العلمية

 :أعضاء اللجنة العلمية 

 .31 جامعة منتوري قسنطينة ، د أحمد غرس اهلل.أ -

 .المدير األكاديمي لمعهد قاصد ،األردن: د خالد حسين أبو عمشة.أ -

 .31 جامعة منتوري قسنطينة: د حاجي الصديق.أ -

 .محمد محمد علي يونس، جامعة ابن رشد هولنداد .أ -

  .محمد عبد الرحمن يونس، عميد كلية اآلداب، جامعة ابن رشد، هولندا .د.أ -

 .، قسنطينةامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةج: د ذهبية بورويس.أ -           

  .قاصدي مرباح ورقلةجامعة عيساني، د عبد المجيد .أ -
 .،مصر المنوفيةد عيد بلبع، جامعة .أ -

 .31 جامعة منتوري قسنطينة ،د محمد األخضر الصبيحي.أ -

 . 31 وهران أحمد بن بلة، د سعاد بسناسي، جامعة.أ -

 .31 جامعة منتوري قسنطينة :خراب ليندة.د.أ -

 .المدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار، قسنطينة: د إدريس حمروش.أ -

 . ، ميلة جامعة عبد الحفيظ بوالصوف: د وردة مسيلي.أ -          

 .، قسنطينةجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية : د آمال لواتي.أ -           
 :للملتقى  اللجنة التنظيمية

 .شعيب محمودي.د -

 .إيمان جربوعة .د -

 .مبروك صيشي.د -

 .نبيلة قدور.د -

  .عادل بلخيري.د -

 .حمزة بوكثير. د -
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 .مهدي مشتة.د -

 .آسيا غربوج .أ -

  .طلبة الدكتوراه -

 

 

 

 

 


