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 عن : الثانية  دراسية الحلقة الدعوة للمشاركة فى 

 اللغة الفرنسية كلغة اجنبية فى الجامعات الليبية

 راء وقضايا عن االتجاهات الحديثة والرقميةأ

 

 

 لدولياباالشتراك مع مكتب التعاون طرابلس  تنظم جامعةفضل" م أجل تعلمن أ تحت شعار " نعمل ونجدد معا  

الليبية  ى الجامعاتفوقسم اللغة الفرنسية بكلية اللغات/ جامعة طرابلس الحلقة الدراسية الثانية عن اللغة الفرنسية 

 .وسبل تطويرها

  تقديم :

شر هذا . ولقد انتا لتعليمية اللغاتم فهو يفرض نفسه باعتباره انعكاسالتعلي يعد التجديد التربوي قضية أساسية في

ديد ن تم ربط التجو جزئيا. على مدى العقدين الماضييغير مرضي كليا أالمفهوم لملء فجوة وتحسين وضع 

ا تكنولوجي واستحوذ دمج ظم القائمة على علم النفس التربويوكذلك الن باالتجاه الفعلي لتعليم وتعلم اللغات،

 المعلومات واالتصاالت على اهتمام الجميع. 

ات تعليمية عاما تعاقب تيار 55دى جنبية على مية كلغة ألتدريس اللغة الفرنس فى ليبيا شهد التطور التاريخي

يف جديد وتكيتتهدف إلى  ن هذه الحلقة الدراسيةسياق العالمي ولذا فإمختلفة ارتبطت فى جلها ارتباطا وثيقا بال

 مع مايدور حوله من تغيرات والتكيف معها. السياق الليبي

 هداف : األ

ل حوار وتبادوالجهات الفاعلة في التعليم لفتح ال والمعلمين كاديميينيهدف هذا النشاط العلمي إلى تجميع األ

 ساتذة فيالليبية وتعزيز مهارات األجامعات ال جل تطوير تعليم اللغة الفرنسية فيفكار والمهارات من ااأل

 استخدام االساليب المبتكرة والحديثة فى تعليم اللغة. 

   محاور الحلقة الدراسية :

     تعددية االتجاهات الحديثة ـ 1

 س على العالمح قاعة الدروفت فبعضها يرتكز على التفاعلالعديد من الخيارات العلمية،  بتكرةساليب المتقدم األ
ة المحتملة من بين االسئل ارجها.خر على تحسين وقت التعلم داخل القاعة وخبينما يرتكز البعض اال  الخارجي،

التجديد  تي تحول دونالمعوقات ال تجاهات الحديثة في التعلم وماهيضافة لالماهى القيم الم هذا المحور: في
    ساليب؟وماهى تصورات المتعلمين لهذه األ واالبتكار ،
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 وجيا الرقمية وتحديث فصل اللغة التكنولـ 2

 ليبى.السياق ال تعليم اللغة الفرنسية وتكييفها مع لتساؤل عن امكانية دمج الرقمية فيالهدف من هذا المحور هو ا
ستخدام الم يعد على مستوى  بعض الصعوبات لكن السؤال الرئيسي لى الجامعات منقد اليخلو إدخال الرقمية إ
 فية استغاللها واالستفادة منها.الرقمية بل على مستوى كي

  ساليب الحديثةتدريب أساتذة الجامعات على استخدام األـ 3  

الهم هم في انتقللتعليم وماهو الدعم المقدم ة فى امعات على استخدام االساليب الحديثساتذة الجاكيف يتم تدريب أ

الفرنسية  قسام اللغةلطلبة الماجستير في أهيل المستقبلي نفس السياق نتسال عن التأ ني؟ وفيوالمه التعليمي

 بالجامعات الليبية.

 هذه الحلقة الدراسية يمكنكم: لالشتراك في

 نبية.ية كلغة اجمجال تعليم/تعلم اللغة الفرنس االتجاهات الحديثة و المبتكرة في وراق بحثية تحللـ المشاركة بأ

 تعليم / تعلم اللغة الفرنسية .ـ عرض الخبرات والتجارب العملية السابقة فى مجال 

 :  مع قائمة المراجع إلى العنوان التالي كلمة( 250)  صياغة مقترحاتكم وارسال الملخصات  ـ يمكنكم

fle.univ.tripoli@gmail.com 

لية ربهم العمارهم وتجافكيبية لطلبة الماجستير الراغبين في تقديم مقترحاتهم البحثية وأـ ستقام ورشة دعم تدر

 بكلية اللغات. ايررفب10 الموافق وذلك يوم اإلربعاء

 تواريخ مهمة: 

 نشر دعوة المشاركة : يناير 31

 نهاية ارسال المقترحات  ير : فبرا  22

 الرد بالقبول  : مارس 1

 الدراسية رس:  اقامة الحلقةما 29

 

 تنظمية الاللجنة العلمية و 

 ، جامعة طرابلسفرفر الناصر د.مصباح

 ، جامعة طرابلس فشيكة محمد د. خديجة 

 ، ، جامعة طرابلسالجربيتاج الدين  د.نهلة 

 جامعة طرابلس ،قرقابةرجب  د. أحمد 

 ، جامعة طرابلسلبيدةبو محمد أ. توفيق

 جامعة طرابلس ،، الفطيسي الدين امحمد إيهاب أ.


