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 ديباجة

، الذين بني متعلمي اللغات األجنبية االتصال الرقمية عرب اإلنرتنت، هو استخدام أدوات بادل عن بعدالت إن
. ية والتواصليةالثقافوية و تطوير مهاراهتم اللغ تعليمية هتدف إىل، حول مشاريع خمتلفةاالت جغرافية ينتمون إىل جم

(Belz  &Kinginger ،2002 ،Belz ،2003 ،Guth et al 2012 ،Corbett ،2010 ،
Dooly ،2008 ،Cappellini ،2017.) 

شكل يف قاالت واملؤلفات نشر العديد من املشهد هذا املوضوع، ومنذ ظهوره يف التسعينيات من القرن املاضي، و 
.، Warschauer 1995 ،Cummins J) عرب العامل صفوف اللغات ربات والتجارب يفتقارير عن اخل

 &Sayers 1995 ،Elke  &Cash 1996 ،Wolff 1999 ،Humbley et al 2005 ،
Belz 2005 ،Furstenberg  &English 2006 ،Mousten et al 2012 ،O'Dowd 

2013 ،Gruil et al. ،2016 ،2017 Cebuc  &Sadouni  ،Muller 2017 ،    
O'Dowd2018 ،Cebuc & Sadouni ،2018.) 
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 Galanetمثل  رائدةاملشاريع الّيزها اإلبداع، وذلك من خالل ادل عن بعد يتخذ أشكاال متطورة ميوال يزال التب
 و ، Le Français en Première Ligneو  Intentو  E-Tandemو  Culturaو 

TAPP ، و PTAM عديدة ثقافاتمن لغات و ني بني املشارك ، مما أدى إىل تفاعل لغوي وثقايف. 
ابلرتكيز  بُعًدا أوسع، يسعى هذا املؤمتر إىل منحه ، مجيع مستوايت التعليم كان التبادل عن بعد مياَرس على  إذو 

ستوى اجلامعي لسبب أساسي يتمثل يف طبيعة تنظيم على هذا النوع من التواصل االفرتاضي األكادميي على امل
 جيتمعون ملناقشة  حول العامل األساتذة الزمالء جعل يطمح إىل والذي ،جامعتنا يف رحابهذه التظاهرة العلمية 

غري تعريف الزمالء األساتذة الباحثني من اجلزائر هبذه املمارسة اللغوية والثقافية ، ويف الوقت نفسه هذا املوضوع
 وأمريكا ثالثني عاًما يف أورواب ، يف حني أهنا كانت موضوع جتارب منذ أكثر منمستوى اجلامعات اجلزائريةعروفة امل

  . فريقياإوآسيا وبلدان أخرى يف 
ية واللغوية والثقافية اجلغراف بكل أبعادهومنه، سيتناول هذا املؤمتر موضوع التبادل عن بعد بني اجلامعات عرب العامل، 

ل االفرتاضي األكادميي، بادابستحضار أمثلة عن التوبعبارة أخرى، يتعلق األمر  ، ومن منظور أكادميي.والرتبوية
 قاته وحتدايته.يمعوكذا 

سياق دويل ه املمارسة اجلامعية اليت تتعدى الّنطاق اجلغرايف الواحد إىل خصائص هذإىل أيًضا  ؤمتركما سيتطرق امل
وهكذا ، أنمل  .عن اآلخر كسر الصور النمطية واألفكار املسبقة، مبا يف ذلك  والتطور التكنولوجييتسم ابلعوملة 

ا املؤمتر أن يستفيد األساتذة الباحثون من اجلزائر ومن اخلارج من جتارب بعضهم البعض، وأن ن خالل هذم
يف االستلهام من التجارب اليت ستعرض خالل يومي املؤمتر  ،، من أساتذةيستفيد من مل يعهد هذه املمارسة

الشخصية فيما يتعلق  هتم عن ميوالختصصاهتم األكادميية، فضال، على اختالف وتطبيقها مستقبال يف جامعاهتم
بادل االفرتاضي بني طالب اجلامعات إىل التفكري يف الت يهدف املؤمتر، هذا األمرعالوة على  خر.بكّل ما ميّيز اآل

 .هااختالفتقارهبا و ب بني اللغات والثقافات اجسر عرب العامل 
)إن وجدت( يف اجلامعات عن بعد  بادلتفرصة الكتشاف مشاريع النتمىن أن يكون هذا املؤمتر السبب  هلذاو 

   PTAMو  TAPPهبا، عدا مشروعي  شاريع، تنعدم مثل هذه املمعرفتناألنه حسب  اجلزائرية

 (SADOUNI  &CEBUC، 2017). 
 التواصل بني الثقافاتذات عالقة وطيدة ابملوضوع، مثل مفاهيم  ستحضارملنوال ، فإن األمر يتعلق ابوعلى نفس ا

اإللكرتوين، واملراسالت  التعليم/، والتعلمالرقمي التعليم/ اللغات ، والتبادل الثقايف ، والتعلموالتبادل بني،
 مهارات الرتمجة ،و املهارات اللغوية ، و اللغة ،  يةتعليمو ، اللغاتتعليم تعلم/و الرتمجة الثقافية، و ، اإللكرتونية

 ....متثيل اآلخر،و الفصول االفرتاضية ، و  ن بعد ،ع التعليم/الفصول الدراسية / التعلمو  املهارات الثقافية ،و 
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أن يتناول املتدخلون يف عملية حبتة ، ميكن  بادل عن بعد بني طلبة اجلامعات ممارسةمن أن عملية التعلى الرغم و 
 .حول هذا املوضوعجوانب نظرية املؤمتر 

 :احلصر، على سبيل املثال ال اور اآلتيةاحملومنه، ميكن أن تتناول املداخالت 
 نظرية مفاهيمعن بعد:  بادلاحملور األول: الت

 إىل يومنا هذا. منذ ظهوره عن بعدبادل الت -
 عن بعد: املفاهيم والنظرايت بادلالت -

 تعليمية اللغةعن بعد و  بادل: التالثايناحملور 
 أداة لتعلم اللغة يف اجلامعةعن بعد  بادلالت -
 عن بعد واللغة بادلالت -
 بعد وحمتوى التدريسعن  بادلالت -
 عن بعد ومهارات اللغة بادلالت -
 روف(ع)مبعىن امل التقليدي التعليم/التعلمعن بعد و  بادلالت -

 عن بعد والثقافة بادل: التالثالث احملور
 الفهم املتبادلعن بعد و  بادلالت -
 عن بعد والصور النمطية بادلالت -
 افية واملهارات االجتماعية والثقعن بعد  بادلالت -
 عن بعد واألدب بادلالت -

 عن بعد والرقمية بادل: التالرابع احملور
 واالتصال عن بعد وتكنولوجيا املعلومات التبادل -
 لعامل االفرتاضي ابيلتقي عامل الواقع عن بعد: عندما  بادلالت -
 واصل بلغة واحدة مشرتكةعن بعد والت بادلالت -
 لربيد اإللكرتوينان بعد والتواصل عن طريق التبادل ع -

 عن بعد والرتمجة بادلاخلامس: التاحملور 
 والتوطني، والتغريب، عن بعد بادلالت -
 والتحدايت : املعيقاتجمال الرتمجةيف  بادل عن بعدالت -
 املفاهيم الثقافيةعن بعد و  بادلالت -
 عن بعد ومتثيل اآلخر بادلالت -
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الربيد  عنواين ( إىلقائمة املصادر واملراجعلمة )مبا يف ذلك ك   500حدود يف  ملخصات املداخالترسال يرجى إ
 :)يف آن واحد( االلكرتوين اآلتيني

colloquetelecollaboration@gmail.com  

bouananesoumeya@gmail.com  

 : العربية، الفرنسية، اإلجنليزية، اإلسبانية، اإليطالية. لغات املؤمتر

 مواعيد هامة

 م2019جوان سنة  01 :املداخالت ملخصاتآخر أجل إلرسال 

  م2019أوت سنة  10: الرد على امللخصات

 م2019سبتمرب سنة  30 :إرسال البحوث كاملة

 م2019أكتوبر سنة  15 :نشر برانمج املؤمتر

 املؤمتر.  انعقاد نشر البحوث الكاملة بعد تفاصيل : يتم اإلعالن عنشر البحوث الكاملةن

 استمارة املشاركة )يتم ملؤها وإرفاقها مع ملخص املداخلة(

 االسم الكامل

 الرتبة العلمية

 مؤسسة االنتماء/اجلامعة

 رقم اجلوال

 عنوان الربيد االلكرتوين

 حمور املداخلة

 عنوان املداخلة

mailto:colloquetelecollaboration@gmail.com
mailto:bouananesoumeya@gmail.com
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 ات املفاتيحالكلم

 أسطر(. 10)يف حدود  سرية علمية خمتصرة

 للمؤمتر الرئيسان الشرفيان
 علي لونيسي 2، رئيس جامعة البليدة لأ.د. خالد رمو 

 علي لونيسي 2جامعة البليدة ، آلداب واللغاتا حممد طاييب، عميد كليةد. 
 مسؤولتا املؤمتر

 )اجلزائر( 2 البليدة ، قسم اللغة الفرنسية، جامعةرشيدة سعدويند.

 )اجلزائر( 2البليدة  شناز محداد، قسم اللغة الفرنسية، جامعة د.
 املؤمتر ةمنسق

 )اجلزائر( 2البليدة  الفرنسية، جامعة قسم اللغة مسية بوعنان ، األستاذة
 

 للمؤمتر اللجنة العلمية

 )اجلزائر( 2اجلزائر  أ.د. كرمية آيت دمحان، قسم اللغة الفرنسية، جامعة
 )اجلزائر( 2اجلزائر  جامعة مجة،، معهد الرت ومة التيجاينأ.د. حل

 ورقلة )اجلزائر( ، وإنتاج املعرفة، جامعةوالرتمجة  ،األدبو ، ي ، مدير خمترب اللغة اإلجنليزيةو قمجال أ.د. 
 عنابة )اجلزائر( يل ، قسم الرتمجة، جامعةأ.د. سعيدة كوح

 )اجلزائر( 1وهران  ، جامعةنصر الدين خليل ، قسم الرتمجةأ.د. 
 بلجيكا()واالتصال، جامعة جانت ونيا فاندبيت ، قسم الرتمجة د. ص.أ

 ابريس ديدرو )فرنسا( . ابتريسيا ميناكوري، جامعةأ.د
مولدوفا احلكومية امعة اجلالتطبيقية،  التحريرية والرتمجة الفورية واللسانياتال زابنت ، قسم الرتمجة أ.د. لودمي

 )مجهورية مولدوفا(
 )اجلزائر( 2د. نوال ساسي بوركايب ، قسم اللغة الفرنسية، جامعة البليدة 

 )اجلزائر( 2البليدة  ن ، قسم اللغة الفرنسية، جامعةد. سعاد سعيدو 
 )اجلزائر( 2، جامعة البليدة كرمية فروخي، قسم اللغة الفرنسيةد.

 )اجلزائر( 2، قسم اللغة الفرنسية، جامعة البليدة وهيبد. إميان 
 )اجلزائر( 2، جامعة البليدة ح، قسم اللغة الفرنسيةابقويدر ر  ةار ص. د



6 

 

 )اجلزائر( 2، جامعة البليدة ، قسم اللغة الفرنسيةد. وردية أسي
 )اجلزائر( 2، جامعة البليدة ، قسم اللغة الفرنسيةنقالتحكيم م د.

 )اجلزائر( 2، قسم اللغة الفرنسية، جامعة البليدة د. مرمي زهراوي
 )اجلزائر( 2، جامعة البليدة ، قسم اللغة الفرنسيةة موساويد. نسيم

 )اجلزائر( 2، جامعة البليدة د. هدى أكمون، قسم اللغة الفرنسية
 )اجلزائر( 2البليدة  جامعة ،د. مروان عدو، قسم اللغة اإليطالية

 )اجلزائر( 2 البليدة جامعة ،قسم اللغة اإليطالية، ملزي د. عبد احلليم
 )اجلزائر( 2، جامعة اجلزائر  التحريرية ، معهد الرتمجة الفورية والرتمجةةيمنبثينة عثا د.

 )اجلزائر( 2، جامعة اجلزائر التحريريةوالرتمجة الفورية ، معهد الرتمجة د. مرمي فالق
 سيلة )اجلزائر(امل ، جامعةد. فوزية عمروش، قسم اللغة الفرنسية

 امعة خنشلة )اجلزائر(، جيف، قسم اللغة الفرنسيةصبدر الدين لو  د.
 ، جامعة تيزي وزو )اجلزائر(التحريرية والرتمجةالفورية ، قسم الرتمجة نصرية إيديرد. 

 ، جامعة جباية )اجلزائر(إدري، قسم اللغة اإلجنليزية رياأحو  د. اندية
 ابتنة )اجلزائر( ، جامعة، قسم اللغة الفرنسيةمحداد آمالد. 
 أدرار )اجلزائر( زية، جامعةؤاد مامي، قسم اللغة اإلجنليد. ف

 ، جامعة الرابط )املغرب(د. نعيمة املغنوجي، قسم اللغة اإلجنليزية
 د. ليمام الرببوشي، جامعة ابن زهر أغادير )املغرب(

 ، جامعة بغداد )العراق(، قسم اللغة الفرنسيةعبودتغريد  .د
 بانيا(سإكااتلونيا )متعددة التقنيات   امعةاجل، سياإليزابيث أرنو ما .د
 ، قسم اللغات األجنبية والرتمجة، جامعة كيبيك )كندا(ايماراين جاز  .د
 )لبنان( ةلبنانيال امعةاجلعبد الصمد، قسم اللغة اإلجنليزية،  ةهيب .د
 قابس )تونس( ، جامعةيل للغات، قسم اللغة اإلجنليزية، املعهد العاألفة قندوز .د

 رتفني كوروه )تركيا(أ ، جامعةة واإلدارة العامةالعلوم السياسي، قسم د. توغبا أيدين أزلوف
مولدوفا احلكومية امعة اجلالتطبيقية،  التحريرية والرتمجة الفورية واللسانياتقسم الرتمجة ، أجنيال جرادينارود. 

 )مجهورية مولدوفا(
مولدوفا )مجهورية احلكومية عة اماجلالتطبيقية،  التحريرية والرتمجة الفورية واللسانياتقسم الرتمجة ، ناهإيرينا براي .د

 مولدوفا(
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 جلنة تنظيم املؤمتر
 ةصرية بكار ن

 حممد سليماين
 هدارد والأصفاء 

 بلقامسي ةغاني
 وهيبإميان 

 ردية أسيو 
 مرمي زهراوي

 طارق بن جبار
 دليلة فكنوس
 رحيمة برايتية

 ونيدهناء ز 
 ميهايب لفراي
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