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إن عومة التبادات وش التحوات ال مست العام كله توجه بدون شك إدارة      
امؤسسات الربوية وتفرض شروطا جديدة على تنمية امهارات اللغوية والتواصلية وامهنية عند امتعلمن وامكونن على حد سواء. 
وما أن تعليم اللغات يتأثر مجمل تلك التحوات،يصبح ازما تصور سياسات لغوية وتربوية تكون أكثر انفتاحا وأكثر ماءمة 

 للسياق امهي، وال يكون من شأها تلبية متطلبات سوق العمل.

وأجل فهم أفضل لتداخل العاقات بن اللغات وإمكانية التوظيف والتعليم العا يصبح حـــليل ااحتياجات من اأولويات     
إشكاليات يطرح بناء عليه فإن هذا املتقى وتصبح امقارنة امعيارية للممارسات اللغوية ذات التوجه امهي مسألة ضرورية. و 

  :توجز أمها ي النقاط اآتية تبحث عن إجابات بن الباحثن واممارسنوتساؤات متعددة 

؟ .1  ما هي امقاربات وامنهجيات امناسبة للربط ين اللغات، إمكانية التوظيف والتعليم العا

 ما هي مواضيع تعليم اللغات،وما هي اأدوات الكفيلة بتعزيز اممارسات امرتكزة على متطلبات سوق العمل؟ .2

ديثة لإعام وااتصال ي تعليم  .3 تعلم اللغات، وما هي البيداغوجيات الكفيلة بتلبية /ما هو اسهام التكنولوجيات ا
 متطلبات التكوين امهي؟

 ما هو دور امقارنة امرجعية ي حسن وتكييف مضامن مناهج اللغات مع احتياجات سوق العمل؟  .4

 كيف يتم نقل امهارات امهنية لتصميم امناهج وامعاير؟    .5

وعليه يناقش هذا املتقى إمكانية نقل السياسات اللغوية امرتكــزة على احتياجات ســــوق العمل إ امؤسسات التـــربــــويــــة،     
 ساتويبحث كيفية إجاد صـــيغ عمليـــــة لذلك.ويهدف إ امســـامة ي التوعــية بأهـــمية إمكانـــية التوظيف ودينامكيتها ي امؤس

الية، ويبحث إعداد صيغ إدارة اموارد  الربوية وامهنية. كما يناقش املتقى أيضا الرامج وتصميم امناهج، وفهم طرق التدريس ا
انبن النظري  البشرية هدف الوصول إ وضع مناهج مبتكرة وإرساء أدوات تقييم جديدة.وسيكون مدار اأعمال العلمية ي ا

 والتطبيقي على احاور اآتية: 

 إمكانية التوظيف بن النظرية والتطبيق. .1

 إمكانية التوظيف وإدارة اموارد البشرية. .2

 تعليم/ تعلم اللغات واقتصاد السوق.  .3

امعة والعام امهي. .4  العاقة بن ا

 الرمة امتخصصة واحتياجات سوق العمل. .5

 ساؤات حول الرامج وإعداد امناهج الدراسية. .6

 تكوين امكونن وشروط الكفاءة. .7

 امقارنة امرجعية واممارسات الربوية ذات التوجه امهي.  .8

ديثة لإعام وااتصال ي تعليم/  تعلم اللغات:الرهانات والتحديات. .9  إدماج التكنولوجيات ا

 إمكانية التوظيف امستدام : التفكر التأملي واآفاق. .10
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