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وع ٌٌٌمشر

 
ٌٌطموح ن

ٌالٌلتحسي   ةٌمهارات 
َّ
ٌلٌاللغوي ٌٌٌالمغاربةٌ ٌلطالب 

 
ٌٌ اير  10تطوان، العويصاٌٌإزاءٌٌٌ:2023  فبر ٌٌبٌٌالمتعلقٌٌإلشكالٌ تقدمٌلٌٌشغٌلٌٌفرصإيجاد  الجامعةٌٌٌٌتلشباب،ٌ

حاتٌبمجموعةٌ المغربيةٌ ٌ...ٌٌمقتر

ٌ المعنونٌ وعٌ المشر ٌٌ»يهدفٌ تدريسٌ تحديثٌ ٌاللغاٌتدعمٌ المغربيةٌ الجامعةٌ ٌ ي
 
ٌ«ف الونٌغ"ٌ

َ
ٌدي ٌٌأٌو"ٌ

(Dial@ngues)ٌٌٌٌتحديث منٌخاللٌ الطالبٌ لدىٌ اللغويةٌ المهاراتٌ تعزيٌز ٌٌإىلٌ وتعزيزٌٌطرق  اللغةٌ تدريسٌ

ٌالتفاعلٌٌ ي ٌ.ٌٌالبيداغوج 

وعٌٌالمالكٌالسعديٌتنسيقوتتوىلٌجامعةٌعبدٌٌ ٌلمدةٌٌيموٌ سالذيٌٌ ٌ( (Dial@ngues مشر ي لهٌاالتحادٌاألوروب 

ٌٌ.سنواتثالثٌ

 

 

 

الكببر  نظرا   المغربية لإلقبال  الجامعات  تعرفه  الخريجير    الذي  الملحة للرفع من فرص تشغيل    ،ونظرا للحاجة 

المغربية   الجامعة  قبلتعمل  من ذي  أكبر  ق    اليوم 
ّ
يتعل فيما  البيداغوجية، خاصة  مقارباتها  تعريف  إعادة    عىل 

   بالنمو  عدد الخريجير    يستمر   فمن المتوقع أن  بتعليم اللغات وتعلِمها. 
 
ي    يتجاوز لم  إذ  ,  اطراديا

عدد الخريجير  ف 

  143,000ما يربو بقليل عن  2021 عددهم سنة  تجاوز بينما    ، 2011 سنة خّري    ج   50,000 الجامعات المغربية 

   .. خري    ج 

 

ي هذا السياق
 
كذلك  ، و العمومية  من جامعات أوروبية، وجميع الجامعات المغربية  مكون  كببر   ائتالف، يعمل  وف

وع  عىل إنجاز م ،ٌٌوصيةالوزارة ال اح حل  (Erasmus + Dial@ngues)ٌٌ"ديالونٌغإيراسموسٌٌ"شر
  ، من أجل اقبر

 م  ي  
 
منك ر    ن 

و تصوُّ اللغبهدِف  للطالب    مبتكر    تكوين  نموذج    وتنفيذِ   تطوير    ي 
ف  مهاراتهم  ية    تير  تطوير  اإلنجلبر 

ر  .  والفرنسية
َّ
  بينما ستوف

 
ي  تكوينية دورات

 
صُّ االلغة العربية ف

 
 .  لطالب األجانبتخ
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ي و 
وع  ينبن   :   هي أال و  ة منطلقات  ثالث اإللمام ب  عىل المشر

الفرنسية    (1 اللغة  التعليم)انخفاض مستوى  ي مؤسسات    لعدد    (لغة 
ف  الطالب  المفتوح    االستقطابكببر من 

 
 
دخل  بالمستوى المطلوب، رغم   مقارنة

ُ
ة   إصالحات  من  ما أ  ؛  (2014، 2009، 2003)كثبر

يةالحاجة إىل    (2 ي اللغة اإلنجلبر 
ي االستفادة من ل  توفبر  تكوين  ف 

  ومواصلةِ أ،  ةالدولي  حركية ال  برامج   لطالب الراغبير  ف 

ي سلِك 
إىل ولوج  مما يستدعي  الدكتوراه،    تكوينهم ف  الرقمية  حاجتهم  اللغة   الموارد    كذا  و ،  بهذه 

 
إنتاجا تقديمهم 

 بها 
 
 ؛  مكتوبا

لغبر    (3 العربية  باللغة  تدريبية  إنشاء دورات  إىل  بها الحاجة  األ   الناطقير   الطالب    يستضيفهم الذين  جانب  من 

 المغرب 
 
 .  سنويا

وع  يهدف   ديالونغٌ"مشر دعم    Erasmus+ Dial@guesٌٌ"إيراسموسٌ الحثيثةإىل    ماجدإل   المبذولة  الجهود 

ي السنة األوىل من    تكوينات لغوية 
ي ال   توحيد العمل   بهدف   اإلجازة سلك  ف  األولويات    ضمن   ، كما يندرجبيداغوجر

للوزارة   ي بتطوير محتوى    يتعلق فيما    وصية الالوطنية 
األساتذة ،  التكوين، وتحسير  جودة  جيد   تكوين  ،  وتكوين 

 .  رقمي وتطوير التعليم ال 

وع   اير    14يوم الثالثاء    Erasmus + Dial@nguesوستنعقد الندوة الدولية االفتتاحية لمشر برئاسة    2023فبر

 جامعة عبد المالك السعدي. 

وعكما   له  ، الذي    Erasmus+ Dial@guesٌٌ"إيراسموسٌديالونغ"ٌٌيهدف مشر موِّ
 
المفوضية األوروبية لمدة  ت

سنوات   مهارات    ،ثالِث  باكتساب  المغاربة  للطالب  تسمح  رقمية  بيئة  إنشاء  ي   لغوية    إىل 
الفرنسية    اللغتير    ف 

ية  إىل، واإلنجلبر 
 
 .   لغبر الناطقير  بها العربية  إضافة

وع   المشر بأهداف  النهوض  عىل  المالك  يضمُّ    كببر    ائتالف  يعمل  عبد   ،    السعدي جامعة 
 
وع    المحتضنة للمشر

 
 
تنسيقهِ   والمسؤولة و عن  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العاىلي  التعليم  ووزارة  الجامعاكذلك  ،    المغربية  تجميع 

 الجامعات التالية أسماؤها:  يضم االئتالفف ، أما أوروبيا . العمومية 

• L’Université de Franche-Comté 

• L’Université Polytechnique des Hauts-De-France 

• La Haute Ecole de Namur-Liége-Luxembourg 

• La Haute Ecole Provinciale de Hainaeet et l’Université Lituanienne 

• Marijampole University of Apllied Sciences 
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