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 الجـزائـريـة الديمقـراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة 

People's Democratic Republic of Algeria                                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
Algeria Ministry of Higher Education and Scientific Research  
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 الجلسات التابعة للرابط األستاذ المشرف رابط الدخول

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw 

 وهو رابط مشترك للجلسة االفتتاحية والختامية
 08إلى  01الجلسات من  البروفيسور حمليل صالح   

http://meet.google.com/rjw-ftac-kub     16إلى  09الجلسات من  البروفيسور عمري محمد 
https://meet.google.com/xju-cceg-dni      23إلى  17الجلسات من  الدكتورة دليل سميحة 

http://meet.google.com/tgh-ijjc-vbv 30إلى  24الجلسات من  الدكتور حمدون الشيخ 

 مخبر القانون والمجتمع
 

الجمعية الوطنية الجيل 

 الرائد المكتب الوالئي أدرار

 

 برنامج الملتقى )الويبينار( الدولي

 طرق وأساليب استخدام التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية"

 "لتحدياتالواقع وا

  google meetعد عبر تقنية التحاضر عن ب    2021فيفري  07و 06يومي السبت واألحد     

 
 

 30إلى  24: الجلسات من الرابعالرابط 

 http://meet.google.com/tgh-ijjc-vbv   الدكتور حمدون الشيخ

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
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   2021فيفري  06 السبت اليوم األول:
 صباحا( 09h00 التاسعة)بداية من 

  https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwالجلسة االفتتاحية بالرابط المشترك للبروفيسور حمليل صالح      المدة

09h00 من القرآن الكريم  بينات قراءة آيات 

09h05 النشيد الوطني الجزائري 

09h10 والمجتمع: البروفيسور حمليل صالحالقانون  كلمة مدير مخبر 

09h15 السيد عيشاوي أحمدجمعية الوطنية الجيل الرائدكلمة رئيس المكتب الوالئي لل : 

09h20 كلمة السيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى )الويبينار( الدولي: البروفيسور عمري محمد 

09h25  كلمة السيد مدير جامعة أحمد دراية أدرار: البروفيسور ادجرفور نور الدين واإلعالن الرسمي عن انطالق الويبينار

 الدولي

 
 

 : برئاسة األستاذ الدكتور 24رقم الجلسة  

(09h30 -11h10  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

تفعيل منصة التعليم عن بعد بموقع جامعة أدرار تجربة األساتذة  جامعة أدرار

 الجدد

 د. حمدون الشيخ

 د. خديجة بغدادي –من األزمة إلى الفرصة  -التعليم الرقمي والرهانات المستقبلية  02جامعة وهران 

 د. أم الخير حمدي     جامعة تامنغستمدى فعالية التعليم عن بعد من وجهة نظر طلبة  المركز الجامعي تامنغست

 د عبد اهلل بن عبد السالم 

مركز السنابل للدراسات والتراث 

 فلسطين -الخليل-سعير-الشعبي

معوقات تدريس التكنولوجيا، والتكنولوجيا المعلوماتية في 

المرحلتين األساسية العليا والتوجيهي كما يراها معلموها في 

 الفلسطينيةالمدارس الحكومية 

 د.إدريس محمد صقر جرادات

أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في طرق التدريس لتحقيق   جامعة أدرار

 فعالية العملية التعليمية

أ.د. شهرزاد محمداتني            

 شافعي أمال 

واقع التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية خالل ازمة جائحة كورونا  جامعة بسكرة 

جهة نظر الطلبة الجامعيين )دراسة ميدانية على عينة من طلبة من و

 (-بسكرة-جامعة محمد خيضر

 جهاد صحراوي   

 وليد شايب الدراع  

واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة المستعملة في العملية التعلمية  جامعة المسيلة  

من طرف طلبة كلية "العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 

 التجارية" بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 د. بدار عاشور      

 د/خليفي سامية   

 

 
 
 
 

 
 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
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 برئاسة األستاذ الدكتور : 25رقم الجلسة  

(11h10 -12h50  :مالحظة )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

 د. هشام بخوش السياسة التعليمية في ظل الالمساواة الرقمية جامعة سوق أهراس 

 د. معداوي  نجية  التعليم االلكتروني ضرورة حتمية جامعة لونيسي علي الجزائر

 خليل اهلل فليغة   متطلبات التعليم عن بعد في ظل استغالل التكنولوجيات الحديثة جامعة قالمة

 سمير زراولية  

التعليم عن بعد لذوي االحتياجات الخاصة: طرق التفعيل الحق في  جامعة سكيكدة

 والمعوقات

 د. وريدة جندلي

اختيار أفضل تطبيق للتعليم عن بعد بإستخدام طريقة التحليل الهرمي   01جامعة سطيف

(AHP )-دراسة حالة جامعة المسيلة 

 موسعي عبد الوهاب

 أ/ قصاص الطيب  

االلكتروني في المدرسة االبتدائية المعيقات و التحديات من التعليم  منغستاالمركز الجامعي ت

 وجهة نظر األساتذة

 مصطفى حني       

 هيباوي عبد القادر   

المدرسة العليا لألساتذة باألغواط     

 جامعة األغواط 

التكنولوجيا الحديثة في تكوين األساتذة حديثي التوظيف دراسة 

 ميدانية بجامعة عمار ثليجي األغواط

 د.أحمد رماضنية  

 د ناصر جاللي    

 

 

 

 برئاسة األستاذ الدكتور: 26رقم الجلسة  

(14h30 -16h10 )         :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

الجزائري بين المزايا آليات تفعيل التعليم عن بعد في الواقع المدرسي  جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 والتحديات

 كلتومة بن هواري

 غايتي فاطمية واقع التعليم عن بعد بين السلبيات والمحاسن جامعة الزيتونة

 -اتجاهات طلبة الجامعة نحو توظيف المنصات الرقمية بالتعليم الجامعي  جامعة بالمسيلة

بوضياف دراسة تطبيقية على عينة من الطلبة الجامعيين بجامعة محمد 

 بالمسيلة

 د. بوجمعة نقبيل

 د عيشة جحا

توظيف التكنولوجيات الحديثة في التعليم: تقييم التجربة الجزائرية في  01جامعة وهران

 مجال التعليم عن بعد في ظل التحديات والرهانات المستقبلية

 خيرة العبدي

 د. بن صالح سارة معوقات التطبيقالتعليم عن بعد في الجزائر بين حتمية المواكبة و  جامعة قالمة

تحديات التعليم اإللكتروني  بالجامعة   الجزائرية في ظل األزمة الوبائية   01جامعة قسنطينة 

 19كوفيد 

 د. بن يسعد عذراء

 الشلف    جامعة 

 02جامعة وهران   

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال المستعملة في الممارسات البيداغوجية 

 جاذالحديثة منصة التعليم عن بعد بقسنطينة )الجزائر( أنمو

 د. أحمد يوسف

 محمد االمين دلهومد. 

 
 
 
 

 

 ستاذ الدكتور : برئاسة األ27رقم الجلسة  
(16h10 -17h50  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 



 6من  4الصفحة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية والبلدالجامعة 

                جامعة بشار

 جامعة الشلف 

 كمال عمتوت     أ.  التعليم عن بعد في الجزائر: متطلبات وتحديات

 عبد العزيز ديلمي د. 

برامج التعليم اإللكتروني ودورها في تحقيق جودة العملية التعلمية في  02جامعة سطيف

 الجزائرية في ظل أزمة كوروناالجامعة 

 بوالصوف مريم   

 قرناني ياسين    

 جامعة تبسة

واقع التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من منظور أساتذة كلية 

 الجزائر –تبسة –العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة العربي التبسي 

 د. خديجة أولم      

 د طالبي فطيمة  

وسائل ومتطلبات التعليم عن بعد في ظل التحول الرقمي للتعليم قراءة  03جامعة الجزائر 

نظرية ورؤية مستقبلية للتعليم عن بعد في الجزائر في ضوء االنجازات 

 والسياسات المنتهجة

 د. حــســينة أقـــــراد

   أدرارجامعة 

 02جامعة وهران  

وجهة من  19-معوقات استخدام التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 في ضوء بعض المتغيرات 2نظر طلبة جامعتي أدرار ووهران

 أغيات سالمة

 حمري صارة

تكنولوجيا التعليم وأثرها في رفع مستوى التحصيل الدراسي لتالميذ  جامعة الوادي

المرحلة المتوسطة بالجزائر )دراسة ميدانية بمتوسطة فضيلة سعدان 

 بالمقاطعة اإلدارية عين صالح(

 السالم مختار بن عبد

 د/مصباح الهلي

إستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية االتصال البيداغوجي: دراسة  03جامعة الجزائر 

 2021مسحية لعينة من طلبة جامعة أدرار جانفي 

 أ. بــاعــزيـز زهـــــرة

 
 
 
 

 ستاذ الدكتور : برئاسة األ28رقم الجلسة  
(17h50 -19h30  :مالحظة     )لكل متدخلدقائق  10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

 2جامعة الجزائر

المكتبات الرقمية ودورها في العملية التعليمية وتيسير البحث العلمي 

 د. شميسة خلوي -المصادر األدبية في المكتبة الشاملة أنموذجا-

 تأثير إنترنت األشياء على التعليم الذكي جامعة قالمة

 ط/منسل كوثر        

 ط/بن عبيد ربيعة   

 جامعة أم البواقي

دراسة  -الصعوبات التي تواجه الطلبة الجزائريين في التعليم عن بعد 

 عواطف قرقور       3ميدانية على عينة من طلبة جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 03 جامعة الجزائر

 02جامعة البليدة 

 03جامعة الجزائر 

 -تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم عن بعد استخدامات 

 -التعليم العالي نموذجا

 د. بالل مسرحد  

 بدر الدين زمور   ط.د.  

 عثمان توات أ.د. 

        02جامعة وهران 

 02جامعة البليدة  

 بودة محمد     د. دراسة مقارنة منظومة التعليم في زمن الرقمنة أسس تطوير

  عايدة مصطفاوي   

 المركز الجامعي تسمسيلت

الوسائل -استراتيجية تكنولوجيا التعليم عن بعد في الجزائر

 -والمعوقات

 د. شعشوع قويدر  

 زرقين عبد القادر 

 حكيمة كريمي التعليم االلكتروني الخصائص والمتطلبات جامعة موالي اسماعيل
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 جلسات + الجلسة الختامية( 03) 2021فيفري  07األحد اليوم الثاني: 

 

 
  : برئاسة األستاذ الدكتور29رقم الجلسة   

 (08h30 -10h00  :مالحظة   )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 أدرار دراية،جامعة أحمد 

 جامعة بجاية

 د. العشي وليد        التعليم عن بعدواقع تكوين األساتذة الجامعيين الجدد في عمليات 

 دة بشير صبيحة 

 3جامعة الجزائر 

 01جامعة باتنة 

انتاج المعرفة التشاركية: بحث في الحدود واالمكانات المعرفية 

 للتعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية

 عبديش وليد    

 هوشات رؤوف

 أدرار دراية،جامعة أحمد 

 جامعة منوبة

 بلعباسجامعة سيدي 

 –أهمية التعليم االلكتروني في تنمية قدرات اللغات االجنبية للتلميذ 

 –دراسة ميدانية بمركز مباركي لتعليم اللغات االجنبية 

 قيلي مامة         

 حنيني أم الخير      

   

التعليم االلكتروني التفاعلي كأنموذج الستغالل التكنولوجيات  جامعة أحمد دراية ، أدرار

 الحديثة في التعليم الجامعي مع اإلشارة إلى جامعة أدرار

 أ. عمر حوتيـة      

 فاطمة الزهراء حوتية 

اهمية الوسائط المتعددة في تنمية قدرات اللغات االجنبية لدى  جامعة أحمد دراية ، أدرار

 التالميذ دراسة ميدانية بمركز الغزالي لتعلم اللغات االجنبية

 د. عبد الكريم بن خالد 

 عائشة بوعاللة .د.ط

 
 

 األستاذ الدكتور: برئاسة 30رقم الجلسة  
(10h00 -11h10  )      :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلدعنوان 

 رجيلوس رحابأد.  مدى فاعلية التعليم عن بعد في المجتمع جامعة أحمد دراية ، أدرار

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتأثيراتها على مسار  جامعة أحمد دراية ، أدرار

 التعليم عن بعد في زمن الكورونا دراسة مقارنة لتجارب بعض دول العالم

 أ. كحالوي منى

 حمليل صالح. د .أ

الحديثة لتطوير الكفايات الّلغوية  فاعلية استخدام الوسائل الّتكنولوجية 02جامعة البليدة 

 لغير الّناطقين بالّلغة العربية.

 نصيرة كروشي

من فكرة التواجد  -التعليم الجامعي بين النظامين التقليدي و اإللكتروني  02جامعة سطيف 

 -الحقيقي إلى فكرة التواجد االفتراضي

 د. ملوك محفوظ

 االقتصاديةمميزات التعليم عن بعد زمن األزمات وتداعيته  جامعة أحمد دراية ، أدرار

 

 محمد عبد الحق بكراوي  د.

 محمد المهدي بكراوي د.

 أعمر زينب سيد د.

 



 6من  6الصفحة 

 

 

1) 16h30 :قراءة التوصيات 

2) 16h40  : شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

3) 16h45والنشيد الوطني  : تالوة آيات بينات من القرآن الكريم 

 
 

 

 الختاميةالجلسة  

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwبالرابط المشترك للبروفيسور حمليل صالح     

 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw



