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   2021فيفري  06اليوم األول: السبت 
 صباحا( 09h00)بداية من التاسعة 

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

09h00  قراءة آيات بينات من القرآن الكريم 

09h05 النشيد الوطني الجزائري 

09h10 القانون والمجتمع: البروفيسور حمليل صالح كلمة مدير مخبر 

09h15 السيد عيشاوي أحمدجمعية الوطنية الجيل الرائدلل كلمة رئيس المكتب الوالئي : 

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

 

 الجلسات التابعة للرابط األستاذ المشرف رابط الدخول

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

 للجلسة االفتتاحية والختاميةوهو رابط مشترك 
 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     

 
 

https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw
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 جلسات( 05) 2021فيفري  06اليوم األول: السبت 

 : برئاسة األستاذ الدكتور حمليل صالح01رقم الجلسة  

(09h30 -11h20  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية والبلدالجامعة 

تعليم اللغة العربية للناطقين –تجربة منظمة اإلسيسكو في التعليم عن بعد   -2سطيف–محمد لمين دباغين 

 -بغيرها أنموذجا

 د. خديجة مرات

صل الفعال بين آليات تفعيل مواقع التواصل االجتماعي في عمليات التوا خنشلة  جامعة عباس لغرور

 -الفيس بوك أنموذجا–المتعلم والمتعلم 

 سمير مشوشة

استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال في العملية التعليمية لضمان  جامعة المسيلة

 الجودة في قطاع التعليم العالي

 د. رمضان بن منصور

وتجسيدها في الجامعة  نبذة عن التعليم عن بعد بواسطة منصة موودل  1جامعة الجزائر 

 الجزائرية

 د. األمين بن عيسى

استراتيجيات التعليم اإللكتروني المستعملة في الجامعات الجزائرية )دراسة  المدية –جامعة يحي فارس 

 ميدانية بجامعة المدية(

 د. خيرة بودرقة     

 د/ أمين محفوظي 

التكنولوجيات الحديثة وتقنياتها في المؤسسات التربوية من  واقع إستخدام جامعة احمد دراية أدرار

 وجهة نظر تالميذ التعليم الثانوي )دراسة ميدانية(

 د. علي امحمدي 

 حياوي أمبارك 

استخدام التكنولوجيا التفاعلية في تحسين العملية التعليمية خالل مرحلة  جامعة محمد خيضر بسكرة

 على عينة من أساتذة والية بسكرة دراسة مسحية تحليلية - التعليم اإلبتدائي

 عثمان ياسين

 فوزية قدادرة التعليم االلكتروني و دوره في تفعيل عملية التعليم و التعلم جامعة أدرار

 

 

 برئاسة األستاذ الدكتور : 02رقم الجلسة  

(11h20 -13h10  :مالحظة )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

تكنولوجيا التعليـم ودورها في تْيسير إيصال المعرفـة لمتعلمي مرحلة  جامعة أدرار

 التعليم االبتدائي

 أ. رمضان مسعودي

 –المركز الجامعي أحمد بن يحي 

 تيسمسيلت 

 صالح د. طالم تطبيقات الذكاء االصطناعي وواقع استخدامها في العملية التعليمية

 Le rôle des technologies de l'information et de جامعة بجاية

communication  dans l'enseignement à distance: 

aspects juridiques 

 د. نور الدين بري

 جامعة الطارف   

 02جامعة البليدة   

أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في ضمان جودة العملية التعليمية 

 بالجامعة الجزائرية: رؤية تحليلية بين الواقع والمأمول

 د. نذير بوحنيكة   

 د/ وداد دريوش  

 د. مريم بن عبد الكريم Go to meetingمميزات استخدام برنامج  جامعة باجي مختار عنابة

 08إلى  01الرابط األول: الجلسات من 

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctwالبروفيسور حمليل صالح   
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 حمود. بوعالم  صعود التعلم اإللكتروني: التعلم عبر اإلنترنيت الفرص والرهانات جامعة مستغانم

وزارة التربية والتعليم 

 الفلسطينية 

 أ. ناريمان جبر العطاونة استراتيجيات التعليم اإللكتروني وجودة التعليم المدمج في محافظات غزة

جامعة الجياللي ليابس سيدي 

 بلعباس

 د. شيخ فتيحة المدرسة الجزائرية بين التعليم الكالسيكي و التكنولوجيا الحديثة

 

 

 

  برئاسة األستاذ الدكتور: 03رقم الجلسة              

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

أثر القمر الصناعي –دور االتصاالت الفضائية في التعليم عن بعد  3جامعة الجزائر 

1ALCOM SAT   الجزائري في بث قناة المعرفة– 

 أ. رابحي فطيمة

 د.مشطر حسين  المهارات التواصلية كمعيار تكنولوجي للتعليم في جامعات الجيل الثالث قالمة 1945ماي  8جامعة 

 أ,نسرين مناصري   االنترنت كأداة لتحقيق احتياجات الطالب الجامعي المعرفية والبحثية جامعة باجي مختار _عنابة

 أ,عتيق منى     

 سارة عميرة )التعليم عن بعد( طرق التدريس القائمة على التكنولوجيا الحديثة جيجل جامعة

سيدي  –جامعة الجياللي ليابس 

 بلعباس

توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم والصعوبات التي تواجه 

 استخدامها

 د.فالح أحمد     

 أ,بن سعيد عبد القادر  

واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية  جامعة محمد الصديق بن يحى

  -دراسة ميدانية–والتعلمية بالجامعة الجزائرية 

 فاطمة مسمة 

 إكني عمر منصات التعليم اإللكتروني في الجامعة الجزائرية  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

طالب –المدرسة العليا لألساتذة 

 االغواط -عبد الرحمان

دراسة ميدانية  -واقع استخدام تكنولوجيا الحديثة في التعليم 

 -بالمدارس االبتدائية بمدينة االغواط

 د. مسعودة مريزقي

 
 
 

 ستاذ الدكتور : برئاسة األ04رقم الجلسة  
(16h10 -17h50  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب البحثيةعنوان الورقة  الجامعة والبلد

مرحلة التعليم  -استخدام تكنولوجيا الّتعليم في تعليمية الّلغة العربية  قالمة 1945ماي  8جامعة 

 المتوسط أنموذجا

 د. وليد بركاني    

 نوال بوعمرة    

  -المسيلة-جامعة محمد بوضياف

 جامعة ام البواقي 

في ظل إنتشار فيروس  تقييم توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسم علم النفس بجامعة  - 19-كوفيد

 -باتنة

 سلطاني أسماء  

 عزوز شافية 

 رؤى بلغيث اللوحة التفاعلية كآلية تكنولوجية حديثة مستعملة في التعليم  جامعة تبسة

ركز الجامعي عبد الحفيظ الم

 ميلة  بوالصوف

مية التفاعلية في األوساط  الجامعية الجزائرية ما بين واقع اآللة التعلي

 الحضور والغياب

 رياض بوعافية

         1جامعة باتنة 

 علي كافي تندوف المركز الجامعي  

التخطيط اإلستراتيجي في إستخدام التكنولوجيات الحديثة لرفع مستوى 

 التعليم

 ياسين جامعي   

 حيمد محمد 
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 أ. عماد عبد الرزاق للتعليم عن بعد، المميزات والخصائص zoomمنصة زووم التعليمية  تبسة عة مجا

اتجهات األستاذ الجامعي نحو التدريس بتكنولوجيا التعليم الحديثة  جامعة ورقلة 

وتأثيرها على األداء الوظيفي لديهم] دراسة ميدانية على عينة من 

 أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة [ 

 حمية راشد           . د

 تقيق جمال        . د

 براهيمي قدور د. 

 صباح معافة       ط. د.  معايير كفاءة التعليم الرقمي في الجامعة الجزائرية وآليات تطويره 1جامعة باتنة 

 تاش محمد خد. 

 ستاذ الدكتور : برئاسة األ05رقم الجلسة  
(17h50 -19h30  :مالحظة     )لكل متدخلدقائق  10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

المدرسة العليا ألساتذة التعليم 

 التكنولوجي سكيكدة          

 جامعة قالمة   

التعليم المرتكز على الحاسوب كنموذج من التكنولوجيات التعليمية 

 الحديثة

 د. إبــتــسام غـــانـــم 

 د, كريمة بن صغير 

 بلفار شوقي        استخدام الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية قالمةجامعة 

 فنيدس أحمد    

 جامعة عنابة              

 جامعة المسيلة 

دراسة  –استخدام الهاتف الذكي في العملية التعليمية والبحث العلمي 

 -عنابة -ميدانية على عينة من طلبة جامعة باجي مختار

 اهلل    هدى بوعبدد. 

 موساوي أم السعد ط. د. 

في عملية  Moodleألهمية منصة 2تقدير أساتذة جامعة سطيف  2جامعة سطيف 

 أنموذجا 2دراسة ميدانية بجامعة سطيف  -التعليم عن بعد 

 نبيلة حميدش

مدى استخدام أساتذة التعليم االبتدائي للوسائط االلكترونية في  1جامعة باتنة 

 التعليم

            قهلوز منير

 بروال مختار . د 

دراسة ميدانية بجامعة  –منصة موودل ألية جديدة للتعليم اإللكتروني   2جامعة  سطيف 

 - 2سطيف

 مهري شفيقةد. 

   3جامعة الجزائر 

 جامعة بسكرة  

واقع استعمال وسائل السمعية والبصرية في حصة التربية البدنية 

لوالية بسكرة حسب رأي أساتذة دراسة ميدانية لمتوسطات -والرياضة

 المادة التربية البدنية والرياضة

 بخوشة ياسين    

 شتيوي عبد المالك 

بين اإلرادة  -ضرورة التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية  جامعة مستغانم

 -والمعوقات

 د. مختارية بن عابد

تعليمية اللغة العربية التعليم االلكتروني وتأثير شبكة االنترنت في  عين تموشنت جامعة

 ومناهجها في الجزائر

ـزاز مبخوت            ـاحب

 سبيع نورة
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 جلسات + الجلسة الختامية( 03) 2021فيفري  07األحد اليوم الثاني: 

 األستاذ الدكتور: برئاسة 06رقم الجلسة  
(09h00 -10h40  )      :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية والبلدالجامعة عنوان 

دراسة مقارنة لدروس التعليم عن بعد عبر اليوتوب لحصص التربية  جامعة العقيد أحمد دراية أدرار 

 البدنية والرياضية  بين الدول العربية واألجنبية

 فوزية سالمي

 د. آمال عقابي  التعليم العالي والبحث العلمي إستراتيجية الجزائر في رقمنة ، قالمة1945ماي  8جامعة 

 بوطرفة عواطف       

               -أدرار–جامعة أحمد دراية 

 02جامعة الجزائر 

 عيسى بن سالم    ماهية التكنولوجيا الحديثة التي تستعمل في التعليم عن بعد

 ط/ كريمة جوال  

جامعة الجزائرية، قراءة في تجربة المؤتمر العلمي عبر الخط في ال 3جامعة الجزائر 

 (2020-2019جديدة )

 د. خولة بحري

متطلبات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بعد "رهان   –خنشلة  –جامعة عباس لغرور 

 المستقبل و تحديات الواقع" 

 د. حبيبة عبدلي    

 هالة عبدلي   

 د. بن سولة نورالدين  وسائط المتعددة  في العملية التعليمية إستخدام جامعة معسكر 

عبد الحميد مهري    - 2جامعة قسنطينة 

 02جامعة الجزائر 

خدمات المعلومات اإللكترونية للمكتبات الجامعية دعامة لمنظومات 

التعليم اإللكتروني: دراسة ميدانية بمعهد علم المكتبات والتوثيق، 

 2-مهري قسنطينةجامعة عبد الحميد 

أ.بوعندل باسم      أ/د 

ناجية قموح      أ/ رشام 

 ريان 

دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم )الفوائد والتحديات  سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 واآلفاق المستقبلية

 لبصير دليلة

   

 

 

  : برئاسة األستاذ الدكتور07رقم الجلسة  

 (10h40 -12h20    ) :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

أثر برنامج باستخدام السماعات االلكترونية على تعليم بعض الصفات  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 النفس حركية لدى التالميذ المكفوفين

 د. نذير كواسح

 The Role of Technological Prognosis and Vigilance in جامعة سيدي بلعباس

Improving Universities to The State of Excellent 

Performance 

 أ. عبد القادر األمير رفار

توظيف الفصول االفتراضية االلكترونية في تطوير التعليم تعليم  جامعة الجلفة   -2-جامعة الجزائر 

 أنموذجااللغة العربية لغير الناطقين بها 

 د. المبارك رعاش   

 أوباح حاج 

 Moving forward with higher education to the 21st جامعة تلمسان

century : using ICT as a fuel 

 حسن صنهاجي    

 سليم شرفي   

باجي مختار عنابة    جامعة علي 

 02لونيسي البليدة 

لتحصيل البصرية في تحسين ا -أثر استخدام التقنيات السمعية

 الدراسي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم األكاديمية

 نوال مسالتي   

 أسماء بن شخشوخ      

               3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 02جامعة سطيف 

شبكات التواصل االجتماعي كمنصات تعليمية  في الجامعة الجزائرية 

 التعليمية اإللكترونيةدعم للتعليم التقليدي وتحول نحو المنظومة 

 ياسين جبابلية      

 خولة ركروك   
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1) 16h30 :قراءة التوصيات 

2) 16h40  : شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

3) 16h45 :الوطني والنشيد  تالوة آيات بينات من القرآن الكريم 

بلعسل بنت نبي ياسمين               أهمية التعليم الرقمي لالرتقاء بأهداف التنمية المستدامة جامعة المدية 

 ط/  مناد اشراق 

التعليم العالي عن بعد بواسطة نظام موودل وتحديات حماية حقوق  جامعة عين تموشنت 

 ملكية الفكريةال

 د. سهام صديق

 األستاذ الدكتور: برئاسة 08رقم الجلسة  
(14h30 -16h30  )      :دقائق لكل متدخل 10مالحظة 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلدعنوان 

التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية )تحديات  استخدام جامعة المسيلة

 وصعوبات(

 عدلي الحسين  

  حني سليمان

د. كريمة خافج      توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم الوسائل واألساليب 03جامعة ورقلة     جامعة الجزائر 

  عمر رقية

 نجوى كرميش  التعليم عن بعد مفهومه ،أدواته واستراتيجياته عبد الحميد مهري 2جامعة قسنطينة 

التربية اإللكترونية نقلة نوعية نحو مدرسة المستقبل اإللكترونية  جامعة طاهري محمد بشار

 حلول واقتراحات -

 د. حنان بن يوسف

 Le numérique : opportunités et menaces pour الوادي-جامعة: حمة لخضر   

l’enseignement universitaire 
 د. أسماء خلف  

  خلف حنان  

 عبد الكامل علي تكنولوجيات التعليم الحديثة التعليم اإللكتروني أنموذجا  جامعة أحمد دراية ، أدرار 

كلية الحقوق والعلوم السياسية/ 

 جامعة مولود معمري ، تيزي وزو

حماية حقوق الملكية الفكرية للمواد التعليمية المتاحة في 

 التعليم الرقمي

 د. حفيظة أيت تفاتي

 الختاميةالجلسة  

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

 

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



