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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 : 17رقم الجلسة  

(09h30 -11h100  :مالحظة )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

معوقات التعليم عن بعد لدى الطالب الجامعي في ظل جائحة  جامعة أدرار

 درار( أميدانية على عينة من طلبة جامعة )دراسة 19كوفيد

 د. سالمي فاطمة     

  

 لعالقة الطردية بين الوسائط التعليمية اإللكترونية وتحسيناتأرجح   تموشنتعين  جامعة

 مخرجات تعليم مقاييس العلوم الجنائية

 د. عبد الرحمان بركاوي

آراء األساتذة حول استخدام األرضيات الرقمية التعليمية في مجال  جامعة بجاية

تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية بالجزائر: التحديات واآلفاق 

 البيداغوجية

 أمينة كيموش      

 بوخناف صورية 

        01جامعة باتنة 

 المركز الجامعي بريكة 

 عمار شويمت        أزمة كورونا ورهان التعليم

 عبد المالك شويمت 

 أميرة زيادي التعليم عن بعد بين اإليجابيات والسلبيات 1جامعة قسنطينة

تحديات التعليم اإللكتروني في المؤسسات الجامعية بين ضمان  جامعة ورقلة 

 استمرارية العملية التعليمية ومصداقيتها الجزائر أنموذجا

د. إسماعيل جابـوَربِّـي          

 محمد بكرارشوش 

 حكيمة مسعودان فعالية التعليم عن بعد في الجامعات بويرةالجامعة 

 جامعة سيدي بلعباس       

 مرداس جامعة بو

المعوقات المؤثرة في كفاءة وفعالية التعليم عن بعد )فلسطين 

 نموذجًا( 

الزرو         نصر عبد الوهاب رجب

 فره    صاحامد محمود حسن ع

 

 

 

 برئاسة األستاذ الدكتور: 18رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب البحثيةعنوان الورقة  الجامعة والبلد

 منى قتوم –الواقع واآلفاق  -أساليب وطرائق تعليمية اللغة العربية عن بعد وعوائقها  المركز الجامعي بريكة 

 جامعة بالمدية         

 جامعة خميس مليانة  

 د. زرقط عمر         التعليم العالي عن بعد بين تحديات المرحلة الراهنة ومتطلبات النجاح

 بودربالة الياس د. 

 حميد برمضان        دور التعليم اإللكتروني في تفعيل األداء الوظيفي لمرفق التعليم جامعة سيدي بلعباس

 فرعون محمد 

 عبد القادر سرحاني     الواقع والتحديات -التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية  جامعة احمد دراية ادرار 

 أ,د محمد مزاولي 

جامعة مولود معمري ـ كلية الحقوق 

 والعلوم السياسية ـ تيزي وزو

 أ. د. سامية كسال تحديات حماية حقوق المؤلف في بيئة التعليم عن بعد

 23إلى  17الرابط األول: الجلسات من 

 https://meet.google.com/xju-cceg-dniالدكتورة دليل سميحة     
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التعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية في ظل جائحة كورونا: المكاسب،  2جامعة قاصدي مرباح 

 التحديات واآلفاق

 د. فتيحة حيمر

التعليم عن بعد كضمانة ناجعة لتكريس مبدأ جودة و فعالية خدمة مرفق  تلمسان –بلقايد جامعة أبي بكر 

 التعليم العالي

 غريبي بشرى 

المركز الجامعي سي -واقع التعليم الجامعي عن بعد في ظل جائحة كورونا المركز الجامعي بريكة سي الحواس 

 الحواس بريكة أنموذجا

 شودار وهيبة        

 ة ملياني خول

 
 

 

 ستاذ الدكتور : برئاسة األ19رقم الجلسة  
(14h30 -16h10  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

مدى فعالية الّتعليم عن ُبعد بين العـصرنة و االضطرار في مقابـل  جامعة احمد دراية ادرار

 الّتعليم التقليدي

 بلبشير أمينة 

 عبد العزيز عبداوي بين الواقع والمأمول-الّتعليم عن بعد في المدرسة الجزائرّية  جامعة احمد دراية ادرار

االنترنت كوسيلة للتعليم عن بعد في مجتمع المعرفة ) األهمية،  جامعة احمد دراية ادرار

 التحديات(

 عزاوي حمزة       

 جودي حمزة 

المركز الجامعي سي الحواس  

 باتنة –بريكة 

أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة في التعليم عن بعد و أثرها في 

 تحقيق جودة التعليم العالي

 نوال أبركان

 ط/عوماري تهامي    الجودة في التعليم عن بعد جامعة المسيلة

 د,واضح العمري  

د. بودربالة صالح الدين                حديثة  لإلعالم واإلتصال أداة لدعم التعليمالتكنولوجيات ال جامعة امحمد بوقرة بومرداس

 مرجاوي نعيمة 

النزاهة العلمية في التعليم عن بعد: بين حتمية مجانية الوصول إلى  جامعة مولود معمري  تيزي وزو

 المعرفة وضرورة األمانة العلمية

 د. حميد زايدي

د.عزالدين عبداهلل سويد                 معوقات تكنولوجيا المعلومات وأثرها على التعليم عن بعد فى ليبيا جامعة طرابلس

 مفتاح احمد محمد أبو غفة

 

 ستاذ الدكتور : برئاسة األ20رقم الجلسة  
(16h10 -17h50  :مالحظة     )دقائق لكل متدخل 10 

 

 واللقب االسم عنوان الورقة البحثية الجامعة والبلد

دراسة ميدانية في الجزائر في ظل جائحة كورونا )واقع استخدام التعليم عن بعد  جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة

 على عينة من تالميذ المرحلة الثانوية (

 محمدي البشير    

 تومي فضيلة 

 جامعة جيجل      

المدرسة الوطنية العليا للصحافة 

 وعلوم االعالم 

-الصعوبات التي تواجه الطلبة الجامعيين في العملية التعليمية االلكترونية

دراسة ميدانية بقسم علوم االعالم  -موقع فيسبوك والبريد االلكتروني نموذجا

 واالتصال بجامعة جيجل 

 عائشة كريكط      

 وسام بوقلمون 

لوجيا التعليم زمن جائحة كرونا الظروف و التعليم عن بعد واستخدام تكنو مؤسسة فيكتوريا الدولية بالشارقة

 أنموذجًا –التحديات دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 د. بريكي أحمد

 –تجربة الجزائر في تطبيق نظام التعليم عن بعد لمواجهة جائحة كورونا   قالمة – 1945ماي  08جامعة 

 -التحديات والحلول

 وفاء شناتلية

 كريم بوسالم اطات الاّلصفية، أنموذج للّتعليم عن ُبعد بمرحلة الّتعليم الّثانويالّنش  02البليدة-علي لونيسي
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مركز بحث في اللغة والثقافة األمازيغية 

 بجاية 
-(19استراتيجيات التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية أثناء جائحة )كوفيد 

 -جامعة بجاية أنموذجا

 حياة بناجيد. 

 جامعة عين تموشنت       

مركز البحث العلمي والتقني لتطوير 

 اللغة العربية 

 - 2020التكنولوجيات الحديثة من وسيلة تيسير التعليم إلى ضرورة حتمية عام 

 – 2 -التعليم عن بعد في جامعة الجزائر

 أ. زالغ ميلود       

 عزوز فوزية د. 

 د. حكيم بوغرارة  يم عن بعدتجارب الدول في محاربة األمية الرقمية إلنجاح التعل جامعة المدية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 21رقم الجلسة  

(17h50 -19h30  :مالحظة   )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

الممارسات البيداغوجية الرقمية في الجامعة الجزائرية: الواقع و  جامعة التكوين المتواصل

 دراسة حالة الماستر عن بعد-اآلفاق 

 د. نعمان سعيدي

في تحقيق الدافعّية نحو  ClassDojoفعالّية التطبيق االلكتروني "" جامعة عمار ثليجي األغواط

التعّلم لدى المتعّلمين من وجهة نظر أوليائهم، دراسة ميدانية 

العلميةالخاّصة، على أولياء متعّلمي الطور االبتدائي بمدرسة تاونزة 

 -بني يزقن العلمية للتربية والتعليم الخاّصة  -للتربية والتعليم 

 بني يزقن

 حميد أوجانة حسن

        -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

جامعة االمير عبد القادر للعلوم 

 االسالمية 

  Moodleمنصة –واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الجزائرية  

   -لتبسي أنموذجالجامعة العربي ا

 عزوز محمود ياسين  

 مراد شرفي 

               1جامعة الحاج لخضر باتنة

 قالمة  1945ماي  08جامعة 

 د. صليحة محمدي    التعليم عن بعد في أوغندا: الفرص والتحديات

 سية بلخير آ 

بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 سال -واالجتماعية

 أ. محمد بومديان لمغرب من االختيار إلى الضرورةالتعليم عن بعد في ا

فعالية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا " تجربة الجامعات  جامعة  تيسمسيلت  الجزائر 

 الجزائرية أنموذجا " 

 رياض بركات     

 مسيكة محمد الصغير 

جامعة وسط الصين العادية كلية 

 الرياضيات و اإلحصاء، ووهان،

 عوج منال 19-حية و نماذج تقنية للتعليم عن بعد خالل كوفيدتجارب 

أحمد بن بلة            1جامعة وهران 

 جامعة الجياللي يابس سيدي بلعباس 

للتعليم عن بعد: دراسة استقرائية  االستراتيجيةاألبعاد والتحوالت 

 لمنصات دولية رائدة

 محمد أمين مخلفي   

 ط/ أحمد خروبي 
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 + الجلسة الختامية( جلستين) 2021فيفري  07اليوم الثاني: األحد 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

  : برئاسة األستاذ الدكتور22رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

              الجلفةجامعة 

 جامعة الوادي 

الجامعة الّسعودّية اإللكترونّية: تجربة رائدة في الّتعليم اإللكتروني 

 العربي

 د. سفيان مطروش   

 بسمة بله باسي  

دراسة نماذج -فاعلّية الّتقويم عن بعد: اآللّيات واإلجراءات العملّية  جامعة عنابة

 -تطبيقّية في زمن كورونا

 سعيد بورياحي    

 لطيفة هباشي د. 

 البويرةجامعة 

 البويرةجامعة 

 بوراي زينبط. د.  والتحدياتالتعليم اإللكتروني في الجامعات الجزائرية بين الواقع 

 ط. د. جامع زهرة

دور تكنولوجيا االعالم واالتصال في ترقية التكوين والتعليم في الجزائر   أدرارجامعة 

 الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد انموذجا  –

 أ. عبداهلل جعفري

جامعة  –الجزائرية تحديات التعليم الذكي في العالم العربي )الجامعة  جامعة قالمة 

 حمدان بن محمد الذكية(

 بن أوجيت فطيمة الزهرة المفيدة       

 خديجي ابراهيم 

 المركز الجامعي ميلة               

 المركز الجامعي البيض 

إسهام التعليم عن بعد في ضمان استمرارية العملية التعليمية في 

منصة إدارة التعلم عن  -الجامعة الجزائرية في ظل أزمة جائحة كورونا

التعليمية –" التعليمية أنموذجان Google" وتطبيقات "Moodleبعد "

 –أنموذجان 

 داود غديري        

 بو بكر سالم أ.أ

 حياة بن مخلوف      أ.  التعليم عن بعد: تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية جامعة جيجل

 عبد الباسط شواو  .د

المركز الجامعي تيبازة            

 جامعة برج بوعرريج     

 المركز الجامعي تيبازة 

دراسة تجارب غربية  -التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي 

 –وعربية 

 أحمد حسين  عفانة   

 جيق زكية      ج .د

 بومعزة بلقاسم                  
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1) 16h30 :قراءة التوصيات 

2) 16h40  : شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

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

 
 
 
 
 
 

  : برئاسة األستاذ الدكتور23رقم الجلسة  

 (10h30 -12h30  :مالحظة   )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

-التعليم عن بعد االكثر استخداما في الجامعات العربية   استراتجيات جامعة المسيلة

  -الجامعة الجزائرية انموذجا

 د. كتفي عزوز      

 زهرة فيجل 

جامعة الشهيد حمة لخضر 

 بالواي

التعليم عن بعد الواقع والمأمول دراسة مسحية استكشافية على عينة 

 من أساتذة جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

 البشير جاري      

 د/ زليخة جديدي  

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار 

 تونس       

الّتدريس عن ُبعد في كليات اإلعالم واالتصال زمن أزمة الكورونا: 

 فلسطين نموذًجا

 إيمان بوحوية        

 احمد يونس محمد حمودة 

جامعة أحمد دراية  –جزائرية واقع التعليم عن بعد في الجامعات ال جامعة أحمد دراية ، أدرار 

 بأدرار أنموذجا

 عبد الوهاب سليماني 

 د/ بن سويسي حمزة 

مدرسة الدراسات العليا التجارية 

 الجزائر

L’enseignement à distance en Algérie pendant le 

confinement dû au coronavirus COVID 19.  Cas : 

écoles de commerce en Algérie 

 بوخديمي             فاطمة زهرة 

 د/ أيت بعزيز نوال 

فعالية المنصات التعليمية في تطبيق التعلم عن بعد في المرحلة  جامعة العلوم االبداعية

 الثانوية بدولة اإلمارات

 د. أمل محمد عبداهلل البدو

أدرار           –جامعة أحمد دراية 

حامعة مصطفى اسطمنبولي 

 معسكر 

بالجزائر لتجربة التعليم عن بعد في ظل انتشار تقييم هيئة التدريس 

دراسة ميدانية لعينة من  -‘‘اإلمكانيات والمعوقات‘‘فيروس كورونا 

 أساتذة جامعة أدرار

 نورة البركنو      

 عمار بركات 

 بجامعة كتالونيا العالمية

جامعة أدرار: تحوٌل نموذجٌي من التعليم الحضوري إلى التعليم 

 عــبـد الـوافــيهــشـام  الُمدمج

 الختاميةالجلسة  

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

 

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



