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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 

 

 الدكتوربرئاسة األستاذ : 09رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 د. نادية عيادي     استخدامات االنترنت في التعليم جامعة الطارف 

 مراد كشيشب

اسِتثماُر ِلساِنّياِت الُمَدّوَنِة الحاسوِبّيِة في َتعليِم اللَُّغِة الَعَرِبّيِة: َنماِذُج  جامعة عنابة

 الُقرآِن الَكريِمَعَمِلّيٌة ِمن ِخالِل َموِقِع ُمَدّوَنِة 

 عبد الوهاب معيفي

تقنية التحاضر المرئي عن بعد كآلية بديلة عن التعليم الحضوري في   1جامعة الجزائر 

 الجامعة

 د. بن سونة خير الدين

دور التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعليم العالي واهميتها في ظل  جامعة ادرار

 الظروف المتغيرة

 معمري ايمان   

 معمري زكرياء     

  3جامعة الجزائر 

 جامعة قسنطينة 

أي استغالل لوسائط التعليم عن بعد في المدرسة الجزائرية؟ اآلليات 

 والطرائق

 أ. نصر الدين مهداوي

 د/ منير بورقبة  

 د. شاشة فارس المختبرات االفتراضية ودورها في تطوير التعليم العالي 02 جامعة سطيف

 هاجرة ضريبي -اإليجابيات والسلبيات –التكنولوجيا الحديثة ودورها في التعليم  قسنطينة جامعة األمير  

دراسة في نماذج -أساليب استثمار تقنية الواقع المعّزز في التعليم  جامعة الطارف

 -مختارة

 زكرياء ضياف      

 د/ سهام داودي 

 
 
 
 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 10رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 Special Needs School Teachers' Attitudes Toward جامعة فلسطين

Flipped Classrooms in Palestine During the Corona 

Pandemic 

 أ. سمر العبادلة     

 وسام ابراهيم أ. 

من فكرة  -التعليم الجامعي بين النظامين التقليدي و اإللكتروني  2جامعة سطيف 

 التواجد الحقيقي إلى فكرة التواجد االفتراضي

 د. ملوك محفوظ

متطلبات التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية وفق مقتضيات  جامعة أدرار 

 جائحة كورنا

د. بوفارس عبد الرحمن            

 طلحاوي عبد القادر 

 د. قحموص نوال      : من أزمة إلى فرصة19التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد   1جامعة الجزائر 

 سعاد راحلي د.  

 16إلى  09الرابط الثاني: الجلسات من 

   http://meet.google.com/rjw-ftac-kub  البروفيسور عمري محمد  
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األساتذة الجامعيين نحو سياسة التعليم اإللكتروني عن  إتجاهات جامعة سكيكدة

بعد بالمؤسسة الجامعية كآلية لضمان سيرورة التعليم الجامعي في 

دراسة ميدانية بجامعة  -(   19ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

 سكيكدة  1955أوت  20انية بجامعة ميد–سكيكدة  1955أوت  20

 هدى ساكر      

 ط جالل الدين بوعطي

 د. بوعشور كريمة الوسائل و التكنولوجيا المستخدمة في التعليم عن بعد جامعة التكوين المتواصل

بينية لمفردات  معالجة لسانية -"تعليمّية المواد الّلغوّية عن بعد" جامعة عين تموشنت

 -النحو العربي في الليسانس

 د. محّمد نجيب 

 مغني صنديد

نظام إدارة التعليم االلكتروني موودل ، نموذج ألهم وسيلة فعالة  3جامعة الجزائر  

 إلدارة التعليم عن بعد

 د. بن احميدة امنة

 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 11رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 د. كامل سمية تطبيق التعليم عن بعد في الجزائر معوقات جامعة أدرار

جتماعي في  عملية التعليم عن بعد إلدور مواقع التواصل ا جامعة المدية 

 )الجامعات (   

 فهيمة بوزار     

 بوضياف مصطفى 

           ابراهيم عايد ابراهيم البسايطة التنظيم القانوني للتعليم االلكتروني في فلسطين جامعة المدية

 نبيلة بن عائشة 

 جامعة سعيدة          

 جامعة سيدي بلعباس  

 الالوي       نجاة عبد استراتيجية التعليم عن بعد بين )المفهوم والنشأة(

 فاطيمة زهرة سماعيل 

أسس ومعايير الجودة في التعليم عن بعد أفاق مستقبلية  قاصدي مرباح ورقلة

 للجامعة الجزائرية

 د. مصطفى ثابت    

 فضيلة تومي 

 أمينة جنحي التعليم عن بعد قضايا وآفاق 2جامعة سطيف 

 جامعة قالمة         

 جامعة الوادي 

  جامعة قالمة

 جمال كرثيو         ط.د.  طرق التقييم في منظومة التعليم عن بعد

 ط.د. سالطنية ابتسام

 علي العبسي د.  

 

 جامعة عنابة             

 جامعة أدرار 

 بختاوي زهرة   ط. د.  متطلبات الجودة في التعليم عن بعد

 عرامة فيزور ط. د. 

 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 12رقم الجلسة  

(16h10 -17h50  :مالحظة   )دقائق لكل متدخل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

-البرامج اإللكترونية الحديثة ودورها في العملّية الّتعليمّية عن بعد   2 سطيفجامعة 

 -أنموذجاMoodle  برنامج مودل

 سارة خاشة

 Transformation numérique du secteur de المركز الجامعي مغنية 

l'enseignement supérieur : Vers un enseignement 

dans l'ère du Web 3.0 

 د. ريم بوشليط      

 نجالء . د

 رحماني بشرى وسائل، متطلبات وطرق تقييم التعلم عن بعد جامعة أدرار

االطار القانوني والتنظيمي للتعليم االلكتروني بين الواقع والمأمول  جامعة تلمسان

 ورهانات المستقبلية 

 هتهوت فاطنة    . د. ط

 لعوج خديجة  . د.ط
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أداء الجامعات في ظل جائحة كورونا  التعليم الرقمي في تحسين دور قالمة جامعة

 -تبسة نموذجا–جامعة العربي التبسي -

 د. أسماء زدوري      

 نورة قدوش . د. ط

 حفصة بن التومي    -التعليم االلكتروني نموذجا -التعلم عن بعد جامعة المسيلة 

 رضا بن التومي 

 جامعة تيزي وزو        

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة 

مدى نجاح تقنية التعليم عن بعد من وجهة نظر طالب الجامعة في 

 19ظل جائحة كوفيد

 مداسييمينة السعدية 

 فتيحة بلعسلة 

 د. مـحمد  مولودي الوسائل المساعــدة لنجاح عملية التعليم عن بعد في الجزائر درارأجامعة 

 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 13رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 د. لزهر خشايمية      التكنولوجيا وأهمية التعليم االلكتروني كآلية للتعليم عن بعد قالمة جامعة

 سمير حدادي ط. د. 

 E-learning sous COVID-19, Les moyens, Les جامعة خنشلة

avantages et Les  inconvénients 
 د. عبدالالوي سامية 

 د. عبدالالوي خديجة

دور المنصات االلكترونية في التعليم عن بعد في الجامعات  المسيلةجامعة 

 الجزائرية في ظل الحجر الصحي

 فطيمة الزهراء مصدق

استخدام  التقنيات التكنولوجية في التعليم عن بعد على مستوى  03جامعة الجزائر 

 19الجامعات الجزائرية في ظل جائحة كوفيد 

 د. سمسوم عائشة    

 تباني أمال د. 

أهمية إستخدام الذكاء اإلصطناعي في التعليم الجامعي في ظل  جامعة بسكرة

 التعليم اإللكتروني على ضوء القرارات)  –19-مستجدات كوفيد

 الوزارية (

 د. قسوري إنصاف   

 دليمي محمد أمين     ط. د.  متطلبات نجاح التعليم عن بعد في ظل ضعف البنية التكنولوجية جامعة تامنغست      

 عبد الكريم مالكي ط. د. 

 دليلة جلول مخرجات التعليم عن بعد في ميزان التقييم 1جامعة باتنة 

 جامعة تلمسان       

 جامعة سكيكدة 

مدى نجاعة التأطير القانوني لفعالية التعليم باستعمال التكنولوجيا 

 -دراسة مقارنة مع فرنسا –

 د. سامية قلوشة     

 أحسن غربي  
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 2021فيفري  07اليوم الثاني: األحد 
 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 14رقم الجلسة  

(09h00 -10h40  :مالحظة   )متدخل دقائق لكل 10 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

ضمان  فعالية جودة التعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس  01جامعة الجزائر 

 19الكورونا

 محفوظ حدادو        د.  ط.

 سالوي يوسف د. 

 جامعة مستغانم   

 جامعة عين تموشنت

 د. عبد اهلل مسكين     التكوين عن بعداتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو 

 بوعبد اهلل بلقاسمي 

اتجاهات الطلبة نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا: دراسة  جامعة عين تموشنت

ميدانية على عينة من طلبة قسم العلوم االجتماعية بجامعة عين 

 تموشنت

 د. سمية سعدون

اإللكتروني)التعليم عن بعد( لدى أساتذة التعليم واقع تطبيق التعليم  جامعة غرداية

العالي في ظل جائحة كورونا" دراسة تطبيقية  على أساتذة جامعة 

 نموذجًا"  -غرداية

 د. زينب أوالد هدار    

 الزهرة بومهراس 

        سكيكدةجامعة 

 جامعة تلمسان 

اتجاهات الطالب الجامعي نحو التعليم عن بعد )دراسة ميدانية 

 تكشافية للطالب الجزائري(اس

 د. يمينة مدوري     

 طاشمة راضية  

لتقديم الدروس   Moodleتمثالت التعليم عن بعد باستخدام تطبيق  جامعة ورقلة

دراسة على عينة من أساتذة وطلبة كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية بجامعة ورقلة

 د. آمال كزيز      

 د/ رابح رياب   

 واالضطرار الضرورة بين الرقمي التعليم تيبازةجامعة 

 -الواقع و المأمول-قراءة في تداعيات التعليم الرقمي في الجزائر 

 د. نسرين بوعمراني

 -فعالية التعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية في ظل جائحة كورونا  3 قسنطينةجامعة 

 3قسنطينةدراسة ميدانية بكلية اإلعالم واالتصال والسمعي البصري 

– 

 بلقيس زعموش 

 قطش خديجة  

 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 15رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 د. زكريا حرقاس      الجزائريةنجاعة أداء التعليم الرقمي في ضمان الجودة  البيداغوجية للجامعة  2 البليدةجامعة 

 حشود نسيمة د.  

  -اثر المنصات التعليمية على المردود العلمي للطلبة الجامعيين الجزائريين جامعة سكيكدة

دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الجامعيين بكلية علوم االعالم و االتصال 

 جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة -و السمعي البصري

 بشرى        كرميش

 بن زروق جمال 

        1 جامعة الجزائر

  سعيدةجامعة 

 أحمد فرفا            واقع التعليم عن بعد في البيئة العربية اإليجابيات والسلبيات

 سالم موالي د. 

واقع التعليم عن بعد في الطور الثانوي ) دراسة ميدانية على ثالث ثانويات  جامعة الوادي

 صالح(بمدينة عين 

 محمد حساني 

 فرحات أحمد 

تقنية التعليم عن بعد كمنفذ منقذ للمنظومة الجامعية في ظل جائحة كورونا  جامعة تلمسان 

 -19كوفيد-

 براهمي عبدالرزاق
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قالمة                 1945ماي  8جامعة 

 01جامعة يوسف بن خدة الجزائر 

 د. سهيلة بوخميس     في التدريس والتقييم التعليم عن بعد في الجامعة آلية  لتكريس الشفافية

 أ,د وفاء شيعاوي 

التعليم الجامعي عن بعد عبر االنترنت كألية للحد من انتشار فيروس كوفيد  جامعة سعيدة

 *التعليم االلكتروني في دول شمال افريقيا كنموذج* 19

 د. بخدة صفيان

اإللكتروني عن بعد بالجامعة الجزائرية في ظل صعوبات و تحديات التعليم  سكيكدة 1955أوت  20جامعة 

 (19جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 نجية بوتغرار

 
 
 
 

 الدكتور: برئاسة األستاذ 16رقم الجلسة  

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

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة البلد

 عسكري سميرة     ط. د.   اثر التعليم االلكتروني على المدرسة االبتدائية -تلمسان –جامعة ابي بكر بلقايد  

 فليج غزالند. 

إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظر أساتذة  2جامعة محمد بن احمد وهران 

 وطالب قسم علم النفس بجامعة تلمسان الجزائر

 بوجمعة محمد األمين

 حسن مجبري         التعليم عن بعده ودوره في تخفيض األنفاق العام للدولة جامعة أدرار

 حورية بن الصالح 

 ناجوي سهيلة أهمية التعليم عن بعد وعوائقه جامعة محمد بوضياف المسيلة

 جامعةسيدي بلعباس 

 جامعة أحمد أدرار  

 ابراهيم شاال        الجزائريةايجابيات و سلبيات استخدام برامج التعليم عن بعد في الجامعات 

 زايدي حسنية 

جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 قسنطينة -اإلسالمية

فاعلية التعليم اإللكتروني في تنمية مهارات االتصال بين المعلم والمتعلم: 

 بحث في المتطلبات

 أ. د. ليلى فياللي

 L’enseignement à distance : avantage ou جامعة الشلف

inconvénient pour le système éducatif Algérien 
 دين أمينة 

 طرفاوي فاطمة زهراء 

-جـــامعة باجـــي مخــتــــار 

  -عــــنــابـــة

صعوبات إعداد الطالب الجامعي الجزائري للبحث العلمي في ظل التعليم عن 

 بعد

 لـيـلى حــوبـار       

 نبيل عتروس  

 

 
 

 

1) 16h30 :قراءة التوصيات 

2) 16h40  : شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

3) 16h45الوطني والنشيد  : 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



