
 الشعبية الديموقراطية الجزائرية الجمهورية 
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 -10 قسنطينة -منتوري اإلخوة جامعة

 التراثية الدراسات مخبر              واللغات اآلداب كلية

 – الواقع والتحديات واآلفاق –م الورقي إلى التعليم اإللكتروني ياألول: اللغة العربية من التعل دوليلتقى الالم

 الجلسة االفتتاحية التوقيت اليوم
 qwj-wavh-meet.google.com/ook   :1لرابط ا

األربعاء 
80/11/1811  

80:88-18:88 

 د. حمزة بوكثير                  من الذكر الحكيم بينات آيات
 الوطني النشيد
 زهيرة قروي أ.د                             المخبر مديرة كلمة
 حسن كاتب أ.د                              الكلية عميد كلمة
 بن شهرة شولأ.د                             الجامعة رئيس كلمة

 

 80/11/1811األربعاء 
18:88-11:38 

 الصبيحي خضرل محمد .د.أ: 1 الجلسة رئيس                  1 : المحور1 الجلسة محور
 qwj-wavh-meet.google.com/ook :1الرابط                  قدور نبيلة .د: الجلسة مقرر

   مشتة مهدي. د :1سة الجل رئيس          1 : المحور1 الجلسة محور 
 uet-gzjh-meet.google.com/eaz :1الرابط              محمود بوستة .د :الجلسة مقرر

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل عنوان المداخلة الجامعة المتدخل التوقيت اليوم
األربعاء 

80/11/1811  
عاصم شحادة  .دأ 18:88-18:15

 صالح علي  
الجامعةةةةةة اةسةةةةة مية 

 ماليزيا-العالمية 
 التعلةةيم باسةةتخدام العربيةةة اللغةةة وتعلةةم تعلةةيم تحةةديات
 .بماليزيا كورونا وباء جائحة ضوء في اةلكتروني

أ.د يوسةةةةةةة  بةةةةةةةن 
 نافلة

اةلكترونيةة  المعرفيةة والعلميةة للمواقة الحمولة  الشل جامعة 
 اللغة العربية وأهميتها في تعليمية

 األربعاء
80 /11/1118  

جامعة امحمد بوقرة  د. نصيرة لوناس 18:15-18:38
 بومرداس الجزائر 

حدود  –التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي 
 .-اةت ف واالخت ف

أ.د محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 بوزيدي

تعليميةةة  فاعليةةة ومزايةةا اسةةتخدام الحاسةةو  فةةي جامعة معسكر
 العربية

 األربعاء
80/11/1118  

أ.د سعاد بسناسي+  18:38-18:45
 ط.د.إيمان عرعار

أحمد بن بلة، جامعة 
 وهران

-المتنقل ضرورة التحول من التعليم الثابت إلى 
 -والمقترحات اةشكاالت

 د.وفاء دبيش
 وردة بويران .د

مستويات التحليةل اللسةاني فةي ضةوء المتجةدد  قالمة جامعة
 .وتصورات(المعلوماتي )نماذج 

اءربعاأل  
80/11/1118  

18:45-11:88 
 د.عائشة جمعي

 + زوليخة حناطلي
 جامعة يحي فارس،

 المدية
 االلكترونية،التطبيقات التعليمية الذكية واأللعا  

 تطبيق دوولينجو، ولعبة الفصيح أنموذجا.
 د. أمين عليوة 

 خديجة بن قويدر .د
 

المركةز الجةامعي تيبةازة 
 81جامعة الجزائر 

واقةةةة  التعلةةةةيم االلكترونةةةةي للغةةةةة العربيةةةةة فةةةةي   
 جامعة الجزائر

اءربعاأل  
80/11/1118  

11:38-11:15 
 سفيان رضوان صالح .د
 ميلود زالغ .د

جامعةةة األميةةر عبةةد القةةادر 
جامعة بلحاج +  قسنطينة

 بوشعيب تموشنت

قةةراءة فةةي  - االلكترونةةي آفةةاح وتحةةديات.المعجةةم 
 –نماذج من المعاجم العربية المحوسبة

 جميلة غريب د.
 ميار غريب

 عنابة برج باجي مختار
 جامعة قالمة

–واق  التعليم اةلكتروني في ظل جائحة كورونا 
 -الجامعة الجزائرية نموذجا

اءربعاأل  
80/11/1118  

 األسئلةفضاء  فضاء األسئلة 11:15-11:38
 

http://meet.google.com/eaz-gzjh-uet?fbclid=IwAR0sU-SHGTjuVNHGtzo0EoQUUZgg2wCDkN3Vt7hOtdshDlIGdVC_DiTGpVI


 80/11/1811األربعاء 
11:38-13:88 

 د ليندة خرا أ.: 3 الجلسة رئيس                      3 المحور :3 الجلسة
 qwj-wavh-meet.google.com/ook :1الرابط                قدور نبيلة .د: الجلسة مقرر

  إيمان جربوعة. د  :4سة الجل رئيس                       3 المحور :4 الجلسة 
 uet-gzjh-meet.google.com/eaz :1الرابط               محمود بوستة .د :الجلسة مقرر

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل عنوان المداخلة الجامعة المتدخل التوقيت اليوم
األربعاء 

80/11/1811  
11:38-11:45 

د. محمةةةةةةةةةةةةةةد إ نةةةةةةةةةةةةةةان 
  سليمان

الوسائط التكنولوجيا الحديثة ودورها في خدمة تعليمية  كنو_نجيريا كلية أمين
 اللغة العربية

تعليم اللغة العربية  اةطار االستراتيجي لتطوير  81جامعة قسنطينة  أ.د الصديق حاجي
 في ضوء تقنية التعليم عن بعد

 األربعاء
80 /11/1118  

علوم العربية في المواق  اةلكترونية العروض الرقمي  81جامعة قسنطينة خالدية جا  اهلل د. 11:45-11:88
 أنموذجا

لعربةةي بةةن مهيةةدي جامعةةة ا صابر كنوزد. 
 أم البواقي

والبةةةرامل الحاسةةةوبية اةلكترونيةةةة  سةةةتخدام الوسةةةائطا
 .في تعليمية اللغة العربية

 األربعاء
80/11/1118  

 Using Google Classroom for Distance 81جامعة قسنطينة د. بدر الدين ميلس 11:88-11:15

Education: Classes, Assessment and 

Communication. 

عبةةةةةةةةد الحفةةةةةةةةي  جامعةةةةةةةةة  د.فاتح مرزوح
 بوالصوف، ميلة.

 بعد،االلكتروني في التعليم عن  التعليممنصة فاعلية 
 أنموذجا. Moodleالمودل 

اءربعاأل  
80/11/1118  

11:15-11:38 
 د.حورية نهاري

 
مركز البحث العلمي 
والتقني لتطوير اللغة 

 وحدة تلمسان–العربية 

فاعلية توظي  تطبيقات الهوات  الذکية في تعلم 
 المهارات اللغوية لدى الطفل

المنصةةات التعليميةةة االلكترونيةةة للغةةات وموقعهةةا مةةن  81جامعة قسنطينة  صنوبرط.د بوخميس 
 .تعليم اللغة

اءربعاأل  
80/11/1118  

اللغة  :-االع م قسم-واالتصالكلية علوم االع م  3جامعة الجزائر زينب ياقوت د. 11:38-11:45
 .العربية والتعليم االلكتروني، موق  الفيسبوك أنموذجا

موقةةة  اليوتيةةةو  وتعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة أي ةةةة  ع قةةةة ةةةةةةة  جامعة الوادي سلطانط.د صفية 
 .دروس هداية إبراهيم على اليوتيو  أنموذجا

اءربعاأل  
80/11/1118  

 فضاء األسئلة فضاء األسئلة 11:45-13:88
 

 80/11/1811األربعاء 
13:88-14:38 

 حمزة بوكثير د.: 5 الجلسة رئيس                          4 : المحور5 الجلسة 
 qwj-wavh-meet.google.com/ook :1الرابط                     قدور نبيلة .د: الجلسة مقرر

  ليلى جباري  أ.د.: 6 سةالجل رئيس                       4 : المحور6 الجلسة 
 uet-gzjh-meet.google.com/eaz :1الرابط             محمود بوستة .د :الجلسة مقرر

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل عنوان المداخلة الجامعة المتدخل التوقيت اليوم
األربعاء 

80/11/1811  
 الجمعةةةةةةي بةةةةةةولعراس د. 13:88-13:15

 إبراهيم علي الديبان .د
 جامعة السعودية
 

علي عبد الواحد د. الرقمنة اللسانية المعاصرة و ديداكتيك اللغة
 عبد الحميد

كلية اةلهيات جامعة 
 تركيا-جومشهانه

توظي  الوسائط التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة 
 ج تطبيقيةذ نما-بغيرهاالعربية للناطقين 

 األربعاء
80 /11/1118  

  د. سةةةةةةعيدة سةةةةةةعدودي 13:15-13:38
 د. سامية بن زروح

–جامعة أمحمةد بةوقرة 
 بومرداس

فاعلية البرامل االلكترونية في اكتسا  مهارات تعلم 
 اللغة العربية بين التحضيري والجامعي أنموذجا

–جامعةةةةةةة يحةةةةةةي فةةةةةةارس  د. أم هاني رحماني
 المديّة

التعّلم المتمازج في تعليمّية الّلغة العربّية بالجامعة 
 رهانات وتطّلعات-الجزائريّة 

 األربعاء
80/11/1118  

جامعةةةةةةةةةةةةةة الجي لةةةةةةةةةةةةةي  جميلة بوسعيد د. 13:38-13:45
 اليابس  سيدي بلعباس

أهمية المحل ت الصوتية  في تعليمية اللغة العربية 
 للناطقين بغيرها

 آمنة جاهمي. د
 جاهميد. محمد 

تعليمية اللغة للناطقين بغيرها عبر الوسائط  .. جامعة قالمة
 االلكترونية

اءربعاأل  
80/11/1118  

د. كمةةال الةةدين عطةةاء   13:45-14:88
 اهلل

واقةةةةة  اسةةةةةتخدام البيةةةةةداغوجيا الرقميةةةةةة فةةةةةي الجامعةةةةةة  جامعة الشل 
 الجزائرية.

جامعةةةةةةةةة حمةةةةةةةةة لخضةةةةةةةةر  د.دليلة مصمودي
  الوادي

ودورها في تعليمية محتويات مناهل اللغة  المنصات التعليمية
 -موق  الدراسة الجزائري أنموذجا-العربية في التعليم العام 

اءربعاأل  
80/11/1118  

استخدام المنصات االلكترونية و مواق  التواصل االجتماعي في  81جامعة سطي   فيران نجوى .د 14:88-14:15
 المأمول التعليم اةلكتروني في الجزائر بين الواق  و

تعليم اللغة العربية عن بعد في الجامعات الجزائرية  1جامعة قسنطينة د. حسن العايب
 بين الضرورة واالختيار

اءربعاأل  
80/11/1118  

 فضاء األسئلة فضاء األسئلة 14:15-14:38
 

http://meet.google.com/eaz-gzjh-uet?fbclid=IwAR0sU-SHGTjuVNHGtzo0EoQUUZgg2wCDkN3Vt7hOtdshDlIGdVC_DiTGpVI
http://meet.google.com/eaz-gzjh-uet?fbclid=IwAR0sU-SHGTjuVNHGtzo0EoQUUZgg2wCDkN3Vt7hOtdshDlIGdVC_DiTGpVI


 

 80/11/1811 الخميس
18:88-11:38 

 يوس  وغليسي د .أ: 7 الجلسة رئيس                           5 المحور :7 الجلسة
 rxh-jjyj-meet.google.com/roe :3الرابط                   مشتة مهدي. د: الجلسة مقرر

 د. عزالدين هبيرة: 0سة الجل رئيس                       5 المحور :0 الجلسة 
 rra-ahtw-meet.google.com/udv :4الرابط               سميرة رجم . د :الجلسة مقرر

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل عنوان المداخلة الجامعة المتدخل التوقيت اليوم

 الخميس
08/11/1811  

18:88-18:15 

في  ICTAمركز   د.أماني العاقل
جدة لتعليم اللغة 

العربية لألجانب عن 
 السعودية. بعد.

توظي  التقنية ، تعليم اللغة العربية لألجانب عن بعد
 .اةلكترونية في بناء التقييم والتقويم

أ.د يوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
وسةةةةةطاني + نةةةةةور 

 الخلود بلزرح

جامعةةةةةةةةةة م األمةةةةةةةةةين 
 1دبةةةةةاغين سةةةةةطي  

 باتنة+ جامعة 

خصةةةةةةائة اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة وقابليتهةةةةةةا للتعلةةةةةةةيم 
 االلكتروني 

الخميس 
80/11/1811  18:15-18:38 

 د. رتيبة حميود 
 

المدرسة العليا 
لألساتذة بوزريعة، 

 الجزائر

مدى تفاعل طلبة الجامعات الجزائرية م  الّتعليم 
تجربة األقسام االفتراضية لطلبة المدرسة –اةلكتروني 

 -أنموذجا -لألساتذة بوزريعة العليا 

 د.  ليثة بلريدوح 
 د. ساسي سهير

جامعة العربي بن مهيدي 
 أم البواقي

 الرقمنة وتأ يرها في العملية التعليمية

الخميس 
80/11/1811  18:38-18:45 

ميدانية واق  تعليم العربية عن بعد في الجامعة الجزائرية  دراسة  المركز الجامعي  تيبازة كجغوطفاطمة   د.
 على طلبة قسم اللغة العربية وآدابها، المركز الجامعي تيبازة .

 هجيرة لعور د.
 ط.د إسماعيل لطرش

 

 –جامعة باجي مختار 
 عنابة

توظي  الوسائل االلكترونية و أ ره في تعليمية اللغة 
 العربية

الخميس 
80/11/1811 المركز الجامعي سي  قاقلية عد. نصيرة  18:45-11:88 

 الحواس بريكة 
واق  وتحديات تدريس اللغة للسنة الثانية ليسانس عن 

 .علم الصرف نموذجا، بعد
 إلى التدريس قاعات من التقنية التعليمية الوسائل 1جامعة قسنطينة بلخيري عادل. د

 االفتراضية المنصات
الخميس 

80/11/1811  راضية صحراويأ. 11:88-11:15 
 حفيانيصندرا أ.

واللغة  اآلدا اللغة العربية والتعليم عن بعد في قسم  81جامعة قسنطينة
 الخيار الحتمي (منتوري )جامعة العربية

 أ.د زهيرة قروي
 

مستويات التحليل الحاسوبي للغة العربية و أ رها في  1جامعة قسنطينة
 ج تطبيقيةذ نما–الفعل التعليمي التعلمي

الخميس 
80/11/1811  

 فضاء األسئلة فضاء األسئلة 11:15-11:38
 

 80/11/1811 الخميس
11:38-13:88 

 ذهبية بورويس  أ.د. :3 الجلسة رئيس                           6 المحور :9 الجلسة
 rxh-jjyj-meet.google.com/roe :3الرابط                   مشتة مهدي. د: الجلسة مقرر

  بلخيري عادل. د :4سة الجل رئيس          7 المحور :10 الجلسة 
 rra-ahtw-meet.google.com/udv :4الرابط                 سميرة رجم. د :الجلسة مقرر

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل عنوان المداخلة الجامعة المتدخل التوقيت اليوم
الخميس 

80/11/1811  11:38-11:45 
د.محمد خامس   

 بابا
الجامعة الفيدرالية 

 نجيريا-الفيا
معهد تعليم اللغة -المدينة العالمية موق  جامعة جامعة غرداية د. عبد اهلل وايني  التعليم العربي في نيجيريا عن بة ْعٍد: دراسة إيجابيات وسلبيات

دوره وإسهاماته في نشر وتعليم اللغة -العربية
 العربية.

الخميس 
80/11/1811 إدارة وتصميم درس عن بعد في إطار التكوين الجامعي  جامعة قسنطينة نبيلة قدور د. 11:45-11:88 

 نموذجا* 1*جامعة قسنطينة 
 د.وليد بركاني

 شيماء بوديار  ط.د
الس سل التعليمية اةلكترونية ودورها في التنمية اللغوية  جامعة قالمة

 -أنموذجا ألعا  وبرامل الّلغة العربية-للطفل
الخميس 

80/11/1811  11:88-11:15 
 د. أمال بوكثير
 د. حمزة بوكثير

 جامعة سطي 
 1جامعة قسنطينة 

وسةةةةائط التواصةةةةةل الحديثةةةةة فةةةةةي تعليميةةةةة اللغةةةةةة العربيةةةةة بةةةةةين 
 اةيجا  والسلب

بيداغوجيا الّلعب اةلكتروني وتأ يره في اكتسا   جامعة باجي مختار عّنابة   د.سميرة لعبني 
المهارات الّلغويّة في الّلغة العربّية  لدى ت ميذ 

 المرحلة االبتدائّية.

http://meet.google.com/udv-ahtw-rra?fbclid=IwAR3fY4kezhH_W3HzQr8K_DWTH3wzStrNrDKd3_hnzeZ4PKt5G_sM4rbz0po
http://meet.google.com/udv-ahtw-rra?fbclid=IwAR3fY4kezhH_W3HzQr8K_DWTH3wzStrNrDKd3_hnzeZ4PKt5G_sM4rbz0po


الخميس 
80/11/1811  11:15-11:38 

 عمر بوسباط د.
  

جامعة قسنطينة 
81 

L’enseignement hybride à 

l’Université algérienne, entre défis et 

difficultés. 

 أ.د ليلى كادة 
 أسماء جع  ط.د.

 
 جامعة بسكرة

فاعلية استخدام الفيديو في اكتسا  مهارات اللغة 
 لالعربية في رياض األطفا جامعة بسكرة

الخميس 
80/11/1811  

11:38-11:45 

رزان ونوس  ط. د.
 +ط.د أمال زعامطة

 

جامعة العربي بن 
أم  -مهيدي
 .البواقي

 

 دور األلعا  التعليمية المحوسبة باستخدام برنامل
PowerPoint  في اكتسا  اللغة العربية عن بعد لدى
 google meet .و  zoomاألطفال عبر منصة

 هدى عمَّاري. د
 

 –جامعة أمحمد بوقرة 
 بومرداس

-والرهانات الواق -القّصة الّرقمّية الموجهة للطفل 
 في األهداف التربويّة واألبعاد الجمالّية قراءة

الخميس 
80/11/1811  

 فضاء األسئلة فضاء األسئلة 11:45-13:88
 

 80/11/1811 الخميس
13:88-14:38 

 آمال لواتيأ.د : 11 الجلسة رئيس                     0 المحور :11 الجلسة محور
 rxh-jjyj-meet.google.com/roe :3الرابط                     مشتة مهدي. د: الجلسة مقرر

 : 11سة الجل رئيس                :11 الجلسة محور 
 :4الرابط                                  :الجلسة مقرر

 عنوان المداخلة الجامعة المتدخل عنوان المداخلة الجامعة المتدخل التوقيت اليوم
الخميس 

80/11/1811 جامعة حيفا  كو ر جابر قسوم د.   13:88-13:15 
 فلسطين 

التنور اللغوي لدى الطفل بين القصة المطبوعة والقصة 
 الرقمية.

   

الخميس 
80/11/1811  13:15-13:38 

أ.د الخامسة 
 الع وي

جامعةةةةةةةةة اةخةةةةةةةةةوة 
 1منتوري_قسنطية

 ديداكتيكية النة األدبي من الورقي إلى الرقمي 
 

   

الخميس 
80/11/1811  13:38-13:45 

جامعة اةخوة  د.فوزية بوالقندول
 1منتوري_قسنطية

التلوث اللغوي في األد  اةلكتروني، مقاربة ديداكتيكية 
لنماذج من دروس األد  العربي المقدمة على قنوات 

 اليوتيو  الجزائرية

   

الخميس 
80/11/1811 جامعة  أ. آسيا غربوج 13:45-14:88 

 81قسنطينة
    .التعليم االلكتروني في طرائق التدريسحيز 

الخميس 
80/11/1811  

    األد  التفاعلي البناء و التلقي ورقلة جامعة د. حمزة قريرة 14:88-14:15

الخميس 
80/11/1811  

 فضاء األسئلة فضاء األسئلة 14:15-14:38
 

 :االختتامية الجلسة التوقيت اليوم
 rxh-jjyj-meet.google.com/roe :3لرابط ا

الخميس 
80/11/1811  

 المؤتمر توصياتقراءة و  عامة مناقشة 14:38-15:88
 


