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:حول الندوة الوطنية االفتراضية األولى  
استمرارية يم االلكتروني في دور التعل

األزمات التعليم والتكوين وقت  
 - الجامعة الجزائرية أنموذجا-

  2020أفريل  28الثالثاء 

  
واجهت الجامعة الجزائرية منذ إنشائها الكـثير من أالزمات، ولعل ٔاشدها وطٔاة توقف الدراسة 

تعددت أالسباب في ذلك . ٔالشهر في العديد من الحاالت، مما ٔاثر على ٔادائها على كل المستويات

ونات بين اجتماعية وسياسية ؤاخرى ارتبطت بالظروف الدولية، كاالحتجاجات المستمرة لكل مك

ؤاخيرا  ،الذي شهدته الجزائر 2019فيفري  22الجامعة من طلبة ؤاساتذة وعمال باإلضافة إلى حراك 

  .19جائحة كوفيد 

بمختلف ٔاشكاله، نفسه بقوة على ٔانه  ي،كـترونفي هذه الظروف طرح موضوع التعليم االل

المالذ أالنسب للتعاطي مع هكذا ٔازمات والتٔاقلم مع معطياتها، سيما إنقاذ السنة الجامعية من شبح 

لكن الواقع يجعل هذا المسعى بعيد المنال في ظل محدودية إمكانية تعميمه على . السنة البيضاء

لتعليم االلكـتروني ومنح شهادات معترف بها، الرغم من نجاح تجارب دولية كـثيرة في استخدام ا

لذلك تٔاتي هذه الندوة االلكـترونية أالولى لفتح باب النقاش حول دور . حتى في الظروف العادية

التعليم االلكـتروني في التغلب على أالزمات التي تواجه الجامعة الجزائرية مع التعرض إلمكانيات 

  .التطبيق وحظوظ النجاح

   
 المحاور مفتوحة ويترك للمشارك حرية التطرق للموضوع من الزاوية التي يراها مناسبة.  
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 الدعوة موجهة لكافة ٔاساتذة الجامعة الجزائرية بمختلف تخصصاتهم. 

  
في عرض البحوث  ZOOMتطبيق الدام خباست، وتنظم 2020ٔافريل  28تعقد الندوة بتاريخ 

  .إلكـترونية ترسل للمشاركين عقب انتهاء الندوةتسلم شهادات مشاركة وومناقشتها 

  
 2020ٔافريل  21 ترسل الملخصات عن طريق البريد اإللكـتروني قبل تاريخ. 

  2020 ٔافريل 25يتم الرد على الملخصات المقبولة قبل تاريخ. 

  2007( وفق برنامجيكون ملخص المداخلة مكـتوباMs-Word (،  ويرسل عن طريق البريد

 .اإللكـتروني كملف مرفق

 من يكون ملخص ، بينما العنوان المداخلة بيانات الباحث،: الصفحة أالولى تتضمن فقط

المنهجية المستخدمة، حدود ، هدف البحث، لمطروحةمشكلة البحث ا(صفحتين 

 ).الدراسة ويقدم ٔاهم النتائج المتوصل إليها

  
  توقيت فتح غرفة الندوة على المنصةZOOM  15يحدد الحقا، ويمنح لكل متدخل مدة 

  .دقيقة ال غير

  المشاركين االلتزام التام بالمدة  للغرفة محدد مسبقا، لذلك نرجو منالوقت المخصص

 .Power Pointالمخصصة للمداخلة الشفهية المرفقة بعرض تقديمي 

  االلتحاق بالمنصة عند قبول المشاركة توجيهاتترسل.  

  
  ٔمدير الجامعة / بوبترة عبد الحق.د.ا 

 كليةالعميد  /ميلود زنكري  .د 

 جامعة برج بوعريريج/ كلثوم بن ثامر  .د 

  

 مديرة / ساجدة سعدية بوستة. م EURL Safari Studio  

 مخبر توفيق براهم شاوش. دLERDRجامعة برج بوعريريج ، 

 جامعة برج بوعريريج/ رشيد خوضر. م 

 ـــــجامع/  لبنى ناصر. د.ط  ة برج بوعريريجـ
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 جامعة برج بوعريريجمخبررئيس فرقة بال/ خميسي قايدي.م.د ، 

  

  ٔ1فـجامعة سطي/ زين الدين بروش . د.ا 

  ٔمخبرمديرة  /ٔامال شوتري . د.ا LEZINRU ،ــــج ـــــ ـــة بــــرج بوعريري  جامعــ

  ٔـــــــــجامع/ منور ٔاوسرير . د.ا ـــــــة بومــ ــ  رداسـ

 مدير مخبر / ٔاحمد بن قطاف . دLERDRــــــرج بوعريريــــة بـــــ، جامع ــــ  جــــــ

 1جامعة باتنة/ مخبر دراسات االقتصاديات المغاربية/ ليلى شيخة . د 

 عضو مخبر / ونقيب ٔاحمد ب. دLEZINRU ،ــــج ـــــ ـــة بــــرج بوعريريـــــ  جامعــ

 عضو مخبر / ب وليد لعاي. دLEZINRU ،ــــج ـــريـــــــــــ ـــــ  جامعـــــة بــــرج بوعري

 ـــــجامع/  صليحة رقاد. د ــــ  1فــــــــة سطيــ

 المركز الجامعي ميلة/ دمحم بوطالعة . د 


