روابط اجللسات

برنامج الملتقى الوطني :االفتراضي حول:
دور تقنية الحوسبة السحابية في تحسين جودة التعليم اإللكتروني
في مؤسسات التعليم العالي في ظل جائحة كوفيد 19
يوم  06أكتوبر 2022

اجللســة اإلفتتاحيــة
االستماع آليات بينات من القرآن الكريم
االستماع للنشيد الوطين اجلزائري
كلمة مدير املركز اجلامعي الشريف بوشوشة أفلو :أ.د /طهاري عبد الكريم
كلمة مدير معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري :د.عيسى زاوي
كلمة رئيسة امللتقى :د.شتوح دالل

رابط اجللسة https://meet.google.com/ybs-zfcu-dnp :
اسرتاحة ملدة  10دقائق

اجللســة األوىل
رئيس اجللســة األوىل :د.عمارة البشري

مقرر اجللســة  :أ عليلي وهيبة

رابط اجللســةhttps://meet.google.com/ybs-zfcu-dnp :
مؤسســة االنتمــاء

التوقيت

إسم ولقب الباحث

عنــوان املداخلـــة

أ.د.رمزي مغزاوي

مداخلة حول الذكاء االصطناعي والحوسبة الكمومية  ،الو اقع ،
املتطلبات  ،الحلول

جامعة التبسة

09 :45 – 09 :30

أ.د هواري معراج

أثرخدمة الحوسبة السحابية على تطويرالعملية التعليميةبكليات
الشرق العربي للدراسات العليا باململكة العربية السعودية من وجهة
نظرأعضاء هيئة التدريس

جامعة غرداية

09 :55 - 09 :45

أ.د لعموررميلة
ط.د رودي الزهرة

فاعلية خدمة الحوسبة السحابية في العملية التعليمية ما بين
الضرورة والخيار

جامعة غرداية

55: 09 - 05: 10

أ.د بوخاري عبد
الحميد
ط.د:قطشة كوثر

اإلطاراألسا�سي لتقنية الحوسبة السحابية

جامعة غرداية
جامعة غرداية

10 :15 - 10 :05

ط.د .زين محمد
أ.د .تربش محمد

التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي بالجزائرباستخدام
تقنية الحوسبة السحابية «مقاربة نظرية»

املركزالجامعي مغنية
املركزالجامعي مغنية

10:25- 10 :15

د .زهية بن مبارك
أ.د .بن تربح بن تربح
د .الرايس مراد

الحوسبة السحابية :مفهوم وتجارب بعض الدول

جامعة االغواط

د.شتوح دالل
ط.د قوق بلقيس
راشدة

الحوسبة السحابية في إطارحوكمة تكنولوجيا املعلومات

أ.د العيد غربي
ط.د /حنان بايع
راسو

متطلبات حوكمة الحوسبة السحابية في مؤسسات التعليم العالي

10 :35 - 10 :25

10 :45 - 10 :35

املركزالجامعي أفلو

جامعة الوادي

املناقشة

10 :55 - 10 :45
11 :05 – 10 :55

اجللســة الثانيـــة
رئيس اجللسـة :د.بدارنية حورية

مقرر اجللســة :د .بريطل فاطمة الزهراء

رابط اجللســةhttps://meet.google.com/ybs-zfcu-dnp :
إسم ولقب الباحث

عنــوان املداخلــة

مؤسسة االنتمــاء

كلمة إفتتاحية
د.عبد الرحمن رزق
هللا

التوقيت
11 :15 – 11 :05

جامعة االغولط

11 :25– 11 :15

حوكمة الحوسبة السحابية في مؤسسات التعليم العالي

جامعة ورقلة

11 :35 - 11 :25

د .حيرش عبد القادر
ط.د بورحلي علي

نحو تفعيل استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية مهارات
التواصل االلكتروني في الجامعة الجزائرية

جامعة تيارت
جامعة سعيدة

11 :45 - 11 :35

د .عدة عابد
د .دويس عبد القادر

متطلبات الحوسبة السحابية كالية في ادارة البيانات الضخمة و أثرها
على التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية

جامعة تيارت

11 :55 - 11 :45

د.احمد بكاي

مستقبل و متطلبات نجاح منصات التعليم اإللكتروني في الجامعة
الجزائرية
 عرض تجربتي منصة التعليم اإللكتروني  MOODLEللمركزالجامعيآفلو واملنصة الدولية -EDX

املركزالجامعي
الشريف بوشوشة
أفلو

12 :05 - 11 :55

د .بوسعدية مراد
د .محتارفتيحة

دورتطبي ــقات الح ــوســبة السح ــابية في تعـ ــزيزج ــودة التع ــليم اإللــكتروني
ف ــي الجـ ــامعة الج ـ ــزائرية
منص ـ ـ ـ ــة « »Moodleنم ـ ـ ـ ــوذج ــا

جامعة املسيلة
جامعة بشار

12 :15 - 12 :05

د.منصوري هواري
أ.د يوسفات علي

تقييم تجربة ضمان جودة التعليم العالي بالجزائرفي ظل األزمة
الصحية –دراسة ميدانية-

جامعة أدرار

12 :25 - 12 :15

ط-د بن طالب
السا�سي

الحوسبة السحابية في املؤسسات التعليم العالي

جامعة االغواط
جامعة الجزائر03

12 :35 - 12 :25

د.بعاج الهاشمي
د .باصورعقيلة

تاثيرات تكنولوجيا الحوسبة السحابية في تفعيل جودة الخدمات
التعليمية * منظورتحليلي*

12 :45 - 12 :35

د.معاش قويدر
معاش فتحي

الجوسبة السحابية في مؤسسات التعليم العالي بين التطبيق وتفعيل
تقنياتها في ظل االزمات الصحية بالجزائر»

جامعة الجلفة

12 :55 - 12 :45

أ.د زبيرعياش
د .لفايدة عبد هللا

الحوسبة الكمومية وقابلية التوسع في مؤسسات التعليم العالي في ظل
االزمات الصحية

جامعة أم البواقي
جامعة قسنطينة 02

12 :10 - 12 :55

املناقشة

اجللســة الثالثــة
رئيس اجللســة :د.آيت بشري ليندة

مقرر اجللســة :د.بكاي أمحد

رابط اجللســةhttps://meet.google.com/ybs-zfcu-dnp :
إسم ولقب الباحث

عنــوان املداخلــة

مؤسسة االنتمــاء

التوقيت

كلمة إفتتاحية

12 :40 - 12 :30

د .دريدي أحالم
د .بركان دليلة
د .خبيزة أنفال حدة

دورإدارة املعرفة ومختلف الوسائط الرقمية في تحسين أداء مؤسسات
التعليم العالي
( دراسة حالة  :جامعة محمد خيضربسكرة)

جامعة بسكرة

12 :50 - 12 :40

DR. Adel Ladjali

The Principles of Application the Cloud Computing in the
Organizations: a Managerial Approach

University of
AmarTelidji

13 :00 - 12 :50

ط/د :عبد الحق
عليون
د :صالح حميمدات

أثرتقنية الحوسبة السحابية في تنمية القدرات اإلبداعية لطالب
الطورالثالث (دكتوراه ل  -م  -د) بالجامعة الجزائرية
 -دراسة عينة من طلبة جامعة :جيجل ،بجاية ،سكيكدة ،سطيف -

جامعة جيجل

13 :10 - 13 :00

ط.د ويفي زينب

إدارة املعرفة التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي «قراءة تحليلية
لتجارب بعض الدول العربية واألجنبية في تطبيق إدارة املعرفة داخل
مؤسسات التعليم العالي

املركزالجامعي ميلة

13 :20 - 13 :10

د .قاسمي منير

دورادارة املعرفة في تنمية راس املال الفكري

جامعة تامنغست

13 :30 - 13 :20

تسويق التعليم االلكتروني في ظل جائحة كوفيد 19-دراسة منصة
ادراك التعليمية انموذجا

جامعة ورقلة
املركزالجامعي أفلو

13 :40 - 13 :30

د .طيبي رتيبة
د.تلي محمد اسالم
د .فتحي مولود

املناقشة

13 :55- 13 :40

اجللســة الرابعـــة
رئيس اجللســة :د.بلخري لعربي أمحد

مقرر اجللســة  :د .الدين خمتارية

رابط اجللســـةhttps://meet.google.com/ybs-zfcu-dnp :
إسم ولقب الباحث

عنــوان املداخلـــة

مؤسسة االنتمــاء

كلمة إفتتاحية
DR. SAOUDI
Asmaa

د .برني ميلود
د .بن حركو غنية
ط.د بن حركو زينب
د .عمارة البشير
ط.د توامدية
مسعودة
ط.د جدورمصطفى
املحفوظ
أ.د بن جيمة عمر
ط.د حبيب معروف
د .عايشة محمود أبو
حصيرة

le dixième axe» La réalité de la qualité de l’enseignement
»supérieur à la lumière du COVID19-

دورتقنية الحوسبة السحابية في تعزيزجودة التعليم العالي في ظل
جائحة كورونا

دورتقنية الحوسبة السحابية في تطويرالتعليم اإللكتروني بمؤسسات
التعليم العالي بالجزائر

املهارات التي يتطلبها دعم املسارات الوظيفية في الحوسبة السحابية

التعليم اإللكتروني آلية لضمان الجودة في التعليم العالي
املناقشة

التوقيت
14-10- 14 :00

l’Académie
Militaire de
Cherchell du
défunt Président
Houari Boumediene

املركزالجامعي-ميلة
جامعة خنشلة
املركزالجامعي-ميلة

املركزالجامعي أفلو

14-20- 14 :10

14-30- 14 :20

14-40- 14 :30

جامعة بشار

14 :50 - 14 :40

جامعة تسمسيلت
جامعة االزهرفلسطين

15 :00 - 14 :50
15 :10 - 15 :00

اجللســة اخلامســة
رئيس اجللســة :د.نور الدين عبد القادر

مقرر اجللســة  :د حدادو رقية

رابط اجللســـةhttps://meet.google.com/ybs-zfcu-dnp :
إسم ولقب الباحث

عنوان املداخلة

مؤسسة االنتماء

كلمة إفتتاحية

التوقيت
15 :15 - 15 :10

د .بن نوي مصطفى
ط.د لعموري سلمى

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في ظل الحوسبة السحابية

ط.د خالدي صارة
د.شايب يمينة

دورتطبيقات الذكاء االصطناعي في تطويروتحسين التعليم االلكتروني
في مؤسسات التعليم العالي

جامعة تيارت
جامعة الجزائر3

د.جوبرمحمد االمين

اإلدارة اإللكترونية كآلية لالرتقاء بالتعليم
جودة الخدمة في الجامعات الجزائرية خالل جائحة كوفيد :19-دراسة
تطبيقية في األغواط و غرداية

جامعة االغواط

15 :45 - 15 :35

د .زياني عبد الحق
ط.د بن سعيد حياة

دورتقنية الحوسبة السحابية في تحسين جودة أداء االدارة االلكترونية
في الجامعات الجزائرية في ظل جائحة كورونا **19 Covid

جامعة تيارت

15 :55 - 15 :45

أ.د خلف هللا بن
يوسف
ط.د فرحات عايدة

أهمية الحوسبة السحابية في تعزيزوتحسين جودة أداء اإلدارة
اإللكترونية والتحديات التي تواجهها

املركزالجامعي أفلو
املركزالجامعي أفلو

16 :10 - 15 :55

املناقشة

جامعة غرداية

15:25 15 :15
15 :35 - 15 :25

16 :15 - 16 :10

اجللســة السادســة
رئيس اجللسة :د.شنايف موالي عبد القادر جياللي

مقرر اجللســة  :د .بوفاتح بلقاسم

رابط اجللســةhttps://meet.google.com/zxd-vxvj-qnn :
إسم ولقب الباحث

مؤسسة االنتماء

عنوان املداخلة
كلمة إفتتاحية

التوقيت
16 :30 - 16 :20

ط .د .بالغيث مو�سى
د شرقي مهدي

التحول الرقمي بين الخياروالحتمية  -تجربة اإلمارات وسنغافورة -

جامعة غرداية

16:40 16 :30

ط.د .محجوبي هناء
ط.د .سلسبيل بن
منصور

الحوسبة السحابية فقطاع التعليم العالي في دول العالم(تجارب
جامعات دولية في استخدام الحوسبة السحابية)

جامعة ورقلة

16 :50 - 16 :40

د .بوهالي محمد
ط.د ذهبي اسيا

الحوسبة السحابية كتقنية حديثة للتحول الرقمي في التعليم العالي
(مع اإلشارة الى تجربة الصين )

جامعة االغواط

17 :10 - 16 :50

د .موفق سهام
بن عزة هشام
أ.د ضيف أحمد

التكامل بين التقنيات املالية الناشئة والحوسبة السحابية كمدخل
لتطويرالعملية التعليمية
 -دراسة تحليلية لتجارب دولية -

املركزالجامعي البيض
جامعة تلمسان
جامعة الجلفة

17 :30 - 17 :20

د بلخيرلعربي أحمد
ط.د بن زيد جلول

تقييم األداء الرقمي لبعض الدول العربية في ظل جائحة كوفيد 19

املركزالجامعي أفلو
املركزالجامعي أفلو

17 :40 - 17 :30

املناقشة
اجللســة اخلتاميــة

الرابطhttps://meet.google.com/zxd-vxvj-qnn :
تقريرعن املؤتمريقدمه الدكتورشنافي موالي عبد القادرالجياللي
قراءة توصيات املؤتمريقدمها البرو فيسور :خلف هللا بن يوسف
اإلعالن عن انتهاء أشغال امللتقى يعلنها رئييسة امللتقى د.شتوح دالل

امييل امللتقى:

17 :45 - 17 :40

