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 اخلطاب وحتليل غاتالّل ةتعليمّي خمرب       
 

         

 

 
 

 

 لف  شالّلغات وحتليل اخلطاب جبامعة  نّظم خمرب تعليمّيةي
 م0200جوان   02/02:يومي افرتاضياوطنيا ملتقى 

 :ناونعب
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةة الشعبّية الدميقراطّية اجلزائرّيورّيهاجلم

 شلفب بوعلي بن حسيبة جامعة
 والفنون اآلداب يةكّل
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 االفتتاح

 

 تنقب حممد. دبصوت القارئ    كر احلكيمآيات بّينات من الّذ 

 شيد الوطين الّن 

  د قرين خلضر. أ مدير اجلامعةالسّيد كلمة . 

  د هارون جميد.أ والفنونة اآلداب عميد كلّيالسّيد كلمة. 

  د أمحد بن عجمية.أ غات وحتليل اخلطابة الّلمدير خمرب تعليمّيالسّيد كلمة. 

  بوضروة زهرة. د رئيسة امللتقىالسّيدة كلمة. 

 استراحة قهوة
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            م 0200-20-02: اليوم األول

 صباحا 00:11إلى  01:11من الساعة : األولىالعلمية  جلسة  ال

 

    طويل مصطفى. د: املقرر/ د بن نافلة يوسف .أ:  اجللسةرئيس 

 جامعة غلزيان

 جامعة الشلف

ىل  برامج اللغة العربية يف املدرسة الأساس ية واحلاجة ا 

 التطوير

 محمد محداين أأس تاذ حمارض أأ 

 زيدور صاحل

.تكنولوجيا التعلمي يف اجلامعة اجلزائرية جامعة الشلف  أأس تاذ حمارض أأ  

 أأس تاذ مساعد

 جناة حسني

 حياة اكيس

( الطرق/املراحل /املاهية )التدريس احلقيقي الفعال  جامعة الشلف  أأس تاذ حمارض أأ  

 طالبة دكتوراه

 ابية غيبوب

 بن داودية فاطمة زهرة

جناح العملية الرتبوية جامعة الشلف  فاعلية الوسائل التعلميية يف ا 

 

 أأس تاذ

  حمارض بأأس تاذ 

 فاطمة عبد الرمحن

 سامية غشري

 دكتوراه توظيف التكنولوجيا يف القطاع الرتبوي جامعة الشلف

 دكتوراه

 ميينة صابيح

 خدجية بن حشفة

والوسائل التكنولوجية للتعلمي والبحث تطور املهنج جامعة الشلف

 الأاكدميي ابجلزائر

 عبد القادر توزان أأس تاذ

 هاجر حاج رشيف طالبة دكتوراه الأنشطة اللغوية ودورها يف تعلمي وتعمل اللغات جامعة غلزيان

التجربة التعلميية يف اجلزائر يف ضوء معايري التعلمي  بوزريعة املدرسة العليا

-النقائص واحللول-الوظيفي التواصيل   

 صليحة طلحاوي دكتوراه

 دقائق 01يف  مناقشة مواضيع اجللسة األوىل                                          

 دقيقة 01اسرتاحة ملّدة 
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 مساء 00:11إلى الساعة  00:11من الساعة الثانية العلمية  جلسة  ال

 

    غشري سامية. املقرر د /بوضروة زهرة . د: رئيس اجللسة

جامعة الشلف  دور احلاسوب يف تمنية همارة القراءة عند التلميذ يف  

 الطور الابتدايئ

 أأس تاذ

 دكتوراه

 راضية بن عريبة

 حزيية كروش

2وهرانجامعة  توظيف اذلاكء الاصطناعي يف تطوير العملية التعلميية  

-الاس تخدامات والتحدايت-  

 سعاد بس نايس أأس تاذ

 عبد النارص بوعيل أأس تاذ مس تقبل التعلمي يف ظّل الس ياسات املنهتجة يف اجلزائر جامعة تلمسان

أأثر التقنية احلديثة عىل تطوير وجودة مناجه التعلمي يف  جامعة الشلف

التعلمييةالعملية   

 أأس تاذ مساعد

 أأس تاذ حمارض أأ 

 كامل عاممرة

وامــــــبد هللا تـ ع   

-تعلميية اللغة العربية وأ داهبا عرب الوس يط ال لكرتوين  جامعة أأم البوايق

.برانمج ليسانس نقد أأمنوذجا -مودل  

بيلزين العابدين مح  دكتوراه  

- أألالفرتايضالوسائط التكنولوجية يف التعلمي  توظيف جامعة حسيبة بن بوعيل

-قراءة يف الأهداف وال ليات ال جرائية  

 حاج هين محمد أأس تاذ 

 بن سعيد رش يدة أأس تاذ مساعد أأ  التعلمي يف اجلزائر بني املايض واحلارض جامعة حسيبة بن بوعيل

0جامعة اجلزائر العربية يف ادلارس اجلزائرية وفق املناجه واقع تعلمي اللغة  

 ال صالحية املس تحدثة

 محمد عليوة دكتوراه

 دقائق 01مناقشة مواضيع اجللسة الثانية ملّدة 
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إلى   01:11م، من الساعة 0100-10-01 ورشة اليوم األول

 صباحا 00:11الساعة 

 

   كمال عمامرة. د:املقّرر     /د عبد الرمحان فاطمة. أ:األوىل  ورشةرئيس ال              

جامعة أ لكي حمند أأوحلاج 

 البويرة

 -طرق ومناجه تعلمي اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية 

-مقاربة تقيميية  

 صليحة لطرش أأس تاذ حمارض أأ 

جامعة حسيبة بن بوعيل 

 الشلف

تعلميية النحو يف املدرسة اجلزائرية املنصوابت من 

أأمنوذجاالأسامء سورة البقرة   

 فاطمة الزهراء فرحات أأس تاذ حمارض أأ 

0جامعة البليدة  فاعلية التعلمي ال لكرتوين للتحول عن طور ال بداع  

 والفاعلية  وتمنية املهارات

 أأ حمارض أأ 

 طالبة دكتوراه

 عيىس بكوش

 عروة فتيحة

جامعة حسيبة بن بوعيل 

 شلف

.العربيةمراحل الأداء الكتايب للمبتدئني يف اللغة   مقومية سعاد دكتوراه 

جامعة حسيبة بن بوعيل 

 الشلف

(الواقع وال فاق )التعلمي عن بعد يف اجلزائر   أأمينة صامت بوحايك دكتوراه 

اجتاهات أأساتذة التعلمي الابتدايئ واملتوسط حنو مناجه  جامعة حيىي فارس املدية

0اجليل الثاين        G 

ومتوسطات   دراسة ميدانية  يف بعض ابتدائيات

 ولية املدية

 أأمني حمفوظي أأس تاذ حمارض أأ 
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 223:2إىل الساعة  03:2من الساعة م، 0200-20-02 :اليوم الثاني 

 د احلاج جغدم .أ: املقّرر /      د سحواج حممد.أ : األوىل العلمية  لسةاجلرئيس               

 جامعة مخيس مليانة

 جامعة حسيبة بن بوعيل

صالحات املنظومة الرتبوية يف اجلزائر  املقاربة -واقع ا 

-منوذجاأأ ابلكفاايت   

حمارض أأس تاذ  

"أأ " أأس تاذ حمارض   

 محمد منرة

 سلمية صالح

تعلميية اللغة العربية يف ضوء منوذج حنو اخلطاب  جامعة جيجل

 الوظيفي املوسع لأمحد املتولك

 حفصة عيساين دكتوراه

حوس بة اللغة العربية وفق ما يقتضيه التعلمي ابلوسائط  جامعة حسيبة بن بوعيل

 التكنولوجية

 دكتوراه

 أأس تاذ

 محمد تنقب

 أأمحد بن جعمية

تعلمي نطق الأصوات للناطقني بغري العربية  عرب  جامعة حسيبة بن بوعيل

 املنصات ال لكرتونية

 أأ مساعد ب

 دكتوراه

 محو لبيك

 فضيةل قسول

 -اللغة العربية يف اجلزائر بني املايض واحلارض تعلمي  جامعة حسيبة بن بوعيل

-عرض ونتاجئ-البالغة العربية التعلميية أأمنوذجا   

حمارض أأ  س تاذأأ   مصطفى طويل 

رةجامعة البوي سرتاتيجية  التعلمي ال لكرتوين يف الطور الثانوي من  ا 

خالل اللواحئ والتعماميت املنظمة للتعلمي يف املدرسة 

 اجلزائرية كأحد متطلبات عرص املعرفة

 نوال زليل أأس تاذ حمارض أأ 

الوسائط ال لكرتونية املتعددة يف  دكتوراه وظيفةط  جامعة حسيبة بن بوعيل

_منوذجاالصورة الرمقية أأ _العملية التعلميية   

 دايل يعقوب ط  دكتوراه

 مغزي انرص ادلين

واقع اس تخدام الوسائل التعلميية احلديثة يف تعلميية  جامعة ورقةل

 الأصوات اللغوية يف اجلامعة اجلزائرية

 هاجر عباس دكتوراه

 دقائق 01مناقشة مواضيع اجللسة  يف مّدة 

 دقيقة 01اسرتاحة ملّدة 
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  بكري سعيد. د. أ: املقرر /د ميسوم عبد القادر.أ: الثانية  العلمية  اجللسةرئيس               

 20322إىل  20322من الساعة 

الس ندات اللسانية التطبيقية مناذج خمتارة من تطبيقات  جامعة قس نطينة

دراسة مقارنة بني تعلميها حضوراي وعن _ اللسانيات 

_بعد  

 رش يد فلاكوي أأس تاذ حمارض

هللا املركز اجلامعي عبد 

 مرسيل تيبازة

لكرتوين عرب منصة  التعلمي ال 

googleclassroom 

-املفهوم، الطريقة-دراسة وصفية حتليلية   

تاذ حمارض بأأس    محمد أأنيس الطيب 

 حنان حامدي دكتوراه التعلمي يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق جامعة مس تغامن

احلقيبة _التكنولوجية التعمل اذلايت يف ضوء الوسائط  جامعة حسيبة بن بوعيل

_التعلميية ال لكرتونية ودورها يف التحصيل العلمي  

 مجيةل روقاب أأس تاذ 

 فوزية طيب عامرة دكتوراه اس تخدام احلاسوب يف التعلمي جامعة حسيبة بن بوعيل

واقع التكوين اجلامعي وأأثره يف مس توى املنظومة  جامعة حسيبة بن بوعيل

أأمنوذجاالرتبوية حقل اللغة العربية   

 عبد القادر محراين أأس تاذ 

التقنية الأداة واملهنج-الوسائل التعلميية املعارصة  جامعة حسيبة بن بوعيل  معمر عفاس أأس تاذ حمارض أأ  

 بن مرية بن سعيد أأس تاذ مساعد ب التعلمي يف اجلزائر بني املايض واحلارض جامعة حسيبة بن بوعيل

 

 دقائق 01مناقشة مواضيع اجللسة يف مّدة 
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 ورشة اليوم الثاني

 

  عشاب أمينة . د: املقّرر             /غيبوب باية . د:  الثانيةالعلمية   ورشةرئيس ال              

 عبد القادر صام دكتوراه دور وسائل تكنولوجيا التعلمي يف العملية التعلميية  جامعة أأمحد زابنة غلزيان

جامعة اجلياليل اليابس 

بلعباسس يدي   

واقع تعلميية مقياس النقد الأديب يف اجلامعة اجلزائرية 

_احلدود واملفاهمي وال ليات_بني النظرية والتطبيق   

 راحب محمد حساين دكتوراه

املناجه التعلميية يف املدرسة اجلزائرية بني لواقع الراهن  جامعة حسيبة بن بوعيل

 واملس تقبل املرشق

 يوسف بن انفةل أأس تاذ 

أأمحد زابنة غلزيانجامعة  التعلمي  ومعيقات تطبيقجاحئة وابء كوروان املس تجد  

 ال لكرتوين يف اجلزائري

 مقدم فاطمة دكتوراه

كتاب اللغة العربية -التدريس ابلكفاءات اجليل الأول  جامعة حسيبة بن بوعيل

-للس نة اخلامسة ابتدايئ أأمنوذجا  

  حمارض أأس تاذ

 أأس تاذ

 أأمحمد حسواج

 أأمحد عراب

جامعة حسيبة بن بوعيل 

 الشلف

رشوط -تصنيفاهتا  -أأمهيهتا –الوسائل التعلميية مفهوهما 

 اختيارها واس تخداهما

 عبد القادر بعداين أأس تاذ حمارض أأ 

 

 دقائق 01مناقشة مواضيع الورشة الثانية يف 
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 الجلسة الختامية 

 

   وصيات الت  

 الختامية   : الكلمات 

 

 

  

 
   بي الذ  آيات    كر الحكيم نات من 

     


