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 Google meet عن بعد عبر تقنية التحاضر

 

 
  آيات من القرآن الكريــــــــم
 النشيد الوطين اجلزائري 

 

 :الجلسة االفتتاحية

 9:40 _ 9:30  د حممد مانع                       .أ: كلمة رئيس اجلامعة    
 10:00 _ 9:40  دعزوز محزة                         .أ: كلمة عميد الكلية 
 10:10_ 10:00د خلفالوي مشس ضيات            .أ: كلمة رئيسة ادلخرب 
 10:20_ 10:10  بوقرة سامية                      . د: كلمة رئيسة ادللتقى 

د محمد مانع .أالرئيس الشرفي للملتقى 
عزوز حمزة  د.أ

سامية بوقرة .درئيسة الملتقى 
كريمة عرامة .درئيسة اللجنة العلمية للملتقى 

خلفالوي  د شمس ضيات.أرئيسة المخبر 
فنغور  عبد الرزاق. درئيس اللجنة التنظيمية 

ىالة دغمان . د منسق المنصة
 لطفي دكاني. أ
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 الجلسة العلمية

 بورقعة سمية.د: رئيس اجللسة

 الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت

10:30-10:40 د سعدي وحيدة.أ   1جامعة الجزائر تسيير المؤسسة الجامعية في ظل ازمة كورونا، جامعة عنابة 

10:40-10:50  جامعة قطر واقع التعليم عن بعد في الجامعات العربية،  محمد الفاتح حمدي .د 

10:50-11:00  جامعة صنعاء  دور االتصال الشبكي في إدارة ازمة كورونا  محمد علي العقاري.أ د 

11:00-11:10 د عدالة العجال .أ   
 زرقان أسماء

« La numérisation du travail : une 

opportunité à saisir ou un défi à affronter  

durant la pandémie du COVID-19 » 
 

 جامعة مستغانم

11:10-11:20  مناقشة عامة 

.... المعلومة الرقمية، نظم المعلومات المحوسبة، الفضاء السيبيراني:  مدخل مفاىيمي:اجللسة األوىل

حازم رشيدة .د/ رئيس اجللسة

 الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت

10:30-10:40 جامعة سكيكدة   قراءة في بعض االستراتيجيات : السيبرانيةالدعاية دبيح يوسف  

10:40-10:50  1جامعة الجزائر المفاىيم القانونية للجريمة االلكترونيةبوجلطي نور الدين . د 

10:50-11:00 جامعة عنابة  ماىية المعلومة الرقمية وأىميتها في المجتمع الحديثرغواش زىرة  

11:00-11:10 يخلف لمياء . د 
 مهشي نسمة.  د

-إستراتيجية تنفيذ وتوريد األنظمة المعلوماتية داخل المؤسسة 
- مدخل مفاىيمي 

جامعة عنابة 

11:10-11:20 ستخدام نظم المعلومات داخل الجامعة في عصر الرقمنة بين اعبيدي فاطمة الزىراء . د 
 متطلبات العصر وتحديات الواقع

جامعة عنابة 

11:20-11:30 جامعة عنابة مفاىيم قاعدية في التعامالت اإللكترونية للمؤسسة  نظيرة فركوس. د 

مناقشة عامة  11:30-11:40
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 الذكاء االصطناعي ورقمنة األعمال :اجللسة الثانية

 بوعبد اهلل ىدى. د: رئيس الجلسة

 الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت
10:30-10:40  MENAI Bariza, 

Dr.MERAD 

Soumeya 

Entre intelligence artificielle et 

enseignement /apprentissage des 

langues : des défis à la compatibilité 

Université 

Constantine 

3 

10:40-10:50 توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى  المية طالة 
الظاىر في صحافة  عبد"قراءة في نموذج :اإلعالمي

 االنعكاسات والتحديات": الذكاء االصطناعي

 3جامعة الجزائر 

10:50-11:00 تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في التصدي لكوفيد  دورنادية زواني . د 
19 
– التجربة الصينية والكورية- 

 1جامعة الجزائر 

11:00-11:10 فرفاش عماد الدين  
د سايح مدور عبد العالي .أ

مساىمة األنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في 
عالم الرياضة 

 2جامعة باتنة 

11:10-11:20  Dr.Sabrina 

Melouah  

Numérique et enseignement supérieur à 

l’épreuve de la pandémie de la covid-1 

Université 

Annaba 

11:20-11:30 مناقشة عامة  
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المخاطر المعلوماتية وتهديدات االمن السيبراني في المؤسسة :اجللسة الثالثة  

مراح السعيد. د: رئيس الجلسة  

 الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت
رىان  :الهجمات االلكترونية على األنظمة المعلوماتية جعيمة بهية. د 10:30-10:40

 عالمي وأولوية وطنية
 جامعة عنابة

 ىند عزوز. د 10:40-10:50
 ىشام شكاردة 

مخاطر المعلوماتية؛ بين العوالم المظلمة لألنترنت 
 وتحدي الجيل الرابع من الحقوق في الفضاء السبيراني

 
 
 
 

جامعة جيجل 

مساىمة اليقظة السيبرانية في مجابهة الخطرالمعلوماتي رجيمي صفية . د 10:50-11:00
 في المؤسسات الجزائرية في ظل وباء كورونا

 جامعة عنابة

 د وحيدة سعدي.أ 11:00-11:10
 رضا خضر 

خطر برنامج التجسس بيجاسوس على أمن المعلومات 
 باستخدام األجهزة الذكية

 جامعة عنابة

تطور الجريمة السيبريانية في الجزائر أثناء جائحة لعزازقة حمزة . د 09:50-10:00
 كورونا، دراسة إجرامية تتبعية

جامعة سطيف 

 عرامة كريمة،. د 10:00-10:10
 بن عمر سمية 

مخـاطر المعلوماتيّـة في ظّل أزمة كورونـا بالجزائـر  
ـ دراسة ميدانّية لعّينة من مستخدمي مواقع الّتواصل 

 االجتماعي

 جامعة عنابة

مخاطر االنتحال العلمي األكاديمي في ظل توفر المادة بدبودي سهام . د 10:10-10:20
 نمط التعليم عن بعد انموذجا: العلمية عبر الخط

جامعة عنابة 

مناقشة عامة  10:30-10:40
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  تقنيات العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا:اجللسة الرابعة

 نورة خيري. د: رئيس الجلسة

الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت  
10:30-10:40 دحدوح منيّة  . د 

عباينبة امال . د
إتجاىات األساتذة الجامعيين نحو إستخدام تطبيق 

zoom إلدارة الملتقيات و الندوات العلمية في ظل 
جائحة كورونا 

جامعة قالمة 

10:40-10:50  في العمل عن بعد في المؤسسات zoomدور تطبيق  سعاد مقراب 
الجامعية في ظل  جائحة كورونا 

جامعة خميس مليانة 

10:50-11:00  بن عمارة منصور  د.أ 
عياشي سمية 

 في تسهيل ERPدور برمجيات التسيير المدمجة 
العمل عن بعد  

جامعة عنابة 

11:00-11:10  عتيق معتز 
  نواري امالد .أ

اإلتصال الرقمي ومخاطره على سمعة المؤسسة في ظل 
 جائحة كورونا

جامعة سوق اىراس 
 

 عادل جربوعة .د 09:50-10:00
حسناوي مهدية .أ

التقنيات البرمجية للعمل عن بعد في المؤسسات 
الجامعية أثناء جائحة كورونا 

 3 قسنطينة جامعة
جامعة قالمة 

مناقشة عامة  10:00-10:10
 

األبعاد السيكولوجية والسوسيولوجية والقانونية للعمل عن بعد في زمن كورونا : اجللسة اخلامسة

 جمال غنية.د: رئيس الجلسة

اجلامعة عنوان ادلداخلة االسم واللقب التوقيت 
 عبد الرحمن فراج  د.أ 10:30-10:40

 ريحاب محمد أبو عقيل 
 ريهام طلعت سالم

تشريعات إرساء الثقة الرقمية في العالم العربي في ظل 
 . 91-جائحة كوفيد

جامعة بني سويف، 
جامعى خلوان، 

جامعة عين شمس 
 

دريس الطفل عن بعد في مراحل معينة رياض األطفال تريم شريف . د 10:40-10:50
والمدارس االعدادية 

جامعة القيروان 
تونس 
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 في ظل جائحة كورونا دراسة تحليلية لواقع الحجر الصحي خير لقريدي 10:50-11:00
وانعكاساتو على بعض الجوانب النفسية لدى العبي كرة 

  أكابرـ القدم
 

جامعة سوق 
اىراس 

الزووم وتأثيره على التزام الطالب وتحصيلو الدراسي في شعير ذىبية  11:00-11:10
الجزائر 

 2جامعة الجزائر 

 جعفر بومعراف 11:10-11:20
 صفاء خالف

ثقافة األمن االلكتروني ودورىا في التصدي لهجمات 
الهندسة االجتماعية في ظل جائحة كورونا  

 

 3جامعة الجزائر 

مناقشة عامة  11:20-11:30
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االتصال الشبكي واتصال األزمة في زمن كورونا :اجللسة السادسة

 فركوس نضيرة. د: رئيس الجلسة

الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت 
منماني مباركة . د 10:30-10:40

 
االتصال االزماتي الفعال ودوره في نشر الوعي ومعالجة أزمة 

دراسة ميدانية لمستشفى الجهوي لوالية سوق – كرونا 
– أىراس 

جامعة سكيكدة، 
.  جامعة عنابة

 

  دليلة غروبةد.أ 10:40-10:50
 عزوز عليمة  

 

آليات و أساليب إدارة االزمات في ظل جائحة كورونا، 
 انموذجا 1945 ماي 08جامعة 

جامعة عنابة، 
جامعة قالمة 

 خالد نايلي. د 10:50-11:00
  رحمة بن جديد

اعتماد وزارة  اتجاىات خبراء االتصال في الجزائر نحو
الصحة الجزائرية على اآلليات واإلجراءات العملية في تنفيذ 

  19الخطط االتصالية االستعجالية إلدارة أزمة كوفيد 
 

 جامعة قالمة

اليقظة التكنولوجية ودورىا في إدارة األزمة، جائحة كورونا  سعيد عادل بهناس. د 11:00-11:10
أنموذجا 

 

 3جامعة الجزائر 

حازم رشيدة . د 11:10-11:20
نعمان نجالء . د

االتصال وإدارة االزمة في زمن كورونا، المؤسسات الصحية 
انموذجا 

جامعة عنابة 

مناقشة عامة  11:20-11:30
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 ثقافة الخطر وإدارة المخاطر المعلوماتية :اجللسة السابعة

 عين سوية ليليا. د: رئيس الجلسة

الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت 
 بوقرة ساميّة . د 10:30-10:40

رقيق عبد الكريم . د
Information risk management culture in 

Télécommunications institutions 
جامعة عنابة، 
جامعة سيدي 

بلعباس 
ثقاقة المخاطر ودورىا في المحافظة على تواجد المؤسسة داخل حمام محمد . د 10:40-10:50

 الفضاء السبراني
جامعة الجلفة 

زينب لموشي . د 10:50-11:00
 عزوز مرابط

أساليب السيطرة األمنية لتكنولوجيا المعلومات 
 

جامعة سكيكدة 

 وفاء بن طراد. د 11:00-11:10
فارق سعيد 

التحديات . واقع التعليم عن بعد في الجامعة خالل جائحة كورونا
والفرصدراسة ميدانية لعينة من أساتذة قسم علوم اإلعالم 

واالتصال، جامعة باجي مختارــ  
 

جامعة عنابة 

في التحصيل العلمي في elearningدور التدريس عبرالمنصةعقبة سعيدة .د 11:10-11:20
طلبة سنة أولى -ظل جائحة كورونا دراسة ميدانية بجامعة عنابة 

- ماستر اتصال جماىيري أنموذجا

جامعة عنابة  
 

ليليا عين سوية .د 11:20-11:30
 صليحة غالب .د

اعتماد التعليم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي في ظل تفشي 
دراسة ميدانية للطلبة الجامعيين - فيروس كورونا 

 

سوق جامعة 
  أىراس

 جامعة قالمة
 مسعودان نسمة. د 11:30-11:40

شرفة اسماء . د
 التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا

 
جامعة عنابة 

مناقشة عامة  11:40-11:50
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 األمن السيبراني وإدارة األعمال عن بعد :اجللسة الثامنة

 غالب صليحة: رئيس الجلسة

الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت 
إدارة المخاطر ودورىا في صياغة إستراتيجية المؤسسة الجامعية عزيزي فاطمة الزىراء .أ 10:30-10:40

- دراسة تحليلية خالل جائحة كورونا-
. جامعة قسنطينة

مسعود بوسعدية .د 10:40-10:50
  بوقرة محمد 

استخدام تقنيات العمل عن بعد من طرف األساتذة الجامعيين 
- وانعكاساتها على العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا 

دراسة على عينة من أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 .بجامعة جيجل

 جامعة جيجل

قرماش وىيبة،  . د.أ 10:50-11:00
سامية إزيان . أ

التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر وعالقتها بالفروع اإلدارية 
 . األخرى داخل مشروع مؤسساتي

 3جامعة الجزائر 
 

جامعة عنابة  رقمنة االعمال بين الحتمية التنافسية و المخاطر االمنيةـفنغور عبد الرزاق .د 11:00-11:10

بورقعة سمية، . د 11:10-11:20
البكري أسماء 

توظيف الوسائط االتصالية الجديدة في االمن السيبراني 
 المؤسساتي

جامعة عنابة  

مناقشة عامة  11:20-11:30

 

 التدريب والتعليم عن بعد :اجللسة التاسعة

 عبيدي فاطمة الزىراء. د:رئيس الجلسة

الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت 
تكنولوجيا التدرس عن بعد في عصر الرقمنة، بين التحقق حسين نايلي . د 10:30-10:40

 البيداغوجي والمقتضيات الرقمية
 جامعة ام البواقي 

 
د جمال بن زروق، .أ 10:40-10:50

 فوزية بفضل
دور الفيسبوك في دعم التعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية في 

 19 كوفيد _ ظل جانحة كورونا
 

 جامعة سكيكدة

- ولية لتقييم الدراسة عن بعد في الجامعة الجزائريةأمحاولة  خيرالدين  بن خرور. د 10:50-11:00
 جامعة البليدة نموذجا

 2جامعة البليدة 
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فريدة بوعكاز، .د 
بلعاتي إيمان 

دور التدريب االلكتروني لألستاذ الجامعي في نجاح العملية 
التعليمية عن بعد 

جامعة عنابة 

قراد . دأمينة فرحاتي،  11:00-11:10
 راضية

فعالّية التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكلّية 
تقييم التجربة في ظل جائحة )العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتبسة
 (كورونا ووضع استراتيجيات للّتطوير

جامعة تبسة 

عمر أوسامة، . د 11:10-11:20
 سعيد مراح. د

بين النزعة األداتية ... التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية
 ! والكفاية البيداغوجية

 

جامعة سيدي 
 بلعباس

األستاذ بداني . د.أ 11:20-11:30
فؤاد، زمور بدر الدين 

 

تكنولوجيات االتصال في التعليم عن بعد بالجامعة الجزائرية 
واقع وافاق، جامعة تمنراست، 

 2جامعة بليدة 

مناقشة عامة  11:30-11:40
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 صناعة األمن السيبراني والوسائط االتصالية الجديدة :اجللسة العاشرة

 بولوداني سهام. د: رئيس الجلسة

الجامعة عنوان المداخلة االسم واللقب التوقيت 
دور الدفاع الوطني في تعزيز األمن السيبراني لدى مستخدمي فاطمة لقمش . د 10:30-10:40

الوسائط االتصالية الجديدة دراسة ميدانية بمديرية الدرك الوطني 
.  نموذجا- سكيكدة  

 

 جامعة عنابة

ـ   سلوك االعالم االردني  في ازمة كوروناعدنان الزعبي . د 10:40-10:50
 

الجامعة االردنية 

معزوزة زروال، نجيب . د 10:50-11:00
 بابايبة

أىمية اإلعتماد على الحلول التكنولوجية في زمن جائحة كورونا 
ومخاطر ذلك على المؤسسة  

 

جامعة تلمسان 

سوالمية نورية، .د 11:00-11:10
 ميموني شهرزاد.د

منصات التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية وإشكالية الملكية 
الفكرية 

 

 جامعة معسكر

ىدى بوعبداهلل، لطرش  11:10-11:20
 نجوى

مواقع التواصل االجتماعي واخالقيات الفضاء السيبراني دراسة 
تحليلية  

 

جامعة عنابة 

. سالمي اسعيداني، د. د 11:20-11:30
 ليلى فقيري،  

آليات ردع الجريمة السيبيرانية في شبكات المعلومات واالتصال 
 ITUالجديدقراءة في تقرير االتحاد الولي لإلتصاالت

 جامعة المسيلة
 

مربمبالطة، ايمان . د 11:30-11:40
 بومعيزة

األمن السيبراني في مواجهة الهجمات االلكترونية عبرتطبيقات 
 - تحديات وصعوبات–الهاتف المحمول 

 جامعة سكيكدة

جامعة الجلفة  التربية اإلعالمية كالية للحد من مخاطر الفضاء السيبراني خيري نورة. د 11:40-11:50
 

آمال .ىالةدغمان،أ.د 11:50-12:00
سعد المتولي عثمان 

محو األمية الرقمية سبيل لتحقيق األمن االلكتروني في عصر 
الرقمنة 

جامعة سكيكدة، 
جامعة المنصورة 

مناقشة عامة  12:00-12:10



كورونا جائحة ظل في وآفاق تحديات الرقمنة عصر في المعلوماتية المخاطر  :حول األول الدولي الملتقى   

 

 

 19 نماذج عربية وأجنبية عن إدارة المخاطر المعلوماتية في ظل جائحة كوفيد :اجللسة احلادية عشر

ىالة دغمان . د: رئيس الجلسة

اجلامعة          عنوان ادلداخلة االسم واللقب التوقيت 
المخاطر المعلوماتية واستراتيجية األمن السبيراني للعمل فتحي زرنيز .د 10:30-10:40

تجربة المملكة  - 19عن بعد في ظل جائحة كوفيد 
 -العربية السعودية انموذجا

جامعة عنابة     

براكتية سعاد  10:40-10:50
د صوالحية فاطمة .أ

 الزىراء

الضوابط القانونية والمبادئ القيمية إلدارة األعمال 
 االلكترونية

   جامعة عنابة 

سالمي سعيداني .د 10:50-11:00
 ليلى فقيري.د

آليات ردع الجريمة السيبيرانية في شبكات المعلومات 
واالتصال الجديد قراءة فيتقرير االتحاد الولي لإلتصاالت 

ITU 

جامعة المسيلة     

" جاىزية المؤسسات الجامعية لمتطلبات األمن السيبراني دكاني لطفي  .أ 11:00-11:10
 " دراسة ميدانية بجامعة باجي مختار عنابة

جامعة عنابة      

سلمى حميدان، .د 11:10-11:20
 رمزي بوفجي

واقع النشر اإللكتروني لدى األستاذ الجامعي الجزائري في 
 -دراسة ميدانية-ظل جائحة كورونا

جامعة برج  بوعريريج    

بطسي حسان، .أ 11:20-11:30
بورقعة سمية .د

مساىمة التعليم االلكتروني في تحسين جودة التعليم العالي 
 _الجامعة الجزائرية أنموذجا_ في ظل جائحة كورونا

 جامعة سكيكدة   
جامعة عنابة   

 مناقشة عامة 11:30-11:40
 

الجلسة الختامية 

 قراءة التوصيات 

 

 

 


