
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صباحا  10:00صباحا إلى الساعة  09:30من الساعة 
يات بينات من آلذكر آلحكيم

 
 آ

 آلنشيد آلوطني

 كلمة رئيسة آلملتقى: د. آيديو ليلى 
.د ضياف زين آلدين

 
 كلمة مدير آلبركز آليقظة آلبيدآغوجية: آ

.د
 
 بدآري كمال كلمة آلسيد مدير آلجامعة دمحم بوضيف مسيلة: آ

شغال آلملتقىآل  
 
 عالن آلرسمي عن آفتتاح آ

 

 

 صباحا  10:15صباحا إلى الساعة  10:00من الساعة 
 مدآخلة آفتتاحية

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صباحا  10:00صباحا إلى الساعة  09:30من الساعة 

 آيات بينات من الذكر الحكيم
 النشيد الوطني

 كلمة رئيسة الملتقى: د. ايديو ليلى 
 كز اليقظة البيداغوجية: أ.د ضياف زين الدينالمر  كلمة مدير

 ف مسيلة: أ.د بداري كمالاكلمة السيد مدير الجامعة محمد بوضي
 اإلعالن الرسمي عن افتتاح أشغال الملتقى

 

 

 صباحا  10:15صباحا إلى الساعة  10:00من الساعة 

 مداخلة افتتاحية
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 أ.د/ زرواتي رشيد
 ط.د/ سليماني سعيدة

 جامعة برج بوعريريج
 اإلطار المفاهيمي لإلعالم التربوي   جامعة برج بوعريريج

10:15- 10:25 

 د/ عائشة نواري
 د/ جميلة أوشن

 جامعة البويرة
 جامعة البويرة

اإلعالم التربوي، محاولة للتأصيل المفاهيمي 
 لنظريا

10:25- 10:35 

 د/ خالد نايلي
 ط.د/ بوالتوت كوثر

 جامعة قالمة
 2 جامعة قسنطينة

اإلعالم التربوي: مقاربة في المفهوم، األدوار 
 والمجاالت

10:35- 10:45 

 د/ بوجحفة رشيدة
 ط.د/ بن التومي رضا

 جامعة مستغانم

 جامعة مستغانم
الوعي األمني قراءة في المفهوم، المستويات 

 ثار المترتبة عن غيابهواآل
10:45- 10:55 

 د/ نور الدين جعالب

 ط.د/ طلحة فاطمة الزهراء

 جامعة المسيلة
 جامعة المسيلة

مدخل مفاهيمي لإلعالم التربوي في الوسط 
 المدرسي

10:55- 11:05 

 11:15 -11:05 اإلعالم التربوي دراسة في المفهوم والدالالت جامعة خنشلة د/ عبد الحفيظ جدو

 د/ رضا قنفودط.
 ط.د/ خالد لرارة

 3جامعة الجزائر 
 3جامعة الجزائر 

اإلعالم التربوي والوعي األمني، دراسة في 
 المفاهيم والنظريات

11:15- 11:25 

 11:35 -11:25 اإلعالم التربوي المفهوم والوسائل المعهد الوطني للبحث في التربية د/ فلة بوعلي

 مناقشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 أ.د/ محمد اسمهان
 د/ رياض بوعيسى

 ط.د/ وحيدة وصفان

 جامعة المسيلة
 جامعة تيبازة

 جامعة المسيلة

العولمة وأهمية التربية األمنية للفرد والمجتمع في ظل 
 التحوالت السياسية الراهنة

10:15- 10:25 

 10:35 -10:25 ماهية اإلعالم التربوي فجامعة الشل د/ رفيقة يخلف

 د/ جحنيط حمزة
 ط.د/ لعبيدي أمال

 اإلعالم التربوي أهدافه ومهاراته جامعة برج بوعريريج
10:35 - 10:45 

 د/ خليدة مهرية
 مونية زوقاي

 جامعة تمنراست
 جامعة البليدة

تطبيقات اإلعالم التربوي ومتطلبات نجاحة داخل 
 المؤسسة التعليمية

10:45 - 10:55 

 األبعاد التربوية لإلعالم والتوعية األمنية جامعة المسيلة أ/ سعيدة حيمر
 قراءة في المضامين والرؤى

10:55 - 11:05 

اإلعالم التربوي في الجزائر، األهمية، األهداف،  جامعة خنشلة د/ محمود بوقطف
 الخصائص

11:05 - 11:15 

ألساسية لإلعالم التربوي في ظل المهارات ا 1جامعة باتنة  ط.د/ وفاء شاده
االحتياجات الحديثة من وجهة نظر مستشاري التوجيه 

 واإلرشاد المدرسي والمهني

11:15 - 11:25 

 ط.د/ سعودي نصر الدين علي 
 ط.د/ علي عريوة حسين     

 جامعة البويرة
 11:35 - 11:25 اإلعالم التربوي تحديات ومعوقات جامعة المسيلة

 قميدةط.د/ عبد اهلل 
 ط.د/ صادق ويس

  2جامعة وهران 
 2جامعة وهران 

 

 11:45 - 11:35 اإلعالم التربوي وأهمية الوعي األمني للمجتمع

 ط.د/ دالي لخمي
 ط.د/ حليمة مشتر

 جامعة غليزان
 جامعة البويرة

 11:55 - 11:45 واقع اإلعالم التربوي )دراسة نظرية(

 مناقشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 د/ هند عزوز
 ط.د/ إيمان لحمر

 جامعة جيجل
 جامعة جيجل

بين التربية اإلعالمية واإلعالم التربوي تقاطع أم 
 توازي؟

10:15- 10:25 

 د/ زينة جدعون
 د/ غالية غضبان

 جامعة خنشلة
 جامعة خنشلة

قراءة سوسيولوجية ألهمية التربية اإلعالمية من 
 ر المعلم بالجزائروجهة نظ

10:25- 10:35 

 د/ بن يحي عمار
 ط.د/ حليمة بوجـــــيت

 2جامعة قسنطينة 
 2جامعة قسنطينة 

األهمية التربوية لوسائل اإلعالم بالنسبة للفرد 
 والمؤسسات التعليمية

10:35 - 10:45  

 د/ سهيلة دهماني
 د/ حكيم بوغرارة

 جامعة خنشلة
 جامعة المدية

تربوي: واقع التكوين والممارسة إعالميو المجال ال
 في الجزائر

10:45 - 10:55  

 د/ طارق طراد
 د/ فوزية صادقي

 جامعة خنشلة
 3جامعة قسنطينة 

أهمية اإلعالم التربوي في دعم المبادئ والقيم 
 المجتمعية عبر مضامين هادفة

10:55 – :0511  

 د/ عبد القادر بن سعيد
 ط.د/ عماد الدين مرسلي

 باسجامعة سيدي بلع
 جامعة سيدي بلعباس

واقع االعالم التربوي في المؤسسات التعليمية  من 
 وجهة نظر تالميذ المرحلة الثانوية

:0511 – :1511  

اإلعالم التربوي وأثره على التنشئة االجتماعية  جامعة خنشلة أ/ سلمى مصيبح
 للطفل

11:15 – 11:25  

 د/ زرقي عائشة
 د/ درقاوي كلتوم

 حث في التربيةالمعهد الوطني للب
 وزارة التربية الوطنية

سهاماته في التنشئة  اإلعالم التربوي وا 
 دراسة تحليلية  لدراسات السابقة   -االجتماعية

11:25 – 11:35  

اإلعالم التربوي والتنشئة االجتماعية في  ظل  جامعة تبسة د/ أسماء لعموري
 التغير االجتماعي

11:35 – 11:45  

تقييم واقع اإلعالم التربوي من وجهة نظر  2باتنة جامعة  ط.د/ يوسف هدار
مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

 بمؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط

11:45 – 11:55  

 مناقشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 أ.د/ وهيبة زالقي
 د/ رضوان مومن

 جامعة المسيلة
لتعليم العالي وزارة ا

 والبحث العلمي الجزائر

دور وسائل التواصل االجتماعي في تطوير البرامج 
 اإلعالمية التربوية والتعليمية الموجهة للطالب الجامعيين

10:15- 10:25 

فاعلية برامج التلفزيون التعليمي في دعم المنظومة  03جامعة قسنطينة  د/ ابتسام دراحي
 ل طرق إعدادهاالتربوية والتعليمية من خال 

10:25 - 10:35 

دور اإلعالم التربوي في جودة مخرجات المؤسسات  جامعة أم البواقي د/ ليليا حفيظي
 التعليمية

10:35 - 10:45 

أدوار اإلذاعة المدرسية في الوسط التربوي )دراسة  جامعة ورقلة د/ بن سكريفية مريم
 ميدانية ببعض المؤسسات التربوية في مدينة ورقلة(

10:45 - 10:55 

 د/ فروج ميلود
 د/ قراوي حمزة

 02جامعة قسنطينة 
 11:05 - 10:55 اإلعالم التربوي عبر التلفزيون هل يكون حال بديال؟ 02جامعة قسنطينة 

تعزيز العملية التعليمية من خالل البرامج التلفزيونية  جامعة أم البواقي د/ نوال بومشطة
فاتيح النجاح" بقناة برنامج "م - 19خالل جائحة كوفيد 

 -المعرفة الجزائرية نموذجا

11:05 - 11:15 

 د/ نزهة حنون
 ط.د/ سمية بن زكة

 جامعة أم البواقي
 جامعة ام البواقي

دور قنوات اليوتيوب التعليمية في التحصيل الدراسي لدى 
 تالميذ األقسام النهائية في الجزائر

 -جيجل –دراسة ميدانية بثانوية بوهرين الشريف  -

11:15 - 11:25 

د/ معوش عبد الحميد                             
 د/ محمد األزهر بالقاسمي

 د/ سليم حمي 

 جامعة برج بوعريريج
 جامعة برج بوعريريج
 جامعة برج بوعريريج

 دور اإلعالم التربوي في المؤسسات التعليمية الجزائرية

 

11:25 - 11:35 

اْلمناهُج التَّعليميَُّة ووسائُل اإلْعالِم بيَن إْرساِء اْلمعاِرِف  1جامعة وهران  ط.د/ مختارية عواد
قراءة تحليليَّة ِلكتاِب الّلغِة اْلعربيَِّة ِلمْرحلِة -وِبَناِء اْلقَيِم 

 -الّتعليِم اْلمتوسِّطِ 

11:35 – 11:45 

 مناقشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 ضية لبرشد/ را
 ط.د/ حمو مرابط

 جامعة خنشلة
 جامعة خنشلة

 10:25 -10:15 تحديات ورهانات –المجتمع الرقمي والمؤسسة التربوية 

تمثالت الثقافة التكنولوجية في تفعيل الوعي التربوي عبر  جامعة المدية د/ نبيل شايب
مواقع التواصل االجتماعي قراءة  تحليلية سيميولوجية 

 عبر موقع  اليوتوب podcastت لفيديو بود كاس

10:25 - 10:35 

 أ/ بن لوصيف حنان
 أ/ بولحية سليم

 3جامعة قسنطينة 
 3جامعة قسنطينة 

قراءة تقييمية في  -المسؤولية التربوية لتكنولوجيا اإلعالم  
 التقنيات والتأثيرات

10:35 - 10:45 

 ط.د/ زكريني سيليا
 ط.د/  أدرار لمياء

 جامعة بجاية
 ايةجامعة بج

Rôle et importance des technologies 

d’information et de communication dans 

l’amélioration de l’enseignement/apprentissage 

10:45 - 10:55 

 د/ عيواج صونيا
 د/ صالح يمينة

 1جامعة باتنة 
 1جامعة باتنة 

أهدافها، مميزاتها التربوية ودورها في مجال  االنترنت،
 التربية والتعليم

10:55 - 11:05 

 ط.د/ درغيش بشرى
 ط.د/ سعداني عبد الرزاق

 جامعة عنابة
 جامعة الوادي

عالقة شبكة اإلنترنت بجودة التعليم عن بعد من وجهة نظر 
 أعضاء هيئة التدريس بجامعة باجي مختار بعنابة

11:05 - 11:15 

دور االعالم التربوي في مواجهة مظاهر العزوف على حصة  جامعة ورقلة راشد حميةط.د/ 
 التربية الرياضية المدرسية

11:15 - 11:25 

 11:35 – 11:25 اإلعالم وأخالق الحياء عند طه عبد الرحمن 2جامعة سطيف  ط.د/ سلسبيل بن قاسم

 مناقشة



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 أ.د/ سهى حمزاوي
 أ.د/ سامية بن رمضان

 جامعة خنشلة 
 جامعة خنشلة

 دور التربية االعالمية كرافد أساس للوعي األمني
 في مواجهة االختراق االعالمي

12:00 - 12:10 

 أ.د/ يوسف حديد
 ط.د/ نور الهدى دباش

 جامعة جيجل
 جامعة جيجل

 12:20 - 12:10 دور االعالم التربوي في تنمية الوعي األمني

 د/ حسيبة مالس
 د/ العمري وفاء

 جامعة الطارف
 جامعة الطارف

اإلعالم التربوي ودوره في تعزيز األمن الفكري 
 في المجتمع العربي اإلسالمي

12:20 - 12:30 

طبيق المنهج اإلعالم التربوي بين اشكالية ت جامعة غرداية د/ ليلى سليماني
 وتحقيق الوعي المجتمعي

12:30 - 12:40 

 د/ ليلى إيديو
 د/ رفيق فرحاتي

 جامعة خنشلة
المعهد الوطني للتكوين العالي 

 إلطارات الشباب والرياضة قسنطينة

أساسيات التخطيط واإلنتاج اإلعالمي لبرامج 
 التوعية األمنية )اإلذاعة أنموذجا(

12:40 - 12:50 

 د/ هالة دغمان
 نورة خيري /د

 جامعة سكيكدة 
 جامعة الجلفة

فاعلية التربية اإلعالمية الرقمية في تنمية قيم 
 2.0المواطنة عبر مواقع الويب 

12:50 - 13:00 

 د/ حسنية بلحاج
 ط.د/ رشيد بن راشد

 2جامعة وهران 
 13:10 - 13:00 تنامي إعالم األمن االجتماعي في مجال التربية 2جامعة وهران 

 داودي د/ أحمد
 أمينة موسليد/ 

 المعهد الوطني للبحث في التربية
 المعهد الوطني للبحث في التربية

 في الفكري األمن تحقيق في التربوي اإلعالم دور
 الجزائر

13:10 - 13:20 

 13:30 - 13:20 اإلعالم التربوي ودوره في تعزيز األمن الفكري جامعة مستغانم ط.د/ سفيان غنيو

 ط.د/ كمال هاملي
 ط.د/ بن يحي نعيمة

 جامعة تيزي وزو
 13:40 - 13:30 رهان الراهن: بين األمن السيبراني واألمن الفكري جامعة تيزي وزو

دور اإلعالم التربوي في نشر الثقافة األمنية في  جامعة عنابة ط.د/ حنوس ابتسام
 المجتمع

13:40 - 13:50 

 جامعة المسيلة ط.د./ دحماني فاطمة
 

 

التربوي في تعزيز األمن الفكري لدى دور اإلعالم 
دراسة ميدانية على  -تالميذ المرحلة الثانوية 

 عينة من مديري ومشرفي التربية بوالية المسيلة

13:50 - 14:00 

 مناقشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيت عنوان المداخلة الجامعة اسم المتدخل

 د/ سامية خبيزي
 لقاسم بوداليد/ ب

 3جامعة الجزائر 
 جامعة تيسمسيلت

دور محتويات التوعية األمنية في نشر الثقافة األمنية 
 لمواجهة مظاهر العنف والجريمة في المجتمع

12:00 - 12:10 

"  اإلعالم التربوي ودوره في الحد من اآلفات االجتماعية جامعة جيجل د/ صالح بوديب
ة متربصي مؤسسات التكوين برامج اإلعالم والتحسيس لفائد

 المهني "

12:10 - 12:20 

 د/ زهرة شوشان
 د/ عمر حسيني

 2جامعة الجزائر 
 جامعة البويرة

واقع اإلعالم التربوي العربي في مواجهة الفساد االجتماعي  
لدى المتعلم، دراسة لواقع اإلعالم التربوي في الجزائر في 

 محاربة الفساد االجتماعي

12:20 - 12:30 

اإلعالم التربوي في مواجهة مظاهر  الفساد االجتماعي  2جامعة قسنطينة  ساحلي عبد العزيز /د
 واألخالقي

12:30 - 12:40 

 ط.د/ بطسي حسان
 ط.د/ بومعيزة إيمان

 جامعة سكيكدة
 12:50 - 12:40 االجرام في الجزائرظاهرة دور اإلعالم التربوي في مواجهة  جامعة سكيكدة

 د/ عابر حفيظة
 د/ بخيرة أحمدط.

 2جامعة وهران 
 جامعة غيليزان

دور مستشار التوجيه في اإلعالم التربوي والتوعية باألمن 
 الصحي في المؤسسة التربوية )دراسة استطالعية(

12:50 - 13:00 

تجربة جمعية العلماء المسلمين والحركة الصوفية الرائدة في  جامعة الشلف د/ كمال لعور
 العهد االستعماري اإلعالم التربوي خالل

13:00 - 13:10 

 د/ عيسى عبدي نورية
 د/ دريدي عبد القادر

 جامعة مستغانم
 جامعة بشار

 التربية األمنية في الكتاب المدرسي
 دراسة تطبيقية لعينة من مضامين بعض الكتب المدرسية

13:10 - 13:20 

 د/ قراد راضية
 ط.د/ فرحاتي أمينة

 جامعة تبسة
 جامعة تبسة

الوطنية ودورها في مواجهة مخاطر الكوارث  اإلذاعة
 -أنموذجا 2021حرائق الغابات أوت  -الطبيعية 

13:20 - 13:30 

 13:40 - 13:30 دور اإلعالم التربوي في مواجهة مظاهر الفساد االجتماعي 2جامعة سطيف  ط.د/ هشام بوعروري

 مناقشة



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 التوقيت ةعنوان المداخل الجامعة اسم المتدخل

 أ.د/ حسام الدين بوعيسى
 ط.د/ يوسف دبابزية
 ط.د/ حبيب مجدوب

 جامعة المسيلة
 جامعة باتنة
 جامعة عنابة

أهمية الثقافة القانونية للمواطن في مجابهة األخطار 
 األمنية في ظل الوضع الدولي الراهن

12:00  12:10 

وقاية من إدمان المراهقين دور اإلعالم التربوي في ال 01جامعة باتنة  رانية قوارف
للمخدرات دراسة فارقية في ضوء بعض المتغيرات 

 الديموغرافية

12:10 - 12:20 

 ط.د/ نحال سناء
 ط.د/ حسناوي رجاء

 جامعة تبسة
 جامعة تبسة

دمان  خطة االعالم التربوي لمشكلة التعاطي وا 
 المخدرات الرقمية باألوساط التربوية

12:20 - 12:30 

 د/ محمد غزالي
 ط.د/ خليفي عبد المالك

 2جامعة سطيف 
 2جامعة سطيف 

توظيف مواقع التواصل االجتماعي في مكافحة 
 المخدرات

12:30 - 12:40 

 د/ لبيض ليندة
 د/ لبصير فطيمة

 المركز الجامعي ميلة
 المركز الجامعي ميلة

التوعية اإلعالمية التربوية للصحافة المكتوبة بظاهرة 
 المخدرات

12:40 - 12:50 

 د/ حمودة عبد الوهاب
 

المعهد الوطني للتكوين 
العالي إلطارات الشباب 

 والرياضة قسنطينة

Les éffets et l’impact de l’éducation 

physique et sportive sur la personnalité 

éducative de l’enfant et le jeune sportif 

12:50 - 13:00 

 د/ نبيل علي زوي
 ط.د/ عزيزي سارة

 سكيكدةجامعة 
 جامعة أم البواقي

اإلعالم التربوي ودوره في معالجة اإلدمان على 
 المخدرات الرقمية

13:00 - 13:10 

 د/ صبرينة سيدي صالح
 ط.د/ ابتسام خالف

 2جامعة سطيف 
 2جامعة سطيف 

اإلعالم التربوي ودوره في الوقاية من اإلدمان على 
المخدرات من وجهة نظر بعض األخصائيين 

 دراسة ميدانية ببلدية العلمة -ن النفسانيي

13:10 - 13:20 

الوسائل اإلعالمية التربوية ودورها في الحد من  2جامعة قسنطينة  ط.د/ فاطمة غاي
 ظاهرة اإلدمان على المخدرات، دراسة نظرية

13:20 - 13:30 

 ط.د/ سعاد براكتية
 ط.د/ سعيد فارق

 جامعة عنابة
 جامعة عنابة

ال اإلعالم التربوي في ظل تعزيز الحس األمني لمج
 المداخل النظرية الكمية، النوعية والتكاملية.

13:30 - 13:40 

 مناقشة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 النشاط التوقيت

14:00 - 14:15 
 قراءة التوصيات

 اإلعالن عن اختتام أشغال الملتقى


