كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية

فرقة البحث حول :األمن القومي الجزائري :الرهانات والتحديات
ينظـمون:
الندوة النقاشية العلمية الدولية حول:

عولمة اإلعالم السياسي وأثرها على األمن القومي للدول
النامية
الثالثاء  11أفريل 2017م
بقاعة االتجمااعا بمااة اكليةة
اإلشراف العام:
الرئيس الشرفي :أ.د حليالت محمد الطاهر(مدير الجامعة)
المشرف العام :أ.د .قوي بوحنية (عميد الكلية)
اإلشراف اإلداري :أ .عبد هللا بلحبيب (نائب عميد الكلية)
رئيس الندوة ورئيس اللجنة العلمية :د .قاسم حجاج
رئيس لجنة التنظيم :د .نور الدين حشود (رئيس قسم العلوم السياسية)

بمساهمة:
 فندق ليناتال  -ورقلة مؤسسة رؤية للصحافة واإلتصال -ورقلة -مجموعة شباب الخير  -الرويسات  -ورقلة
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أعضاء اللجنة العلمية السادة األساتذة-الباحثون:
د .حجاج قاسم(رئيسا)
د .بوشنافة شمسة(عضوا محكما)
د .ربوح ياسين(عضوا محكما)
د .خميس محمد(عضوا محكما)
د .طاجين فريدة(عضوا محكما)
د .رمضان عبد المجيد(عضوا محكما)
د .باسماعيل عبد الكريم(عضوا محكما)
أعضاء اللجنة التنظيمية السادة األفاضل األساتذة-الباحثون
د .حشود نور الدين(رئيس القسم)
أ .عبد هللا بلحبيب(نائب العميد)
د .قاسم حجاج(رئيس الندوة)
د .ربوح ياسين
أ .حود ميسة إلياس
أ .كاهي مبروك
أ .لندة زموري
د .بارة سمير
أ .بن كادي حسن
د .حيمر فتيحة
أ .بابا عربي مسلم
أ .بكرارشوش محمد
أعضاء اللجنة التنظيمية السادة األفاضل طلبة الماستر:
 قانة محمد التيجاني – بن منصور محمد األخضر -بابية محمد نبيل – خليفة مروان – بلبركة كنزة – بلعربي هاجر

أعضاء اللجنة التنظيمية السادة األفاضل موظفو وعمال اإلدارة:
 غبشي مصطفى  -علوي عبد الحافظ -عباس بوحفص – الهلة عبد القادر – بن عامر مصطفى
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البرنامج العام للندوة النقاشية العلمية الدولية
برنامج الجلسة االفتتاحية ألشغال الندوة(9.00-8.30سا):
كياة رئةس اكندو  :ة .قاسـم حجـاج
كياة رئةس قسم اكميوم اكسةاسةة ورئةس جلنة اكمنظةم :ة .حشـوة نـور اكديـن
كياة املشرف اكمام عيى اكندو اكسةد عاةد اكليةة :أ.ة :بوحنةـة قـوي
كياة اكرئةس اكشريف كيمظاهر اكسةد :أ.ة :حيةـال حماـد اكطاهـر ،مع اإلعالن عن انطالق أشغال اكندو
برنامج الجلسة النقاشية األولى (11.00 - 09.00سا):
مدير اجليسة اكنقاشةة األوىل :ة .فاروق اكمريب

مقررا اجليسة :أ .بابا عريب مسيم  +أ .زموري كةند
أسماء المشاركين كمحاضرين وعناوين المحاضرات المبرمجة في الجلستين العلنيتين
املؤسسة
عنوان املداخية
اسم األسماذ( )
أ.ة .حماـد اكبخـاري

األمن املميومايت يف اكظروف اكماملةة املماصر

تجاممة طشقنـد

أ.ة مصبـاح عـامـر

خاصةا اكموملة اإلعالمةة وانمشار ظاهر اإلرهاب:

تجاممة اجلزائر3

ة .صالح اكدين بوتجالل

احلدوة اكفاصية بني حرية وسائل اإلعالم يف اكممبري وضرورا محاية

تجاممة سطةف

أ .شافةـة بوغـابـة

األمن اكقومي من خماطر اإلرهاب :مقاربة احمللاة األوربةة حلقوق اإلنسان
استراحة11.30 - 11.00( :سا)
برنامج الجلسة النقاشية الثانية (13.30-11.30سا)
مدير اجليسة اكنقاشةة اكثانةة :أ.ة حماد اكبخاري

تجاممة باتنـة

ة .صوريـة زاوشـي

أرضةة نظرية كيمحيةل

ج.أوزبلسمان

تجاممة اجلزائر3

مقررا اجليسة :ة .حةار فمةحة  +أ .حوة مةسة إكةاس
اكنشاط اإلعالمي وضوابط األمن اكوطين يف اجلزائر

تجاممة ورقيـة

ة .ياسةـن ربـوح

أ.ة عبد اكوهاب عثاان

ةور اإلعالم اكسةاسي كأحد آكةا حفز تجهوة اإلعاار وإحالل اكسالم

تجاممة أم ةرمان

حماـد كـوكـو

يف مناطق اكنزاعا (ةراسة مةدانةة ملناطق اكنزاعا باكسوةان)

ج .اكسـوةان

ة .مسةـر بـار

تأثري املواطنة االفرتاضةة يف ظل شبلا اكمواصل االتجمااعي عيى اهلوية

تجاممـة ورقيـة

أ .إكةاس حوة مةسـة

اكمربةة :مقاربة كفهم اكمالقة بني اكبناء واكرتهل

مراسم اختتام الندوة14.00 -13.30( :سا)
كياة االخممام :رئةس اكندو  ،ة .قاسـم حجـاج
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تجاممة ورقيـة

كياة عن اكضةوف من خارج اجلزائر :أ .ة .حماـد اكبخـاري
كياة عن اكضةوف من خارج تجاممة ورقية :ة .صـالح اكديـن بـوتجـالل
تسيةم شهاةا املشاركة اكمياةة واكمنظةاةة  +اكمقاط صور مجاعةة كياؤمترين
التوجه لتناول وجبة الغذاء ،فالمغادرة)15.30-14.00( :
**************
أسماء األساتذة المشاركين كمناقشين وعناوين األعمال العلمية المحكمة والمعالجة لمحتوى إشكالية
الندوة
تجاممة اجلزائر3
سةاة اكدوكة اكوطنةة عيى حمك عوملة االعالم واالتصال
ة .فاروق اكمريب
أ .نور بيمةدي

اسمخدام تنظةم اكدوكة اإلسالمةة كإلعالم اجلديد من أتجل اكمجنةد

تجاممة اكبوير

وتداعةاته عيى أمن املنطقة اكمربةة
ة .بوكراكدين هبة

مدى فماكةة اكبوتوكول اإلضايف األورويب املمميق بمجرمي أفمال

تجاممة عنابـة

اكمنصرية واكلراهةة املرتلبة من خالل شبلة األنرتنةت
يف احلد من تصاعد موتجة اإلسالموفوبةا
أ .اكطاهر زمخي

أثر تطور وسائل اإلعالم عيى حقوق اإلنسان

تجاممة اجلزائر3

ة .حلةم غريب

خماطر مواقع اكمواصل اإلتجمااعي عيى األمن اجملمامي:

تجاممة اجلزائر3

اكرهانا واالسرتاجتةا
أ .نـزار بيـة

اكدوكة اكوطنةة بني ممطيبا اكسةاة وحتديا األنرتنت

تجاممة وهـران

ة .صيةحة بن سباع

اكبمد االعالمي واملميومايت واالتصايل كألمن اكقومي

تجاممة سطةـف

يف اجملماع اجلزائري
ة .كهةنة إفروتجن

األمن اكقومي يف اخلطاب االعالمي اجلزائري امللموب-ةراسة حتيةيةة

تجاممة باتنـة

ة .مرمي قروشي

مقارنة كصحةفيت اكشمب واخلب(اكقضةة اكيةبةة أمنوذتجا)

تجاممة باتنـة

ة .رمضان زبريي

األبماة اكيةنة كمأثريا اكموملة

تجاممة سمةـد

بني خماطر اكمفلك وضرورا األقياة
ة .حماد عاران بوكةفة

أحلام مسؤوكةة األشخاص املمنوية اإلعالمةة ذا اكطابع اكدويل

تجاممة ورقيـة

ة .يامسةنة كمجال

عن األضرار االقمصاةية

تجاممة ورقيـة

ة .حماد اكلـر

اإلعالم و إشلاكةة األمن باكمامل اكمريب بني أطروحا اكوالء

تجاممة اجليفـة

أ .عنرت ابن مرزوق

وأتجندا اكصراع اخلارتجي

تجاممة املسةيـة

أ .يوسف بوعةس

تأثري احلرب اكنفسةة عيى اكقرارا اكداخيةة كيدول

تجاممة اكبةـض

(نظرية اكمأطري أمنوذتجا)
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ة .سفةان منصوري

اإلعالم اكمريب وحتديا اكموملة :بني االسمجابة واكمحدي

أ .رؤوف هوشا
أ .مرمي نـوري

تجاممة بومرةاس
تجاممة باتنـة

تماطي اإلعالم اكمريب مع ظاهر اإلرهاب ،وانملاسا ذكك عيى

تجاممة سطةـف

األمن اكقومي كيدول اكمربةة
أ .حماد بلرارشوش

ضبط اكمدفقا اإلعالمةة بني احلق يف اإلعالم واهلواتجس األمنةة

ة .عبد احليةم بوقرين

تجاممة ورقيـة
تجاممة األغواط

ة .مشسة بوشنافة

اكرقابة عيى وسائل االعالم خالل احلروب

تجاممة األغواط

ة .فمةحة حةاـر

أثر اكموملة االعالمةة واكملنوكوتجةة عيى األمن اكثقايف يف اجلزائر

تجاممة ورقيـة
تجاممة باتنـة

اكقنوا األتجنبةة اكناطقة باكيغة اكمربةة وتأثريها عيى اكقضايا اكمربةة
ة .باةيس جمـاين
**************
أسماء طلبة الدكتوراه المشاركين كمناقشين وعناوين األعمال العلمية المحكمة والمعالجة لمحتوى
إشكالية الندوة
تجاممة اجلزائر3
أثر اإلرهاب االكلرتوين عيى أمن واسمقرار اكدول
ط.ة سار بوحاة
ط.ة شرف اكدين

اإلشاعا وأثرها عيى اإلسمقرار األمين و اكسةاسي كدوكة:

بن وارث

حقائق من صفحا اكمواصل االتجمااعي "صفحا اكفايسبوك

تجاممة ورقيـة

))Facebookاجلزائرية"
ط.ة حسام اكدين

مبدأ حرية االعالم واكمدفق احلر كياميوما بني اكمشريما اكوطنةة

مساعةيي

واالتفاقا اكدوكةة

ط.ة قاةير امساعةل

إةار احلروب اكنفسةة يف اكفضاء االكلرتوين:

تجاممة ورقيـة
تجاممة اجلزائر3

اإلسرتاتةجةة األمريلةة اجلديد يف اكشرق األوسط
ط.ة حماد األمني مهاش

حدوة تأثري اكوسائط االتصاكةة واإلعالمةة اجلديد عيى أمن اكدول:

تجاممة ورقيـة

اكوطن اكمريب منوذتجا
ط.ة آمال بيحاةيت

ةور مواقع اكمواصل اإلتجمااعي يف اكمحوال اكسةاسةة:
تونس ومصر أمنوذتجني
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تجاممة اجلزائر3

