
 03 قضنطينة بىبنيدر صالح حامعة مدًر الضيد من كريمة برعاًة

 الضياصية العلىم كلية

والتظاهرات  الاثصالو التنشيط و التعاوو  و الخارحية للعالقات الجامعة مدًرية نيابة مع بالتنضيق

 العلمية
 والتنمية ألامن رهانات: الجسائرية الحدودًة املناطق PRFU: البحث وفرقة

 :امللتتق الىططن ألاول  ىل 

"  إشالية ثتعيي دور الننخ الجسائرية  ف صنع الضياصات العامة ببو الىاقع واململمىل "

 2022 يما 24/25ًىمي 

 

 

 الجلضــــــــــــــــــة الافتتا يــــــــــــــــــــة

 2022 يما 24: ًىم

 11:00-09:00: الضاعة

 الاصتماع للنشيد الىططن+ ثالوة آًات بينات من الترآو الكريم 

 البروفيضىرة مليكة فريمش: كلمة الضيدة عميدة الشلية

 لطتي دهينة الدكتىر : امللتتق كلمة الضيد رئيط

 فيضىر أ مد بىراشوالبر: كلمة الضيد رئيط الجامعة

البروفيضىر رياض بىريش ر مه هللا ثكريم 

ثكريم البروفيضىر ناجف عبد النىر ر مه هللا 

 املحاضـــــــــــــــــرة الافتتــــا يـــــــــــــة

 01حامعة باثنة  – زياني صالح: البروفيضىر 

 مراحعة ثارينية: الننخ  ف الجسائر ومعضلة ثجاوز إلاختاق املدني: بعنىاو

 غداء+  اصترا ـــــــــــة قهـــــــــــــىة
 

اليىم ألاول 

 2022 يما  24

 .الننخ والضياصات العامة  ف الجسائر:  ألاولىالجلضـــــــــــة 

 صغبر بن العظيم عبد. د.أ: رئيط الجلضة

 زروق محمد البشبر. د :مترر الجلضة

11:00-12:30 

 عنىاو املداخلة الجامعة املتدخي

 برنامج امللتتق



 01حامعت كعىطيىت  عميرػ هزًش. د.أ 01
عالكت الىخب الجضائشيت بالحياة العياظيت بين الواكع 

 . ااملموو 

02 
هوس الذًً بً . أ

بشاهم 

هاؼط حمعوي  بشااوي 

الجضائش /ظابم
 .د س الىخب في جملطير ااجخمع في الجضائش

03 
هصش الذًً . د.أ

بوصيان 
 03حامعت كعىطيىت 

: الصىاعت إلاعالميت للىخب  جملثيراتها في العياظاث العامت

 .بذاًاث الدؽيك  اللظوس  ملاهش اظخمشاسيت الححوس 

 .مذسواث الىخب في ظك جدوالث العالم الشكمي 03حامعت كعىطيىت  حميلتعالق . د 04

05 
خمودي عبذ . د

ااومً 
 03حامعت كعىطيىت 

د س الىخبت الععىشيت في صىع العياظاث العامت 

. 1989بعذ  في الجضائش ااؤظعاجيت

06 
عبذ العليم بً . د.أ

صغير 
حامعت بومشداط 

العياظاث العامت في عالكت الىخب العلميت بعمليت صىع 

.الجضائش  

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 الثانياليىم 

 2022 يما  25

 .املجتمع الجسائري والننخ : ثانيةالجلضـــــــــــة ال

 كيبش عبد الكريم. د.أ : رئيط الجلضة

 حميلة عالق. د :مترر الجلضة

09:00-10:30 

 عنىاو املداخلة الجامعة املتدخي

 .الىخبت في الجضائش  إؼياالث العجض عً بىاءحامعت  سكلت بوخىيت كوي . د.أ 01

 .الصوسة الىمطيت للىخب في ااجخمع الجضائشي  01حامعت الجضائش هوس الذًً بىيغ . د 02

 مثلفون أم هخبت في الجضائش؟بعىشة  –مفىش أخمذ دلباوي . أ 03

حامعت جيزي  ص  هشيمت بلظواسي . د 04
: العياظيت بين الجماهير  الىخبت العياظيتأصمت الثلت 

 .دساظت خالت الالثلت اججاه الىخبت الحضبيت في الجضائش

05 
ظميرة ظليمان . د

عضيض هوسي . د

 03حامعت كعىطيىت 

 حامعت خيؽلت
 .الخدوالث ااجخمعيت  أثشها على أد اس الىخب في الجضائش

06 
دعاط عميوس . د

صالح 
 03حامعت كعىطيىت 

الخمىين للىخب الجضائشيت في صىع العياظاث مً أحك 

 .العامت

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 برنامـــــج الىرإـــــــــــــــات

 2022ماي  24: اليىم ألاول 



املتهىم والنظريات املتضرة : طبيعة الننخ: الىرإــة ألاولى

 دعاش عميىر صالح. د :رئيط الىرإة

 فائسة  مسة بن. د :مترر الجلضة

13:30-15:00 

 عنىاو املداخلة الجامعة املتدخي

حامعت أدساس عبذهللا حعفشي . د 01
ااؤؼشاث اافاهيميت  العمليت افظومي الىخبت  العياظاث 

 .العامت

صيك الىلشي افظوم الىخبت 03حامعت كعىطيىت ًميىت خىاػ . د 02
ْ
 .الخا

03 
لطفي دهيىت . د

 فاء بداػ . د

 03حامعت كعىطيىت 

 02حامعت البليذة 

دساظت مفاهيميت على ضوء الىلشياث : الىخب العياظيت

 .اافعشة

 .ااشجىضاث الىلشيت افظوم الىخبت في الخدليك العياس ي 03حامعت كعىطيىت صهشياء بوس وي . أ 04

05 
إهشام بخوػ .  د

ظميدت طشي . د

حامعت بعىشة 

 03حامعت الجضائش 

الىخبت في صىع العياظت  ااذاخك الىلشيت اافعشة لذ س 

 .العامت

06 
 ميمووي ظليمت .د

 أماو جشغيني .د
حامعت بعىشة 

 ملاسبت: العامت العياظاث صىع في الىخبت د س 

. هلشيت/مفاهيميت

فخاػ هوسة. د 07  02حامعت كعىطيىت                    
الىخبت  بىاء اللوة في ااجخمع، كشاءة في اافظوم لذى 

 .الش اد

08 
 صالقي خبيبت. د

 فائضة خمضة بً. د
 03حامعت كعىطيىت 

 دساظت: العامت العياظت هىذظت في الجذًذة الفواعك د س 

. إلابعديميت  ااجموعاث البدث مشاهض د س  في هلشيت

 منـاقشــــــــــــــــــــة

عالقة الننخ الجسائرية بتتاعالت الحياة الضياصية الجسائرية : الىرإـة الثانيـة

 بىبيادة لطيتة. د :الىرإةرئيط 

 بن زادري مريم. د :مترر الجلضة

13:30-15:00 

 عنىاو املداخلة الجامعة املتدخي

01 
فير ص مضياوي . د

بخوػ ظاسة . أ

حامعت عىابت 

 03حامعت كعىطيىت 
 .كشاءة في  داء  الذ س : الىخبت  بىاء الذ لت في الجضائش

ااشهض الجامعي بشيىت هؽام رًاب . د 02
ااشحعياث الفىشيت  العياظيت للىخبت الجضائشيت خالو فترة 

 .الاخخالو الفشوس ي

 03حامعت كعىطيىت  موس ى بً كاصير. د 03
ؼيك الثلافت العياظيت للىخب الجضائشيت  أثشه على د سها 

 .في ااماسظت العياظيت

 .العياظيت في الجضائشالىخبت ااثلفت  د سها في الخدوالث  03حامعت الجضائش كصشي فشيذة . د 04

 .الىخبت  جملثيرها على صىع العياظت العامت في الجضائش 03حامعت كعىطيىت  ظميت أ ؼً. د 05

06 
عبذ الحميذ فشج . د

خلواجي عبذ . د
حامعت الوادي 

جفاعالث الىخب الوطىيت مع اادطاث العياظيت في الجضائش 

 .بين ااؽاسهت  ااماوعت  الحياد



 الفخاح

 03حامعت الجضائش دالو فشاخخيت . د.ط 07

جملثير الخذافع بين الىخبخين ااذهيت  الععىشيت على ااعاس 

أفشيك  14الذظخوسي  بعذ جملحيك الاهخخاباث الشئاظيت 

2019. 

08 
فاطمت . د.ط

 طشابلس ي
 .جملثير الىخبت العياظيت على ااجخمع ااذوي في الجضائش 03حامعت كعىطيىت 

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 2022ماي  25: اليىم الثاني

 آليات الننخ الجسائرية  ف التملثبر على الضياصات العامة: الىرإـة الثالثــة

 بىدردابن منبرة. د: رئيط الىرإة

 ويتي خبرة. د: مترر الجلضة

10:40-12:10 

 عنىاو املداخلة الجامعة املتدخي

01 
صهيت العمشا ي . د.أ

 مدمذ صبيحي: د.ط
حامعت أم البواقي 

مؽاسهت الىخب الجضائشيت في الفحاء إلاعالمي العمومي، "

البرهامج إلاراعي )  "2019-02-22خالو فترة الحشان الؽعبي 

 .(العليك أهمورحا

02 
وعيم ؼلغوم . د

ميادة بً بشيهوم . أ

 02حامعت ظطيف 

 03حامعت كعىطيىت 

: العياظاث العامتجملثير هخب الفىش على مؤظعاث صىع 

 .دساظت هلشيت جدليليت لطبيعت العالكت  خذ د الذ س 

03 
مدمذ الطيب . د

خمذان 
 .د س الىخبت العياظيت في الخدوو الذًملشاطيحامعت بعىشة 

04 

 ابشاهيم بً داًخت. د

مدمذ الصذًم بً . أ

صعخاث 

 03حامعت كعىطيىت 
: الجضائشحذليت العالكت بين الىخب ااثلفت  العلطت في 

 .خصوصيت البىاء  حعليذاث البيئت العياظيت

05 
خلود عش ي . د.ط

إًمان دسد خ . د.ط

 03حامعت كعىطيىت 

حامعت ااعيلت 
 .جملثير صاوع اللشاس على عمليت صىع العياظاث العامت

06 
حميك هاحش . د.ط

بشاهمي هؽام . د.ط
 .معاهمت الىخبت في صىع العياظت العامتحامعت خيؽلت 

07 
سياض آًذ هوسي . د.ط

اسي . د.ط شَق
َق
ميعاء ك  سُر

 03حامعت كعىطيىت 

ىدعبت للىخب  الاهخلاو الذًملشاطي 
ُر
الثلافت العياظيت اا

كشاءة مً مىلوس اللوة الىاعمت  هلشيت : في الجضائش

 .الاسجباط

08 
 مىيرة بودسدابً. د

 مىير ليمان. أ

 03حامعت كعىطيىت 

 حامعت ااعيلت

في جيؽيط  جشظيخ ملاهش الخىميت د س الىخبت العياظيت 

 .كشاءة في  بعاد: العياظيت في ااجخمع  الذ لت

 منـاقشــــــــــــــــــــة

 وآليات ثتعيلها نماذج واقعية لدور الننخ  ف صنع الضياصات العامة :الىرإـة الرابعــة

  مىدي عبد املىمن. د: رئيط الىرإة

 دًخ نبيي. د: مترر الجلضة



10:40-12:10 

 عنىاو املداخلة الجامعة املتدخي

حامعت بومشداط ظفيان مىصوسي . د 01
همارج : د س الىخب الاكخصادًت في جوحيه العياظاث العامت

 .مخخاسة

 03حامعت كعىطيىت  دخالت مععود. د 02
 الض اًا1999 بعذ الجضائش في الذًييت للىخبت العياس ي الذ س 

 .همورحا

حيجك حامعت ظعيذة هداو . د 03
جلويت الذًملشاطيت الدؽاسهيت ألحك أداء أفحك للىخبت في 

 .صىع العياظت العامت في الجضائش

04 
ؼظشصاد ميمووي . د

هوسيت ظواايت . د
حامعت مععىش 

د س الىخبت ااثلفت في جفعيك الاهخلاو مً الظويت الثلافيت 

  ساط )إلى الظويت العياظيت في ااجخمعاث  ماصيغيت  

 .(أهمورحا

05 
عالء الذًً . د

 صسد مي
 01حامعت باجىت 

 في دساظت  :الذًملشاطي باالهخلاو  عالكتها الععىشيت الىخب

. العيطشة  حذليت الذ س  فلعفت

06 
عبذ الحميذ . د

خامذي 
حامعت الوادي 

جدذًث البيئت العياظيت في الجضائش هملاسبت عمليت حادة 

 .العياظاث العموميتالظخلطاب الىخب ااخخصصت في 

 01حامعت الجضائش عمش فالق . د.ط 07

آلياث جفعيك د س الىخب الجضائشيت في سظم العياظاث 

مشاهض الخفىير  -العامت  صىاعت اللشاساث إلاظتراجيجيت 

.     همورحا

 03حامعت كعىطيىت  دًب هبيك.د 08
 اللاهشة مً: العياظيت الحياة   الجضائشيت  وادًميت الىخبت

". ااؤثشة الصفوة إلى ااغللت الباجولوحيت

 منـاقشــــــــــــــــــــة
 

 الجلضــــــــــــــــــــــــــــــة الختاميــــــــــــــــــة

 2022 يما 25: ًىم

 13:00-12:15: الضاعة

 الدكتىرة حميلة عالق: التىصيات

 الشلمة الختامية

 ثىزيع إهادات املشاركة

 حماعية للمشاركبو التتاط صىرة

 


