الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة  02أوت  -5511سكيكدة
كلية الحقـوق و العـلوم السياسـية
قسم العلوم السياسية
تحت الرئاسة الشرفية لألستاذ الدكتور :سليم حداد ،مديرجامعة  02أوت  -5511سكيكدة
و رئاسة الدكتور :نورالدين بوالصلصال ،عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

يـنـظـ ــم امللتقى الدولي الخامس:

يومي 21 :و 20نوفمبر 0255

برنامج امللتقى
برنامج اليوم ألاول 25:22 :ـ ـ ـ ـ ـ 50:22
الجلسة الافتتاحية  25:22:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 25:01
 الكلمة الترحيبية لعميد الكلية
 كلمة السيد مديرالجامعة لإلعالن عن الافتتاح الرسمي لفعاليات امللتقى
املداخلة الافتتاحية  :ألاستاذ الدكتور – بوقارة حسين – الجزائر3

املتدخل

الجلسة الاولى :رئيس الجلسة :الاستاذ الدكتور /قادري حسين 52:22ـ ـ ـ ـ ـ 50:32
عنوان املداخلة
الجامعة

التوقيت

جمال منصر

قاملة

الاعتراف باملكانة الدولية :بين القدرات املادية وبناءات
الهوية

 52:22ـ 52:51

مسعود شوية

باتنة5

توزيع التفاعالت الالمادية كمصدرتفسيرللمكانة
الدولية :سوسيولوجيا بناء السلوك الخارجي

 52:51ـ 52:32

سيد أحمد
قوجيليي

مستغانم

الصراع على املكانة :مدخل إلى سوسيولوجيا العالقات
الدولية

 52:32ـ 52:01

فاطمة بيرم

قسنطينة 3

نظرية الدوركمقاربة تحليلية نظرية للمكانة الدولية

 52:01ـ 55:22

عبد النوربن عنتر باريس 8

إسهام الجزائرفي وضع معاييردولية :حالة تجريم دفع
الفدية
 55:51ـ ـ ـ ـ ـ  : 50:22التعقيب و املناقشة

 55:22ـ 55:51

الجلسة الثانية  50:22 :ـ ـ ـ ـ ـ 50:22

املتدخل

رئيس الجلسة  :ألاستاذ الدكتور :بوقارة حسين
عنوان املداخلة
الجامعة

التوقيت

سعيد شريدي

سكيكدة

املكانة الدولية للجزائر خالل فترة الحكم العثماني

 00:11ـ 00:01

عزالدين معزة

جيجل

السعيد مالح

املسيلة

املكانة الدولية للجزائر خالل فترة الحكومة املؤقتة
تأثير الارث السياس ي والتاريخي على بناء دبلوماسية املكانة الدولية
للجزائر

 00:01ـ 00:21

قادري حسين

باتنة 0

زين العابدين بولبنان

سكيكدة

نيفين مسعد

القاهرة

السياسة الخارجية للجزائربين الثابت واملتغير

التغيير الحضاري من الداخل إلعادة بناء مكانة الجزائر في
الخارج :نحو تطبيق معادلة بن نبي في عالم متغير
املكانة الاقليمية للجزائر في املنطقة العربية :الريادة وثبات
املبادئ
 02:21ـ ـ ـ ـ ـ ـ  : 02:11التعقيب و املناقشة

رئيس الجلسة ألاولى :الدكتور :جمال منصر  25:22ـ ـ ـ ـ 55:22
عنوان املداخلة
الجامعة
املتدخل

 00:21ـ 00:21
02:11 -00:21
02:01 -02:11
02:21 -02:01

التوقيت

مدير املدرسة الوطنية
العليا للعلوم السياسية

املحدد الجيوطاقوي ومستقبل املكانة الدولية للجزائر

0:01-0:11

عنابة

املقاربة ألامنية الجزائرية بين الرهانات الاستراتيجية واملرتكزات
الثابتة :منطقة الساحل ألافريقي أنموذجا

0:21 -0:01

رضا كشان

سكيكدة

اسهامات الدولة الجزائرية في حل الصراعات السياسية وألامنية
بالدول الافريقية  :دراسة حالتي ليبيا و مالي

0:21 -0:21

كنزة مغيش

الجزائر2

الجزائر وبرامج الدعم من اجل التنمية  :أمام تغير براديغم
الدعم وإشكاليات الاندماج في الحكامة الدولية

01:11 – 0:21

مراد شحماط

عنابة

مكانة الجزائر في عالم متغير :حتمية التكيف

01:01 –01:11

أمال بدرين

الجزائر 2

L’image de l’Algérie dans la presse internationale

01:21 -01:01

أميرة دمحم عبد الحليم

مركز ألاهرام

تأثير الجزائر في صناعة القرار في هياكل الجامعة العربية

01:21-01:21

مصطفى صايج
خميس جديد

 01:21ـ ـ ـ ـ ـ  :00:01التعقيب و املناقشة

رئيس الجلسة الثانية  :ألاستاذ الدكتورمصطفى صايج

 55:51ـ ـ ـ ـ ـ53:01

املتدخل

الجامعة

عنوان املداخلة

التوقيت

لزهر وناس ي

باتنة0

الاستراتيجية الجزائرية في منطقة الساحل الافريقي :مقاربة في بناء
تصورات عن العمق الاستراتيجي لألمن القومي

 00:01ـ00:21

بالل لعيساني

جيجل

محسن خنيش

البليدة

مستقبل الجزائر في افريقيا في القرن ال 00وتحدي الدبلوماسية
الاقتصادية
الدبلوماسية الجزائرية في بيئة إقليمية متغيرة

 00:21ـ00:21
 00:21ـ00:11

يزيد غزال

سكيكدة

القوة الاقتصادية للدول كأحد محددات املكانة الدولية :دراسة في
املؤشرات الاقتصادية (الجزائر أنموذجا)

 00:11ـ00:01

ميهوب وسام

سكيكدة

قراءة في جيوسياسية الدور إلاقليمي للجزائر تجاه التهديدات
ألامنية الراهنة:
بين ثوابت العقيدة ألامنية الجزائرية وضرورات التنسيق إلاقليمي

00:21 -00:01

لبنى جصاص

عنابة

الدبلوماسية الثقافية :أداة لتعزيز مكانة الجزائر الدولية

00:21 – 00:21

املختارأعمرة

الرباط

اهمية التعاون العلمي املغربي الجزائري ودوره في عالم متغير

02,11 -00:21

 02:11ـ ـ ـ ـ ـ  : 02:21التعقيب واملناقشة

53 01





قراءة تقارير الورشات
قراءة توصيات امللتقى
توزيع الشهادات و اختتام امللتقى
 02:21التوجه لتناول وجبة الغذاء

50 32





جلسة الورشة ألاولى ( في اليوم ألاول  11نوفمبر  00:11 :) 0100ـ ـ ـ 02:11
رئيس الجلسة :ألاستاذ الدكتور  /يوسف بوالقمح
مقرر الجلسة :الدكتور  /محمود لنكار
املتدخل

الجامعة

عنوان املداخلة

التوقيت

عمارنة مسعود

مديرمخبرحقوق
الانسان-الجزائر3

مكانة الجزائرمن خالل تقاريراملنظمات الدولية لحقوق
الانسان

55:51-55:22

بوالصلصال نور
الدين

سكيكدة

دورالجزائرفي محاربة املهاجرين غيرالشرعيين عبرالبحر

55:32-55:51

سكيكدة

دورالجزائرفي مكافحة إلارهاب في الساحل الافريقي عن طريق
ألادوات القانونية
دو افع ومبررات الجزائر أمام الامم املتحدة من أجل تجريم دفع
الفدية لعمليات الاختطاف الارهابية
دورالجزائرفي التعاون الدولي ملواجهة تحديات الهجرة غير
الشرعية على ألامن في منطقة البحراملتوسط.

أمينة شرايطية

سكيكدة

دورالجزائرفي التعاون الدولي ملكافحة الجريمة املنظمة

50:32-50:51

سامية علي لعور

سكيكدة

دورالجزائرفي مواجهة الارهاب على املستوى الافريقي

50:01-50:32

سعاد قند

سكيكدة

دورالجزائرفي مكافحة جرائم الاتجارباألشخاص

53:22-50:01

زينب بوقادوم

سكيكدة

دورالجزائرإقليميا في مجال مكافحة الارهاب

53:51-53:22

محمود لنكار

سكيكدة

دورالجزائرفي مواجهة املخاطر ألامنية في الساحل إلافريقي

53:32-53:51

الجزائرواملواثيق الدولية لحقوق الانسان

53:01-53:51

الحضورالاقليمي للجزائرفي مكافحة بعض الجرائم العابرة
للحدود

50:22-53:01

هدى زيان
منال بولعبايز
حمزة ساطوح

يوسف بوالقمح
نورالهدى بوملش

سكيكدة
سكيكدة

سكيكدة
سكيكدة

55:01-55:32
50:22-55:01
50:51-50:22

جلسة الورشة الثانية ( في اليوم ألاول  21نوفمبر 55:22 :) 0255ـ ـ ـ 53:01
 رئيس الجلسة :فارس لونيس
 مقرر الجلسة :فتيحة طويل
املتدخل

الجامعة

عنوان املداخلة

التوقيت

أيوب دهقاني

تيسمسيلت

الدبلوماسية الجزائرية في منطقة الشرق ألاوسط وشمال
إفريقيا بين الفرص إلاقتصادية والتحديات السياسية

55:51- 55:22

منى هرموش

عنابة

الدبلوماسيه الامنية الجزائرية الو اقع وآلافاق :مالي انموذجا

55:32-55:51

ناصرعامر

م وع ع س

املقاربة الجزائرية في مكافحة الجريمة املنظمة في منطقة
الساحل والصحراء

55:01-55:32

حبيبة زالقي
فيصل بوالجدري

قسنطبنة 3
سكيكدة

نجيم حذفاني

باتنة 5

ابراهيم بن دايخة

قسنطينة 3

أحمد طالب أبصير

مستغانم

فتيحة طويل

بسكرة

فارس لونيس

الشلف

عديلة دمحم الطاهر

املسيلة

الدورالجزائري في منطقة الساحل إلافريقي :قراءة في تحديات و
رهانات هذا الدورفي ظل املتغيرات الجديدة في املنطقة

50:22-55:01

هرمية املكانة الدولية والاقليمية

50:51-50:22

القوة إلاقتصادية وصناعة املكانة الدولية :إلاعتبارات
إلاقتصادية كمدخل لتعزيزاملكانة إلاقليمية والدولية للجزائر
مستقبل املكانة إلاقليمية للجزائر :اشكالية الحفاظ على
مبادئ السياسة الخارجية و ضرورات التصدي للتهديدات
ألامنية الجديدة.
مصفوفة مصغرة لتصورات السياسة الخارجية الجزائرية
ضمن حدودها ألافروعربية.
عوملة املخاطرفي ظل الاستراتيجيات املحلية والتوازنات
الدولية.
السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه دول الجوار :دراسه مقارنة
بين ليبيا ومالي
استعادة املكانة الدولية للجزائر :دراسة في دوراملحددات
الداخلية

50:32-50:51
50:01-50:32

53:22-50:01
53:51-53:22
53:32-53:51
53:01 -53:32

جلسة الورشة الثالثة ( في اليوم الثاني  10نوفمبر  00:11 :) 0100ـ ـ ـ 02:21



رئيس الجلسة :سليمة بلعمري
مقرر الجلسة :أيوب دهقاني
املتدخل

الجامعة

عنوان املداخلة

التوقيت

أمال بلحميتي

م وع ع س

مكانة الجزائرإقليميا ودوليا :الدوائروالتحديات

55:51-55:22

كلثوم أوراك

البليدة

الدبلوماسية الثقافية الفرنسية في الجزائر :قراءة أكاديمية.

55:32-55:51

عبيربهولي

سكيكدة

الدالالت املرجعية و املرتكزات النظرية في تحديد مفهوم الدولة

55:01-55:32

سارة بوحادة

م وع ع س

دورالجزائرفي تحقيق الامن الاقليمي

50:22-55:01

محي الدين حرشاوي

أفلو  -ألاغواط

دورمنظمات املجتمع املدني والدبلوماسية الشعبية في رسم املكانة
الدولة :دراسة حاالت

50:51-50:22

خالد بوزوالغ

سكيكدة

الدبلوماسية الجزائرية :إنجازات املاض ي وتحديات املستقبل

50:32-50:51

ابتسام طاليس

جيجل

السياسة الخارجية الجزائرية بين املبادئ الراسخة ومعطيات
الدولية

50:01-50:32

شهرزاد زقليل

سكيكدة

التجارة الخارجية كرهان ملكانة الجزائرفي العالم

53:22-50:01

أسيا بلخير

قاملة

مؤشرات املكانة الدولية للجزائر حسب تقاريرالتنمية البشرية

53:51-53:22

نسيمة حالب

الجزائر3

مقومات وحدود الدورالدبلوماس ي الجزائري في إطارالسياق الدولي
وإلاقليمي الراهن

53:32-53:51

سليمة بلعمري

سكيكدة

الدورالاقليمي للجزائرفي منطقة الساحل الافريقي

53:01-53:51





جلسة الورشة الرابعة ( في اليوم الثاني  20نوفمبر 55:22 :) 0255ـ ـ ـ 53:01
رئيس الجلسة :صيفي مشاور
مقرر الجلسة :رياض بوزرب
املتدخل

الجامعة

عنوان املداخلة

التوقيت

اسمهان تمغارت

الجزائر 3

مكانة الجزائرفي استراتيجية الاتحاد ألاوربي :الو اقع والرهانات

55:51-55:22

سميررحماني

باتنة 5

انعكاسات املشهد السياس ي إلاعالمي لحراك  00فيفري على صورة
ومكانة الجزائرإلاقليمية والدولية

55:32-55:51

نورالدين شنيقي

سطيف

املكانة الطاقوية للجزائر :حتمية التوجه إلاستراتيجي للطاقات
البديلة املتجددة

55:01-55:32

لخضربوالطمين

سطيف

الدورالاقليمي للجزائرفي مواجهة التهديدات الامنية الجديدة :بين
متطلبات الدورومنطق الدولة الحاجزة.

50:22-55:01

مريم ماطي

جيجل

مكانة الجزائرفي التجارة الدولية :دراسة في التقاريرالدولية

50:51-50:22

ليلى مسالي

قسنطينة 3

توجهات السياسة الخارجية الجزائرية تجاه دول الجوار :بين
مقتضيات الدورإلاقليمي و التحديات ألامنية.

50:32-50:51

هند لبصير

عنابة

املكانة الدولية للجزائرفي مجال التنمية البشرية :التعليم نموذجا

50:01-50:32

نبيل بويبية

سكيكدة

املكانة الدولية والقوة :دراسة في املفهوم واملؤشرات

53:22-50:01

عباس سهام

سكيكدة

املقاربة الجزائرية في تسوية ألازمات في محيطها إلاقليمي:ألازمة
املالية نموذجا.

53:51-53:22

رياض بوزرب

جيجل

استشراف املكانة الاقليمية للجزائر من منظورالهوية ألامنية

53:32-53:51

صيفي مشاور

أدرار

دوردبلوماسية التأثيرفي الزمن السيبراني في رسم دورومكانة الجزائر
الاقليمية والدولية

53:01-53:32

