
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الي والبحث العلميـــم العـــوزارة التعلي

 3الح بوبنيدر قسنطينة ــامعة صـــج
 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط والتظاهرات العلمية 

 

 امللتقى الوطني األول حول
 تنمية ومتطلبات األمن القومياملناطق احلدودية للجزائر بني واقع ال

  2018ريل ـــــأف 25و 24يومي 
 معهد تسيري التقنيات احلضرية -قاعة احملاضرات 

 لتقــــىملابرنـــــامج 
 

 مراسيم اإلفتتاح
 النشاط التوقيت

 إستقبال الضيوف واملتدخلني واملشاركني  00ســـــا 8

 
 08:30 من
 09:00إىل 

  حمدوش رياض د. : كلمة السيد رئيس اللجنة العلمية 
 لطرش عبد الهادي : ا.د كلمة السيد مدير الندوة اجلهوية جلامعات الشرق اجلزائري 
  إسكندر سعاد فريدة ا. وزارة الداخلية:  -كلمة السيدة مديرة الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية األقاليم 
 بوراس أحمد أ.د : لسيد رئيس امللتقى مدير اجلامعةكلمة ا 

 

 احملاضرة اإلفتتاحية
 النشاط التوقيت

 
 09:00من 
 09:40إىل 

 Enjeux et perspectives de développement des zones frontalières: " بن الصديق علي األستاذ
Algériennes dans un contexte globalisé "الجزائر -الوطنية للتهيئة العمرانية وجاذبية االقاليم  المدير التقني الوكالة 

 1جامعة قسنطينة  -مدير مخبر الدراسات وأبحاث المغرب و البحر المتوسط استراتيجية الجزائر في تسيير الحدود": "  االستاذ الدكتور عزوز كردون

 

  فرتة إسرتاحة    10:00اىل  09:40ن م

 اجللسة العلنية
  بن عيسىصفاء بوالريش                  مقرر اجللسة: أ. ياض ررئيس اجللسة: أ.د 

 النشاط التوقيت
 
 
 
 

 10:00من 
 12:30اىل 

بالمجلس الشعبي  واألمننائب رئيس لجنة الدفاع   "واألمنفي قضايا التنمية بالمجلس الشعبي لجنة الدفاع  تصورات ورؤية" : ناجم محمد األستاذ
 الجزائر  - الوطني

 2 دةـــامعة البليـــج"  فهم دياليكتكيا الحدود القومية والتحصينات الدفاعية من مدخلي: الموقعة االمنية والجغرافيا الذكية" : بلهول نسيمالدكتور االستاذ 
 les déterminants du management du développement territorial des zones: " احمد زايد مليكة ةالدكتور  ةاألستاذ

frontalières en Algérie : approche prospective   " تيزي وزوجامعة  -مخبر اإلصالح االقتصادي والديناميكية المحلية 
 3جامعة قسنطينة "  Règlement sanitaire international et sécurité aux frontières: " بوالصوف نديراالستاذ الدكتور 
ــــج -"  الجزائرية التونسيةحدودية ـــاطق الـــلالمركزي الدولي كمقاربة لتنمية المنالتعاون ا" : ناجي عبد النور االستاذ الدكتور ــــامعة عــ  نابةــ

برلمانية سابقة و مقررة لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي "  جهود الدولة الجزائرية في حماية وتنمية المناطق الحدوديةبن قسمية: " أسمهان  األستاذة
  عضو المكتب التنفيذي للبرلمانيات العربيات حاليا –الوطني سابقا 



 

 : املفاهيم ، التهديدات و القانون الدويل و قضايا املناطق احلدودية  01الورشة رقم 
   : أ.د عبد النور ناجي          مقرر اجللسة : أ . عبد الوهاب فاضل اجللسةرئيس 

 النشاط التوقيت
 
 
 
 
 
 

  14:00من 
 16:00اىل 

 l’efficacité de la stratégie algérienne en termes de sécurité: " امزيان حماش ، أ.لويزة صورية األستاذة -
aux frontièresجامعة تيزي وزو  " 

 جامعة الشلف"  ية المحلية بالمناطق الحدودية للجزائرأثر التهريب الجمركي على التنم: " بن يوسفأحمد الدكتور  -
تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عبر الحدود على ضوء بروتوكول متخصص مكمل التفاقية األمم : " قارة وليد األستاذ -

  3"  جامعة قسنطينة 2000المتحدة باليرمو عام 
  1جامعة قسنطينة"   المنظمة في الجزائر السياسة التشريعية لمكافحة الجريمة: " بلدي كريمة الدكتورة -
ثنائية الهجرة واألمن غرب المتوسط: قراءة واقعية في مصادر التهديد  ة: "األستاذ سليم دح ،الدكتور الصادق جراية -

 جامعة الوادي."  وحدود دور الدولة
 نـــــــــــــقاش

 "  جامعة تلمسانلألمن والتنمية في إفريقيا لحدود كآليةإدارة ا:" محمد سمير عياد ، أ. قادة بن عبد اهلل عائشة الدكتور -
  3 قسنطينةجامعة " "ديناميكية الحدود بين تطور مفاهيم الجيوسياسية ومتطلبات األمن والتنمية" الق ــــع جميلة الدكتورة  -
دارة التهديدات الحدودية: " حواس األستاذة زهيرة -  3جامعة قسنطينة "   مداخل ومقاربات تفسير وا 
جيوسياسية التهديدات الحدودية : " محمد الصديق بن زعتاتأ. ، بن قصير موسي أ. بن عيسى ، صفاء األستاذة  -

 3جامعة قسنطينة "   على أمن الجزائر وانعكاساتهاللجزائر 
 ــاشــــــنقـ                                                  

 
 

 
 

 الصحة عرب احلدودقضايا  والعابرة للحدود املياه ، العمرانية: التهيئة 02الورشة رقم 
 براقدي سليم مقرر اجللسة: أ.                   عمريشمحزة رئيس اجللسة: أ.د 

 النشاط التوقيت
 
 
 
 
 
 
 

  14:00من 
 16:00اىل 

 développement des zones transfrontalières : problématiques et enjeux les: " بلوناس محمدالدكتور  -
zones sud Est et grand sud en guise d’illustrations  1"  جامعة سطيف  

مكلفة بالدراسات  الوكالة الوطنية "  –" les zones frontalières du grand sud de l’Algérie: "عياطي ناجية ةاألستاذ -
 الجزائر-لتهيئة االقليم وجاذبية االقاليم 

الوكالة الوطنية  -المديــرة الجهوية "   les zones frontalières du sud-ouest de l’Algérie’رملة ساميةاألستاذة  -
 الجزائر-لتهيئة االقليم وجاذبية االقاليم 

 نـــــــــــــقاش
 3"  جامعة قسنطينة les ressources en eau transfrontalières et leurs utilisations: " غاشي عزالدينالدكتور  -
السياحة في بلدية عين عسلة بوالية النعامة بين واقع التنمية ومتطلبات االمن : " رزاز محمد عبد الصمدور الدكت -

 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا"   الوطني
 3جامعة قسنطينة "  الصحي في الجزائر: المحددات ، المدركات والتطورات األمن: " بلعيد منيرة الدكتورة  -
ظاهرة تحضر الحدود الجزائرية المالية، دراسة حالة مدينة برج :" سيد أحمدبالل أ.د ، د مختار االنصاريأحماألستاذ  -

 2جامعة وهران "   باجي مختار
 3جامعة الجزائر "  مشروع تهيئة المناطق الحدودية بالجزائر:" زيانمحفوظ أ.د وهيبة شالبي،  ةاألستاذ -

  نـــــــــــــقاش                                                  
 
 

 نقـــــــــــــــــــــاش      13:00اىل 12:30من 
 فرتة إسرتاحة     14:00اىل 13:00من 

 نقـــاش عـــام    10:00اىل  09:40ن م

 نقـــاش عـــام    10:00اىل  09:40ن م



 
 

 تعزيز مشاريع التنمية عبر المناطق الحدوديةالجهود الوطنية والدولية لو  مدن الحدوديةال: 03الورشة رقم 
 قارة وليدأ.  مقرر الجلسة:                  أحمد زايدمليكة  رئيس الجلسة: أ.د

 النشاط التوقيت

 
 
 
 
 
 
 

  09:00من 
 00 :11الى 

 .3قسنطينة "  جامعة  حضرية في مدينة حدودية حالة مدينة بئر العاترالتنمية ال: " بن ميسي احسنالدكتور  األستاذ -
 "  جامعة سوق اهراس  التنمية المحلية للمناطق الحدودية الجزائرية: " ةيباليل الربيعد.،  بوفاس الشريفالدكتور  -
واقع التنمية المحلية بالواليات الجنوب الغربي للجزائر من : " بن عبد العزيزسمير د. العزيز،  بن عبد سفيان لدكتورا -

 "  جامعة بشار خالل سوق الشغل حالة واليات بشار وادرار وتندوف
جامعة "  la gestion intégrée des frontières algérienne : défis et enjeux: " قحقيح عبد الحفيظاألستاذ  -

 الجلفة
 نـــــــــــــقاش

 1جامعة قسنطينة، 3جامعة قسنطينة"  الشبكة العمرانية عبر المناطق الحدودية: " العايب،حفيظ د أ. ،سليم براقديأ.  -
مساهمة التنمية المستدامة للمناطق الحدودية في : " قاصب حسينأ. بوشنب، موسى د.بودالي، محمد  الدكتور -

 ، جامعة المدية"  المركز الجامعي تندوف ت المحتملةمكافحة التهديدا
تنمية المناطق الحدودية حالة المقاطعة االداري برج : " سامية بدويأ. هواري ،  يمنصور أ.،  سساو الشيخ  الدكتور -

 "  جامعة ادرارباجي مختار
بدول الجوار كآلية لتنمية  إلقليميةاالتكتالت : " قروي الرحمان عبدد. ، مسيود  عبـــداهلل. د، نعمون الوهاب  عبدأ.د.  -

 " جامعة قالمة-دول االسيان نموذجا-المناطق الحدودية
 نـــــــــــــــقاش                                                  

 

 ادارة املناطق احلدوديةاليات و سوسيولوجيا املناطق احلدوديةالم، ـــــ: اإلع04الورشة رقم 
 دراع هلل عبد ابلهول                 مقرر اجللسة: أ. نسيم  رئيس اجللسة: أ.د

 النشاط التوقيت

 
 
 
 
 
 

  09:00من 
 11:00اىل 

 3"  جامعة قسنطينة الوقائي وتنمية المناطق الحدودية األمنال: تصواال  اإلعالموسائل : " بوزيان نصر الدين الدكتور -
لى واقع لمعالجة اإلعالمية لقضايا المناطق الحدودية وانعكاسها ععطية حاج سالم، أ.رندا بوسعيد:  " ا الدكتور -

 جامعة االغواط. -3" جامعة الجزائر  التنمية فيها
الجزائرية في توعية الشباب الجامعي بالتحديات التي  اإلعالمدور وسائل : " حدادي وليدةبرينس ، نعيمة  ةالدكتور  -

  3"  جامعة قسنطينة  تواجه الجزائر عبر الحدود
 جامعة الوادي"  لتنمية مناطق الحدود الجزائريةنحو إستراتيجية إعالمية محلية  : "الهادي دوش الدكتور -

 نـــــــــــــقاش
"   إدارة التهديدات الحدودية في المنطقة العربية:بين االتجاهات النظرية والممارسة: " عمروش الدكتور عبد الوهاب -

 جامعة بومرداس
"   مية لتنمية المناطق الحدوديةالحكم المحلي الراشد كإستراتيجية حت: " فراجالطيب د.حساني بوحسون،  األستاذ -

 جامعة بشار
تجربتي الجزائر  -قراءة في سوسيولوجية ظاهرة اإلرهاب العابر للحدود: "  ، أ.إسمهان مانعوزر الدين نوارة الدكتور -

 2طيف س"  جامعة وأمريكا نموذجا
 جامعة جيجل" ةتداعيات االنفالت االمني لدول الجوار على الحدود الجزائري" حموم  فريدةاالستاذة  -
 smart borders :toward a new architecture for border mangement in: " سحقي سمر األستاذ -

Alegria challenges and prospects3"  جامعة الجزائر 
 نـــــــــــــقاش                                                        

 



 

 حول املناطق احلدودية للجزائر األولفعاليات امللتقى الوطني  اختتام
 النشاط التوقيت

 
 12:00من
 13:00إىل 

 بوراس أحمد أ.د كلمة السيد مدير الجامعة 
 بن عباس شوقي أ.د  كلمة السيد رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى
 د. رياض حمدوشكلمة السيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى 

 طرف رئيس اللجنة العلمية للملتقى من الملتقىتقديم توصيات 
 تقديم شهادات المشاركة للمتدخلين

   : ــة ظــمالح

 
3

 . 

 جلسة خاصة بالعروض الكتابية لطلبة الدكتوراه
 د. منرية بلعيد: اجللسةمقرر                  بوزيان نصر الديند.رئيس اجللسة:  

 النشاط التوقيت
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 11:00من 
 12:00إىل 

 القليعةالمدرسة العليا للتجارة  "توزر التونسيةالمدينة الجزائرية الوادي والمدينة والتعاون بين  التوأمةمتطلبات تفعيل اتفاقية "سحنون  مصطفى -

 3الجزائر لحماية الحدود  " جامعة قسنطينة إلستراتيجيةوسياسي " التحليلي الجي شوفي ، مريم شوفي أسماء -

 3القومي الجزائري دراسة حالة ليبيا " جامعة قسنطينة  األمن"  الدولة الفاشلة وانعكاساتها على جوي  سعيدةحسيني ، عبد الحق  -

 الة تبسة   " جامعة العليا للعلوم السياسيةوالتنمية دراسة ح األمنالحدودي الجزائري من مدخلي  األمن" جارش  عادلسليخ ، اسامة  -

 2" مظاهر التعاون الدولي في تنمية المناطق الحدودية )تجارب الدول المغاربية وفق التشريعات الدولية(  " جامعة البليدة حملة  سمير -

 3الداخلي الجزائري " جامعة قسنطينة  لألمنالتهديد  متغيرات كأحد"  اللجوء زبدة  رفيقة -

 و الجزائر 3في فضاء الساحل االفريقي" جامعة قسنطينة اإلقليمي واألمن" جدلية التنمية االقتصادية مسيخ  محمد لبيبوات، عيامينة م -

المناطق الحدودية للجزائر ودول الجوار " في تنمية الحركة االقتصادية بين  وأثرها" المعابر الحدودية  يوسفي ، احمد صالح الصباغمحمد  -
 جامعة مستغانم

 3" جامعة قسنطينة  والتنمية األمنللدراسة : الحدود  لمفاهيمياإلطار ا"  الي لعجلراضية ليلى، مس -

 3قسنطينةاالقتصادي في المناطق الحدودية " جامعة  األمنعلى  األمنية األزمات" تداعيات  سالمي أسماء -

 "األزمة الليبية كدراسة حالة"  : من المغاربياالنفالت األمني عبر الحدود الوطنية وتأثيره على األ": بشرى شيبوط، أميرة برحايل بودودة -
 3جامعة قسنطينة 

 3في دفع علة التنمية بالمناطق الحدودية للجزائر" جامعة قسنطينة اإلعالم"  دور توهامي أمال مهيرة ، بوثينة  -

 الجزائر السياسية" المياه الجوفية على الحدود الشرقية لجزائر " المدرسة العليا للعلوم لكوشة  عاشورشريفي ، سفيان  -

 على مستوى مناطق الحدود " جامعة تيزي وزو اإلرهابفي محاربة  اإلعالم" دور وسائل  سرايحمزة حمادي ، مصطفى  -

 3الدفاع الوطني الجزائري في ظل ازمات دول الجوار" جامعة الجزائر إستراتيجية" تحوالت  حنيفة الوليد، حفيظة طالب أبو -

 3العمراني والجغرافي في مدينة حدودية حالة الدبداب " جامعة قسنطينة الوضع"  براقدي سليمبن سالم ، رمزي  -

 3جامعة قسنطينة "  stratégie sécuritaire des frontières en Algérie"   بوطاطة اميمة -

 جامعة أدرار  ‘ئق التنمية في المناطق الحدودية عوااصري معمر ن -

  المركز الجامعي عين تموشنت ،L’impact des réfugies sur l’etat de santé en Algerie. مزيان تاج فادية حبشي ، د -

 3 قسنطينةصالح بوبنيدر جامعة  ‘ لحدود اآلمنة والعمق االستراتيجيا  ‘ رحايبي حبيبة -

 3جامعة قسنطينة  ‘الحدودية في الجزائر  ة المناطقدور االستثمار السياحي في تنمي ‘ عبد الالوي خولة ، خلفون فضيلة -


