
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة أحمد درایة – أدرار

تحت الرعایة السامیة لمعالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

وإشراف السید  والي والیة أدرار

و السید مدیر  جامعة أدرار

كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیةو العلوم اإلسالمیة-

االجتماعیةواإلنسانیة-  مخبر الدراسات اإلفریقیة للعلوم

والجزائر"البحث:فرقةالسیبراني"-األمنتحدیاتوالجزائر:"PRFUالبحثوحدة
التھدیدات األمنیة الجدیدة"- فرقة البحث: األمن و التنمیة في إفریقیا".

ینظمون:

الدولي األول العابر للتخصصات حول:الملتقى

12/05/2022-11یومي:

بقاعة المحاضرات الكبرى
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)meet.google.com/hoa-mcuh-oqq(الرابط:الملتقىبرنامج

2022ماي11األربعاء:األولالیوم

صباحا09.30-08.30الملتقىافتتاحمراسمأوال:

آیات بینات من الذكر الحكیم-
-االستماع للنشید الوطني

-كلمة السید مدیر الجامعة

-كلمة السید رئیس اللجنة العلمیة للملتقى

-كلمة السید رئیس المجلس الشعبي الوالئي لوالیة أدرار

-كلمة السید والي والیة أدرار لإلعالن عن االفتتاح الرسمي
للملتقى

- المداخلة االفتتاحیة (البروفیسور: بوقارة حسین-
التحوالت األساسیة في مصادر التھدید األمني)

-استراحة
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الكبرىالمحاضراتقاعة/11.00–10.00:األولىالعلمیةالجلسة
رئیس الجلسة : أ.د. صایج مصطفى

meet.google.com/wfz-wyku-ixiالجلسة:رابط
المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم

مدیر المركز العربي
ألبحاث الفضاء

االلكتروني ورئیس
برنامج دراسات

المجتمع الرقمي بمركز
األھرام للدراسات

السیاسیة
واإلستراتیجیة

اإلرھاب السیبراني و األمن القومي في بیئة
متغیرة

د. عادل عبد
الصادق

1.

مدیر المدرسة العلیا
للعلوم السیاسیة

الجزائر

اآللیات األمنیة الجزائریة في مواجھة األخطار
األمنیة السیبرانیة

أ.د. صایج
مصطفى

2.

الناحیة العسكریة الثالثة
-بشار

الفضاء السیبراني و تداعیاتھ على البنیة
الجیو-إستراتجیة الدولیة

المقدم: رجاج
محمد

3.

المجموعة اإلقلیمیة
للدرك الوطني- أدرار

إجراءات التحري في مكافحة الجرائم السیبرانیة المقدم:بن زایدة
مصطفى

4.

األمن الوطني – أدرار النصب عبر مواقع التواصل اإلجتماعي المالزم األول
:بن عبد الرحمان

عبد الرحمان

5.

نائب رئیس محكمة
أدرار

مكانة األمن السیبراني على ضوء القانون
الجزائري

القاضي :ھبة
إسماعیل

6.

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الكبرىالمحاضراتقاعة/12.00–11.00الثانیة:العلمیةالجلسة
رئیس الجلسة :  أ.دغیتاوي عبد القادر

meet.google.com/wfz-wyku-ixiالجلسة:رابط
المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم

جامعة أدرار
جامعة أدرار

الحمایة الجزائیة للمعطیات اإللكترونیة
في عقود الصفقات

أ.د غیتاوي عبد القادر
د. بن جراد عبد الرحمان

7.
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نائب رئیس مجلس
قضاء- أدرار

األمن السیبراني لشبكات القضاء
االلكتروني : تجربة القضاء الجزائري في

التحول الرقمي

د.علوقة نصر الدین 8.

جامعة الموصل
-العراق

الحرب السیبرانّیة: دراسة في المفاھیم
العاّمة والخصائص الرئیسة

د.لیث مزاحم خضیر
كاظم

9.

جامعة جیجل
جامعة جیجل

التھدیدات السیبرانیة واألمن المجتمعي
الجزائري: كیفیة المواجھة وسبل الحمایة

أ.د.فریدةحموم
د.بویبیة نبیل

10

جامعة أدرار
جامعة أدرار

التھدیدات السیبرانیة  على البوابة
ASJPالعلمیةللمجالتالجزائریة

د.العید حاج قویدر
د.كمون عبد السالم

11

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الكبرىالمحاضراتقاعة/13.00–12.00:الثالثةالعلمیةالجلسة
رئیسة الجلسة : د.بودردابن منیرة

meet.google.com/wfz-wyku-ixiالجلسة:رابط
المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم

3قسنطینة-جامعة التصور اإلستراتیجي الجزائري في مجابھة
التھدیدات السیبرانیة : االنتقال الرقمي

كإستراتیجیة دفاعیة

د.بودردابن
منیرة

د.منیر لیمان

12

قاضي حكم لدى محكمة
تیمیمون

حجیة الدلیل الرقمي أمام القاضي الجزائي د. دحوان عامر 13

جامعة القاھرة التھدیدات السیبرانیة المستقبل األمني للدول د. أیمن الغنام 14
جامعة أدرار

2سطیف-جامعة
الجزائر و إستراتیجیة الردع السیبراني : نحو

بناء قدرات الضربة الثانیة
د.مشاور صیفي

د.بو الطمین
لخضر

15

3قسنطینة-جامعة برنامج بیغاسوس وخطره على األمن
السیبراني الجزائري

د.عشاشي محمد 16

جامعة أدرار Cybercrime: Definitions,
Typology, risks, and prevention

د.قاضي محمد
أ.د.عمري محمد

17

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الكبرىالمحاضراتقاعة/14.00–13.00:الرابعةالعلمیةالجلسة
رئیس الجلسة : د. قاسم حجاج

meet.google.com/wfz-wyku-ixiالجلسة:رابط
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المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
جامعة ورقلة بناء "رؤیة" للتنمیة الشاملة المستدامة

للجزائر كشرط لتحقیق األمن السیبراني
د.قاسم حجاج 18

قابوسالسلطانجامعة
– سلطنة عمان

الرھانات:السیبرانياألمنوالرقمياإلعالم
و التحدیات

أ.د. قیراط محمد 19

رئیس قسم السیاسة
الدولیةجامعة النھرین

العراق

تأثیر القوة السیبرانیة على األمن العالمي محمدقاسمأ.د.
عبد الدلیمي

20

جامعة أدرار
جامعت تیسمسیلت

الجزائرتصنیفمستوىتحسیناستراتیجیات
GCIالسیبرانياألمنمؤشرحسب

د.الھلي عبد
القادر

ط.د جبار سفیان

21

جامعة أدرار Les cybers menacés et la
sécurité alimentaire

د.بولغب عبد
المجید

22

جامعة أدرار
جامعة أدرار

Appling artificial intelligence to
cybersecurity

ط.د.مؤمن
الناطور

ط.د.طاھیري
فضیلة

23

جامعة أدرار
جامعة أدرار

العلمیةالمعرفةإلزامیةبینالسیبرانياألمن
والتطور التكنولوجي المتسارع

د.علي زین
العابدین

ط.د. براھیمي
عبد القادر

24

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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)بعد(عن2022ماي12الخمیس:الثانيالیوم
قاعة/09.45–08.30األولى:العلمیةالجلسة/األولىالورشة

المحاضرات الكبرى
رئیس الجلسة: د. مشاور صیفي/  د. حالة خدیجة

meet.google.com/tna-hgxb-eksالجلسة:رابط
المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم

جامعة خمیس
ملیانة

جامعة أم
البواقي

األمن السیبراني: قراءة في المضامین
النظریة

د.عیمور فیروز
د.كروي كریمة

25.

جامعة قسنطینة
3

األمن السیبراني :  أي ارتباط بین
التھدیدات الالتقلیدیة وتطور مفھوم

األمن القومي
د.بن دایخة إبراھیم 26.

جامعة جیجل اإلرھاب والتھدید السیبراني: تحدید
المظاھر وآلیات التوظیف

د.ریموش سفیان
د.بوزرب ریاض

27.

جامعة قالمة
األمن السیبراني اإلجتماعي كرھان جدید

لألمن القومي
ط.د.بوقریطة بدرالدین

د.دسدوس عادل
28.

المدرسة
الوطنیة العلیا

الجزٍائر

الثورة في الشؤون العسكریة لحروب
الجیل السادس وانتشار التھدیدات

السیبرانیة
د.درویش ھشام 29.

جامعة تامنغست
جامعة تامنغست

التھدید السیبراني ومستقبل التنافسیة
األمنیة في الجزائر

د.محمد األمین بن عودة
د.عبد الوھاب حفیان 30.

جامعة مستغانم
التأصیل المفاھیمي للتھدیدات

السیبرانیة: قراءة في تحوالت مفھوم
األمن

ط.د كمال بولعراس
ط.د. یوساري رحمة

31.

جامعة قالمة
الفضاءات الرقمیة والمجتمعات

االفتراضیة في ظل التھدیدات السیبرانیة
ط.د.زیایة مراد 32.

جامعة سعیدة
الدراسات األمنیة النقدیة وإرھاصات

المعضلة األمنیة السیبرانیة: دراسة في
اإلنقساف المعرفي األمني

د.عبد الرحیم رحموني 33.
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جامعة الجزائر
3

الفضاء السیبراني والتھدیدات األمنیة
الواقعة عبره في الوقت الراھن

. شریفة كالعد 34.

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحاضراتقاعة/11.15–10.00الثانیة:العلمیةالجلسة/األولىالورشة
الكبرى

رئیس الجلسة :     أ.د. بوعریوة عبد المالك / د. الھلي عبد القادر
meet.google.com/hkc-fjzd-dvoالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
جامعة میلة

جامعة البویرة
مجتمع الموجة الثالثة والتحدي الثقافي

الحضاري على الجزائر
د.بلحربي

عومار
د.أمین بلعیفة

35

3الجزائرجامعة التھدیدات السیبرانیة في المدركات األمنیة
الجزائریة

ط.د.زینب
شنوف

36

03الجزائرجامعة- Le cyberspace: un champ de
production de menaces

mutantes

د.إسماعیل
جوھري

37

03الجزائرجامعة- التھدیدات السبیرانیة الحدیثة على الجزائر
وسبل المواجھة

ط.د. مسعودي
صونیة

د.سلیم العایب

38

جامعة جیجل الثورة الرقمیة وتعقیدھا للتھدیدات األمنیة في
العالقات الدولیة

ط.د. لحمر
حمیدة

39

المركز الجامعي أفلو مكانة األمن السیبراني في السیاسة األمنیة
للجزائر ( الواقع واآلفاق )

د.أحمد كربوش 40

جامعة ورقلة دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمیة الوعي
السیاسي في الجزائر

د.محمد الصالح
بوعافیة

41

جامعة بومرداس المنصات اإللكترونیة الوطنیة كآلیات
قانونیة-سیاسیة لحمایة كیان الدولة سیبرانیا

د.عدار محمد 42
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1باتنةجامعة أشكال التھدید السیبراني على األمن الجزائري "
دراسة في المجال السیاسي واألمني

ط.د.قبایلي
عائشة

43

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

تحلیل السیاسة السیبرانیة في الجزائر وفق
المؤشر العالمي لألمن السیبراني

د.بوریاح سلمة
د.مداني لیلى

44

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قاعة/12.45–11.30الثالثة:العلمیةالجلسة/األولىالورشة
المحاضرات الكبرى

رئیس الجلسة: أ.د. محفوظ رموم/  أ.د. بوزید علي
meet.google.com/orb-vrnn-yejالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
جامعة خمیس ملیانة

01الجزائرجامعة
تعزیزضمان أمن المعلومات وإستراتیجیات

األمن السیبراني في الجزائر
د.عبد السالم
عبد الالوي ,

ط.د.أمال بوبكر

45

الجزائرجامعة3 إشكالیة األمن الوطني و رھان السیبرانیة في
الجزائر

ط.د.میصراوي
إیمان

46

جامعة تلمسان تحدیات الرقمنة والدفاع السیبراني في األجھزة
األمنیة الجزائریة.

أ.د.عیاد محمد
سمیر

د.قادة بن عبد
هللا عائشة

47

3قسنطینةجامعة إشكالیة بناء الوعي األمني عند الفرد الجزائري
في ظل تكنولوجیات اإلعالم و االتصال

د. دعاس
عمیور صالح

48

3قسنطینةجامعة التھدیدات السبیرانیة واستراتیجیات الحمایة و
المواجھة

د.عابد سعید 49

02سطیــــــفجامعـــة التھدیدات السیبرانیة وأثرھا على األمن القومي
الجزائري واستراتیجیات مكافحتھا

ط.د
زیبــــــــــــــو

ناصــــــرش

50

8



3-الجزائرجامعة
جامعة قرطاج - تونس

المقاربة الجزائریة لمواجھة التھدیدات السیبرانیة ط.د.أنیس عبد
الوھاب بن

أحسن
ط.د.صالح
الدین لغبش

51

جامعة ورقلة
جامعة ورقلة

استراتیجیة المؤسسة العسكریة الجزائریة في
مجابھة التھدیدات السیبرانیة

د. مبروك كاھي
د. عائشة یدر

52

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مركز01رقمقاعة/09.45–08.30األولى:العلمیةالجلسة/الثانیةالورشة
السمعي البصري

رئیس الجلسة : أ.د. یامة إبراھیم/ أ.د.رحموني محمد
meet.google.com/siv-ydym-tjhالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
المدرسة

والوطنیة العلیا
للعلوم السیاسیة

الجزائر

مقاربة معرفیة حول اإلرھاب السیبراني د.جارش عادل 53

جامعة ورقلة الھجمات السیبرانیة-الماھیة و األنواع و سبل
المواجھة

د.محمد الصغیر
كاوجة

ط.د.كریمة
الداوي

54

2البلیدةجامعة The global cyber Security challenge د.ذھبي
عبدالحكیم

55
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جامعة
بومرداس

متغیر الدفاع و األمن السیبراني و دورھما في مواجھة
التھدیدات   و الحروب  السیبرانیة.-دراسة في المفھوم

و االستراتیجیات

د.أمینة بوبصلة 56

المدرسة العلیا
لألساتذة ورقلة
-جامعة  ورقلة

القرصنة االلكترونیة ودورھا في صناعة األزمات
السیاسیة الدولیة

د.عطوات عبد
النور

د.عطوات عبد
الحاكم

57

جامعة أدرار اإلرھاب السیبراني ومعوقات مواجھتھ د.بن موسى
حمادي

58

جامعة أدرار
جامعة أدرار

التھدیدات السیبرانیة، قراءة نظریة مفاھیمیة د.عبدا لكریم
بوھناف

ط.د.خالد حجار

59

جامعة األغواط التأصیل النظري و المفاھیمي للتھدیدات السیبرانیة ط.د. محمد
دحماني ط.د.
لعرج زخروف

60

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مركز01رقمقاعة/11.15–10.00الثانیة:العلمیةالجلسة/الثانیةالورشة
السمعي البصري

رئیس الجلسة :   د.بوسعید أحمد  /د. كمون عبد السالم
meet.google.com/pof-crvj-ucfالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
جامعة طنطا - مصر حمایة وحریة المستھلك في مجال المعامالت

اإللكترونیة

د.محمد عبد
المنعم السید
أبو سلیمان

61

جامعة قالمة التحول الرقمي بالجزائر كمطلب لتحقیق أھداف
التنمیة المستدامة:

الفرص والتحدیات في ظل جائحة كورونا

د.وسام بن زكة 62

10



جامعة بشار االعتداءات الواقعة على البطاقات اإلئتمانیة في
ضوء التشریع الجزائري

د.قنقارة
سلیمان

د.بن نقي
سفیان

63

جامعة أدرار
جامعة أدرار

تھدیدات العملة الرقمیة، دراسة شرعیة حول
األحكام والمخاطر: البیتكوین أنموذجا

د.ابن عبد
الرحمان أحمد

د.العرابي
صفیة

64

جامعة أدرار
جامعة أدرار

واقع التجارة االلكترونیة في الجزائر د.العایدي مریم
ط.د.بوعاللة

عائشة

65

جامعة قالمة الھجمات السیبرانیة على البنوك االلكترونیة:
"األسالیب وآلیات المواجھة

د.بروك داودي
د.رشید
بوعسلة

66

جامعة تلمسان المخاطر السیبرانیة: تھدید جدید لالقتصاد
الوطني

ط.د.نور مـحمد
لـمـین

67

جامعة سیدي بلعباس
جامعة أدرار

الضمانات القانونیة لحمایة المستھلك في إطار
التعامالت التجاریة االلكترونیة

د.مسعود
هللابوعبد

د.نعیم
خیضاوي

68

جامعة تیارت جاھزیة اإلدارة الجزائریة لتحقیق األمن
السیبراني

د.میلود
دریسي.

د.منور محمد
بھاء الدین

69

جامعة عنابة اشكالیة بناء استراتیجة امن المعلومات للحكومة
االلكترونیة، دراسة حالة الجزائر

د.بوقرة سامیة
د.بولوداني

سھام

70

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مركز01رقمقاعة/12.45–11.30:الثالثةالعلمیةالجلسة/الثانیةالورشة
السمعي البصري

رئیس الجلسة  :   د. أم الغیث عائشة / د.جعفري عبد هللا
11



meet.google.com/aqc-esci-jktالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
1قسنطینةجامعة الجرائم السیبرانیة بین كفایة القوانین وفاعلیة

المكافحة
د. أمینة بن

عمیور
71

جامعة عنابة
المقاربة القانونیة الجزائریة لألمن السیبراني:

العناصر والتحدیات
ط.د.بوطقــوقة

عزالدیــن
د.عبد القـــادر

دنــــدن

72

جامعة عنابة الجھود القانونیة لتقلیص الفجوة الرقمیة في
الجزائر

أ.د.خلیفة محمد
د.مھیرة نصیرة

73

1قسنطینةجامعة دور األطر القانونیة والمؤسسیة في مجابھة خطر
التھدیدات السبرانیة في الجزائر

ط.د.بوطالعة
وداد

د.بوكورو منال

74

جامعة بومرداس
جامعة أدرار

مواجھة اإلجرام اإللكتروني في القانون الجزائري د.أمینة لمیز
ط.د.لروي

إكرام

75

- جامعة ادرار الجریمة السیبرانیة وآلیات مكافحتھا في التشریع
الجزائري.

د.شنتیر خضرة 76

جامعة الشلف الحمایة القانونیة ألسماء النطاق في الجزائر من
التھدیدات السیبرانیة

د.قردان لخضر 77

1قسنطینةجامعة تحقیق األمن داخل الفضاء السیبراني في
التشریع الجزائري

د.إیمان بغدادي
ط.د.سمیة

رماش

78

جامعة  تیزي وزو تسریب الوثائق اإلداریة وأثر ذلك على أمن
الدولة وتدابیر مواجھة الظاھرة

د.موزاوي علي 79

جامعة أدرار
جامعة غردایة

واقع األمن السیبراني في الجامعة
الجزائریة،دراسة حالة لجامعة ادرار

د.أحمد لعریبي
د.حاج عمر

براھیم

80

- جامعة ادرار الحمایة القانونیة من التھدیدات السیبیرانیة د.بخدا جلول 81
مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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مركز02رقمقاعة/09.45–08.30األولى:العلمیةالجلسة/الثالثةالورشة
السمعي البصري

رئیس الجلسة : د.علي زین العابدین  / أ.د. عزوق الخیر
meet.google.com/sqk-cpqg-obgالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
-جامعة بشار
-جامعة أدرار

التھدیدات السیبیرانیة قراءة سوسیو مفاھیمیة د.باعثمان عبد
القادر

د.عزاوي حمــزة

82

جامعة الوادي تأصیل مفاھیمي لألمن السیبراني وأمن
المعلومات

ط.د.بوھالل عبد
الرزاق

د.الھادي دوش

83

-جامعة تیزي وزو مفھوم التھدیدات السیبرانیة : موقف نظریات
العالقات الدولیة

بوقارةط.د.
صالح

84

جامعة أدرار األمن السیبراني مقاربة مفاھیمیة د.عبدهللا جعفري
ط.د.مقصودة

جیاللي

85

جامعة الشلف تحدیات األمن السیبراني في ظل التحول الرقمي
في الجزائر- قراءة في تحوالت مفھوم األمن

والحرب والجریمة والسیادة

د.داللي جیاللي
د.عبیشات أمینة

86

1باتنةجامعة الحروب السیبرانیة الوجھ الجدید لحروب القرن
21

د.تمرابط إیمان 87

- جامعة البویرة
- جامعةأدرار

األمن في الفضاء السیبراني د.عرعار الیاقوت
د.بكراوي عبد

العالي

88

جامعة أدرار

جامعة أدرار

قراءة نظریة حول الھجمات السیبرانیة د.عبد الكریم بن
خالد

ط.د.علي حافظ

89

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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02رقمقاعة/11.15–10.00الثانیة:العلمیةالجلسة/الثالثةالورشة
مركز السمعي البصري

رئیس الجلسة :  د. قدوري أمحمد/ د. بكراوي عبد
العالي

meet.google.com/wus-osjp-wdcالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
3قسنطینةجامعة األخبار الكاذبة، التضلیل اإلعالمي والصراع على

الجماھیر: التھدیدات السبریانیة والتحدیات
األمنیة

أ.د. نصر الدین
بوزیان

90

جامعة جیجل التھدیدات السیبرانیة الجدیدة  و مخاطره على
األطفال والمراھقین في الجزائر

د.ملیكة
جرمولي

91

جامعة أدرار دور األبوین في الحد من اإلدمان على االنترنت و
أثره على بعض المشكالت النفسیة االجتماعیة

لدى عینة من طالب التعلیم الثانوي

د. قدوري
أمحمد

92

جامعة وھران المرأة في االعالم الجدید وثنائیة الدیني المذكر
والتنویر الذكوري :  صناعة النوع االجتماعي

من خالل الالمكان (ھویات ما وراء
password(

ط.د.كرایس
الجیاللي

د.رقاد الجیاللي

93

جامعة تبسة المخاطر االجتماعیة والصحیة للمخدرات الرقمیة
)Les Drogue Numérique(على

المنظومة المجتمعیة الجزائریة

د.بوزیان
خیرالدین

94

جامعة سطیف التنمر االلكتروني وانعكاسھ على أمن األفراد في
الجزائر

د.مریم حسام 95

جامعة عنابة دور األمن السیبیراني في تحقیق األمن الفكري
والثقافي في الجزائر

د.حمایدي
عائشة

96

1الجزائرجامعة تأثیر التھدیدات السیبرانیة على األمن الثقافي
للمجتمع الجزائري

د.قصري فریدة 97

03الجزائرجامعة
01باتنةجامعة

الیقظة التكنولوجیة وتحدیات مواجھة الجریمة
االلكترونیة

د.آیت طیب
عراب

98

14



د.عماریة عبد
الحكیم

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مركز02رقمقاعة/12.45–11.30الثالثة:العلمیةالجلسة/الثالثةالورشة
السمعي البصري

رئیس الجلسة : أ.د. جعفري مبارك/د. ابن عبد الرحمان أحمد
meet.google.com/hyn-cqww-riqالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم المتدخل الرقم
غلیزانجامعة تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في الجزائر

وتحدیات تقلیص الفجوة الرقمیة التھدیدات
السیبرانیة

د.بلة نزار 99

أفلوالجامعيالمركز بتقلیصوعالقتھالجزائرفياإلنترنتاستخدام
الرقمیةالفجوة

عبد الرحماند.
قدي

00

بسكرةجامعة الفضاء الرقمي وآلیات الجزائر في مكافحة
التھدیدات السیبرانیة -بین الواقع التكنولوجي

والمتوقع الرقم-

ط.د.نجاعي
سامیة

01

1باتنةجامعة
بسكرةجامعة

تحدیات األمن اإللكتروني وتأثیره على جاھزیة
الجزائر للتحول الرقمي

د.زواوي نور
الھدى

د.زواوي
سامیة

02

سطیفجامعة التحولعصرفيالجزائرفيالسیبرانياألمن
االصطناعيالذكاءوالرقمي

التھدیدات، التقنیات، التحدیات، و آلیات التصدي.

ط.د.بن
لیلىبرغوث

ط.د.مرمول
زینة

03

3قسنطینةجامعة من الثورات الملونة إلى الحراك الشعبي:
الھشاشة السیبرانیة ضمن الحرب الشاملة.

د.دیب نبیل 04

2وھرانجامعة- مھددات العولمة اإلعالمیة على الھویة الثقافیة
الجزائریة وسبل الوقایة منھا

د.بغدادي
خدیجة

05

15



جامعة أدرار
جامعة أدرار

درجة تأثیر االستخدام المفرط لمواقع التواصل
االجتماعي على الصحة النفسیة لدى الطلبة
الجامعیین في الجزائر (دراسة میدانیة بعدة

جامعات جزائریة).

د.بوفارس عبد
الرحمان

د.بوشعور
زھرة نوال

06

جامعة األغواط
جامعة األغواط

األمن السیبراني في الجزائر بین الواقع والمأمول د.معیزة سلیم
ط.د.بلحوت

أمال

07

2البلیدةجامعة
جامعة ورقلة

الجزائر وتھدیدات حروب الجیل الخامس ط.د. عمران
دلیلة البتول

منال
د.ربوح یاسین

08

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مركز02رقمقاعة/14.15–13.00الرابعة:العلمیةالجلسة/الثالثةالورشة
السمعي البصري

رئیس الجلسة :     د. مسعد فتح هللا/د. كعواش عبد الرحمان
meet.google.com/bkb-cuiy-tqzالجلسة:رابط

المؤسسة عنوان المداخلة اسم
المتدخل

الرقم

تبسةجامعة التھدیدات السیبرانیة الجدیدة على الجزائر في
المجال االجتماعي

د.مشري
راضیة

109

عنابةجامعة مواجھةفيالشخصیةللمعطیاتاإلداریةالحمایة
التكنولوجیةالتھدیدات

د.لیلى
بوكحیل

110

غردایةجامعة
معسكرجامعة واقع الجاھزیة اإللكترونیة األمنیة للجزائر

للدخول إلى مجتمع المعرفة

د.كمــــــــال
قرینــــــــــي

ط.د.عبد
صواقالقادر

111

مستغانمجامعة
تطور نظام المعلوماتیة في الجزائر

قارةد.بن
مصطفى
عائشة

112

تامنغستجامعة تأثیر الفضاء السیبراني على المجتمع
الجزائري:التحدیات االجتماعیة و سبل مواجھتھا

ط.د.حسان
ھامل

113
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" شبكات التواصل اإلجتماعي أنموذجا
جامعة أدرار
جامعة أدرار وسائل التواصل االجتماعي كأداة لخلق فوضى

المجتمع

د. مسعد فتح
هللا

د. كعواش
عبد الرحمان

114

جامعة غردایة
جامعة غردایة التحـــول الرقمــــي في المجتمع الجزائري

وتداعیات األمن السیبراني مقاربة سوسیولوجیة

ط.د موحاد
مومنة

أ.د بولعراس
نور الدین

115

مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15.00-14.30:الختامیةالجلسة

-قراءة التوصیات.

-توزیع الشھادات.
-كلمة السید مدیر الجامعة لإلعالن عن اختتام فعالیات الملتقى.

17


