برانمج امللتقى الوطين الثاين حول :

" اإلعالم األمني في الجزائر :واقع وآفاق"
اليوم األول  :االثنني  05ديسمرب . 2016
* قراءة آايت بينات من القرآن الكرمي
* النشيد الوطين

اجللسة االفتتاحية 09:30 – 09:00 :

كلمة السيد مدير جامعة جياليل ليابس – سيدي بلعباس
كلمة السيد عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
كلمة السيد رئيس قسم العلوم اإلنسانية
كلمة السيد رئيس أمن والية سيدي بلعباس
مشاهدة تقرير تلفزيوين من إعداد األستاذ واإلعالمي حممد أمزاين برغل (صحفي
 ) Dzair TVحول اإلعالم األمين يف اجلزائر.
اجللسة العلمية األوىل11:00 – 09:30 :
رئيس اجللسة :أ .عشاش نورين

 10:45 – 10:30أ.د .بوكربوط عزالدين (جامعة اجللفة) قراءة يف
سوسيولوجية دور اإلعالم األمين يف تعزيز قيم املواطنة يف اجلزائر

 11:00 – 10:45د.يصرف حاج (جامعة سيدي بلعباس) التحقيق يف
اجلرائم االلكرتونية ابجلزائر.
**** فرتة املناقشة (  15دقيقة ) ****
اجللسة العلمية الثانية13:15 – 11:15 :
رئيس اجللسة  :أ د  .بوكربوط عز الدين

 11:30 – 11:15د.بوعمامة العريب (جامعة مستغامن)-السياقات
االجتماعية والثقافية و اإلعالم األمين يف احليز االفرتاضي.
 11:45 - 11:30د.قريد مسري (جامعة قاملة) دور اإلعالم األمين يف نشر
ثقافة املواطنة مقاربة سوسيولوجية.-

 12:00 – 11:45د.سالمي اسعيداين (جامعة مسيلة) حتدايت وسائل
اإلعالم يف معاجلة مظاهر العنف و تفعيل اإلعالم األمين يف اجلزائر.
 12:15 –12:00د.محودي انصر(جامعة البويرة) دور اإلعالم األمين يف
الوقاية من اإلجرام اإللكرتوين ومكافحته.

 12:30 – 12:15د .مرنيز فاطمة (جامعة غليزان) تكنولوجيا املعلومات
األمنية...أي دور يف ترقية مستوى اخلدمات األمنية اجلماهريية ؟

 09:45 - 09:30أ .قادة بن عمار (ابحث جامعي ،صحفي بقناة

 12:45 –12:30أ.فضيلة حاج حممد (جامعة معسكر) احلوارات األمنية يف

 10:00 - 09:45أ.حممد أمزاين برغل (جامعة تيزي وزو  /صحفي Dzair

اجلزائر بني مقاربة االعتماد املتبادل و أمننة اإلعالم األمين يف مواجهة ظاهرة
اإلرهاب.

الشروق ، )tvالقنوات اخلاصة وصناعة الوعي األمين لدى اجلزائريني.

 )TVتغري السياسة االتصالية لوزارة الدفاع الوطين -مقارنة بني عامي  2011و
. 2016

 13:00 – 12:45أ .قامسي ابراهيم (جامعة سيدي بلعباس) اجملتمع املدين
كفاعل يف ترسيخ منظومة قيم األمن – مقاربة نسقية.

دكتوراه جامعة اجلزائر  ،)3برامج الشرطة يف التلفزيون اجلزائري

الصحفية للقضااي األمنية يف اجلزائر بني مطرقة احلقيقة وسندان السرية

 10:15 - 10:00أ.كرمية عباد (صحفية يف التلفزيون اجلزائري وابحثة
 10:30 – 10:15عميد الشرطة صدوقي عبد القادر (رئيس املكتب
اجلهوي لالتصال والعالقات العامة ابملفتشية اجلهوية للغرب) إسرتاتيجية املديرية
العامة لألمن الوطين يف حتقيق إعالم أمين هادف.

 13:15 – 13:00مدودي اندية (ابحثة دكتوراه جامعة مستغامن) التحقيقات

**** فرتة املناقشة (  15دقيقة ) ****

اجللسة العلمية الثالثة15:45 – 13:30 :
رئيس اجللسة :د  .يصرف حاج

 13:45 – 13:30د .حكيم غريب (املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
 اجلزائر ) اإلعالم األمين يف اجلزائر ودوره يف مكافحة اإلرهاب. 14:00 – 13:45أ .كمال يعقيل (جامعة سعيدة) العوامل املؤثرة يف قدرة
اإلعالم األمين على اإلقناع".
 14:15 – 14:00أ.تكوك توايت (جامعة وهران) أخبار اجلرمية واملواطنة يف
خميال القائم ابالتصال اجلزائري.

 14:30 – 14:15د.ابراهيم سعد الشاكر فزاين (جامعة املدية) دور اإلعالم
األمين يف الوقاية من التهديدات األمنية اجلديدة.
 14:45 – 14:30أ.يسري صيشي (جامعة شلف) استخدام األجهزة األمنية
اجلزائرية لشبكات التواصل االجتماعي يف مكافحة اإلرهاب  -دراسة حتليلية
لعينة من صفحات األجهزة األمنية اجلزائرية على فيسبوك.-
 15:00 – 14:45أ .فؤاد جدو (جامعة بسكرة) آليات حتقيق األمن
اإلعالمي يف ظل ثنائية االنكشافية اإلعالمية و منطق االمننة  -دراسة ميدانية.

 15:15 – 15:00أ .رابح زاوي (تيزي وزو) اإلعالم األمين يف مواجهة ظاهرة
التجنيد اإللكرتوين للتنظيمات املتطرفة.
 15:30-15:15أ.سعيد مراح (ابتنة  ) 01املعاجلة اإلعالمية األمنية للجرمية
 دراسة حتليلية جمللة الشرطة اجلزائرية.-**** فرتة املناقشة (  15دقيقة ) ****

اليوم الثاين  :الثالاثء  06ديسمرب 2016

اجللسة العلمية األوىل11:00 – 09:00 :
رئيس اجللسة :أ .رقيق عبد الكرمي

 09:15 – 09:00د .كلفاح أمينة ( جامعة البليدة  ) 02دور العالقات
العامة يف حتسني الصورة الذهنية للمؤسسات األمنية اجلزائرية.

 09:30 – 09:15د.براردي نعيمة ( جامعة املسيلة ) صورة الشرطة لدى
املواطن وعالقتها ابألبعاد اجملتمعية والسياسية يف اجلزائر.

 09:45 – 09:30أ.عبد اهلادي خربوش ( جامعة تونس املنار  /مراسل
صحفي يف قناة الشروق ) إشكالية التغطية اإلعالمية لألخبار األمنية يف اجلزائر.

 10:00 – 09:45ضابط الشرطة فقيه عبد الفتاح ( إطار أبمن والية سيدي
بلعباس  /ابحث دكتوراه سنة اثنية قسم جنائي ) احلماية اجلزائية للذمة املالية يف

ظل اإلجرام االلكرتوين.

 10:15 – 10:00د.فالق شربة صاحل ( جامعة مستغامن  /صحفي يف جريدة
الشروق )،صحراوي أمساء (املدرسة العليا للصحافة اجلزائر /صحفية الشروق
اليومي) األمن التشاركي ،اليقظة والتكنولوجيات احلديثة يف املنظومة األمنية
اجلزائرية.
 10:30 – 10:15أ .أسامة إفراح ( جامعة اجلزائر / 03وصحفي جبريدة
الشعب ) اإلسرتاتيجية اإلعالمية اجلزائرية ملواجهة الظاهرة اإلرهابية.
 10:45 – 10:30أ.بلحمييت حممد ( جامعة سيدي بلعباس ) واقع وطبيعة
عمل رجل العالقات العامة يف جهاز الشرطة.
**** فرتة املناقشة (  15دقيقة ) ****

اجللسة العلمية الثانية 13:15 – 11:00 :

 13:45 – 13:30د .بوقرة سامية (جامعة سوق أهراس )  ،د.عبد هللا اثين

رئيس اجللسة  :د .عبد هللا اثين حممد النذير

حممد النذير ( جامعة مستغامن ) واقع اإلعالم األمين عرب املواقع االلكرتونية يف
اجلزائر  :دراسة حتليلية للموقع الرمسي للدرك الوطين اجلزائري.

 11:15 – 11:00أ.عشاش نورين (جامعة سيدي بلعباس) و د.ليليا عني
سوية (جامعة قاملة) الضوابط الصحفية يف التعامل مع االخبار األمنية
 11:30 – 11:15د .مصطفى ونوغي ( جامعة تيزي وزو ) تربية املواطنة
واملنطق البنائي لإلعالم األمين.
 11:45 – 11:30د .كبايب صليحة ( جامعة قسنطينة  ) 03وسائل
االتصال وإسرتاتيجية اإلعالم األمين لبناء منظومة للدفاع واألمن.

 12:00 - 11:45د .حممد محادي ( جامعة مستغامن /مدير املكتب اجلهوي
و"هتور"
جلريدة الشروق اليومي ) اإلعالم األمين..بني حت ّفظ املصدر األمين ّ
الفاعل "امليدايئي".

 14:00 – 13:45أ .خريي نورة ( جامعة قسنطينة) األمن يف ظل اإلعالم
اجلديد :ثنائييت تعزيز أم تقييد؟

 .14:15-14:00أ .بغداد بن ديدة ( جامعة مستغامن ) مسامهات اإلعالم
األمين يف احلفاظ على االستقرار
 14:30 -14:15أ.رقيق عبد الكرمي ( جامعة سيدي بلعباس ) أخالقيات
الصورة أثناء معاجلة األحداث األمنية يف القنوات الفضائية اجلزائرية.
 14:45 – 14:30أ.ة أمساء ريغي ( جامعة سيدي بلعباس ) دور وسائل
اإلعالم يف احلد من اجلرمية و االحنراف.
 15:00 – 14:45أ.مجال بوسيف ( املدرسة الوطنية العليا للصحافة ) مواقع

 12:15 -12:00د .بن دريس أمحد ( جامعة وهران ) نشر اجلرائم املرتبطة

التواصل االجتماعي كأحد منابر اإلعالم األمين يف اجلزائر  -الفايسبوك
أمنوذجا-

 12:30 – 12:15د .عبد القادر بغداد ابي (جامعة غليزان) أدوار
التكنولوجيات احلديثة يف نشر ثقافة الوعي األمين يف اجملتمع اجلزائري احلديث .

 15:15 – 15:00دة .دمرجي وسيلة ( جامعة سيدي بلعباس ) اإلعالم
األمين والتوعية من االحنراف الفكري.

ابإلرهاب يف وسائل اإلعالم بني القيم اإلخبارية و أخالقيات العمل اإلعالمي.

 12:45 – 12:30أ.عيسى عبدي نورية (جامعة مستغامن) تقنيات اإلقناع
املوظفة يف احلمالت اإلعالمية األمنية.
 13:00 - 12:45أ .دمحار نور الدين ( جامعة برج بوعريريج ) اإلعالم
واإلرهاب وقضااي اجلرائم بني التغطية املهنية و اإلاثرة.
**** فرتة املناقشة ( 15دقيقة ) ****
اجللسة العلمية الثالثة 15:45 – 13:15 :
رئيس اجللسة  :أ .دمحار نور الدين
 13:30 – 13:15د.قواسم بن عيسى ( جامعة سعيدة ) اإلعالم األمين
واألمن اإلعالمي ،أية عالقة يف زمن الرقمنة؟

 15:30 – 15:15أ.ة مقري خدجية ( جامعة مستغامن ) اإلعالم األمين
ودوره يف ترسيخ ثقافة التعامل مع مضامني العنف املتداولة عرب صفحات التواصل
االجتماعي الفايسبوك أمنوذجا.
**** فرتة املناقشة ( 15دقيقة ) ****
حفل اختتام أشغال امللتقى العلمي

 قراءة توصيات امللتقى :أ .عشاش نورين كلمة ختامية لعميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -توزيع الشهادات على املشاركني

