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:حولالوطنيالملتقىبرنامج 

ــوسطالمتــحــوض البحر األبیض في ــاونـــوالتعالصـــــــراع

)2019نوفمبر14-13یومي(

2019نوفمبر13برنامج الیوم األول:

9.00االفتتاح الرسمي:

النشید الوطني

مراد فولدأ. كلمة السید رئیس الملتقى: 

ھیام بن فریحة.عمید الكلیة: دةكلمة السید

د رابح شریطكلمة السید رئیس الجامعة: أ.

11.00-9.30الجلسة األولى: 

محمد سلیم قاللةأ. د تحت رئاسة:

مؤسسة االنتماءاألستاذ المتدخلعنوان المداخلة

01
الصراع القیادي داخل الحلف األطلسي على 

البحر األبیض المتوسط
3جامعة الجزائرد رباحي أمینةأ.

02
غیر وتالمتوسطيللحوضالجیوبولتیكيالوزن"

حولھ"الكبرىللقوىاإلستراتیجیةالمفاھیم
عبدبوغازي.د

القادر
مستغانم جامعة

03
العالقات المتوسطیة بین فرص التعاون وعوائق 

التمایز
د. عمیري عبد 

الوھاب
بومرداسجامعة 

04
شمال "الواقعیة" في سیاسات أوروبا تجاه دول 

إفریقیا
3جامعة الجزائر د. توفیق بوقاعدة

جامعة خمیس ملیانةد. عیمور فیروز "الجریمة المنظمة العابرة للحدود وأمن المتوسط"05
11.30-11.00مناقشة عامة 

12:00-11.30استراحة قھوة 

14.00-12.00الجلسة الثانیة: 

فاطمة الزھراء فیاللي أ. د تحت رئاسة:

مؤسسة االنتماءاألستاذ المتدخلالمداخلةعنوان

01
 عالواقمعطیات:الجزائریة-األوروبیةالعالقات"

"المستقبلوآفاق
3الجزائر  جامعةمصباحد عامر.أ

02
األوروبیةلمبادراتل الجزائرياألمنياإلدراك"

الشرعیة"غیرالھجرةتجاه

مراد حجاج.د-
ة طالبوسیلةبومدین-

دكتوراه

جامعة بومرداس
تلمسان جامعة

03
 ضفتي بینالشرعیةغیرالھجرة"تحدي

"المتوسط
جیجل جامعة  فریدةحمومد.
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مستغانم جامعة  رشیدةبوجحفة.د  "ةمغاربی-األوروالعالقاتأمننة"04

05
القوىاستراتیجیات في "البحر المتوسط

الكبرى"

د. العید دحماني
طالبة فریدة روطان 
دكتوراه

جامعة األغواط
3جامعة الجزائر 

06
المعالجة األمنیة للھجرة السریة من منظور 

نموذجاFrontexأوروبي، وكالة 
3جامعة الجزائر غازلي عبد الحلیم د. 

14:00-13.30مناقشة عامة 

15.30-14.00الجلسة الثالثة: 

مختار مزراق دأ. تحت رئاسة:

مؤسسة االنتماءاألستاذ المتدخلعنوان المداخلة

01
تفعیل الترابط المفصلي بین السلم واألمن والتنمیة 

لتحقیق شراكة متوازنة بین ضفتي المتوسط
أ. د ساحل 

مخلوف
3جامعة الجزائر 

المتوسط"دولأمن على اللیبیةاألزمة"تأثیر02

أ.د مكي محمد 
السعید

مصمودي إسالم 
أمین طالب دكتوراه

المدرسة الوطنیة 
العلیا للعلوم السیاسیة

3جامعة الجزائر

03
"التحدیات األمنیة التي تواجھ منطقة البحر األبیض 

قراءة في ایتیولوجیا انكماش الدولة :المتوسط
"وتأجیج الخالفات البینیة

1جامعة باتنة فاطمة حموتھأ. 

04
شرقالغازصراع في ودورھاالثالثة"األطراف

"المتوسطاألبیضالبحر
د. حبیبة رحایبي

جامعة األمیر عبد 
القادر للعلوم 

اإلسالمیة ـ قسنطینة

05
والقوىاألمنیةالرھاناتبینالغربي"المتوسط

الفاعلة"
جامعة تیزي وزوزاوي رابحأ. 

06
رالجوالتجاذبات فضاء ةاألور ومغاربی"العالقات

المتضاربة"واالستراتیجیاتالجغرافي
2جامعة سطیف ریاض بلحناشأ.

16:00-15:30 مناقشة عامة

2019نوفمبر14برنامج الیوم الثاني:

10.30-9.00الجلسة األولى: 

مصطفى بن عبد العزیزأ.د تحت رئاسة:

مؤسسة االنتماءاألستاذ المتدخلعنوان المداخلة

01
تنمیة على وأثرھااألورومتوسطیة"الشراكة

زائرالجبینالتعاونومشاریعالتجاریةالمبادالت
األوروبي"واالتحاد

معسكر جامعة  محمدأزیادد. 

02
"األمن الطاقوي كمدخل لھندسة الصراع 

والتعاون في المتوسط"

فؤاد جدو د.
إكرام بخوش 
طالبة دكتوراه

جامعة بسكرة
جامعة بسكرة
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03
التھدیداتطبیعةوتحولالھجینة"الحروب

الحروبمنجدیدجیل:المتوسط في األمنیة
"والتھدیدات

د. صلیحة كبابي
أمیرة برحایل 
بودودة طالبة 

دكتوراه

3جامعة قسنطینة 

04
حوكمةمسار على األورومتوسطیةالشراكةأثر"

"الجزائر في الطاقویةالسیاسة

سمیركیم د. 
وھیبة كواشي
طالبة دكتوراه

  جامعة تبسة

05
جزائریة وتداعیاتھا على -الشراكة األورو

الجزائرياالقتصاد

عمیروش بن د. 
صلیحة

باللطة خدیجة 
طالبة دكتوراه

3جامعة الجزائر 

جامعة الشلفد. محمد جعبوب  "ةمغاربی-األوروالشراكةالتفاقیاتنقدیةرؤیة"06
11.00-10.30مناقشة عامة 

11.30-11.00استراحة قھوة 

13.00-11.30الثانیة: الجلسة 

شبیلة العایبأ. د تحت رئاسة:

األستاذ المتدخلعنوان المداخلة
مؤسسة 
االنتماء

01
التھدیدات األمنیة الجدیدة في البحر المتوسط وتأثیراھا 

على األمن الوطني الجزائري
أ.د فول مراد 

جامعة 
3الجزائر 

02
بلدانبینالثقافيالتبادلسیاساتوآفاق"واقع

"المتوسط
بناألمیند. محمد

عودة

المركز
الجامعي
تمنراست

03
مناأل على وتأثیرھاالمتوسط في األمنیة"الدینامیات

الجزائري"القومي

ركاشجھیدةد. 
قسایسیةإلیاس
دكتوراهطالب

الشلف جامعة
البلیدة جامعة

2

04
االعتبارردمن:الجزائريلألمنالمتوسطيالبعد"

المبادرات في المشاركةإلىالمتوسطي للماضي
األمنیة"

جمیلةالقعد. 
رباببولمشاور

دكتوراهطالبة

 جامعة
3قسنطینة
 جامعة
3قسنطینة

05
دور المقاربة األمنیة الجزائریة في تعزیز أمن 

المتوسط
د. بیسان مصطفى 

موسى
جامعة 
3الجزائر 

13.30-13.00مناقشة عامة 
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15.00-13.30الثالثة: الجلسة 

عبد العزیز جرادتحت رئاسة: أ. د. 

عنوان المداخلة
األستاذ 
المتدخل

مؤسسة 
االنتماء

01
:االقتصاديالمجال في جزائریة-األوروالشراكة"

"والمستقبلیةالراھنةوالتحدیاتالمتغیرات
داودي أحمد.د

جامعة الجزائر 
3

02
األوروبي الواقع االتحادالعالقات التجاریة الجزائریة مع 
والتحدیات

د. عبد المالك 
مھلل

جامعة الجزائر 
3

د. لیلى مداني"المتوسطاألبیضالبحرمنطقة في البیئیةالقضایا"03
 جامعة

بومرداس

04
البعد األمني في السیاسة الخارجیة الجزائریة: األمن في 

المتوسط
د. حطاب عبد 

المالك
جامعة خمیس 

ملیانة

05
الحوض المتوسطي في إدراكات االتحاد األوروبي، 

مقاربة في توزیع القیم والمعاییر
  جامعة عنابةد. خمیس جدید

16.00-15.00مناقشة عامة 
قراءة التوصیات واإلعالن عن االختتام الرسمي للملتقى

تسلیم الشھادات

الورشـــــــــــات

2019نوفمبر13ورشات الیوم األول:

12.00-10.30األولى: الورشة 

د. شیباني فاتحتحت رئاسة:

المتدخللقب واسمعنوان المداخلة
مؤسسة 
االنتماء

01
في منطقة األمنعلى  اإلقلیمیةاثر المتغیرات "

المتوسط "
. بو عبد اللھ د

سمیر 
جامعة 
3الجزائر 

المتوسط"األبیضللبحرالجیوسیاسیة"األھمیة02
سمیةھنيحاج

دكتوراهطالبة
 جامعة
3الجزائر

03
التعاون األورومتوسطي ضمن عالقات"تطور

الكبرى"المتوسطیةالمبادرات
مالكنبیلي
دكتوراهطالبة

 جامعة
3الجزائر

"-مشروعبرشلونة–"الشراكةاألورومتوسطیة04
شطیبي يعل

دكتوراهطالب
 جامعة
3الجزائر

05
ولدبینالحدودوتسییرالوطنيالدفاع في "التعاون

المتوسط"األبیضالبحر
إسحاقغزالي
دكتوراهطالب

 جامعة
3الجزائر

صدیقيرفیقالبیئي"الخطرلمواجھةاألورومتوسطي"التعاون06
تیزي جامعة

وزو

07
المنطقة في المباشراألجنبياالستثمار"محددات

المغاربیة"
حالبنسیمة
دكتوراهطالبة

 جامعة
3الجزائر

ثقافیة"بمقاربةالمتوسطي"التعاون08
طایةأنیس
دكتوراهطالب

 جامعة
3الجزائر
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   مناقشة عامة
مقترح توصیاتوإعداد

12.00-10.30الورشة الثانیة: 

تیغزة الزھرةد. تحت رئاسة:

عنوان المداخلة
لقب واسم
المتدخل

مؤسسة 
االنتماء

"المتوسطشرقالغاز على والتعاونالصراع"جدلیة01
حمزةدھمجا

دكتوراهطالب
الجزائر جامعة

3

02
المتوسطالبحرمنطقة في الكبرىالقوى"تنافس

الدولي"النظامبنیة على وتداعیاتھ
أمال خلفاوي

دكتوراهطالبة
الجزائر جامعة

3

03
 يف الطبیعيالغاز على للصراعالجیوسیاسي"البعد

المتوسط"األبیضالبحرشرق
نوالدمان
دكتوراهطالبة

 جامعة
بومرداس

04
شرقمنطقةتجاهالروسیةالخارجیةالسیاسة"

ویاتاألول:بوتینفالدیمیرالرئیسعھد في المتوسط
"السیاسیةالتآوالماإلستراتیجیة

أبوحنیفةالوالید
دكتوراهطالب

الجزائر جامعة
3

05
ىالقواستراتیجیات في المتوسطاألبیض"البحر

"اإلقلیمیة
أیمن بلجیاللي

طالب دكتوراه
جامعة الجزائر 

3

06
ظل يف المتوسطاألبیضالبحر في الصینیة"السیاسة

"األقطابمتعددعالم
أمیرةقوادريبوزار

طالبة دكتوراه
الجزائر جامعة

3

"طالمتوسشرقمنطقة في الغاز على الدوليالتنافس"07
مسعود حبشي
دكتوراهطالب

جیجل جامعة

08
األبعاد:المتوسطشرقحوض في الروسي"الوجود

“والرھانات
حدادأسماءد.

الجزائر جامعة
3

   مناقشة عامة
مقترح توصیاتوإعداد

2019نوفمبر14ورشات الیوم الثاني:

12.00-10.30الورشة األولى: 

د. محمد شریف فتحيتحت رئاسة:

عنوان المداخلة
لقب واسم
المتدخل

مؤسسة االنتماء

01
:الجزائر في لألفارقةالشرعیةغیرالھجرة"ظاھرة

"واآلثاراألسباب في دراسة
أوبعیشھجیرة
دكتوراهطالبة

الوطنیةالمدرسة
للعلومالعلیا

السیاسیة

02
االتفاقیات على الشرعیةغیرالھجرةظاھرة"تأثیر

"مغاربیة-األورو
مرزوقریمھ
دكتوراهطالبة

3الجزائر جامعة

03
سوریا  في الحربجّراءالالجئین مسألة "تداعیات

"المتوسط في األمن على
محمدبھلول

طالب دكتوراه

الوطنیةالمدرسة
للعلومالعلیا

السیاسیة
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04
"دینامیكیة ظاھرة تحالف اإلرھاب الدولي 

رب المتوسط: والتنظیمات اإلجرامیة في منطقة غ
سیاسیة"-مقاربة جیو

مختاري إیمان 
طالبة دكتوراه

المدرسة الوطنیة 
العلیا للعلوم 

السیاسیة

05
-یالیبمغاربیةاألوروالعالقات على الھجرة"تأثیر

"إیطالیا

فاطمةشریط
الزھراء

دكتوراهطالبة

الجزائر جامعة
3

06
"L’Impact des Facteurs géopolitiques

contemporains sur les relations
Euromaghrébines"

رمدومسمیة
دكتوراهطالبة

الجزائر جامعة
3

07
المتوسط: غرب في والعالقاتاألمننة"خطابات

"الدیموقراطیةأمنأماألمندیموقراطیة

 ساميبونیف 
محمد

دكتوراهطالب

الجزائر جامعة
3

   مناقشة عامة 
مقترح توصیاتوإعداد

12.00-10.30الورشة الثانیة: 

د. بقدي فاطمةتحت رئاسة:

عنوان المداخلة
لقب واسم 

المتدخل
مؤسسة 
االنتماء

01
 في األطلسيوالحلفالجزائربیناألمني"التعاون

األمنتعزیز في ودورهالمتوسطيالحوارإطار
الجزائري"الوطني

أمینمحمدسویعد
دكتوراهطالب

الجزائر جامعة
3

02
األزمة مع الجزائريالدبلوماسيالتعاطي"طبیعة

"-ملیةالعوالمحاذیرالنظریةالتعقیداتبین–اللیبیة
ھانيأوناھي

دكتوراهطالب
بجایة جامعة

03
االكتشافاتظل في الجزائريالطاقةسوق"مستقبل

"المتوسطشرق في الغازیة
عبو عزالدین

دكتوراهطالب
الجزائر جامعة

3

04
الغربيالجزء في األمریكيالفرنسيالتنافس"

"المتوسطاألبیضالبحرلحوض
سماعیلجوھرة

طالبة دكتوراه
الجزائر جامعة

3

05
الدولبینالمتجددةالطاقاتمجال في "التعاون

"المتوسطیة
ھادي سھیلة
دكتوراهطالبة

بسكرة جامعة

06

 في المتوسطیةالمنطقة في" التواصلياألمن""دور
الجزائريللدورقراءةاألمنیةالمتوسطھویةإرساء

التھدیداتومواجھةالمتوسطيالتعاونتعزیز في
"المنطقة في الجدیدةاألمنیة

ضربانمریم
دكتوراهطالبة

الجزائر جامعة
3

   مناقشة عامة
مقترح توصیاتوإعداد
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