
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3جامعة الجزائر   
علام والإتصال  كلية علوم الإ 

علامقسم علوم ال إ   
 ينظم 

 الملتقى الوطني 

 إدارة الهوية الرقمية
 وإشكاالت السمعة والخصوصية واالخرتاق 

 0200ديسمرب  02الثالثاء 

 الهيئة الرشفية للملتىق

 

 ألوىل الورشة ا
                                            أ.د راضية نب جاوحدو  : ورشةرئيس ال

 د.حفيظة محلب المقرر)ة(: 

يت وعائق الحضور الهويايت المرشعن للفاعل المؤسسا
 الهابيتوس االفرتايض. قراءة مقارباتية يف االنبناء.

 
 : 

  مخاطر االستخدامالهوية الرقمية، الفرص و

 جامعة عنابة. /خلفاوي شمس /  الويزة حدة
  

 .3جامعة الجزائر  /خاليفية نعيمة  /  بدري نصرية

بتكارية يف مجال حماية الهوية الحلول الرقمية اال
 . 19لخصوصية و األمن السيبرياين أثناء كوفيد او

 قالمة 1945ماي  8جامعة / أمينة نب زرارة
 جامعة البويرة /أعراب فطيمة 
 الورشة الثانية   

 صرية سحنون ند. : ورشةال ةرئيس

  محمد لعالمة د.  :المقرر

  : 
 التعدي عىل الخصوصية و تحديات األمن المعلومايت.

 جامعة بسكرة.  /دليلة خنيش
 

 جامعة الوادي. /خنشسعاد 
  

 .3جامعة الجزائر  / زليخة بوخنفر

 مسألة الهوية يف عالم متصل افرتاضيا.
 جامعة زيان عاشور )الجلفة(. /نب ورقلة نادية

 

دراسة وصفية 
  تحليلية لربنامج "بيغاسوس"

 .3مريم نباش/ سعاد بولقرون/ جامعة الجزائر 
  

 
 

 للملتىق لجنة العلميةال

 

 للملتىقلجنة التنظميية ال

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةــتاحيـتـة االفـجلسـال
 9:32  -  12:22  

 ولــ  األالعلمية ة ـجلسـال
12:22  -  10:22 

 أ.د أحمد فالق  رئيس الجلسة:

 د. أمال مرياد : ةالمقرر

  . 

 .(رششال) األكاديمية العسكرية
 : 

بناء الهوية االفرتاضية لدى الشباب يف ظل البيئة الرقمية. 
 .جامعة مستغانم /أسمهان كسريةد. 

  

 .3جامعة الجزائر  /بومخيلة خالد 
 

الذات النسوية عىل مواقع التواصل االجتمايع "سايبوغ ما 
 بعد الحداثة".

 (.3لييل مصلوب )جامعة الجزائر  
 

 

 خديجة كرجاين جامعة محمد خيرض بسكرة.

: الرهانات توظيف األفاتار كهوية يف الفضاءات الرقمية
  والتحديات

 نقـــــــاش          

 ثانية  الالعلمية ة ـجلسـال
13:22  -  15:32 

 أ. د نصرية تامي رئيس الجلسة: 
  د. بلقاسم عثمان  :المقرر

توظيف امرباطوريات الويب لبيانات المستخدمني 
 وإشكالية الخصوصية.

بناء الهوية االفرتاضية مع قضايا الخصوصية المعلوماتية 
يف ضوء سياسة شبكات التواصل االجتمايع.

 
 

الصورة وبناء الهوية الرقمية بني الحقيقة والوهم يف 
 العوالم الموازية.

األمن المعلومايت واخرتاق خصوصية المؤسسات 
 االقتصادية.

 
 

. 
 .0جامعة فرحات عباس سطيف  /الله قبور هبة 
 .0جامعة فرحات عباس سطيف  / سالم أشواق 

   

 .3جامعة الجزائر  /جودي المية
 نقـــــــاش       

 الختاميةة ـجلسـال


