
 

 

 

 

 

 

 

 

 هُئاث امللخلى الذولي

 د أدرجرفور نور الدين مدير جامعة أدرار.أ:     الرئيس الشرفي لمممتقى
 مدياني محمد عميد كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير جامعة أدرار. د:              رئيس الممتقى

 بن الدين أمحمد مدير مخبر التكامل الجزائري االفريقي. المشرف العام لمممتقى      أ د
 بن العرية محمد رئيس قسم العموم التجارية.                             د
 جامعة أدرار  الجزائر- حدادي عبد الغني        .رئيس المجنة العممية       د
 جامعة أدرار  الجزائر- قويدري عبد الرحمان    . رئيس المجنة التنظيمية     د
 جامعة أدرار  الجزائر- بن زيدي عبد المطيف      . المنسق العام لمممتقى     د
 جامعة أدرار  الجزائر- ولد باحمو سمير          . مقرر الممتقى            د

برنامج فعاليات الممتقى الدولي 
 

 التوقيت

مشاظُم افخخاح امللخلى جىىن مً الغشفت ألاولى  باظخخذام جلىُت الخداضش عً بعذ  

google meet 

8:30 

إلى 

9:00 

 قراءة آًات مً القرءان الكريم

 اليشيد الوطني

حدادي عبد الغني . كلمة رئيس اللجىة العلمية للملتقى الدولي         د

 مدًاوي محمد. كلمة السيد عميد كلية العلوم الاقتصادًة والتجارية وعلوم التسيير  د

 د بً الدًً أمحمد.كلمة السيد مدًر املخبر  التكامل الاقتصادي الجزائري إلافريقي أ

أدجرفور هور الدًً إلعالن عً افتتاح امللتقى الدولي .  د. كلمة السيد مدًر الجامعة أ
 

 

 

ت الذًملشاظُت الؽعبُت  الجمهىسٍت الجضائٍش

 وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي

ؤدساس - ؤخمذ دساًتحـــامعــــــــــــت

ت وعلىم الدعُير  ولُت العلىم الاكخفادًت، الخجاٍس

ت كعم  العلىم الخجاٍس

بالخعاون مع مخبر الخيامل الاكخفادي الجضائشي 

لي  ألافٍش

People's Democratic Republic of Algeria 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

University of Ahmed Draia –Adrar 

Faculty of Economics, Commercial and Management 

Sciences 

In Coordination With The Laboratory of Afro-

Algerian Economic Integration – University of Adrar 

بِىاس"امللخلى  بشهامج  ٌ " الٍى : الذولي خى

 فً ظل االقتصاد الرقمً حضانة المؤسسات الناشئة

قراءة فً الفرص والتحدٌات  
  2021 أبرٌل 10ٌوم السبت 



 

 

 

الغرفة األولى 
 (1):         رمز الجلسة11:30 إلى 09:00د بن الدٌن أمحمد       من .أ: رئٌس الجلسة األولى

  حغشرس  هىاسي  1-1
ً
خبير اكخفادي وبشملاوي ظابم عضى لجىت املالُت وامليزاهُت باملجلغ الؽعب  الىظن  ظابلا

بً الذًً ؤمدمذ  1-2

جىوسس  ؤظمهان 
املاظعاث الفغيرة واملخىظعت في الجضائش والخىحه هدى بداسة 

املعشفت 

حامعت ؤدساس 

هشم ظالم عبذ الشئوف  1-3

ظالم 
جدذًاث وآفاق خضاهت املاظعاث الىاؼئت والاكخفاد الشكمى فى 

 الجضائش

حامعت عين ؼمغ مفش  

 ظالب خعين ظهام .1 1-4

 مدمذ ٌعلىب .2
ج  للماظعاث الىاؼئت في الجضائشإلاظاس املفاهُمي   ٍش حامعت  ب بىعٍش

حامعت مععىش 

ض الؽمٌى فاسط حعفشي  . د .3 1-5  املاظعاث الىاؼئت في الخىىىلىحُا املالُت ودوسها في حعٍض

املالي 

ألاوادمُت العاملُت للبدىر 

ا  الؽشعُت ماليًز

ـالخي ظلمى  1-6

علىي فاظمت الضهشاء 
ت في دعم ومشافلت  دساظت واكع خاضىاث ألاعماٌ الخىوعُت والجضائٍش

املاظعاث الىاؼئت 

حامعت بىمشداط 

دبـاح مدمذ  بـــاؼــا هـجــــاة 1-7

 سضا
ل املاظعاث الىاؼئت مً خالٌ  ل الجماعي هألُت مبخىشة لخمٍى الخمٍى

ل الجماعي   -ؤهمىرحاTwiizaمىفت –مىفاث الخمٍى

 حامعت مدمذ خُضش بعىشة

م  1-8 بً حُمت مٍش

بً حُمت هفيرة 

 بً ًخي خىلت

لاملاظعاث الىاؼئت في الجضائش حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس   بين بؼيالُت الخىمُت والخمٍى

بىدخُل مدمذ ألامين  1-9

 عشباوي خالذ
ض اداء املاظعاث الىاؼئت  الحاضىاث الؽبىُت ودوسها في حعٍض

 

حامعت بؽاس 

 مخخاسي صهشة 1-10

 مخخاسي سصٍلت

ل املاظعاث الىاؼئت خالت  الاظدثماس الجشيء هألُت معخدذزت لخمٍى

 "اململىت العشبُت الععىدًت"

 3حامعت الجضائش 

ض ؤصهش  1-11 بىعٍض

بً ًبا مدمذ 

رس  بؽير  وظُلت 

ش املاظعاث الىاؼئت  خاضىاث ألاعماٌ هإلُت لذعم وجعٍى

دساظت خالت مؽخلت ؤدساس 

 حامعت ؤدساس

ـافي بىبىش  1-12

اوي جىفُم  ٍص

حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس خاضىاث ألاعماٌ ملاسباث وججاسب عاملُت 

حامعت بؽاس 

صبير عُاػ  1-13

آمىت بىمعضة 
خاضىاث ألاعماٌ الخىىىلىحُت ودوسها في دعم املاظعاث الىاؼئت 

Startups - كشاءة في الخجشبت الفِىُت مع بؼاسة لحالت الجضائش

حامعت ؤم البىاقي العشبي بً 

 مهُذي

 بهُاوي سضا 1-14

بىعالكت عض الذًً 
ل ودعم املاظعاث الىاؼئت حامعت البىٍشة  ؤهمُت سؤط املاٌ املخاظش في جمٍى

 03حامعت الجضائش 

مناقشة عامة 



 (2):         رمز الجلسة14:00 إلى 11:30د طروبٌا ندٌر     من : رئٌس الجلسة الثانٌة 
هفيرة ساحف   2-1

بً كىفت نهاٌ 

Contribution des PME à la création d’emplois dans l’économie 

Française 

 املشهض الجامعي جِباصة

2-2 BOUHMIDI 

Souhila 

FEKIR Hamza 

Financement des start-ups en Algérie : quels dispositifs au profit des 

jeunes entrepreneurs ? 

 02حامعت وهشان 

 مدمذ بً ؤخمذ

2-3 SENAI Asmaa 

FEKIR Hamza 

Le financement des entreprises féminines en Algérie par les 

mécanismes de soutien du gouvernement (CNAC-ANADE-ANGEM) 

 مدمذ بً 02حامعت وهشان 

 ؤخمذ

ظشوبُا هذًش  2-4

العشابي مفعفى 

لُت للؽشواث الىاؼئت  ض الفشؿ الخمٍى حامعت ؤخمذ دساًت   ؤدساس ساط املاٌ املخاظش ودوسه في حعٍض

حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس 

بىصاهت ؤًمً  2-5

خمذوػ وفاء 

بُت هداضىت البخياساث ؼشواث الخىىىلىحُا املالُت  جعبُم البِئاث الشكابُت الخجٍش

 خالت الذٌو العشبُت- الىاؼئت 

 عىابت- حامعت باجي مخخاس

دوس خاضىاث ألاعماٌ في جدلُم هجاح املاظعاث الىاؼئت الشكمُت صعُم ظىمُت  2-6

 ججاسب دولُت

حامعت باجي مخخاس عىابت 

ل الجماعي ظالم ـالح  2-7 ل املاظعاث الىاؼئت (الخعاووي)دوس مىفاث الخمٍى كشاءة في -  في جمٍى

ل الجماعي الشائذة همىرحا  بعض مىفاث الخمٍى

سس   حامعت ؤخمذ بً ًخي الىوؽَش

 والًت جِعمعُلذ– 

ل املاظعاث الىاؼئتظاسة بىظِغ  2-8 ججاسب سائذة -  سؤط املاٌ املخاظش آلُت معخدذزت لخمٍى

ودسوط معخفادة 

البىٍشة - آهلي مدىذ ؤولحاج 

مععىد بىعبذ هللا  2-9

 بً دابت هماٌ 

 خُضاوي وعُم 

حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس إلاظاس اللاهىوي ملىذ عالمت خاضىت ؤعماٌ 

 

ل املاظعاث الىاؼئت في ظل الاكخفاد الشكمي وعُمت كشهان  2-10  بىمشداط-حامعت امدمذ بىكشةالعبل املثلى لخمٍى

بــــاوي فخخي  2-11

مدمىدي ؤخمذ 

فعالُت خاضىاث ألاعماٌ في جدلُم الخىمُت الاكخفادًت مً خالٌ دعم 

 – املاظعاث الفغيرة واملخىظعت 
ً
الخجشبت إلاماساجُت ؤهمىرحا

املشهض الجامعي جِعمعُلذ 

واهي فعُمت  2-12

خماد فشدي 

حامعت كاـذي مشباح وسكلت - ججاسب عاملُت سائذة-  في الفين الؽشواث الىاؼئت

 املشهض الجامعي جىذوف  

حىدي خمضة  2-13

بً عبذ الشخمان 

خمضة 

 حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس واكع معاهمت خضاهت املاظعاث الىاؼئت في الشفع مً معخىي الابذاع 

بلبالي عبذ الشخُم  2-14

بً دًبت ًمُىت 

م الشكمي ودوسه في جشوٍج مىخجاث املاظعاث الىاؼئت بالجضائش  حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس  الدعٍى

مناقشة عامة 

 

( 3):         رمز الجلسة16:30 إلى 14:00    من حدادي عبد الغنً.د: رئٌس الجلسة الثالثة
خذادي عبذ الغن   3-1

ذي عبذ اللعُف  بً ٍص

بشووي عبذ الشخمان 

حامعت ؤدساس واكع وجدذًاث اكخفاد املعشفت واملاظعاث الىاؼئت في الجضائش  

غ ؤميرة  3-2 علٍى

 فشعىن امدمذ
ل املاظعاث الىاؼئت19-جإزير ؤصمت هىفُذ حامعت خمِغ ملُاهت   على جمٍى

جلمعاوي خىان  3-3

  مىظىوي خبِبت                     

بىسَؾ هىسٍت 

 ججاسب الىظً العشبي الشائذة في مجاٌ بكامت خاضىاث الاعماٌ

خاضىت اهماء همىرحا -

جلمعان -حامعت ؤبى بىش بللاًذ 

جـاث  3-4 حامعت ظىظت، جىوغ  20/2018دعم املاظعاث الىاؼئت في جىوغ وفم كاهىن ظعُـذ فٍش

واؼا ظامُت  3-5

هىاس جىسٍت 
ــع الىــاؼئــت  خــاضىـــاث الاعــمـاٌ ودوسهــا في دعــم ومـــشافــلــت الــمؽاَس

ت –  عشض جخجاسب بعض الذٌو مع إلاؼاسة بلى الخجشبت الجضائٍش

حامعت ؤبى بىش بللاًذ  جلمعان 



 

 الغرفة الثانٌة 
 (4):       رمز الجلسة11:30 إلى 09:00د بوعزة عبد القادر،  من .أ: رئٌس الجلسة الثالثة

 ؼِباوي عض الذًً معدؽاس مىىن في مجاٌ امللاوالجُت واملاظعاث الىاؼئت  4-1

4-2 Khadidja BENOUAR Economie numérique : Analyse des défis du lancement 

d’une plateforme digitale 

 جىوغ - حامعت املىاس 

جىهفير ببشاهُم  4-3

بىؼيخىف مفعفى 
 ألخيام املشظىم الخىفُزي 

ً
آلُاث دعم املاظعاث الىاؼئت ظبلا

20-254 

ؤدساس -حامعت ؤخمذ دساًت

كلىػ عبذ هللا  4-4

بظماعُل مبرووي 
ش املاظعاث لُت في دعم وجعٍى  معاهمت الفُغ الخمٍى

الىاؼئت في الجضائش 

حامعت ظُذي بلعباط 

العاًب فىصٍت  4-5

خلُل ظُاس 
ل الجماعي للماظعاث الىاؼئت ؤفاق  اظتراجُجُاث الخمٍى

وجدذًاث 

حامعت كعىعُىت 

حامعت  معخغاهم  مشاهض الدعهُل ودوسها في جىمُت وبهجاح املاظعاث الىاؼئتمجبر فاجدت  4-6

ظعُذ بً ؤخمذ  4-7

مدمذ بىظىبت 

ل معخدذزت للماظعاث الىاؼئت في  ماظعاث سؤط ماٌ املخاظش هفُغت جمٍى

ت الععىدًت لالظدثماس- الجضائش  ASICOMمثاٌ الؽشهت الجضائٍش

حامعت عين جمىؼيذ 

بلحاج  بىؼعُب 

 بىعضة عبذ اللادس .4 4-8

مدمذاجن  ؼهشصاد  .5
الحضاهت الشكمُت هألُت خذًثت لذعم خىهمت الؽشواث العائلُت 

الىاؼئت واظخذامتها 

ؤدساس -حامعت ؤخمذ دساًت

فُلي مدمذ  3-6 عي لحاضىاث الاعماٌ في الجضائش حٍش ؤدساس – حامعت ؤخمذ دساًت الاظاس الدؽَش

بشاهُم فاظمت  3-7

ت  بالفالح خٍش
ل املاظعاث الىاؼئت  الخجشبت – سؤط املاٌ املخاظش هبذًل لخمٍى

ىُت  ؤهمىرحا ألامٍش

  حامعت خمِغ ملُاهت

ولذ باخمى ظمير   3-8

خىُن  ؤم الخير 

مدمىدي خعين 

ع املاظعاث الىاؼئت   ؤدساس – حامعت ؤخمذ دساًت معىكاث دساظت حذوي مؽاَس

الذًً  بشباس هىس  3-9

 لىدل ألامين  

خاج علي هىسة 

شاملاظعاث الىاؼئت  وجفعُل الخىمُت  دوس الخإمين الخيافلي في جعٍى

الاكخفادًت 

 

جُاسث   –حامعت ابً خلذون 

مععىش  حامعت مفعفى اظعىبىلي 

 معشاحي خىلت 3-10

ىػ هىس الهذي  دٍس
ش املاظعاث الىاؼئت   2البلُذة _حامعت لىهِسس  علي خاضىت  كعش لألعماٌ همىرحا في دعم وجعٍى

علبت هفيرة  3-11

كعىسي بهفاف 
م سؤط ماٌ املخاظش دساظت  ل املاظعت الىاؼئتعً ظٍش ظُاظت جمٍى

- Sofinance- خالتؼشهت

حلمعت مدمذ خُضش بعىشة 

مشاح ظامُت  3-12

ىاث ظمُت  عٍى

ل  دوس الىوالت الىظىُت لذعم وجىمُت امللاوالجُت في دعم وجمٍى

 املاظعاث املفغشة والىاؼئت بالجضائش

حامعت ًخي فاسط باملذًت 

مىلىدي عبذ الغن   3-13

ًدُاوي عبذ اللادس 

معاهمت الابخياس في الخىىىلىحُا املالُت للماظعاث الىاؼئت في دعم 

كشاءة في همارج خاضىاث - الاكخفاد الشكمي و جدلُم جىمُت معخذامت   

 - املالُت للماظعاث الىاؼئتومعشعاث الابخياس في الخىىىلىحُا

ؤدساس -حامعت ؤخمذ دساًت

ضي ؤخمذ عياؼت  3-14 عٍض

بىؼشي عبذ الغن   

بلبالي عبذ العالم 

دوس الىوالت الىظىُت لتركُت الخجاسحت الخاسحُت في جإهُل ـادساث 

املاظعاث الىاؼئت 

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

مناقشة عامة 



يب  4-9 ظُذ ؤعمش ٍص

ؼيُن  سؼُذ 
واكع إلاكخفاد الشكمي واملاظعاث الىاؼئت في الجضائش 

 

حامعت ؤخمذ دساًت   ؤدساس 

4-10 . SAIDI Halima 

. BOUYACOUB Brahim 

KACI Nadjat 

ججشبت : آفاق الخىظع آفاق الخىظع الذولي للؽشواث الىاؼئت

 الذٌو الىاؼئت

 

Université d’Oran 2 

Mohamed Ben Ahmed 

مععىدي عبذ الشئوف  4-11

هؽماوي هماٌ 
ؤزش الخدٌى هدى الاكخفاد الشكمي في جشكُت وؽاظاث املاظعاث 

ً بالجضائش - الىاؼئت خالت كعاع الخىٍى

 حامعت مععىش

غىالي مدمـذ  4-12

عاسي ؤخالم  ٍص

الخإـُل العلمي والىظشي لإلكخفاد الشكمي وؤظغ 

الخدٌى هدىه 

 3حامعت الجضائش 

 حامعت جِعمعُلذ

لخذًمي عبذالحمُذ  4-13

مععىدي عبذ الحمُذ 

مىرسى عبذ اللادس 

ل ل املاظعاث إلاظالمي الخمٍى  هعبُل ملىاحهت مؽيلت جمٍى

الىاؼئت 

 حامعت ادساس

 مُمىوي بللاظم 4-14

 لهبُل بىحمعت

  فىدوا مدمذ

ججشبت خاضىاث ألاعماٌ في دعم وجشكُت املاظعاث الىاؼئت 

ججاسب دولُت مع إلاؼاسة لحالت الجضائش "

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

 حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس

ل املاظعاث الفغيرة واملخىظعت  هاحمي حمعت 4-15 حامعتؤخمذ دساًت ؤدساس الفُغ إلاظالمُت لخمٍى

مناقشة عامة 
 

( 5):     رمز الجلسة14:00 إلى 11:30  من ،  عبد الغنًرئٌس الجلسة الثانٌة  بوشرى
خذادي عبذ اللعُف  5-1

ت مدمذ  بً العٍش

بً عبذ الشخمان مدمذ 

ش خاضىاث  البيُت الخدخُت للخىىىلىحُاث الشكمُت ودوسها في جعٍى

ألاعماٌ في الجضائش 

حامعت جمنراظذ  

 حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس 

حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس 

ل املاظعاث الىاؼئت و الفغيرة واملخىظعت في كذوس فعُمت صهشة  5-2 آلُاث جمٍى

دساظت خالت ـُغ –الجضائش و دوس خاضىاث ألاعماٌ في مشافلتها 

ل ووالت   CNAC و  ANSEJجمٍى

 حامعت  الؽلف

بللعما ؤظماء  5-3

 ظُذ اعمش صهشة

م  مععىدي عبذ الىٍش

 ؤخمذ دساًت ؤدساس حامعتآلُاث دعم وخضاهت املاظعاث الىاؼئت في الجضائش 

ماليي مدمذ  5-4

ىةؤمُىت  بىدٍس
ؤهمُت امليزة الخىافعُت لذي املاظعاث الىاؼئتمع الاؼاسة الى 

". ظلغ العشب " املاظعتالىاؼئت ججشبت

حامعت بؽاس 

حامعت بىمشداط 

مخخاسي بشاهُم  5-5

مدمذ ٌعلىب 
جلُُم كذساث خاضىاث ألاعماٌ على اخخضان املاظعاث 

دساظت خالت خاضىاث ألاعماٌ حامعت مععىش "  الىاؼئت

حامعت  مععىش 

م  5-6 خىوي عبذالىٍش ٍص

بذًاس اخمذ 
خاضىاث الاعماٌ ودوسها في دعم املاظعاث الفغيرة 

واملخىظعت ججاسب دولُت 

حامعت اخمذ صباهت غليزان 

خعاب مدمذلـمين  5-7

هذلت بلُاط 
خُاس جبن  خاضىاث ألاعماٌ عملُاث بداسة املعشفت هألُت لذعم 

همى املاظعاث الىاؼئت 

- حامعت عماس زلُجي 

 ألاغــــــىاط

ظعُذ ؤخعً  5-8

كفشي عادٌ 

 

دوس خاضىاث ألاعماٌ في دعم ظلعلت اللُمت للؽشواث الىاؼئت 

خالت ظلعلت اللُمت إلهخاج اللهىة -لخدلُم الخىمُت املعخذامت 

لُا  في ؼشق بفٍش

حامعت عبذ الحمُذ مهشي 

ان عاؼىس، الجلفت  حامعت ٍص

ظعاد ًدُاوي  5-9

ععالي عمش 
دوس خاضىاث ألاعماٌ في دعم وجىمُت املاظعاث الىاؼئت في 

في الجضائش  البِئت الشكمُت 

حامعت مفعفى اظعمبىلي 

 مععىش



بً عذة  ظمُت  5-10

كذاسي ؤخمذ 
دوس خاضىاث ألاعماٌ في دعم ومشافلت املاظعاث الىاؼئت 

عشض ججاسب بعض الذٌو -

حامعت حُاللي الُابغ ظُذي 

بالعباط 

م  5-11 املىمً عبذ الىٍش

مععا هللا مدمذ 
الىاؼئت  املاظعاث لذعم هألُت ألاعماٌ الخلىُت خاضىاث

ت بالجضائش  الابخياٍس

 حامعت  ؤدساس

 دخى مدمذ  5-12

 ؼاكىس ظميرة

بذسان دلُلت 

ل إلاظالمي للماظعاث الىاؼئت في الجضائش  خالت – الخمٍى

- مفشف العالم

حامعت ؤدساس 

حامعت مععىش 

حامعت ألاغىاط 

ملىي ؤمُىت  5-13

ظلُماوي مىيرة 
حامعت الؽارلي بً حذًذ عشض ججاسب – ؤظباب فؽل املاظعاث الىاؼئت 

العاسف 

 حامعت باجي مخخاس عىابت

عىماسي عائؽت  5-14

بً الؽٍشف مبروهت 
دوس مؽاجل ومشاهض الدعهُل املاظعاث الىاؼئت في جشكُت 

املاظعت الفغيرة واملخىظعت 

ؤدساس -حامعت ؤخمذ دساًت

مناقشة عامة 
 

 (6):         رمز الجلسة16:30 إلى 14:00    من  بروكً عبد الرحمان. د: رئٌس الجلسة الثالثة
فشخاث حمُلت  6-1

صاًشي بللاظم 

اؼيالُت جمىٍل املاظعاث الىاؼئت في الجضائش وؤلُاث دعمها 

 هىمىرج" ؤووعاج، هىان وؤوهجام" الحىىمي 

 مدمذ بً 02حامعت وهشان 

ؤخمذ 

ذي  6-2 حامعت ظىظت جىوغ إلاظاس اللاهىوي للخمىٍل الدؽاسوي الشكمي في جىوغ ظامُت هٍى

املاظعاث الىاؼئت في البِئت " خاضىت"الاظاس اللاهىوي ملىذ عالمت بً ًخي ؼاسف  6-3

 254-20الشكمُت وفلا للمشظىم الخىفُزي سكم 

 حامعت ابً خلذون جُاسث

البذائل الخمىٍلُت لذعم املاظعاث الىاؼئت في الجضائش بين الىاكع ساضُت هشوػ  6-4

واملإمٌى 

 حامعت كاـذي مشباح وسكلت

بعت ظامي  6-5

صخشاوي ؤظماء 

ت هىمىرج سائذ في مجاٌ بكامت : وسكت بدثُت بعىىان الخجشبت اللعٍش

في ظل الاكخفاد الشكمي  (الشكمُت)خاضىاث ألاعماٌ الافتراضُت 

حامعت غشداًت 

 3حامعت الجضائش 

الخذابير والخدفيزاث الجبائُت والخمىٍلُت للماظعاث الىاؼئت في مشاد مفعفى  6-6

الجضائش مع إلاؼاسة الى مؽشوع ـىذوق جمىٍل املاظعاث الىاؼئت 

حامعت عماس  زلُجي ألاغىاط 

بً دساوي سؼُذة  6-7

دوػ لُلى 

حامعت جلمعان الخمىٍل إلاظالمي للماظعاث الىاؼئت في الجضائش 

 حامعت جلمعان

ادي للماظعاث الىاؼئت عبذ الىهاب صخشي  6-8  حامعت باجي مخخاس عىابتالخمىٍل الجماعي واظلىب الٍش

سابذ بىعشاب  6-9

يب مىفىسي  ٍص

الخمىٍل الجماعي هألُت خذًثت لخمىٍل املاظعاث الىاؼئت 

 مع إلاؼاسة بلى بعض الىمارج الىاجحت في العالم العشبي

 3حامعت الجضائش 

 3حامعت الجضائش 

بً وسٍذة خمضة  6-10

العُاشس  صسصاس 

: الثلافت امللاوالجُت ودوسها في خلم املاظعاث الىاؼئت بالجضائش

ؼشهت ٌعير همىرحا 

 املشهض الجامعي مُلت

  ظىُىذة1955 ؤوث 20حامعت 

م  6-11 بً مفعفى ٍس

بً عُاد مدمذ ظمير 

حامعت جلمعان - العىق الثاهُت ؤهمىرحا–للماظعاث الىاؼئت الفُغ الخمىٍلُت 

حامعت الجُاللي لُابغ ط 

 بلعباط

فاظمت بىذي  6-12

ملُىت بىذي 

مخعلباث هجاح املاظعاث الىاؼئت في الحفٌى على الخمىٍل غير 

البىيي 

 بجامعت خمِغ ملُاهت

هخاف ؼافُت  6-13

بىملشج وخُذة 

الفُغ وألاظالُب املعخدذزت لخمىٍل املاظعاث الىاؼئت في 

الجضائش 

 1حامعت ظعُف

 1حامعت ظعُف

 الىاؼئت سؤط املاٌ  املدخضىتللماظعاث الاظدثماسي الخمىٍل  الععُذي ظعُذة 6-14

املخاظش همىرحا 

 حامعت كاـذي مشباح وسكلت

 مناقشة عامة



 

 الغرفة الثالثة

 (7):         رمز الجلسة11:30 إلى 09:00لمطوش لطٌفة،  من . د: رئٌس الجلسة األولى
7-1 Mimouni Yassine 

Bougutaia Soufyane 

.Dekkiche Djamel 

La problématique de  financement des entreprises 

innovantes algériennes : cas des entreprises 

innovantes algérienne du secteur TIC 

Université de Relizane 

7-2 LAICHE Nabil 

GASMI Laid 
Comparative statistical study for emerging 

companies in three countries China, Turkey and 

Algeria 

University of Oum El Boyaghi 

Adrar University 

ملعىػ لعُفت  7-3

بلعابذ فاًضة 

بىادو فاظمت 

حامعت ؤدساس - آلُاث جمىٍلها وجدذًاث هجاخها – املاظعاث الىاؼئت 

حامعت بؽاس 

إلاظاس الىظشي للؽشواث الىاؼئت في مجاٌ الخىىىلىحُا بً وعىم عبذ اللعُف  7-4

املالُت 

ط حامعت الجُاللي لُابغ 

 بلعباط

 ؤخمذ هشوػ 7-5

ففىلي ؤماٌ 
 ANADE) الىوالت الىظىُت لذعم وجىمُت امللاوالجُت

وعالكتها باملاظعاث الىاؼئت (

حامعت الجُاللي بىوعامت خمِغ 

 ملُاهت

لىالبُت فىصي  7-6

هبى مجُذ 
ش خاضىاث املاظعاث الىاؼئت  ؤهمُت بوؽاء وجعٍى

Startups  ت في الجامعاث الجضائٍش

 حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس

 حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس

ظلحت مدمذ  7-7

هىاسي هىس الذًً 

عبارس  مفخاح 

ؤهمُت خاضىاث ألاعماٌ ودسها في دعم ومشافلت 

 املاظعاث الىاؼئت

 املشهض الجامعي آفلى

 حامعت مىالي العاهش ظعُذة

  علي لىهِسس 2حامعت البلُذة 

بىكفعان ظمُت  7-8

العجاج فاظمت الضهشاء 

حامعت ؤبى بىش بللاًذ جلمعان  جإظير خاضىاث ألاعماٌ للماظعاث الىاؼئت في الجضائش 

حامعت ؤبى بىش بللاًذ جلمعان 

 هشام وفاء 7-9

خذاد بًمان 
ججاسب عاملُت سائذة في مجاٌ املاظعاث الىاؼئت 

 وخاضىاث ألاعماٌ

ت  مذسظت الذساظاث العلُا الخجاٍس

ت  مذسظت الذساظاث العلُا الخجاٍس

 عِسسى كادة 7-10

وصاوي مدمذ 
ظل الاكخفاد  فياملاظعاث الىاؼئت  خاضىاثجدذًاث 

 الشكمي

حامعت مىالي العاهش ظعُذة 

 حامعت مىالي العاهش ظعُذة

 خذًجت خاج ظاهش 7-11

 هاحش بىصٍان الشخماوي

مشاد اظماعُل 

جفعُل دوس خاضىاث ألاعماٌ بالجضائش همذخل لذعم 

 همى املاظعاث الىاؼئت

حامعت بلحاج ؼعُب عين 

 جمىؼيذ

 بىدًىاس ؼشاص 7-12

سمضاوي لعفي 

خاضىاث ألاعماٌ الخىىىلىحُت الذاعم ألاظارس  

ججاسب  - للماظعاث الىاؼئت في ظل الاكخفاد الشكمي

دولُت سائذة مع إلاؼاسة لحالت الجضائش 

حامعت باجي مخخاس عىابت 

 حامعت باجي مخخاس عىابت

بللاظمي خالذ  7-13

دهُمي عمش 
ت مع عشض  خاضىاث ألاعماٌ مفاهُم ومىعللاث هظٍش

لخجاسب عاملُت هاجحت 

حامعت جيزي وصو 

شة  حامعت البٍى

ف  7-14 خعان ظاهش ؼٍش

كعٌى هماٌ 
ل املاظعاث الىاؼئت في الجضائش   حامعت خعِبت بً بىعلي الؽلف اؼيالُت جمٍى

 الجامعي مُلتص املشن

 مناقشة عامة
 

 



 

 (8):      رمز الجلسة 14:00 إلى 11:30محمودي حسٌن،   من . د: رئٌس الجلسة الثانٌة
8-1 NEMMICHE Khadidja 

Mechikel Abdelfattah 

FOUKI Khadidja 

India vs. Algeria and the new technological 

economy 

املشهض الجامعي مغىُت 

حامعت عبذ الحمُذ بً بادٌغ 

 املشهض الجامعي مغىُت

8-2 Abdelnacer Bouteldja 

,SeyfEddine Benbekhti 

,Hadjer Boulila 

Can Islamic banking solve startup and SMEs 

financing problems? 

An Empirical Study 

 حامعت ؤبى بىش بللاًذ جلمعان

خضاهت املاظعاث الىاؼئت في الجضائش في ظل خيؽٌى دهُا  8-3

الىاكع والعشاكُل : الاكخفاد الشكمي

-حامعت عبذ الحمُذ مهشي 

 2كعىعُىت

بً ؼالط مفعفى  8-4

بً صاًش مباسن 

الىالي فاظمت 

ل املخاخت للماظعاث  دساظت جلُُمُت لفُغ الخمٍى

الىاؼئت في الجضائش 

 حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس

بيادي مععىد  8-5

عخُم الؽُخ 

 خشوص بدىؿ

ت  خاضىاث ألاعماٌ وسؤط املاٌ املخاظش ملاسباث هظٍش

 –وجعبُلاث عملُت 
ً
 - الجضائش ؤهمىرحا

 ؤخمذ دساًت ؤدساسحامعت 

 ظعُذةحامعت 

 ظاهشي مدمذ بؽاسحامعت 

حشادة لخضش  8-6

كىلاسة ظلُمان 
 حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساسدوس املاظعاث الىاؼئت في دعم الخىمُت املدلُت 

 حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس

 العُب  عبذ هللا 8-7

ـذًلي ؤخــمـــذ .

دوس خاضىاث ألاعماٌ في جعىٍش ودعم املاظعاث الفغيرة 

والًت ؤدساس ٌواملخىظعت دساظت خالت مؽخلت املاظعاث 

 ؤخمذ دساًت ؤدساسحامعت 

 ؤخمذ دساًت ؤدساسحامعت 

 صحشاوي صبُذة 8-8

بلمخخاس فاظمت 
ل املاظعاث  دوس ؼشواث سؤط املاٌ املخاظش في جمٍى

- SOFINANCEدساظت خالت ؼشهت-الىاؼئت

حامعت حُاللي لُابغ ظُذي 

 بلعباط

8-9  ٌ  بىجشعت باجى

ًــــىب ؤمـــــــاٌ 
ت في دعم خضاهت :  دوس هفاءاث املىاسد البؽٍش

املاظعاث الىاؼئت في ظل الاكخفاد الشكمي 

 ظىُىذة 1955 ؤوث 20حامعت 

  ظىُىذة1955 ؤوث 20حامعت 

 مدمذ لـمين علىن  8-10

جــمـــاس ؤمــُــً 
ل املاظعاث  دوس هُئاث الذعم الحىىمي في جمٍى

دساظت خالت -الىاؼئت، الفغيرة واملخىظعت في الجضائش 

 - والًت بعىشةAnsejووالت 

 علي لىهِسس  2حامعت البلُذة 

  علي لىهِسس 2حامعت البلُذة 

ل : سؤط املاٌ املخاظشخشافت مُت دوي  8-11 اججاه عاملي خذًث لخمٍى

 املاظعاث الىاؼئت

 3حامعت الجضائش

 عشاب فاظمت الضهشاء 8-12

بلعُذ خُاة 
ل  سؤط املاٌ املخاظش هفُغت معخدذزت لخمٍى

بالجضائش الجذًذة  املاظعاث الىاؼئت

حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس 

حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس 

بىصٍذ عفام  8-13

 فشماج عبذ اللادس

ؤوبيرة مدمذ الععُذ 

ل املاظعاث  ل الجماعي هألُت مبخىشة لخمٍى الخمٍى

الىاؼئت 

 حامعت كاـذي مشباح وسكلت

م 8-14  علُىي عبذ الىٍش

ان مدمذ جىفُم  مٍض
ل  ل الجماعي في دعم وجمٍى دوس وؤهمُت الخمٍى

املاظعاث الىاؼئت 

املشهض الجامعي ؤخمذ صباهت 

 املشهض الجامعي ؤخمذ صباهت

 مناقشة عامة

 

 

 



 (9):         رمز الجلسة16:30 إلى 14:00د بالل بوجمعة   من .أ: رئٌس الجلسة الثالثة

 ؤظـــــــــــــامت ًاحي 9-1

ض ظمير  بً عبذ العٍض

دوس خاضىاث ألاعماٌ في دعم ومشافلت املاظعاث الىاؼئت 

ججشبت خاضىت ؤوظتن - هدى الخىحه بلى الاكخفاد الشكمي 

ىُت همى - حارالخىىىلىحُت بالىالًاث املخدذة ألامٍش

حامعت خعِبت بً بىعلي الؽلف 

 حامعت ظاهشي مدمذ بؽاس

ذسي ابشاهُم عبذ الحىُم  9-2 كٍى

الجىدي مدمذ علي 
حامعت مدمذ بىضُاف املعُلت * الفين همىرحا * واكع خـاضىاث الاعماٌ في الفين 

ان عاؼىس الجلفت  حامعت ٍص

 بىعياص ظهام 9-3

ظاهش جىاًدُت 
ل املاظعاث  ظُاظت الذولت في خلم آلُاث لذعم وجمٍى

الىاؼئت 

حامعت العشبي بً مهُذي ؤم 

 البىاقي

 بشاهُم خاهمي 9-4

بظماعُل كؽام 
لي واكع ل في إلاًجاس الخمٍى  الفغيرة املؽشوعاث جمٍى

واملخىظعت في الجضائش 

ان عاؼىس الجلفت  حامعت ٍص

ان عاؼىس الجلفت  حامعت ٍص

 العضلي هماٌ 9-5

عمشان عضالذًً 
ل املاظعاث الىاؼئت في الجضائش م  واكع جمٍى عً ظٍش

سؤط املاٌ الاظدثماسي 

 1حامعت ظعُف 

 1حامعت ظعُف 

 ظلُماوي عبذ الىهاب 9-6

يب مي ٍص  هٍش

سس  خمضة  بً ظَى

ل املاظعاث الىاؼئت في خلم مىاـب  واكع جمٍى

 لىالًت ؤدساس ؤهمىرًحاANADE الؽغل ووالت 

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

 حامعت حُاللي لُابغ ط بلعباط

 جلاوة ساهُت 9-7

ؼىام بىؼامت 
في ظل  واكع خاضىاث املاظعاث الىاؼئت في الجضائش

الاكخفاد الشكمي 

 مدمذ بً ؤخمذ 02حامعت وهشان 

  مدمذ بً ؤخمذ02حامعت وهشان 

واكع خضاهت املاظعاث الىاؼئت في الجضائش بين  مععـــىدي عـــــمــــــــــــش 9-8

املعىكاث والخدذًاث 

 حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس

ظاخلي حمُلت  9-9

ؤخمذ  مجاهذ ظُذ
– إلاظاس املفاهُمي للماظعاث الفغيرة واملخىظعت 

- مذخل هظشي 

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

مدمذ مىظاوي  9-10

شاس  ظمُت ٍص

ـُغ الفيرفت إلاظالمُت ودوسها في النهىض باملاظعاث 

عُىت مً ججاسب دولُت  - الفغيرة واملخىظعت

حامعت حُاللي لُابغ ط بلعباط 

حامعت ؤبى بىش بللاًذ جلمعان 

ظُب ظعُذة  9-11

ذسي عبذ الشخمان  كٍى

بىعاللت عائؽت 

-دوس املاظعاث الىاؼئت في جدلُم الخىمُت املدلُت 

عشض ججاسب بعض الذٌو 

حامعت غليزان 

حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس 

حامعت ؤخمذ دساًت ؤدساس 

حامعت بؽاس خضاهت املاظعاث الىاؼئت في ظل الاكخفاد الشكمي ظىِعىت فضُلت  9-12

بلىافي عبذ املالً  9-13

مىهت ًىوغ 
حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس كشاءة ملاؼش املعشفت العاملي في الجضائش 

باًت ظمُت  9-14

باًت فخُدت 
إلاظاس الخىظُمي للجىت الىظىُت ملىذ عالمت ماظعت 

هاؼئت ومؽشوع مبخىش وخاضىت ألاعماٌ 

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

حامعت ؤخمذ دساًت، ؤدساس 

 مناقشة عامة

 17:00 إلى 16:30مراسٌم االختتام  من 

 قراءة التوصٌات

 اإلعالن عن اختتام مراسٌم الملتقى الدولً 

 

 


