
املؤثمز العلمي الدولي حول فعاليات يسعدنا دعوة جميع ألاساثذة والطلبة لحضور 
الهندسة إلادارية للمؤسسات املالية لتعزيز الشمول املالي كخيار لتحقيق التنمية املستدامة

الجزائز -أدراربجامعة أحمد دراية  املقاوالثيةواملنظم من قبل مخبر دراسات التنمية املكانية وثطويز 
2021 ماي  25و 24يومي 
zoomعن بعد  التحاضز عبر ثقنية 

”دمتم في خدمة العلم واملعزفة ” 

دعوة عامة
Public  invitation

colloque.sedlab@univ-adrar.edu.dz https://www.univ-adrar.edu.dz

رئيس املؤثمز



 الجزائر – أدرارجامعة أحمد دراية 
University of Ahmed Deraya Adrar- Algeria 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

Faculty of Economics, Business and Management Sciences 
املقاوالتيةمخبر دراسات التنمية املكانية وتطوير   

The Laboratory of Spatial and Entrepreneurial Development Studies 

 
 العلمي الدولي برنامج جلسات املؤتمر 

 الهندسة اإلدارية  للمؤسسات املالية لتعزيز الشمول املالي
لتحقيق التنمية املستدامة كخيار   

  

  العلمي الدولي املشاركين الكرام في املؤتمر  السادة
  الرجاء االلتزام بالنقاط التالية

 ( .zoom)للمؤتمر عبر تطبيق  (Online)ستعقد الجلسات االفتراضية •
 .  على أجهزتهم( zoom)على جميع املشاركين تحميل تطبيق •

 .الجدول الزمني للجلسات وتقسيم روابط الجلسات توجد مع هذه الرسالة•
 .على جميع املشاركين االلتزام بالوقت املحدد للجلسة•
 .تتكون الجلسة من رئيس ومقرر باإلضافة إلى املشاركين و السادة الراغبين في حضور الجلسة•
 .يرجى من املشاركين االلتزام بتعليمات اللجنة أثناء انعقاد الجلسة•

 .دقائق 10يمنع تجاوز الوقت املحدد للعرض وهو •

 



تالوة آيات من الذكر 
 الحكيم

النشيد الوطني 
 الجزائري 

رئيسة املؤتمر 
 الدولي 

كلمة الدكتورة 
 عياد ليلى

رئيس اللجنة العلمية 
ومدير مخبر دراسات 

التنمية املكانية وتطوير 
  املقاوالتية

كلمة البروفسور 
علي يوسفات  

املنسقة العامة 
 للمؤتمر

كلمة الدكتورة 
حورية مرصالي  

ممثل الباحثين 
 من خارج الجزائر

 كلمة الدكتور 
بشر محمد موفق   

 البحرين

ممثل الباحثين 
 من داخل الجزائر

 كلمة البروفسور 
  بن حبيب عبد الرزاق

 جامعة تلمسان
عميد كلية العلوم 

االقتصادية، التجارية 
وعلوم التسيير جامعة 

 أدرار

كلمة الدكتور 
محمد مدياني  

مدير جامعة أحمد  دراية 
  -الجزائر-أدرار  

واإلعالن الرسمي 
املؤتمرالنطالق فعاليات   

كلمة الدكتور 
عبد هللا رزوقي  

الشمول املالي 
 والتنمية االقتصادية

 املحاضرة االفتتاحية
 البروفسور قدي عبد املجيد

3جامعة الجزائر   

  2021ماي  24: اليوم األول 
 الجلسة االفتتاحية

 تقديم وتنشيط الدكتور مسعودي عبد الكريم
-الجزائر –جامعة أدرار   

          GMT+1 10:50-09:00:  التوقيت
 رابط الجلسة انقر هنا

 املشرف على القاعة
خالص ي عبد االله, د  

-الجزائر –جامعة تلمسان  

09:00-09:05  

GMT+1 

09:05-09:10  

GMT+1 

09:10-09:20  

GMT+1 
09:20-09:30  

GMT+1 

09:30-09:40  

GMT+1 

09:40-09:50  

GMT+1 

10:00-10:10  

GMT+1 

10:10-10:20  

GMT+1 

10:20-10:30  

GMT+1 

10:30-10:50  

GMT+1 

https://zoom.us/j/99013099175?pwd=RUFIQmxnTEVCYmh1S3V3bm9lcVZpZz09


دور الصكوك السيادية في 
دراسة  املوازنيتغطية العجز 

حالة  ماليزيا خالل الفترة 
(2005-2016)  

يمينة عمارو   
عدنانبوزيد   

 الجزائر

11:10-11:20  

GMT+1 

مساهمة الصناعة 
املالية اإلسالمية في 
 تعزيز الشمول املالي

قروشعيس ى   
  بوعوينةصابر  

 الجزائر

11:20-11:30  

GMT+1 

الهندسة املالية وأثرها 
في تطوير التمويل 

 اإلسالمي

صالحعبداملجيد عبيد حسن    

الرحمنغفاري ضيوف   

 ماليزيا

11:30-11:40  

GMT+1 

تطبيق إعادة متطلبات 
الهندسة اإلدارية باملصارف 
التجارية العاملة بمدينة 

 أجدابيا

الصويعيهند خليفة   
عبد السيدسهام إبراهيم   

 ليبيا

11:40-11:50  

GMT+1 

أسلوب إعادة الهندسة 
كمدخل "  الهندرة" اإلدارية 

لتحسين جودة الخدمات 
 املصرفية باملؤسسات املالية

 نبو مجيد
ندير طروبيا  

 الجزائر

11:50-12:00  

GMT+1 

واقع التمويل باستعمال 
الصكوك االسالمية في 

 االسواق املالية

سعيدةطيب   
ميلودبن خيرة   

 الجزائر

12:00-12:10  

GMT+1 

أهمية الشمول املالي 
التنمية في تحقيق 

 املستدامة

محموديحسين   
شنبيصورية   

لخضرالسعيد بن   
 الجزائر

12:10-12:20  

GMT+1 

التطوير استراتيجية 
واالبتكار في الصناعة 

املالية اإلسالمية في ظل 
تحديات البيئة املالية 

 العاملية

فضيلةزواوي   
سعادمعمر  شدري    

 الجزائر

12:20-12:30  

GMT+1 

تأجيل أو تعجيل موعد 
تحصيل الزكاة كأحد األدوات 
املساعدة للسياسة النقدية 

 لتحقيق الشمول املالي

ذيبةيمينة بن    
الرحيمبلبالي عبد   

 الجزائر

12:30-12:40  

GMT+1 

واقع وآفاق االقتصاد 
الرقمي والشمول املالي في 

 الجزائر

زينبسيد أعمر   
رشيد شنيني  

 الجزائر

12:40-13:00  

GMT+1 
 مناقشة

  2021ماي  24: اليوم األول 
01الجلسة      01القاعة   
   GMT+1 13:00-11:00:  التوقيت

الكويت–أمل عبد الرزاق داوود مركز صباح لإلبداع, د: رئيس الجلسة  
ماليزيا -علي ساجدة جامعة ماليا , د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  01املشرف على القاعة  
وادي عز  الدين, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

11:00-11:10  

GMT+1 

https://zoom.us/j/99704349054?pwd=aElSQk0yR1d3R205aDNNeEpLd3RzZz09


الهندسة املالية 
للبنوك واملؤسسات 
املالية كدعامة لتعزيز 

 الشمول املالي 

نعيمةالعربي   
فوزيةقديد    

 الجزائر

دور الشمول املالي في 
تحقيق االستقرار املالي 
 عرض لتجربة املصرية 

الكريماملومن عبد    
 كرمية توفيق

عاشور  حيدوش ي  
 الجزائر

دور التمويل اإلسالمي 
في تعزيز الشمول املالي 
كآلية لتحقيق التنمية 

 املستدامة

سلطانيالهاشمي   
صفيحصادق    

 الجزائر

الخدمات املالية 
اإلسالمية في دعم 
 الشمول املالي 

 ام الخير سالم املبروك 
 بليبلو
 ليبيا

إرساء الصيرفة االسالمية 
كمدخل لتفعيل الشمول 
املالي في الجهاز املصرفي 

 الجزائري 

نورالدينبربار   
ملياءمكرس ي    

 بن مسعود آدم 
 الجزائر

على  19 كوفيدأثر جائحة 
تحقيق الشمول املالي 

واستدامة املؤسسات في 
الفلسطينيسوق رأس املالي   

عربهبة حمادة أبو   
 فلسطين

الهندسة اإلدارية أحد آليات 
تعزيز الشمول املالي 

مدخل  –باملؤسسات املالية 
تحسين جودة الخدمات 

–املصرفية   

الهدىبن الدين نور    
محمد بوقناديل  

الكريممسعودي عبد   
 الجزائر

دور الصيرفة اإلسالمية 
في تحقيق الشمول املالي 
للمؤسسات الصغيرة 

 واملتوسطة

حكيم بوحرب  
سعديةبن سالم   

 الجزائر

املالية االسالمية الهندسة 
ودورها في ادارة املخاطر 

املالية باملؤسسات   
السالم مصرف حالة  دراسة 

 الجزائر

لطيفة بوكليخة  
سارةدريهم   

 الجزائر

اعتماد التكنولوجيا 
 دعم في   FINTECHاملالية 

املالي كسبيل الشمول 
لتحقيق النمو 
 االقتصادي

حبيبة موسوني   
الغنيحدادي عبد   

تلمساني حنان   
 الجزائر

  2021ماي  24: اليوم األول 
02 الجلسة      01القاعة   
   GMT+1 15:30-13:30:  التوقيت

مصر–جامعة مدينة السادات الرميديبسام , د: رئيس الجلسة  
املغرب -السعدية لدبس جامعة القاض ي عياض, د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  01املشرف على القاعة  
وادي عز  الدين, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

15:10-15:30  

GMT+1 
 مناقشة

13:30-13:40  

GMT+1 

13:40-13:50  

GMT+1 

13:50-14:00  

GMT+1 
14:00-14:10  

GMT+1 

14:10-14:20  

GMT+1 

14:20-14:30  

GMT+1 

14:30-14:40  

GMT+1 

14:40-14:50  

GMT+1 
14:50-15:00  

GMT+1 

15:00-15:10  

GMT+1 

https://zoom.us/j/99704349054?pwd=aElSQk0yR1d3R205aDNNeEpLd3RzZz09


11:00-11:10  

GMT+1 

Promouvoir l'inclusion 

financière par le biais 

de la finance islamique  

BOUSSOUF Azzeddine 

BELKAID Brahim 

 Algeria 

11:10-11:20  

GMT+1 

The Role of Islamic 

Finance in 

Enhancing Financial 

Inclusion in Algeria 

ACHOUR Abd El Hakim 

MAZOUZ Zakia 

TAHIRI Assia 

Algeria 
 

11:20-11:30  

GMT+1 

Contribution à une 

réflexion  sur la 

promotion de 

l’inclusion financière 

en Algérie 

GODIH Djamel Torqui 

KAMELI Mohammed 

LAZREG Mohammed 

Algeria 
 

11:30-11:40  

GMT+1 

La réalité de 

l’inclusion financière 

en Algérie 

MOHAMMEDI Fatima 

Zahra 

MESBAHI Fatima Zahra 

BOUCHELAREM Samia 

Algeria 

 

11:40-11:50  

GMT+1 

Administrative re-

engineering as a way 

to improve banking 

services 

GOURI hicham 

FERROUI Ramzi 

 LAKEHAL Omar 

Algeria 
 

11:50-12:00  

GMT+1 

Le CROWDFUNDING, 

QUELLE REALITE 

DANS LES 

ENTREPRISES 

ALGERIENNES 

KHODHEIR Latifa Salima 

MANSOURI Mourad 

KADID Yakoute 

Algeria 

12:00-12:10  

GMT+1 

Rethinking the Double 

Bottom Line of the 

Financial Inclusion: 

Microeconomic Versus 

Macroeconomic 

Approach  

Mostéfaoui Sofiane 

Yousfat Ali 

Algeria 

12:10-12:20  

GMT+1 

Enhancing Financial 

Inclusion: the Role of 

Blockchain Technology 

 Khatima bahadji 

Algeria 
 

12:20-12:30  

GMT+1 

L'inclusion financière 

dans la région 

MENA: état des lieux 

et perspectives 

SMAILI Nabila 

KHELASSI Abdel-Illah 

NADIR Salah Eddine 

Algeria 

 

12:30-12:40  

GMT+1 

L’éducation algérienne 

à l’ère de la COVID -

19  entre l’impact 

actuel et le devenir 

MAZAR Yamina  

 GOUZI Noria 

Algeria 

  2021ماي  24: اليوم األول 
01الجلسة      02القاعة   
   GMT+1 13:00-11:00:  التوقيت

الجزائر–بن حبيب عبد الرزاق جامعة تلمسان  د,أ: رئيس الجلسة  
تونس -عربية هاللي جامعة صفاقس , د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  02املشرف على القاعة  
بومدين بوداود, د  

-الجزائر –جامعة غرداية   

12:40-13:00  

GMT+1 
 مناقشة

https://us02web.zoom.us/j/82200846513?pwd=dFMxYlhsN2NtM0pjWkpmL3lyNTZGdz09


تشخيص نطاق الوصول 
إلى الخدمات املالية في 

القيود : الجزائر
 واألولويات

توفيق حجماوي   
حنانبن عاتق   

 بن زاي ياسين 
 الجزائر

التمويل الرقمي اإلسالمي 
ودوره في تعزيز الشمول 

 املالي في ماليزيا

مقعاشسامية    
العقون نادية    

 الجزائر

أهمية تبني املسؤولية 
االجتماعية للمؤسسة لتعزيز 
الشمول املالي كخيار لتحقيق 

 التنمية املستدامة

حمادوشسفيان   
 الجزائر

الصيرفة اإلسالمية 
نافذة لتعزيز الشمول 
 املالي في الدول العربية

سعادضمضمة    
 مبروكةبن شريف  

 أمينة خالديةيماني 
فلسفة ومبادئ ومنهجية  الجزائر

إعادة هندسة العمليات 
اإلدارية في املؤسسات وعوامل 
نجاحها ومعوقاتها وكيفية 

(تصور مقترح ) التغلب عليها   

عبد الرؤف طارق   
 محمد عامر

 مصر

 الالربويةاملؤسسات 
االسالمية ودورها في تعزيز 

مؤسسة )الشمول املالي 
وجمعية القرض الحسن في 

(أنموذجالبنان   

رضاعباس حسن   
 لبنان

كاستراتيجية الشمول املالي 
لتحقيق البعد االجتماعي 

دراسة  –للتنمية املستدامة 
-حالة الدول العربية  

خوميجةفتيحة   
أوكيلحميدة    

سنوساوي فاطنة   
 الجزائر

الخدمات املالية 
الرقمية بالبنوك 
التجارية ودورها في 
 تحقيق الشمول املالي

إنصافقسوري    
إلياس قشوط  

 الجزائر

واقع الشمول املالي 
 وتحدياته في الجزائر

زوليخة  كنيدة  
مروىرمضاني   
كريمةبوقرة   

 الجزائر
الهندسة اإلدارية في 
-املؤسسات العمومية 

مشروع اإلدارة االلكترونية 
في الجماعات املحلية 
 الجزائرية نموذجا

ابراهيملحول    
 مناد علي

 شعيب وفاء
 الجزائر

  2021ماي  24: اليوم األول 
02الجلسة      02القاعة   
   GMT+1 15:30-13:30:  التوقيت

مصر–جامعة مصر للتكنولوجيا  الجواديزينب  د,أ: رئيس الجلسة  
الجزائر -1بومعزة حليمة جامعة سطيف , د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  02املشرف على القاعة  
بومدين بوداود, د  

-الجزائر –جامعة غرداية   

15:10-15:30  

GMT+1 
 مناقشة

13:30-13:40  

GMT+1 

14:20-14:30  

GMT+1 

13:40-13:50  

GMT+1 

13:50-14:00  

GMT+1 

14:30-14:40  

GMT+1 

14:00-14:10  

GMT+1 

14:10-14:20  

GMT+1 

14:40-14:50  

GMT+1 
14:50-15:00  

GMT+1 

15:00-15:10  

GMT+1 

https://us02web.zoom.us/j/82200846513?pwd=dFMxYlhsN2NtM0pjWkpmL3lyNTZGdz09


الشمول املالي؛ 
األسس النظرية 

 واملفاهيم

احمدمجاهد سيد   
جميلةساحلي   

حاج مختار محمد خير 
 الدين

 الجزائر
الشمول املالي ودوره 

 في تمكين املرأة

نعمةنغم حسين   
 العراق

جائحة كورونا  
COVID-19  وتأثيرها
على صناعة التمويل 

 اإلسالمي

مسعوديمحمد   
موس ىعبد القادر   

 الجزائر

االئتمانية أثر إدارة املخاطر 
وتحديد محددات منح التمويل 

على كفاءة أداء البنوك العمومية 
دراسة حالة ثالث -الجزائرية 

-بنوك جزائرية  

الديننزعي عز    
سميربن عياد محمد    

ريمبن مصطفى   
 الجزائر

محّددات تحقيق ونجاح 
مول املالي

ّ
دراسة -الش

حالة بعض الدول 
-العربية  

يحيهـــــــاجر   
سالمياسمينة إبراهيم    

 الجزائر

 املقاوالتيالتوجه 
لخريجات جامعة أدرار 
من خالل هيئات الدعم 

 املالي

أحمدهاللي   
ليلىعياد   

،الطيبي عبد هللا   
 الجزائر

 والرقمنةالتكنولوجيا املالية 
في الصيرفة اإلسالمية كآلية 

:لتعزيز الشمول املالي  
تجارب رائدة   

شحادهمها    
حسيبةعلمي   
الجزائر/األردن  

البنوك املركزية في دور 
تعزيز الشمول املالي 

عربيةدول تجارب   

بوزكري يمينة    
حيزيةهني    

 الجزائر

  2021ماي  25: اليوم الثاني
03 الجلسة      01القاعة   
   GMT+1 11:00-09:00:  التوقيت

الجزائر -بن عبد الفتاح دحمان جامعة أدرار, د,أ: رئيس الجلسة  
مصر -نشأت إدوارد معهد العبور العالي , د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  01املشرف على القاعة  
وادي عز  الدين, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

بوترعةشمامة    
 الجزائر

جهود األمم املتحدة 
في تعزيز التمكين 

واملالي االقتصادي 
 للمرأة

الشمول املالي آلية 
لتمكين املرأة 

 العربية

زاهية توام  
 الجزائر

10:40-11:00  

GMT+1 
 مناقشة

09:00-09:10  

GMT+1 

09:10-09:20  

GMT+1 

09:20-09:30  

GMT+1 
09:30-09:40  

GMT+1 

09:40-09:50  

GMT+1 

10:30-10:40  

GMT+1 

10:20-10:30  

GMT+1 

10:10-10:20  

GMT+1 
10:00-10:10  

GMT+1 

09:50-10:00  

GMT+1 

https://zoom.us/j/96143203709?pwd=YTRpM0RxNTE1VjlRSHU0RTM4bzIwUT09


الصكوك اإلسالمية مساهمة 
في تحقيق التنمية املستدامة    

تحليلية للصكوك دراسة 
اإلسالمية الخضراء في البنك 

للتنميةاالسالمي   

محمديونس ي    
سمرةمعسكري   
ميلود مغرابي  

 الجزائر
دور الشمول املالي في تفعيل 
أبعاد التنمية املستدامة في 

دراسة : دول املغرب العربي
بيانات قياسية باستخدام 

 البانل

محمد بوعتلي  
سهام بوعباش  

 الجزائر

تطبيق استراتيجية أثر 
الشمول املالي على الخدمات 

 املالية 
-دول تجارب  –  

نورة بوعالقة  
 لبوخ مريم

حفصة موايزية  
 الجزائر

الشمول املالي على عدم تأثير 
مساواة الدخل والنمو 
-االقتصادي في الجزائر
 استخدام نموذج 

sys-  GMM- 

هدوقةحسيبة   
 الجزائر

الزكاة داعم مباشر 
للشمول املالي في 

 ازمة كورونا

ليلىغفوري   
 الجزائر

دور التكنولوجيا املالية في  

تحقيق استراتيجية الشمول 
دراسة تحليلية لواقع -املالي 

التكنولوجيا املالية والشمول 

-املالي في الدول العربية  

نسرينرحمون   
نوالبن خالدي   
 الجزائر

ودورها  الصناعة اإلسالمية 
في تعزيز  الشمول املالي في 

دراسة -الدول العربية  
 تحليلية للفترة 

(2012-2019)  

ماحينادية   
دهينةمريم بن   

 الجزائر

دور الهندسة املالية في 
تعزيز الشمول املالي 

والتنمية املستدامة للقطاع 
 املصرفي الفلسطيني

عبد الرحمن محمد 
 رشوان

عربهبة حمادة أبو   
دور استراتيجيات الشمول  فلسطين

املالي في تحقيق أبعاد 
التنمية املستدامة للدول 
 العربية وسبل تعزيزها

قرزيزنبيلة   
 الجزائر

الصيرفة اإلسالمية 
ودورها في تعزيز 
الشمول املالي في 

 االقتصاديات العربية

حميدرسول   
نوالقاسيمي    

 ذياب محمد
 الجزائر

  2021ماي  25: اليوم الثاني
04 الجلسة      01القاعة   
   GMT+1 13:30-11:30:  التوقيت

ماليزيا–أشرف محمد زيدان جامعة ماليا , د: رئيس الجلسة  
البحرين -بتول السيد مصطفى باحثة إعالمية,  د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  01املشرف على القاعة  
وادي عز  الدين, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

13:10-13:30  

GMT+1 
 مناقشة

11:30-11:40  

GMT+1 

11:40-11:50  

GMT+1 

11:50-12:00  

GMT+1 
12:00-12:10  

GMT+1 

12:10-12:20  

GMT+1 

12:20-12:30  

GMT+1 

12:30-12:40  

GMT+1 

12:40-12:50  

GMT+1 
012:50-13:00  

GMT+1 

13:00-13:10  

GMT+1 

https://zoom.us/j/96143203709?pwd=YTRpM0RxNTE1VjlRSHU0RTM4bzIwUT09


  2021ماي  25: اليوم الثاني
05 الجلسة      01القاعة   
   GMT+1 15:40-14:00:  التوقيت

مصر–محمد عبد الفتاح زهري جامعة املنصورة , د,أ: رئيس الجلسة  
الجزائر -لطيفة جامعة أدرار  ملطوش, د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  01املشرف على القاعة  
وادي عز  الدين, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

مساهمة الهندسة اإلدارية 
لصندوق التضامن والضمان 
للجماعات املحلية في تمويل 
: الجماعات املحلية بالجزائر   

املسيلةبلديات والية حالة   
  

الجيالليحمدي شريف   
جمالبن فرحات   

 بن زيدان الحاج 
 الجزائر

أهمية الشمول املالي 
في تحقيق التنمية 

املستدامة في 
 الجزائر

يوسفيصفية   
 حسن مجبري 

 الجزائر

العمالت الرقمية 
كأداة من أدوات 
التقنيات املالية 

 الحديثة

محمد ابراهيم 
 محمد
 مصر

أهمية الشمول املالي 
في مكافحة غسيل 

 األموال

القادرعبد مسعد   
فهيمةحدادو   

 رجواني ياسين
 الجزائر

 

نظم معلومات املوظفين 
وأثرها على ممارسات 
 إدارة املوارد البشرية 

دراسة استطالعية في فروع 
 املصارف االهلية 

مهدي حياوي ميادة   
  حداوي اميرة هاتف 

 عامر عبد الكريم
 العراق

دور الشمول املالي في تمكين 
الدروس : املرأة اقتصاديا

املستفادة من تجربة 
مؤسسة الزيتونة تمكين 

 بتونس

بوحسون حساني   
الرحمانبروكي عبد   

 موزاوي عائشة
 الجزائر

الصكوك اإلسالمية 
ودورها في التنمية 

 االقتصادية 
(تجربة السودان )   

عثمانعالم   
صالح سنوساوي   

 حملة عزالدين
 الجزائر

الصيرفة اإللكترونية 
بين متطلبات تعزيز 

الشمول املالي 
 ومعيقات  التوسع 

أسماءعماني   
 تراد مراد

 قطاف مريم
 تونس/ الجزائر

15:20-15:40  

GMT+1 
 مناقشة

14:00-14:10  

GMT+1 

14:10-14:20  

GMT+1 

14:20-13:30  

GMT+1 
14:30-14:40  

GMT+1 

14:40-14:50  

GMT+1 

14:50-15:00  

GMT+1 

15:00-15:10  

GMT+1 

15:10-15:20  

GMT+1 

https://zoom.us/j/96143203709?pwd=YTRpM0RxNTE1VjlRSHU0RTM4bzIwUT09


جودة الخدمة املصرفية تأثير  
عبر االنترنت في تعزيز الشمول 

تطبيقية لعينة دراسة -املالي
سوق من املصارف املدرجة في 

-املاليةلألوراق العراق   

العباس يزيد متعب   

 العراق

الحوسبة السحابية على أثر 
مالءمة املعلومات املحاسبية 

دراسة حالة املصارف  
 –التجارية بوالية الخرطوم 

-م2020-2019السودان   

إسماعيل عثمان    
 شريف
 السودان

الشرعية  الحوكمة
ومتطلبات التدقيق 

الشرعي، مصرف البحرين 
أنموذجااملركزي   

مختار بوكرزية  
ر محمد  

ْ
موفقِبش  

البحرين/الجزائر  

الصناعة املالية 
اإلسالمية في ظل 
 الهندسة املالية

بغداديإيمان   
مريم زقار   بوزرارة  

 الجزائر

دور عملية إعادة هندسة 
العمليات في تحسين 

 الوضع التنافس ي للبنوك

محمدزواغي    
ميلودوعيل   
حسيبةمعمري   

 الجزائر

التكنولوجيا املالية دور 
-في تعزيز الشمول املالي 

-إندونيسيادراسة حالة   

فاطمة أزناق  
رايحبريش   

 الجزائر

املالي وانعكاساته الشمول 
على التنمية البشرية في 

دراسة قياسية )الجزائر
(2019-2004خالل فترة   

مسكينيأنس   
سميةصلعة   
حمزةسايح   

 الجزائر

التمويل االسالمي نمو 
 وتحديات

سباعبالل   
عبدةسامية عمر   
 الجزائر

دراسة استشرافية ملستقبل 
انتشار ابتكارات التكنولوجيا 
املالية في ظل تبني أسس 

 االقتصاد الرقمي في الجزائر 

أيمن  بوزانة  
وفاء حمدوش  

 الجزائر
دور إعادة الهندسة اإلدارية في 
تعزيز الشمول املالي للخدمات 
املصرفية اإلسالمية في البنوك 
التقليدية دراسة حالة بنك 

القرض الشعبي الجزائري وكالة 
 خنشلة

بوشارببيسان   
دريدحنان   

 الجزائر

  2021ماي  25: اليوم الثاني
03 الجلسة      02القاعة   
   GMT+1 11:00-09:00:  التوقيت

اليمين–محمد أحمد النهاري  عبدهللا, د: رئيس الجلسة  
الجزائر -الشيخ جامعة أدرار ساوس, د,أ: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  02املشرف على القاعة  
بومدين بوداود, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

10:40-11:00  

GMT+1 
 مناقشة

09:00-09:10  

GMT+1 

09:10-09:20  

GMT+1 

09:20-09:30  

GMT+1 
09:30-09:40  

GMT+1 

09:40-09:50  

GMT+1 

09:50-10:00  

GMT+1 

10:00-10:10  

GMT+1 

10:10-10:20  

GMT+1 
10:20-10:30  

GMT+1 
10:30-10:40  

GMT+1 

https://us02web.zoom.us/j/84816078627?pwd=Q2hRdi9qMzdKT1FjQ3pKZmUwQm9sdz09


  2021ماي  25: اليوم الثاني
04 الجلسة      02القاعة   
   GMT+1 13:30-11:30:  التوقيت

البحرين-بشر محمد موفق جامعة العلوم التطبيقية , د: رئيس الجلسة  
الجزائر -صديقي أحمد جامعة أدرار, د,أ: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  02املشرف على القاعة  
بومدين بوداود, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

دور الهندسة املالية 
اإلسالمية في تطوير 
املنتجات املالية 

 اإلسالمية

 دحو محمد
عمر قريد   

 الجزائر

دور منصات التكنولوجيا 
املالية في تعزيز التمويل 

عرض -الجماعي االسالمي 
نماذج ملنصات التمويل 

-الجماعي اإلسالمي  

الرزاقسالم عبد   
محمدفودوا   
سهيلةفرجاني   

 الجزائر

أهمية  التكنولوجيا 
املالية في الجزائر لتعزيز 

 الشمول املالي 

نوالعباس   
زهرةبن يخلف    

 الجزائر

دور التمويل األصغر 
اإلسالمي في تعزيز 

عرض : الشمول املالي
 تجارب عاملية ناجحة 

عمارعريس   
الدينخير  بوزرب  

 الجزائر

مفهوم الهندسة اإلدارية 
 للمؤسسات املالية

جرادةلخضر   
 إسماعيل نبــو

 الجزائر
 

أهمية بناء استراتيجية 
وطنية للشمول املالي 

تجربة -لتحقيق التنمية 
-فلسطين  

موساوي محمد   
زيرارسمية   

 الجزائر

دور التمويل اإلسالمي 
املصغر في تعزيز الشمول 

 املالي
 دراسة حالة شركة أيفين

مليكةبن علقمة   
 الجزائر

واقع تطبيق معيار كفاية 
رأس املال ببنك البركة 
الجزائري مقارنة بالبنك 

 اإلسالمي املاليزي 

معمري  نارجس.  
حديوشسعدية   

 الجزائر

أثر جائحة كورونا على 
مستقبل الشمول املالي 

الرقمي في الدول 
 العربية

رديفمصطفى   
عيفةبوزيان   
رضوانعامري   

 الجزائر

دور التمويل اإلسالمي 
املاليفي تعزيز الشمول   

 دراسة حالة ماليزيا

بباسمنيرة   
 الجزائر

13:10-13:30  

GMT+1 
 مناقشة

11:30-11:40  

GMT+1 

11:40-11:50  

GMT+1 

11:50-12:00  

GMT+1 
12:00-12:10  

GMT+1 

12:10-12:20  

GMT+1 

12:20-12:30  

GMT+1 

12:30-12:40  

GMT+1 
12:40-12:50  

GMT+1 
12:50-13:00  

GMT+1 

13:00-13:10  

GMT+1 

https://us02web.zoom.us/j/84816078627?pwd=Q2hRdi9qMzdKT1FjQ3pKZmUwQm9sdz09


  2021ماي  25: اليوم الثاني
05 الجلسة      02القاعة   
   GMT+1 15:40-14:00:  التوقيت

الجزائ -بوعزة عبد القادر جامعة أدرار, د,أ: رئيس الجلسة  
ليبيا -جامعة  بالعو أميرة , د: مقرر الجلسة  

  رابط الجلسة انقر هنا

  02املشرف على القاعة  
بومدين بوداود, د  

-الجزائر –جامعة البويرة   

واقع الصناعة املالية 
االسالمية في ظل 

التداعيات املالية لجائحة 
املستجد 19  كوفيد  

نوال بونشادة  
 بومعزة حليمة
 وادي عزالدين

 الجزائر

إعادة هندسة 
العمليات بين عوامل 
الفشل، وعوامل 

 النجاح

محمـدغوالي   
أحالم زيطاري   

 الجزائر

 اإلدرايةدور الهندسة 
للمؤسسات املالية في تعزيز 
الشمول املالي البنك الوطني 

 الجزائري نموذجا 

عبداملجيدقادري   
عبدالقادرمحمدي   
عبدالعزيزسفيان بن   

 الجزائر

االبتكار في التكنولوجيا املالية 
كآلية لتحقيق نزاهة الخدمات 

املالية من خالل منظومة 
وتحقيق تنمية الشمول املالي 

 مستدامة 

الغانيمولودي عبد   
القادرعبد يحياوي   

نجاة مسمش  
 الجزائر

 

العالقة املتداخلة بين 
االستقرار الشمول املالي و 
 البيئي

صالحاعمر   
جلول  حروش ي  

 الجزائر

مدخل نظري حول كل من 
مفهومي إعادة هندسة 
 العمليات والشمول املالي

سرينخراجي   
 بلقاسم أمحمد

 الجزائر
الشمول املالي الرقمي لعزيز 

لتحقيق استراتيجي كخيار 
التنمية املستدامة في الدول 

تجارب بعض الدول -العربية
 العربية

ميرودفاتح   
دوارابراهيم   

 الجزائر

واقع الصناعة املالية 
االسالمية ودورها في 
 تحقيق الشمول املالي

فيصلغفار   
إسماعيلمراد   

عليحمزة   
 الجزائر

15:20-15:40  

GMT+1 
 مناقشة

14:00-14:10  

GMT+1 
14:10-14:20  

GMT+1 

14:20-14:30  

GMT+1 

14:30-14:40  

GMT+1 

14:40-14:50  

GMT+1 

14:50-15:00  

GMT+1 
15:00-15:10  

GMT+1 

15:10-15:20  

GMT+1 

https://us02web.zoom.us/j/84816078627?pwd=Q2hRdi9qMzdKT1FjQ3pKZmUwQm9sdz09


الدكتور جليل زين 
 العابدين

 قراءة توصيات املؤتمر

كلمة نائب رئيسة 
 املؤتمر

 الدكتورة عياد ليلى
واالختتام الرسمي 
 لفعاليات املؤتمر

كلمة رئيسة 
 املؤتمر

  2021ماي  25: اليوم الثاني
 الجلسة الختامية

 تقديم وتنشيط الدكتور مسعودي عبد الكريم
-الجزائر –جامعة أدرار   

 املشرف على القاعة
جليل زين العابدين , د  

-الجزائر –جامعة وهران  

          GMT+1 16:30-16:00:  التوقيت
 رابط الجلسة انقر هنا

16:00-16:15  

GMT+1 

16:15-16:30  

GMT+1 

https://zoom.us/j/96143203709?pwd=YTRpM0RxNTE1VjlRSHU0RTM4bzIwUT09
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2021ماي 24-25  
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