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د بً ؤعمس محمد ألامين مدًس حامعت ؤدزاز .ؤالسئِع الؼسفي 

ًامت إبساهُم  عمُد ولُت الحلىق والعلىم الظُاطُت  . ؤ دمدًس امللخلى 

حدادي عبد الغني مدًس داز امللاوالجُت بجامعت ؤدزاز . دزئِع امللخلى 

اللاهىن والخىمُت املحلُت  بحماوي الؼٍسف  مدًس مخبر . ؤ د       مللخلى     اميظم 

لي الاكخصادي بالو بىحمعت  مدًس مخبر الخيامل .  ؤ د الجصائسي الافٍس

الجصائس  حامعت ؤدزاز  - غُخاوي عبد اللادز         .دؤ زئِع اللجىت العلمُت        

حامعت ؤدزاز الجصائس - بسووي عبد السحمان    . دزئِع اللجىت الخىظُمُت      

ت       دي عبد اللعُف . دزئِع اللجىت الخحضيًر   حامعت ؤدزاز الجصائس–بً ٍش
 

 

 

 



 

 

برنامج فعاليات الملتقى الوطني 
 https://meet.google.com/bht-dyqs-dndفعاليات االفتتاح              

 

 الخىكُذ

 بمسهص الظمعي البصسي  01مساطُم افخخاح امللخلى جىىن في اللاعت 

 google meet مً الغسفت ألاولى  باطخخدام جلىُت الخحاضس عً بعد  

8:30 

إلى 

9:30 

 آيات من اللرءان الكريم

 النشيد الوطني

يامة ابراهيم  . د.أعميد كلية الحلوق والعلوم السياسية كلمة السيد 

 بالل بوجمعة     .  أ دإلافريليالجزائري الاكتصادي مدير مخبر التكامل كلمة 

بحماوي الشريف . كلمة السيد مدير مخبر  اللاهون والتنمية املحلية  أد

 د حدادي عبد الغني.  كلمة السيد رئيس امللتلى مدير دار امللاوالثية

بن أعمر محمد ألامين إلعالن عن افتتاح امللتلى الوطني .  د. كلمة السيد مدير الجامعة أ
 

 

 

 https://meet.google.com/bht-dyqs-dndالجلظت الافخخاحُت             

د بىعصة عبد اللادز          .ؤ: زئِع الجلظت

  بمسهص الظمعي البصسي 01مساطُم افخخاح امللخلى جىىن في اللاعت الخىكُذ 

09:30 

إلى 

11:30 

مً فىسة إلى :" بمداخلت بعىىان ػِباوي عص الدًً مظدؼاز مىىن في مجاو امللاوالجُت واملؤطظاث الىاػئت الظُد

 - " الخعىاث والخحدًاث–ػسهت هاػئت 

 العابع إلابخيازي مفخاح بساءة الاختراع:  بمداخلت بعىىانCati كلىم طلُمان مدًس . د

  Aspect inventif clé de brevetabilité  

 aspect inventifالعابع الابخيازي :  بمداخلت بعىىان INAPIحفص ي بىعالق زئِع مصلحت الاختراعاث .  الظُد

حدادي عبد الغني مدًس داز امللاوالجُت دوز الجامعت في خلم املؤطظاث الىاػئت حظب اللساز الىشازي : الدهخىز 

1275 

ملاوالث حظُير الىفاًاث - امللاوالجُت الخضساء في اللاهىن الجصائسي : " خدًس ؤحمد حامعت ؤدزاز بمداخلت بعىىان.د

 
ً
" ؤهمىذحا

الؼسواث العائلُت ودوزها في جىمُت  : "د محمداجني ػهسشاد حامعت ؤدزاز بمداخلت بعىىان.د بىعصة عبد اللادز، ؤ.ؤ

" الفىس امللاوالحي لدي ألاطس املىخجت
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         15:00 إلى 13:00       مً مجاهد طُد ؤحمد .د: زئِع الجلظت ألاولى

 https://meet.google.com/bgu-akfm-wqd: السابغ

 ػهُىب ؤمُىت/ د.ط 1-1

م/ د اض مٍس  ٍز

املسهص الجامعي جِباشة 

مسطلي عبد هللا 

دوز الخعلُم امللاوالحي في دعم الخىحه الؼبابي والعالبي 

. هحى إوؼاء مؤطظاث صغيرة ومخىطعت

ص الفىس امللاوالحي في املحُغ ز احامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدز واًني الصهسة/د.ط 1-2 الخعلُم امللاوالحي ؤداة لخعٍص

ججازب دولُت – الجامعي 

. مدزاوي لحظً/ د.ط 1-3

حلىغ فاظمت ؤماو / د

حامعت حُاللي الُابع 

طُدي بلعباض 

ع الجصائسي في إوؼاء  حشجُع مدي مظاهمت الدؼَس

 .املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت

بً شعُمت فاظمت شهساء / د.ط 1-4

واهم صلُحت / د

علي بً ًحي عبد اللادز / د

حامعت حظِبت بً بىعلي  

الؼلف 

الخخعُغ الاطتراجُجي للملاوالجُت وؤطباب هجاحها 

وفؼلها 

1-5 Feraoun Amhamed 

Allouit Amira 

University of Khmis 

miliana 

A Conceptual Framework OF Entrepreneur 

1-6 GUERINI Fares 

 

Université d'Alger 03 « Entreprenariat et innovation : les obstacles à la 

valorisation des résultats de la recherche en Algérie  

طُف الدًً جلي       / د 1-7

زابح وازغ /د.ط

جفعُل دوو امللاوالجُت واملؤطظاث الىاػئت في جلُم  حامعت جامىغظذ

 الخىمُت الاكخصادي بالجصائس

كصابي مىس ى /د 1-8

كصابي بؼير /د

دوز املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت في جحلُم الخىمُت حامعت ظاهسي محمد بؼاز 

- هماذج زائدة- الاكخصادًت

 حظً مجبري /د.ط 1-9

حىزٍت بً الصالح /د.ط

 حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز

 

املؤطظاث الىاػئت ودوزها في خلم الخىمُت املظخدامت دزاطت 

حالت الجصائس 

حعاب مىزاد /د 1-10

ػِىىن زمضان /د.ط

ت في دعم ومسافلت حامعت جمىغظذ  دوز حاضىاث ألاعماو الجصائٍس

املؤطظاث الىاػئت 

صدًلي ؤحمد /د 1-11

العُبي عبد هللا  /د

الخىحه امللاوالحي للؼباب في الجصائس بين مخعلباث حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز 

الثلافت وضسوزة املسافلت مً خالو حاضىاث ألاعماو  

مىاكؼت عامت 
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  17:00 إلى 15:00مً بسووي عبد السحمً    . د: زئِع الجلظت الثاهُت 

 https://meet.google.com/bgu-akfm-wqd: السابغ

الدًً مخلىف  خير/د.ط 2-1

 لعىز طعاًحي عامس
مظاهمت حاضىاث ألاعماو في دعم املؤطظاث الىاػئت    الحاج لخضس  -1حامعت باجىت 

 .20/254في ظل اللاهىن 

ش ي هادًت /د.ط 2-2 اللَس

بىشٍدة حمُد /د

 في ANGEMالىوالت الىظىُت لدظُير اللسض املصغسدوز الجصائس  حامعت بىمسداض

مع عسض -حشجُع وجمىٍل املؤطظاث املصغسة والصغيرة 

 -حالت مظخفُد مً اللسض املصغس بصُغت الثالزُت للخمىٍل

د علُمت مىالي /ط 2-3

 مصاولي محمد/د

ػسهت املظاهمت البظُعت هألُت لدعم وجسكُت املؤطظاث حامعت ؤحمد دزاًت ؤدزاز                                      

الىاػئت 

ت واملحُغ الظىطُىحامعت كاصدي مسباح وزكلت  ظمبى حاج/د.ط 2-4 زلافي -امللاوالجُت اليظٍى

م . د 2-5 طلىض عبد الىٍس

شهلُلت عبد الىهاب . د

 د  بظىد ؤمبازن.ط

حامعت ؤحمد دزاٌعُت  ؤدزاز 

ً املخىاصل عين صالححامعت   جىٍى

 حامعت ؤحمد دزاٌعُت  ؤدزاز

مظاهمت املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت في جحلُم 

- حالت الجصائس- الخىمُت الاكخصادًت 

دوز مؤطظاث الدولت في دعم املؤطظاث الصغيرة   حامعت ؤم البىاقي  بىعصة عفاف/د.ط 2-6

واملخىطعت والىاػئت 

 . حظاوي بىحظىن .د 2-7

بسووي عبد السحمان . د

آلُاث الدعم - الخحدًاث  )العمل امللاوالحي في الجصائس حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز 

. (واملسافلت

بىوعامت مصعفى .ط د 2-8

طميرة بؼلت .د

مظاهمت املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت في دعم العمل حامعت محمد خُضس، بظىسة 

 
ً
امللاوالحي،مصىع ظماظم الفلازة بسكان همىذحا

حىالف حلُمت . د 9-2

 دالو وزدة. د

عي لحاضىاث ألاعماو حامعت جلمظان   الاظاز الىظسي الدؼَس

- حامعت محمد الصدًم بً ًحي  د علُىن عبد الحم.ط 2-9

 حُجل

دوز إلابداع والابخياز  في جسكُت املؤطظاث الىاػئت، 

املخىطعت والصغيرة وحعلها آلُت الطخحدار مىاصب 

دزاطت مُداهُت مع كساءة إحصائُت لعدد مً : الؼغل

 املؤطظاث الىاجحت بىالًت حُجل

لخضس حسادة / د 2-10

إطماعُل هبــى /ع.و.م.ط

 بىعاللت عائؼت/د.ط

حامعت ظاهسي محمد بؼاز 

املدزطت الىظىُت العلُا 

ػغاو العمىمُت، الجصائس أل

 حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز

مفهىم امللاوالجُت ودوزها في الىكذ الساهً 

لُت في الجصائس ودوزها في جسكُت  حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز د بالوي محمد.ط 2-11 مىظىمت اللىاهين الخمٍى

 املؤطظاث الىاػئت

ف / د.ط  2-12 حمدي ػٍس

الجُاللي 

حاللي الحبِب / د.ط

دان الحاج / د بً ٍش

حامعت عبد الحمُد بً بادٌع 

مظخغاهم 

دوز الىواالث الىظىُت في دعم وجىمُت املؤطظاث الصغيرة 

. واملخىطعت والىاػئت بالجصائس

 

مىاكؼت عامت 
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  15:00 إلى 13:00  مً      عبد الغنيبىػسي . د.ؤ  الثالثتزئِع الجلظت 

 https://meet.google.com/yjx-rmfj-vrs :السابغ

بىكعف محمد / د.ط 3-1

حبِب 

امللاوالجُت واملؤطظاث الصغيرة واملخىطعت والىاػئت املسهص الجامعي جِباشة  

 نمفاهُم مخعددة لهدف مؼتر

حامعت عبد هللا مسطلي مىصىز ملُىت / د 3-2

الجصائس - جِباشة-

دوزمُياهيزماث دعم ومسافلت املؤطظاث الصغيرة 

واملخىطعت في جفعُل السوح امللاوالجُت في الجصائس  

حمصة حىدي / د 3-3

باعثمان  عبد اللادز / د.ط

حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز 

حامعت بؼاز 

الخيؼئت الاحخماعُت والفىس امللاوالحي 

إلُاض مِظىم / د 3-4

باعلي واطعُد باحمد / د

 محمد بً 2حامعت وهسان 

احمد، وهسان 

ججسبـــت امللــــــاوالث الخابعــــت للىوالـــت الىظىُـــــت لدعــــــم 

كــــساءة في ؤطبـــاب الفؼـــل : (ANDE)وجىمُــــــت امللـــــاوالجُـــــت 

والىجــاح 

3-5 Amina Smadi           

Belaid Abrika 

UMMTO Entrepreneuriat féminin et contraintes 

socioculturelles dans la société traditionnelle 

 العمسي حىُم/د 3-6

  مىاد إػساق/د.ط

حامعت ًحي فازض 

املدًت 

دوز حاضىاث الاعماو في دعم وجسكُت املؤطظاث 

 .الىاػئت

مظعىد بىعبد هللا / د 3-7

خُضاوي وعُم / د.ط

حامعت حُاللي لُابع طُدي 

 بلعباض

  ؤدزازحامعت ؤحمد دزاًت

س املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت في  دوز ووالت جعٍى

ضمان دًمىمت املسافلت  للمؤطظاث الحدًثت اليؼإة 

 (،170- 18دزاطت على ضىء املسطىم الخىفُري )

    زماوي ؤحمد. د 3-8

يب .د دمان دبُح ٍش

حامعت عبد الحمُد مهسي 

كظىعُىت 

ت في مىاحهت امللاولُت السحالُت :  امللاولُت اليظٍى

ججاوش إلاخخالف هحى الخيامل مً خالو جإصُل 

الخصىصُاث 

 ة والي هاديؤ.د 3-9

 اًذ جفاحي حفُظت. د

سة   حامعت البٍى

 حامعت مىلىد معمسي 

ت لدعم   املؤطظاث الصغيرة و الخابير الخحفيًز

 املخىطعت

زحماوي محمد . د 3-10

مىالي محمد . د

حامعت احمد 

 دزاٌعُت ؤدزاز

الخعلُم امللاوالحي للعالب الجامعي همىحه إلوؼاء 

مىاصب ػغل 

مىس ى عبد اللادز /د.ط 3-11

 بً مظعىد محمد/  د

حامعت العلُد 

 ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز

الخحفيزاث الجبائُت هألُت لدعم املؤطظاث الىاػئت في 

 الجصائس

مىاكؼت عامت 
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دي عبد اللعُف   .   د  السابعتزئِع الجلظت      17:00 إلى 15:00  مً بً ٍش

 https://meet.google.com/yjx-rmfj-vrs :السابغ

4-1 Bouriche Ahmed 

Bouriche sihem 

, Université Abu 

BekrBelkaid Tlemcen,  

Le rôle de la Maison de l'Entreprenariat en 

Algérie pour développer laculture 

entrepreneuriale et élever l'esprit d'initiative 

مُمىوي بللاطم /د 4-2

 بً ًبا محمد /د

      حامعت احمد دزاٌعُت 

                                ؤدزاز  

ل  املؤطظاث الىاػئت في الجصائس بين إػيالُت الخمٍى

 وجحدًاث الىجاح

ػاحي هجاة /د 4-3

مسشوقي ؤحمد /د

  (الجصائس )  2حامعت وهسان 

  املسهص الجامعي جىدوف                                       

جىحه العلبت الجامعُين هحى امللاوالجُت والعمل 

الخاص 

مىاو بىاللُف  /د.ط 4-4

شهير ػالبي  /د

 -1955ؤوث 20حامعت 

 -طىُىدة

مدخل مفاهُمي –الخإصُل الىظسي للملاوالجُت 

    د بً طعادة طعاد   .ط 4-5

م    .م.ؤ   ؤ كىزازي مٍس

حامعت ؤبى بىس بللاًد جلمظان 

-  الجصائس– 

واكـع العمل امللاوالجــــــــــــــي في الجصائــــــــس بين الفؼل و 

الخحدًاث 

س ي فخحي / د.ط 4-6 إدَز

 فىضُل لحظً/د

حامعت حظِبت بً  بىعلي 

ػلف 

ل املؤطظاث   زؤض املاو املخاظس هألُت لخمٍى

دزاطت حالت  – الصغيرة واملخىطعت في الجصائس

ت الظعىدًت اللظدثماز  asco الؼسهت الجصائٍس

 مظعىدي عبد العالي/ د.ط 4-7

 ؤكبلي عبد اللادز/ د.ط

ع امللاوالجُت في الجصائسحامعت ؤحمد دزاًت ؤدزاز                                       " جحدًاث وزهاهاث - املؼاَز

مععاهلل لُلى . د.ط 4-8

خعاب ؤطماء . د.ط

دوز داز امللاوالجُت في حشجُع الفىس امللاوالحي  حامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز

اليظىي حامعت ادزاز همىدحا 

بغفاز عبد اللادز . د.ط 4-9

 العُبي ؤحمد. د.ط

ص همى وهجاح  هُئاث الدعم حامعت ؤدزاز ل هإداة لخعٍص والخمٍى

املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت للمظاهمت في دعم 

 "الاكخصاد الىظني في الجصائس 

محمد خلُفت زكُم /د 4-10

 جالُت ػىـــــــــــــي/د.ط

                   بساهمي بً فاظمت الصهساء/ د.ط

حامعت معظىس 

املسهص الجامعي البُض 

 املسهص الجامعي البُض

ؤهمُت املؤطظاث الىاػئت و املخىطعت و الصغيرة 

. في جحلُم الخىمُت الاكخصادًت املظخدامت

 

بحماوي الشريف /د.أ 4-11
 غيتاوي عبد القادر/ د.أ

 ػسواث املظاهمت املبظعت واملؤطظاث الىاػئتحامعت ؤحمد دزاٌعُت ؤدزاز 

 بوعبداهلل نوال / د.ط 4-12
 بن قدور أمال/ د.ط

ان عاػىز الجلفت  حامعت ٍش
ع الجصائسي ليؼاط املؤطظاث  جعىز الدؼَس

الصغيرة واملخىطعت 

مىاكؼت عامت 

 

 

https://meet.google.com/yjx-rmfj-vrs
https://meet.google.com/yjx-rmfj-vrs


 

 15:00 إلى 13:00  مً     ًحُاوي عبد اللادز .د: الخامظت زئِع الجلظت 

 https://meet.google.com/vgk-fmxw-avi  :السابغ

مغىىض دهُاشاد / د.ط 5-1

علىن ػساف 

العمل امللاوالحي في الجصائس بين الىاكع والخحدًاث  حامعت مُلت

هسوغ صالح الدًً / د 5-2

بً وزٍدة حمصة / د.ط

لىاج مىير / د

دوز الهُئاث الحىىمُت في مسافلت املؤطظاث الىاػئت املسهص الجامعي مُلت 

دزاطت حالت الحظيرة الخىىىلىحُت طُدي عبد : بالجصائس

. هللا بالجصائس

عص الدًً طمير / د 5-3

حفصت حمدود / د.ط

-املسهص الجامعي مسطلي 

جِباشة 

. امللاوو وبِئت امللاوالجُت في الجصائس

م / د.ط 5-4 مهداوي مٍس

بىػسي عبد الغني / د

حامعت ؤحمد دزاٌعُت 

ؤدزاز 

دوز مؤطظاث الدولت في دعم املؤطظاث املخىطعت 

. والصغيرة والىاػئت

5-5 Pr/ LAZREG Mohammed Université de Sidi 

bel abbes 

 

Contribution à une reflexion sur les leviers 

fondamentaux à mettre en œuvre pour une 

émergence de l’entrepreneuriat en Algérie 

املدزطت العلُا . بعُب إبساهُم ًاطين/ د.ط 5-6

لالكخصاد وهسان 

س الىظىُت ؤهمُت الىوالت  في جسكُت ANDIالاطدثماز  لخعٍى

. و جحلُم دوزها الخىمىي  املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت

بً ظُبي مبازن / د 5-7

م ًىوع /د.ط بً مٍس

حامعت ؤحمد دزاًت 

ؤدزاز 

فعالُت ؤحهصة دعم املؤطظاث الصغيرة املخىطعت 

والىاػئت في جىمُت الاكخصاد الىظني 

5-8 E.D/Moulay Zakaria 

Moulay asma 

University of 

Algiers01 

 

The conceptual of Entrepreneurshipand small and 

medium companiesthroughout Algerian 

legislations 

حامعت عبد الحمُد  فاظمت غاي/د 5-9

 2مهسي، كظىعُىت 

دوز املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت في جحلُم الخىمُت 

. املظخدامت، دزاطت جحلُلُت

صلُحت محسش /د.ط 5-10

عبد اللادز ؤشوا /د

حامعت ؤحمد دزاًت 

ؤدزاز 

 الُاث اوؼاء مؤطظت هاػئت في ظل اللىاهين املظخحدزت

حمصة على  5-11

بىزان طمُت 

 بهلىلي احمد/د.ط

املسهص الجامعي 

 هىز البؼير 

  البُض 

 

اهمُت املؤطظاث الىاػئت في جحلُم الخىمُت الاكخصادًت 

املظخدامت 

اطخعساض حجم اطدثمازاث مؤطظاث هاػئت بمىعلت 

لُا   2022-2021الؼسق الاوطغ و ػماو افٍس

مىاكؼت عامت 

 

 

 

https://meet.google.com/vgk-fmxw-avi


 

    17:00 إلى 15:00   مً حدادي عبد الغني  د  : الظادطتزئِع الجلظت 

  https://meet.google.com/vgk-fmxw-avi  :السابغ

شالو  حمصة /  د.  ط 6-1

 هاصسي الحظً/د.ط

      حامعت احمد 

                                دزاٌعُت ؤدزاز  

إلاظاز الىظسي و الخىظُمي  للملاوالجُت و املؤطظاث الىاػئت 

 و حاضىت ألاعماو 

 مىطاوي عبد هللا/ د .ط 6-2

دي عبد اللعُف. د  بً ٍش

      حامعت احمد 

                                دزاٌعُت ؤدزاز  

دوز هُئاث الدعم في جسكُت املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت  

 ((ANGEMالىوالت الىظىُت لدظُير اللسض املصغس 

حامعت مىلىد معمسي  طلُماوي حمُدة/د 6-3

جيزي وشو 

آلُاث دعم وجسكُت املؤطظاث الصغيرة واملخىطعت في 

. الجصائس

6-4 Dr. Elbachir Sabrina Université de 

Mascara 

Guérilla Marketing au service des start-up (cadre 

théorique) 

 علجُت طعاد كازة/ د.ط 6-5

كازة زابح . د

حامعت مىلىد معمسي 

جيزي وشو 

امللاوالجُت في الخىمُت الاكخصادًت في الجصائس في ظل دوز 

 إلاصالحاث

ً العابدًً/د.ط 6-6  عثماوي ٍش

 عِظاوي حمعت/د.ط

حامعت ؤحمد دزاًت 

ؤدزاز                                      

آلُاث مسافلت هُئاث الدعم للمؤطظاث الصغيرة 

دزاطت إحصائُت للصىدوق الىظني لدظُير  واملخىطعت

 اللسض املصغس ومؼخلت املؤطظاث بىالًت ؤدزاز

حاج كىٍدز عبد الهادي . د 6-7

حيرحت حمصة . د

حامعت ؤحمد دزاٌعُت 

 ؤدزاز

الىاكع وألافاق – امللاوالجُت الظُاحُت بىالًت ؤدزاز 

 د طُدي ًىطفي هاحس.ط 6-8

دزي عبد السحمان. د  كٍى

حامعت الؼهُد حمه 

لخضس الىادي        

داز “ داز امللاوالجُت ودوزها في خلم الىعي امللاوالحي

ت “ امللاوالجُت بجامعت الىادي دازطت هظٍس

 محمد ؤًمً بىدهدوهتد .ط 6-9

 مىير لىاج .د

حامعت محمد الصدًم 

حُجل –بً ًحي 

 مفاهُم ؤطاطُت)املؤطظاث الىاػئت وحاضىاث ألاعماو 

  فخُحتعاللي.د 6-10

 الصهساء عاللي. د

حامعت ؤحمد دزاٌعُت 

ؤدزاز 

 املؤطظاث الىاػئت ودعم الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت

مىاكؼت عامت 

 

 https://meet.google.com/bht-dyqs-dndالجلظت الخخامُت               

16:30 

إلى 

17:00 

كساءة الخىصُاث  

إلاعالن عً اخخخام مساطُم امللخلى  
 

 

 2022 هىفمبر 24: الُىم الثاوي

بمىخبت ولُت العلىم الاكخصادًت 

 13:00  إلى  09:00
 في معسض ؤبىاب مفخىحت على امللاوالجُت واملؤطظاث الىاػئت

 للمؤطظاث الىاػئت  بالخعاون مع مؼخلت مؤطظاث ؤدزاز
 

https://meet.google.com/vgk-fmxw-avi
https://meet.google.com/bht-dyqs-dnd
https://meet.google.com/bht-dyqs-dnd

