
ل الاحخماعي والخإمين الخهافلي مألُت للنهىض بالصيرفت إلاظالمُت في الجضائش   الخهامل بين الخمٍى

 )  ااخؼللاثت،فاات الللىى (
 

ت الذًمقشاػُت الؽعلُت    ت الجضائٍش الجمهىٍس

وصاسة الخعلُم العالي واللدث العلمي 

ًىظم 

ت وعلىم الدعُير  معهذ العلىم الاقخصادًت والخجاٍس

 -ؤفلى-ااشلض الجامعي 

:   ااملجمش الذولي  وى الاففرااضي خىى 

   

 

 

 

خ   الهلمت الافخخاخُت    (GMT+1)الخىقُذ الخاٍس

 

 

  2021 حىٍلُت 14

09:00 

 

م  الاظخماع آلًاث بِىاث مً القشآن النٍش

الاظخماع لليؽُذ الىػني الجضائشي 

م ػهاسي  09:10 ملمت مذًش ااشلض الجامعي ؤفلى الذلخىس علذ النٍش

ملمت مذًش معهذ العلىم الاقخصادًت الذلخىس علذ القادس قؼاف  09:20

ملمت سئِغ ااملجمش الذلخىس بً ًىظف خلف هللا  09:30

  meet.google.com/tvp-ofnv-joy: الشابؽ
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 برانمج اجللسة الأوىل

 

 

قؼاف علذ .د:سئِغ الجلعت  ولى

القادس  

 https://meet.google.com/vuh-njur-scr: رابط الجلست

هقاص ًحي /سافع لماى/خملىى بلقاًذ.د/بىدسة فاػمت .د : ظاجزة ااىاقؽين

 (GMT+1)التوقيتمؤسست الاهتماء عنوان املداخلت إسم ولقب الباحث الزقم  

 

 إفخخاخُت اثملم

 -حامعت صلاح الذًً صعُمعلذ القادس ؼاشضي  :  ظخار الذلخىس 

 -جشلُا

09 :40 – 09 :35 

ا –حامعت لىالاالىس  ًىوغ صىالحي:  ظخار الذلخىس   40: 09 – 45: 09 - ماليًز

 45: 09 – 50: 09 - الجضائش-حامعت وسقلتظلُمان هاصش  :  الذلخىس  ظخار

اقع  وقاف خالى مً الاحخماعي الخهافل علذ اللاسي مؽعلد.ؤ 01 و ااذًش لؽشلت سقابت  و،فاا الى الؽٍش

للخذقُق الؽشعي 

والاظدؽاساث ااالُت 

 - الععىدًت-إلاظالمُت

10 : 05 - 09 :50 

 

 

املناقشت 

ا –حامعت لىالاالىس  االادئ والخؼلُقاث: الخمىٍل الاحخماعي إلاظالمي  ًىوغ صىالحيد .ؤ 02  05: 10 - 20: 10 - ماليًز

 

ض الخمىٍل  بً علقمت ملُنت. د 03 دوس صنىك الاظدثماس ااعملوى وااعخذام في حعٍض

الاحخماعي إلاظالمي 

 20: 10 -35: 10 - الجضائش–حامعت ظؼُف 

 

 املناقشت
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بً مععىد هصش الذًً  04

عماسة البؽير 

 قادم حىاد

الخمىٍل الاحخماعي إلاظالمي ودوسه في الخعافي مً بعع  

 الظىاهش الاقخصادًت والاحخماعُت

-حامعت عين جمىؼيذ

 -الجضائش

 -ااشلض الجامعي ؤفلى

 -الجضائش

 -حامعت عين جمىؼيذ

 -الجضائش

10 :50 - 10 :35 

 

املناقشت 

 دمحم ؤمين بىللىغ 05

سضي  صذوقي غَش

دمحم سطا بىؼُخي 

اافهىم و دواثت دساظت : قشاءة في الخمىٍل إلاحخماعي إلاظالمي

خالت بىو الخىمُت إلاظالمي 

 - الجضائش-حامعت مععنش

 - الجضائش-حامعت مععنش

 - الجضائش-حامعت مععنش

11 :05 - 10 :50 

 

املناقشت  

 مهاوي مهي 06

ت  بُذي عِعاوي صىٍس

 - الجضائش-حامعت مععنش. الذوس الخمىٍلي والخىمىي للقشض اللعً

 - الجضائش-حامعت مععنش

11 :20 - 11 :05 

 

املناقشت 

 20: 11 - 35: 11 - الجضائش-حامعت قاات الخمىٍل إلاظالمي  صغش  ودوسه في مهافدت الفقشآماى مشصوا  07

املناقشت  

ىت 08 مملظعاث الخمىٍل والُاتها دساظت مقاسهت بين إلاظالمُت وهظيرتها  هاحش بذًٍش

 الخقلُذًت

 35: 11 - 50: 11 - الجضائش-حامعت  غىاغ

املناقشت 

 خالذي عصام  09

 ظامُت خلُفي                 

غشبي خمضة 

ػشا الخمىٍل إلاظالمي ودوسها في جمىٍل ااملظعاث الاقخصادًت 

خالت الجضائش - الصغيرة وااخىظؼت 

 - الجضائش-حامعت ااعُلت

 - الجضائش-حامعت ااعُلت

 - الجضائش-حامعت ااعُلت

12 :05 – 11 :50 

 

 املناقشت



 برانمج اجللسة الثانية

 

 

 https://meet.google.com/dpx-hwjf-bni: رابط الجلستسخشوس ًىظف .د: سئِغ الجلعت الثاهُت

ت.د:  ألاساتذة املناقشين بً عُت فاػمت /ملاسلت دهُىت/حىادي علذ القادس/علُلي وهُلت .ؤ/ دًً مخخاٍس

 (GMT+1)التوقيتمؤسست الاهتماء عنوان املداخلت إسم ولقب الباحث الزقم  

 45: 09 – 50: 09 - جشلُا-حامعت صلاح الذًً صعُمعلذ القادس ؼاشضي  :  ظخار الذلخىس ملمت إفخخاخُت 

م 01  حذاه علذ النٍش

 ؼهلىب ؤمُىت  

 لضوى دمحم

ؤثش جؼىٍش مىخجاث الخإمين الخهافلي على الثقافت الخإمُيُت 

 لذي  فشاد في الجضائش

 –  الجضائش–حامعت وهشان 

 –  الجضائش–حامعت جِلاصة 

 –  الجضائش–حامعت وهشان 

10 :05 – 09 :50 

املناقشت 

 05: 10 - 20: 10 - العىدان-حامعت مخؼللاث بِئت الصيرفه إلاظالمُتوساا علي  وساا هاصش  02

املناقشت  

فخني الععُذ   03

ظالم علذ اللؼُف 

 - الجضائش–حامعت جبعت الخإمين الخهافلي 

 - الجضائش–حامعت جبعت 

10 :35 - 10 :20 

 

املناقشت 

ض   علمي خعِلت 04 خاحت ؼشماث الخإمين الخهافلي إلعادة الخإمين لخعٍض

هامؾ ااالءة ااالُت   

( 2019-2009)دساظت قُاظُت لؽشلت ظالمت لخإمُىاث 

 35: 10 - 50: 10 - الجضائش–حامعت الللُذة 

 

املناقشت 

الخإمين الخهافلي في الجضائشت اللذًل إلاظالمي الظخقؼاب  جاعلذ هللا وفاء 05

 ؤمىاى العىا ااىاصي 

 50: 10 - 05: 11 - الجضائش–حامعت  غىاغ 
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املناقشت  

 سجِلت بً دخان 06

ؾ  خلُمت ظتي  دسَو

عت  قشاءة في لخاب عقذ الخإمين الخهافلي في طىء الؽَش

 إلاظالمُت امللفخه عال مدمىد علذ العاى

 - الجضائش-حامعت الجضائش

 -حامعت  مير علذ القادس

 - الجضائش-قعىؼُىت

11 :20 - 11 :05 

 

املناقشت 

ً علذ املجُذ  07 مىصاٍس

 صنهاجي هُلت

علاط غالُت 

اقع و،فاا  عشض – الخإمين الخهافلي في الجضائش بين الى

 -ججشبت ؼشلت ظالمت للخإمُىاث

 - الجضائش-حامعت جلمعان

 - الجضائش-حامعت جلمعان

 - الجضائش-ااشلض الجامعي مغىُت

11 :35 - 11 :20 

املناقشت  

مشاد دساوسضي  08

 فاجذ ولذ ؤخمذ

الفائع الخإمُني في ؼشماث الخإمين الخهافلي 

 "الخإمين إلاظالمي "(26)مً مىظىس ااعُاس الؽشعي سقم 

 - الجضائش-حامعت الللُذة

 - الجضائش-حامعت الللُذة

11 :50 - 11 :35 

 

املناقشت  

 50: 11 - 05: 12 - الجضائش-حامعت ظؼُف ماهُت الخإمين الخهافلي للذًل عً الخإمين الخجاسي  ؤظامت عامش 09

املناقشت  

فؼُمت عؽت  10

 ظامُت ؤدخُمً

جدذًاث جفعُل صىاعت الخإمين الخهافلي بالجضائش وظلل 

 جىمُتها

 - الجضائش-حامعت الجضائش

 - الجضائش-حامعت الجضائش

12 :20 - 12 :05 

 

املناقشت  

بىداػ ظهام      11

    بىخشب خنُم

الخإمين الخهافلي مألُت لذعم الصىاعت ااالُت إلاظالمُت 

 -ججشبت ااملنت العشبُت الععىدًت-

 - الجضائش-حامعت الللُذة

 - الجضائش-حامعت الللُذة

12 :35 - 12 :20 

 

املناقشت  

 صلُت بىصُىدة 12

 دمحم عذهان بً طُف

آفاا  الخامين الخهافلي إلاظالمي في الجضائش جدذًاث لليرة و

 81-21في ظل ااشظىم الخىفُزي واعذة 

 - الجضائش-حامعت بعنشة

 - الجضائش-حامعت بعنشة

12 :50– 12 :35 

 

املناقشت  



 برانمج اجللسة الثالثة

 

 

 https://meet.google.com/uet-pppf-yuk: رابط الجلستعلذ القادس مدشص .د: سئِغ الجلعت الثالثت

داودي حمُلت  /عشابي فاػمت/بىفاجذ بلقاظم.د:   ظاجزة ااىاقؽين

 (GMT+1)التوقيتمؤسست الاهتماء عنوان املداخلت إسم ولقب الباحث الزقم  

 10: 12 - 15: 12حامعت صلاح الذًً صعُم علذ القادس ؼاشضي  :  ظخار الذلخىس ملمت إفخخاخُت 

 لشوػ هىس الذًً  01

 لفاًذة علذ هللا

ض لفاءة  دوس اللىلمت ااصشفُت في حعٍض

اللىىك الاظالمُت خالت ااالُت الدؽاسلُت 

 بالجضائش همىرحا

 –  الجضائش–حامعت جِعمعُلذ 

 -  الجضائش–حامعت قعىؼُىت 

12 :30 - 12 :15 

املناقشت 

الؼاهش بعذاػ  02

ًىظف ؤخمذ الععذي 

 ملاسك بً صاًش

دوس اللىلمت ااصشفُت في جدعً  داء ااالي 

لللىىك إلاظالمُت دساظت خالت بىو العالم 

 2018-2015مً 

 - الجضائش-حامعت الاغىاغ

 - الجضائش-حامعت ااذًت

 - الجضائش-حامعت بؽاس

12 :45 - 12 :30 

 

املناقشت 

 طىٍفي خمضة 03

 دباػ دمحم

دوس اللىلمت في إداسة مخاػش الخمىٍل 

صىذوا -الاحخماعي والخهافلي في الجضائش 

 الضماة الجضائشي همىرحا

 –  الجضائش–حامعت جِعمعُلذ 

 -  الجضائش–حامعت جِعمعُلذ 

13 :00 - 12 :45 

املناقشت 

 وهابعمير     04

خمذي معمش 

 - الجضائش-حامعت الؽلف خىلمت ؼشماث الخإمين الخهافلي

 - الجضائش-حامعت الؽلف

13 :15 - 13 :00 

املناقشت 
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 دالى ؼخىح  05

فاػُمت الضهشة بىداود 

ػشؼاوي ظهام 

الخدىغ وإداسة املخاػش في اللىىك إلاظالمُت 

ت  دساظت  *في ظل الصيرفت إلاظالمُت الجضائٍش

 خالت بىو اللرلت الجضائشي 

 - الجضائش-ااشلض الجامعي ؤفلى

 - الجضائش-حامعت  غىاغ

 - الجضائش-حامعت الؽلف

13 :30 - 13 :15 

املناقشت 

همنت دمحم   06

قىذوصي جىمي  

 عىٍفاث دمحم العشبي

اللىلمت ااصشفُت ودوسها في اظخقؼاب 

 الامىاى الشالذة

 - الجضائش-حامعت غشداًت

 - الجضائش-حامعت غشداًت

 - الجضائش-حامعت غشداًت

13 :45 - 13 :30 

املناقشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برانمج اجللسة الأوىل

لُت 15بشهامج الُىم الثاوي مً ااملجمش   2021 حٍى

 

 

 

ؼىافي مىالي علذ .د: سئِغ الجلعت  ولى

القادس الجُاللي 

 https://meet.google.com/vuh-njur-scr: رابط الجلست

ؤبى بنش صاقى / ؼقشاوي صفُت/صمُذ فاػمت/قؼىفي ًاظين/ؼاللي خعام.د:   ظاجزة ااىاقؽين

 (GMT+1)التوقيتمؤسست الاهتماء عنوان املداخلت إسم ولقب الباحث الزقم  

 30: 08 -40-08 - الجضائش-حامعت وهشانخالمي بىخفص :    ظخار الذلخىس ملمت افخخاخُت 

حامعت صلاح الذًً علذ القادس ؼاشضي  :  ظخار الذلخىس ملمت إفخخاخُت 

 - جشلُا-صعُم

08-45- 08 :40 

ض علذ ظُذ.د 01  العُذ العٍض

 قاظم

- حامعت عين ؼمغ الاقخصادي الخعافي جدقُق في ااالي الؽمىى  دوس 

 -مصش

09 :00 - 08 :45 

املناقشت 

 خلُل علذ القادس.د 02

ً صبُدتد .غ  قٍش

ض الؽمىى ااالي بعُىت مخخاسة مً  افاث ،لُت ودوسها في حعٍض الصش

 2017الذوى الىامُت لعىت 

 – حامعت ااذًت

 -الجضائش

 – حامعت ااذًت

 -الجضائش

09 :15 - 09 :00 

 

املناقشت  

اقع جؼلُقاث الؽمىى ااالي في العالم العشبي عامت والجضائش خاصتبللشػ عائؽت . د 03  15: 09 - 30: 09 –حامعت جلمعان و
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 مععذ خالذ. د

 فخىحي خذًجت. د

 -الجضائش

 –حامعت جلمعان

 -الجضائش

 –حامعت جلمعان

 -الجضائش

املناقشت 

 بىعظم فاًضة . د 04

معيزة مععىد ؤمير . د

اقع الؽمىى ااالي في الذوى العشبُت   –حامعت ظؼُف  -دساظت مقاسهت–و

 –الجضائش

 –حامعت ظؼُف 

 - الجضائش

09:45- 09 :30 

املناقشت 

إظماعُل قؽام .د 05

 بشاهُم خالمي.د .غ

 

ض: الؽمىى ااالي في الجضائش  اقعت ااعُقاث ومخؼللاث الخعٍض  –حامعت الجلفت  الى

 -الجضائش

 –حامعت الجلفت 

 -الجضائش

10 :00 - 09 :45 

املناقشت 

 مجذوب خيرة. د 06

اوي علذ اللق. د  ٍص

: ججشبت الخنىىلىحُا ااالُت والؽمىى ااالي في الللذان العشبُت

. إلاماساث العشبُت ااخدذة همىرحا

  الجضائش–حامعت جُاسث 

– 

  الجضائش–حامعت جُاسث 

- 

10 :15 - 10 :00 

املناقشت 

سخشوس ًىظف  . د 07

عمشاوي ػالى  . د

Le rôle des services financiers numériques pour promouvoir 

l’inclusion financière 
 –حامعت  غىاغ 

 – الجضائش

10 :30 - 10 :15 



 –حامعت الجلفت 

 -الجضائش

 املناقشت 

 بىػىٍل هىذ. د 08

 قشاوي ؤخالم. د

 معاػ خعِىت. د

اقع الؽمىى ااالي في الىػً العشبي وجدذًاجه  –حامعت ظؼُف  ''و

 -الجضائش

 –حامعت ظؼُف 

 -الجضائش

 –حامعت ظؼُف 

 -الجضائش

10 :45 - 10 :30 

املناقشت 

 بىلشدًذ علذ القادس.د 09

 بً خلُمت فخحيد .غ

ض الؽمىى ااالي  -حامعت جِعمعُلذ دوس ااصاسف إلاظالمُت في حعٍض

 -الجضائش

-حامعت جِعمعُلذ

 -الجضائش

11 :00 - 10 :45 

املناقشت  

 قؽشة فاػمت الضهشاء  . د 10

   لشبىػ دمحم. د

اقع و آفاا الؽمىى ااالي في الىػً العشبي  -حامعت مععنش و

 -الجضائش

 -حامعت مععنش

 -الجضائش

11 :15 - 11 :00 

املناقشت 

ذ لضهاسي . د 11  صواٍو

ت. د  عجُلت خىٍس

اقع الؽمىى ااالي الشقمي في ظل حائدت لىسوها اظخعشاض الجهىد : و

 االزولت في الذوى ااغاسبُت

 –حامعت غشداًت 

 – الجضائش

 –حامعت غشداًت 

11 :30 - 11 :15 



 - الجضائش

املناقشت 

هاسحغ معمشي  . د 12

 ظعذًت خذًىػ. د

اقع الؽمىى ااالي في الجضائش في طىء ؤصمت لىفُذ   -حامعت اللىٍشة 19و

 -الجضائش

  الجضائش-حامعت اللىٍشة

11 :45 - 11 :30 

املناقشت 

اقعه علر العالم والذوى العشبُت  بلاط مىيرة. د 13 دساظت -الؽمىى ااالي الشقمي وو

 جدلُلُت

 -حامعت ظؼُف

 -الجضائش

12 :00 - 11 :45 

املناقشت 

 حمعي ظميرة. د 14

م. د  بُالمي مٍش

ض الؽمىى ااالي في الىػً العشبي اقع و مخؼللاث حعٍض  –حامعت جلمعان. و

 -الجضائش

 –حامعت جلمعان

 -الجضائش

12 :15 - 12 :00 

املناقشت 

ع مإخذ  خالذ خلف جىفُق.د .ؤ 15  جدعين الصىسة في ااالي الؽمىى اللاثدوس قىىاث الخىَص

 للىو إلاظالمُتالزهىُت للعمالء اللىىك دساظت جؼلُقُت على الفشوع 

 ااصشي الضساعى 

 15: 12 -30: 12 -مصش-حامعت القاهشة

 املناقشت

 

 

 قىىن سؼُذد .غ 16

 صاقي ؤبىبنشد .غ

ض الؽمىى ااالي لللذ مً جفاقم ظاهشة  دوس الصيرفت إلاظالمُت في حعٍض

 الفقش

 -ااشلض الجامعي ؤفلى

 -الجضائش

 -ااشلض الجامعي ؤفلى

12 :45- 12 :30 



 برانمج اجللسة الثانية

 -الجضائش

 املناقشت 

 خمالث بً عؽىس . د 17

 بىخضام ظُذ ؤخمذ. د

خالت - الؽمىى ااالي بين  حهضة الخمىٍلُت و اللىىك و صىذوا الضماة  

 -الجضائش

 -حامعت مععنش

 -الجضائش

 -حامعت مععنش

 -الجضائش

13 :00- 12 :45 

 املناقشت 

 

 

 

 https://meet.google.com/dpx-hwjf-bni: رابط الجلستفخحي مىلىد .د: سئِغ الجلعت الثاهُت

ؼل فؼُمت الضهشة .د:   ظاجزة ااىاقؽين سؼُذ غىىن /ؤخمذ ظعذاث/عىٍفاث دمحم العشبي/همنت دمحم/بهاي ؤخمذ.د/بٍش

 (GMT+1)التوقيتمؤسست الاهتماء عنوان املداخلت إسم ولقب الباحث الزقم  

 30: 08 - 35: 08 -جشلُا-حامعت صلاح الذًً صعُمعلذ القادس ؼاشضي  :  ظخار الذلخىس ملمت إفخخاخُت 

 ماصن وعمان علذهللا .م 01

  مصؼفى قاظم اخمذ.م.م

 اخمذ خظير اخمذ. د

ض جؼلُق مىهجُت  الابخهاس اافخىح مإداة لخعٍض

حىدة الخذماث ااصشفُت   دساظت 

اظخؼالعُت آلساء عُىت مً العاملين في عذد 

 مً ااصاسف في مدافظت صالح الذًً

ذ   –  العشاا–حامعت جنٍش

ت الفربُت مللافظت صالح الذًً  مذًٍش

 - العشاا–

ذ   –  العشاا–حامعت جنٍش

08:50 - 08 :35 

املناقشت 

بادمحم هفِعت . د 02

 بً عىالي خالذًت .ؤ 

ض  صىاعت الصيرفت إلاظالمُت هافذة لخعٍض

 الؽمىى ااالي

 - الجضائش–حامعت بؽاس 

 –  الجضائش–ااشلض الجامعي ؤفلى 

09 :05 - 08 :50 

https://meet.google.com/dpx-hwjf-bni
https://meet.google.com/dpx-hwjf-bni


 -  الجضائش–حامعت ؤدساس    قاؼىػ عثمان.د

املناقشت  

 خؼىي مىير . د 03

 بً مىسضى ؤعمش. د

العمل ااصشفي إلاظالمي في الجضائش في ظل 

 اللِئت القاهىهُت العائذة

 - الجضائش–حامعت الللُذة 

 -  الجضائش–حامعت غشداًت 

09 :20 - 09 :05 

املناقشت 

بً عِسضى بً علُت  . د 04

 معاػ قىٍذس. د

 مصؼفى خبصضيد .غ

اِئش  ِمُت في الَجَض
َ
ت إلِاْظال

َ
قشاءة في – الصْيَرف

اقع و الخدذًاث  الى

 - الجضائش–حامعت الجلفت 

 - الجضائش–حامعت الجلفت 

ت   -–مذسظت الذساظاث العلُا الخجاسٍَّ

 (الجضائش- القلُعت)

09 :35 - 09 :20 

املناقشت 

عجُلت دمحم د .ؤ 05

بً قاًذ الؽُخ  . د

 بهاص حُاللي. د

 إلاظالمُت القاهىوي والؽشعي للصيرفت إلاػاس

 في الجضائش

 - الجضائش-حامعت غشداًت

 - الجضائش-حامعت غشداًت

 - الجضائش-حامعت غشداًت

09 :50 - 09 :35 

املناقشت  

صبير عُاػ  د .ؤ 06

 ؼاًب ظعاد . د

 خلف هللا بً ًىظف. د

هدى جفعُل النفاءة الخؼلُقُت لصُغ 

 قشاءة جدلُلت لقاهىن إلاظالمُتالخمىٍل 

 02/20 إلاظالمُتالصيرفت 

 - الجضائش-حامعت ؤم اللىاقي

 - الجضائش-حامعت الجضائش

 –  الجضائش–ااشلض الجامعي ؤفلى 

10 :05 - 09 :50 

املناقشت 

صضي حماهت . د 07 جدَش

 صادا صهشاء. د

جنُف الصىذوا الىػني للخىفير  والاخخُاغ 

مع صُغت إلاحاسة الخملُنُت في إػاس الصيرفت 

 إلاظالمُت

 - الجضائش-حامعت بؽاس

 - الجضائش-حامعت بؽاس

10 :20 - 10 :05 

املناقشت  

 20: 10 - 35: 10 - الجضائش-حامعت ظعُذةآفاا جفعُل مىخجاث ؼلابُو ااالُت  ظىٍذ ًىظف. د  08



ت سفافت إبشاهي . د – الدؽاسلُت باللىىك الخقلُذًت الجضائٍش

اقع ااإمىى والخدذًاث  -الى

 - الجضائش-حامعت ظعُذة

املناقشت 

ىد ابشاهُم د .ؤ 09  مٍض

ؼعلاوي ؤماى  د .غ

الصيرفت إلاظالمُت في الجضائش في ظل 

 .02/20قاهىن 

 - الجضائش–حامعت ااذًت 

 - الجضائش–حامعت ااذًت 

10 :50 - 10 :35 

املناقشت 

 مالهي ػاسا                           د.غ 10

   قادًشي علذ املجُذ  .د

العقلاث التي جىاحه الصيرفت الاظالمُت في 

الجضائش  

-  دساظت مقاسهت لىماالث بىنُت بىالًت بؽاس- 

 - الجضائش-حامعت ظُذي بلعلاط

 - الجضائش-حامعت بؽاس

11 :05 - 10 :50 

املناقشت  

 مُمىوي بلقاظم. د 11

 بً ًلا دمحم. د

افز إلاظالمُت باللىىك  مخؼللاث فخذ الىى

 الخقلُذًت في الجضائش

 - الجضائش-حامعت ؤدساس

 - الجضائش-حامعت ؤدساس

11 :20 - 11:05 

املناقشت  

 بادٌغ صعُمً. د 12

ب. د  سابذ بً غٍش

إلاػاس القاهىوي اماسظت العملُاث ااخعلقت 

ع الجضائشي   بالصيرفت إلاظالمُت في الدؽَش

 - الجضائش-حامعت حُجل

 - الجضائش-حامعت حُجل

11 :35 - 11 :20 

املناقشت  

خنُم   بىحؼى. د 13

 ؼدُذ ؤلشم. د

علُذ دمحم . د

القىائم ااالُت في اللىىك إلاظالمُت وفق 

 امللاظبخين الخقلُذًت وإلاظالمُت

 - الجضائش-حامعت ااذًت

 - الجضائش-حامعت الجضائش

 - الجضائش-حامعت الؽلف

11 :50 - 11 :35 

املناقشت  

 وعامت ملاسلت. د 14

 حىاى دمحم الععُذ. د

 بلقشع فاػىت. د

القىاعذ و خهام الخىظُمُت والقاهىهُت التي 

 حعير ااصاسف إلاظالمُت في الجضائش

 - الجضائش-حامعت الجلفت

 - الجضائش-حامعت الجلفت

 - الجضائش-حامعت الجلفت

12 :05 - 11 :50 



 املناقشت 

 ؼُلق سابذ. د 15

يب اًمان .د  خشواػ ٍص

 اسلاا فظُل.د

 مً إظالمُت مصاسف إلىمخؼللاث الخدىى  

افز إوؽاءخالى  دساظت خالت   -إلاظالمُت الىى

 -الجضائش

 - الجضائش-حامعت الجلفت

 - الجضائش-حامعت الجلفت

 - الجضائش-حامعت الجلفت

12 :20 - 12 :05 

 املناقشت

 عمش قمـــــــــــــان. د 16

ان . د قذًذ ٍص

 

ااصاسف إلاظالمُت  مإداة لخؼىٍش  ظىاا 

ااالُت 

 -دساظت جدلُلُت– 

 - الجضائش-حامعت الجلفت

 - الجضائش-حامعت الجلفت

 

12 :35 - 12 :20 

 املناقشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برانمج اجللسة الثالثة

 

  

 https://meet.google.com/uet-pppf-yuk: رابط الجلستؼخىح دالى .د: سئِغ الجلعت الثالثت

قورين فاطنت .أ/بدارهيت حوريت.أ/بن عوالي الخالديت .أ/ ليندا آيت بشير.د:  ألاساتذة املناقشين

 (GMT+1)التوقيتمؤسست الاهتماء عنوان املداخلت إسم ولقب الباحث الزقم  

 40: 12 - 55: 12 - جشلُا-حامعت صلاح الذًً صعُمعلذ القادس ؼاشضي  :  ظخار الذلخىس ملمت إفخخاخُت 

افز إلاظالمُت في اللىىك  عضمي عىضد .ؤ 01 ججشبت فلعؼين للىى

 الخقلُذًت

 55: 12 – 10: 13 - فلعؼين –حامعت فلعؼين الخقىُت

املناقشت 

 ؤخمذ ؼىقي ظلُمان. د 02

 هجالء علذ ااىعم إبشاهُم. د

اقع الخؼلُقي اعذالث همى صىاعت  الى

 الخإمين الخهافلي

 (الخؼلُق– الخنُُف الؽشعي –  اليؽإة (

نُت لإلداسة ااالُت -  مادًمُت  مٍش

 -مصش 

ت للخمىٍل إلاظالمي  -الجمعُت ااصٍش

 -مصش 

13 :25 13 :10 

 

 

الخهافل الاحخماعي إلاظالمي والشخاء ااؽفرك  ظعُذ هشاوةد .ؤ 03

ت:   الخجشبت اااليًز

ا–حامعت اظشا   25: 13 - 40: 13 - ماليًز

املناقشت 

 بلخير فاػمت  . د 04

 بلخير لعشبي اخمذ  . د

 بىقشة إًمان   . د

الؽمىى ااالي الشقمي في الذوى العشبُت في ظل 

 _مصش همىرحا _حائدت لىسوها 

 - الجضائش-حامعت غشداًت

 - الجضائش-ااشلض الجامعي ؤفلى

 - الجضائش-حامعت غشداًت

13 :55- 13 :40 

املناقشت 

https://meet.google.com/uet-pppf-yuk
https://meet.google.com/uet-pppf-yuk


بً عضة إلشام . د 05

 بً بختي ظُف الذًً. د 

بىلُلت هاحش . د

جفعُل دوس الخمىٍل إلاظالمي في جىمُت 

ااملظعاث الصغيرة وااخىظؼت  لدل 

لألصماث ااالُت 

-2009دساظت قُاظُت )الخجشبت الفرلُت 

2019") 

 - الجضائش-حامعت جلمعان

 - الجضائش-حامعت جلمعان

 - الجضائش-حامعت جلمعان

14 :10 - 13:55 

 

للىس وعُمت  .د 06

 فشؼِصضي لمُلُت. د

مذاح ؤمين . د

ض الؽمىى  ؤثش إدماج ااالُت الدؽاسلُت في حعٍض

 -دساظت خالت ااغشب–ااالي لالقخصاد 

ااذسظت الىػىُت العلُا لإلخصاء 

 - القلُعت-والاقخصاد الخؼلُقي

 -الجضائش

 - الجضائش-حامعت الجضائش

 - الجضائش-حامعت الجضائش

14 :25 - 14 :10 

املناقشت 

دوس الخإمين الخعاووي في الخىمُت الاحخماعُت  دمحم ؼشقي. د 07

عشض ججشبت الؽشلت الخعاوهُت للخامين –

 2020-2015الععىدًت خالى الففرة 

 14:25 - 40: 14 - الجضائش-حامعت الؽلف

املناقشت 

: الخإمين الخهافلي في إلاماساث العشبُت ااخدذة الهام بؽنش. د 08

اقع و الخدذًاث و الذسوط ااعخفادة منها  الى

 باليعلت للجضائش

 40: 14 - 55: 14 - الجضائش-حامعت عىابت

 املناقشت 

 عذة عابذ . د 09

 ظعذاوي مشاد مععىد د .غ

غ علذ القادس  . د دَو

ا مإداة  اظخخذام الصنىك إلاظالمُت في ماليًز

 الدساة العُىلت

 - الجضائش-حامعت جُاسث

 - الجضائش-ااذًت حامعت 

 - الجضائش-جُاسث حامعت 

15 :10 - 14 :55 



 30: 15 – 00: 16اجللسة اخلتامية 

 10: 15 - 15:25 املناقشت

 عماسو ًمُىت 10

ذ عذهان  بىٍص

دوس الصنىك العُادًت في حغؼُت العجض 

ااىاصوي 

ا خالى الففرة  -2005) دساظت خالت  ماليًز

2016) 

 - الجضائش-حامعت معخغاهم

 - الجضائش-حامعت مععنش

15:40 - 15 :25 

  

ؽ. د 11  خىان ؼٍش

اء. د  خلف هللا صلٍش

الذوس الاقخصادي لصىادًق الاظدثماس 

إلاظالمُت  

آفاا جؼلُقها -  قشاءة في الخجشبت الععىدًت و

 -في الجضائش

 -الجضائش -  حامعت ؤم اللىاقي

 - الجضائش-حامعت خمِغ ملُاهت

15:55 - 15 :40 

  

  

  

 

 

ش عً ااملجمش ًقذمه الذلخىس ؼىافي مىالي علذ القادس الجُاللي   meet.google.com/tvp-ofnv-joy: الزابطجقٍش

قشاءة جىصُاث ااملجمش ًقذمها الذلخىس بلخير لعشبي ؤخمذ 

إلاعالن عً اهتهاء ؤؼغاى ااملجمش ٌعلنها الذلخىس خلف بً ًىظف  

colloque.islamique@gmail.com 

http://meet.google.com/tvp-ofnv-joy
http://meet.google.com/tvp-ofnv-joy

