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الافتتاح الرمسي 0:99 :صباحا :آايت من اذلكر احلكمي  النش يد الوطين  لكمة ادلكتورة :حلشم قسمية (رئيسة املؤمتر)  لكمة الربوفسور :درمحون
هالل (معيد اللكية)  لكمة الس يد :عيل شعواطي (رئيس مجعية "اكفل اليتمي" لوالية البليدة)  لكمة الس يد مدير الشؤون ادلينية والأوقاف لوالية
البليدة لكمة الس يد املدير العام ملرصف السالم اجلزائر لكمة الربوفسور :خادل رامول (الرئيس الرشيف للمؤمتر -رئيس اجلامعة) 
املداخةل الافتتاحية المنوذجية90:54 -0::9 :
أآ.د /مجــــــال معورة (آأس تاذ حمارض بلكية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسري جبامعة البليدة:)2
" دور املؤسسات املالية يف دمع الاقتصاد التضامين – مجعية اكفل اليتمي منوذجا"-
اسرتاحـــــــة وزايرة املعرض املقام عىل هامش امللتقى "معرض مشاريع ابب رزق اخلريي"
اجللسة الرئيس ية
اجللسة ا ألوىل00::9 – 09:99 :

رئيسة اجللسة :د /بلبوةل اميـان

 09:04 – 09:99ا ألس تاذ /أآمحد سامل اخلزعيل (ا ألردن) :دور احلامكية املؤسس ية الفاعةل يف تنش يط ودميومة جعةل المنو الاقتصادي( حاةل القطاع املرصيف ا ألردين)
ا ألس تاذ /موىس عيىس محمد (السودان) – ا ألس تاذة /كداتسة عائشة :ادلور الاسرتاتيجي دليوان الزاكة يف حتقيق التمنية املس تدامة من خالل متويل مرشوعات
09::9 – 09:04
ا ألرس املنتجة( .دراسة حتليلية تطبيقية عىل – حملية الهنود -والية غرب كردفان -السودان)
ا ألس تاذ /ابراهمي القزياين (تونس) :التمنية احمللية و العمل امجلعيايت يف تونس بعد الثورة رؤية مهنجية يف حدود و اماكنيات الفعل و التواصل دراسة حاةل جتربة
09:54 – 09::9
" مجعية حامية واحات مجنة"
 00:99 – 09:54ا ألس تاذ /عبدالباري محدان سلامين (مرص) :العدل الاقتصادي يف االسالم

املناقشة00::9 –00:99 :
اجللسة الثانية02::9 – 00::9 :
00:54 – 00::9
02:99 – 00:54
02:04 – 02:99
02::9 – 02:04

رئيس اجللسة :بن نذير نرص ادلين

ا ألس تاذ /انرص املرصي (الكويت)
ا ألس تاذ /غازي عبداجمليد الرقيبات (ا ألردن) :دور املشاريع والصناعات الصغرية يف احداث النجاح والتطور للتمنية الاقتصادية ( التجربة ا ألردنية)
ا ألس تاذ /طه محيد حريش الفهداوي (العراق)  -ا ألس تاذة /حنان رشيف (جامعة منتوري قس نطينة) :اسرتاتيجيات المتليك يف الرشيعة االسالمية و أآثرها يف
االنتاج الاقتصادي
ا ألس تاذة /صباح العمراين (املغرب)  :دور الاقتصاد التضامين يف متكني املر أآة يف املغرب

 02:54 – 02::9ا ألس تاذ /يوسف الفيك (السودان) – الأس تاذة سكينة محمد احلسن (السودان) :الطرح االساليم لالقتصاد العادل والتضامين (دراسة حاةل السودان)

املناقشة0::99 –02:54 :
وجبـــــــــــة الغـــــــــــذاء0::99 :
انهتــــــاء جلسات اليوم ا ألول

برانمج الورشة ادلكتورالية
اجللسة ا ألوىل00::9 – 09:99 :

رئيس اجللسة :د /قايس ايسني

 09:04 – 09:99ا ألس تاذة /مصطفاوي عايدة (البليدة) :الآليات القانونية لضبط حرية املنافسة
 09::9 – 09:04ا ألس تاذة /بسمة خرايش (جامعة اجلزائر) – ا ألس تاذة /صربينة يونيس (سوق أآهراس)  :دور ادلوةل يف ظل الاقتصاد التضامين
 09:54 – 09::9ا ألس تاذة /خوةل منارصية (قاملة)  -ا ألس تاذة /أآمال مرزوق (بسكرة) :دور المتويل ا ألصغر يف دمع الاقتصاد التضامين –دراسة جتربة بنك ا ألمل الميين-
 00:99 – 09:54ا ألس تاذة /رافع اندية (البليدة) :امحلالت الاعالنية الاجامتعية كأداة لتسويق قمي الاقتصاد العادل والتضامين

املناقشة00::9 –00:99 :
اجللسة الثانية02::9 – 00::9 :
00:54 – 00::9
02:99 – 00:54
02:04 – 02:99
02::9 – 02:04
02:54 – 02::9

رئيسة اجللسة :د /فريوة نرجس

ا ألس تاذ /راحب دارم (البليدة)– ا ألس تاذ محمد بن جيار (تيبازة) :مناذج مشاريع اقتصادية تضامنية من التارخي الاساليم
ا ألس تاذ /بن عزة هشام (تلمسان)– ا ألس تاذ /بوثلجة عبد النارص (تلمسان) :الوقف كأحد مرتكزات الاقتصاد الاجامتعي والتضامين و دوره يف حتقيق التمنية
الاقتصادية و الاجامتعية -جتارب بعض البدلان-
لت
ا ألس تاذ /رايض بوعيىس (تيبازة) – ا ألس تاذ /العرجوم مطيع (تيبازة) :تعزيز ا منية املس تدامة يف اجلزائر من خالل الاقتصاد البديل  -الاقتصاد الاجامتعي
والتضامين منوذجا-
ا ألس تاذ /قايس ايسني (البليدة)– ا ألس تاذة /بوخدوين جازية (البليدة) :دور التسويق الاجامتعي يف تفعيل العمل التضامين لتخفيف تلكفة العالج رمرض
الرسطان ابلبليدة – دراسة حاةل مجعية بدر ملساعدة املصابني ابلرسطان البليدة
ا ألس تاذ /صكويش أآمحد (البليدة) – الأس تاذة /جمدل اخلنساء (البليدة):
Implementing Customer Relationship Management in Islamic Banks in order to achieve Social economy

املناقشة0::99 –02:54 :
وجبـــــــــــة الغـــــــــــذاء0::99 :
انهتــــــاء جلسات اليوم ا ألول

اليوم الثاني  21مارس 1122

اجللسة ا ألوىل09::9 – 90:99 :

رئيس اجللسة :د /العرايب محزة

 90:04 – 90:99ا ألس تاذة /حوالف رحمية (جامعة تلمسان) :أآمهية الوقف يف تطوير خدمات الرعاية الصحية
 90::9 – 90:04ا ألس تاذة /بوريوش سارة (جامعة قس نطينة) – ا ألس تاذة /خبتاوي أآمال (جامعة سعيدة) :الاقتصاد التضامين يف الربازيل
HADEFI ABDELKRIM ZOHEIR )universitéé de Sidi Belabas) : Micro finance, le nouvel outil d’économie solidaire 90:54 – 90::9
 pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale - l’expérience du Maroc 09:99 – 90:54ا ألس تاذ /تقرارت يزيد (جامعة ام البوايق) – ا ألس تاذة /فراح ليىل (جبامعة سكرة) :أآثر تسويق العمل التطوعي ابس تخدام وسائل التواصل الاجامتعية عىل
الفرد واجملمتع اجلزائري

املناقشة09::9 –09:99 :
اسرتاحــــــة
اجللسة الثانية02::9 – 00:99 :
00:04 – 00:99
00::9 – 00:04
00:54 – 00::9
02:99 – 00:54

رئيس اجللسة :د /زواوي معر محزة

ا ألس تاذ /كوديد سفيان (عني متوشنت) – ا ألس تاذ /زرويق محمد ا ألمني (البليدة) :دور الوقف يف متويل التمنية الاقتصادية والاجامتعية-جتارب وقفية حديثة.
ا ألس تاذ /جامل بن عروس (جامعة ابتنة)  -ا ألس تاذة /اندية همية (جامعة ابتنة) – ا ألس تاذة /راحب حبشايش (جامعة ابتنة) :رضورة تبين املنتج املسؤول
اجامتعيا كآلية لتجس يد اقتصاد عادل من خالل مبد أآ التشاركية (دراسة اس تطالعية للصيغ االسالمية للمصار اجلزائرية ابس تخدام المنذجة البنائية(
ا ألس تاذ /عبد الهادي خمتار (جامعة تيارت)– ا ألس تاذ/بن احلاج جلول ايسني (جامعة تيارت) :العداةل االجامتعية كعنرص مس هتدف ابصالح الرضيبة عىل
ادلخل االجاميل يف اجلزائر
ا ألس تاذة /كحيل حياة :الالزتام ابالعالم ورمطابقة املنتوج كضامنة قانونية محلاية املس هتكل يف اطار الاقتصاد العادل

املناقشة02::9 –02:99 :
اجللسة الثانية0:::9 – 02::9 :

رئيس اجللسة :أآ .د /معورة جامل

 02:54 – 02::9ا ألس تاذة/ضيايف نوال (س يدي بلعباس) – ا ألس تاذة /قداري وهيبة (س يدي بلعباس) :املسؤولية الاجامتعية للمؤسسة :الطريق ا ألمثل ملسامهة املؤسسات
الاقتصادية يف الاقتصاد العادل والتضامين

 0::99 – 02:54ا ألس تاذ /بن أآمحد جياليل(تلمسان) – ا ألس تاذة /عاشور اثين ايمنة (تلمسان) :الاقتصاد الاجامتعي والتضامين سبيل حتقيق التمنية العادةل
يف اجلزائر -عرض لتجارب دولية رائدة يف قطاع الاقتصاد الاجامتعي والتضامين-
 0::04 – 0::99ا ألس تاذة /مرسايت سلمية (جامعة البليدة) – ا ألس تاذة /بن عربية رقية (جامعة البليدة) :الاليات الس ياس ية لهنوض ابلتمنية الاقتصادية وحتقيق العداةل
الاجامتعية من منظور احلمك الراشد
 0:::9 – 0::04ا ألس تاذ /طارق هزريش (جامعة اجللفة) – ا ألس تاذ /س يد أآمحد حاج عيىس (جامعة البليدة  – )2ا ألس تاذ /محمد خادلي (جامعة اجللفة) :ماكنة التمنية
احمللية مضن الاقتصاد التضامين يف اجلزائر

املناقشة05:99 –0:::9 :

اختتام فعاليات املؤمتر

