
 برانمج امللتقى العلمي ادلويل حول: 
 "النظام املايل ادّلويل واملالية الإسالمية" 

 

 
 12:30 -08:30: الفرتة الصباحية

 قاعة احملارضات الكربى عبد امحليد بن ابديس

 تنش يط أ / صونيا عابد       10.00-9.00: جللسة الافتتاحيةاـ 1

 .النش يد الوطين –القرأ ن الكرمي * 

 .د/ السعيد درايجلكمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى   * 

 .كامل دلرع/ د.لكمة معيد اللكية   أ  * 

 .هللا بوخلخال عبد/ د.لكمة مدير اجلامعة   أ  * 

 11.30 -10.00: اجللسة ال وىل -1

 مسري جاب هللا/ د: مقرر اجللسة                                                   أ محد بوراس /د.أ  : رئيس اجللسة

 عنوان البحث الباحث  الرمق

 بأ وراب وتداعياهتا عىل ضوء ال زمة العاملية الراهنة نشأ ة وتطور املالية الإسالمية اجلزائر -د محمد انرص اثبت  مدرسة التجارة.أ   01

براهمي عبادة. د.أ   02 المتويل الإساليم ودوره يف الوقاية من ال زمات املالية الناجتة عن س ياسات الانفتاح والتحرير  ال ردن        عبد احللمي اإ

 املايل

 اجلزائر -جامعة سطيف – الرشيف بقة . د.أ   03

 جلزائر-جامعة جيجل -امحليد مرغيت عبد . أ  

؟ قراءة يف كتاب "بولكروغامن"ملاذا تعاود ال زمات املالية جمدداً يف فكر الاقتصادي ال مرييك

 "  أ زمة الاقتصاد العاملي... العودة اإىل الكساد العظمي

 اجلزائر -جامعة البليدة -فارس مسدور   . د 04

 اجلزائر -جامعة البليدة -    كرمية وحضة    . أ  

مقارنة بني اخلدمات املرصفية يف البنوك الربوية واخلدمات املرصفية يف البنوك الإسالمية ودورها 

 يف التمنية

 جامعة اجلزائر -   د محمد حشاموي.أ   05

 جلزائر -املركز اجلامعي ميةل -سلامين زواري فرحات.أ  

 (ديق العربيةمنوذج أ لية الصنا)أ ليات المتويل الإساليم يف البدلان العربية

 اجلزائر -جامعة ورقةل -    عبد الوهاب دادن.د 06

 اجلزائر   -جامعة ورقةل -       بوزيدعصام . أ  

 مرتكزات المتويل يف النظام الاقتصادي الإساليم

 12.15 -11.30: مناقشة 



 17.30 -15.30:  الفرتة املسائية

 16.00 -15.00: اجللسةالثانيةـ 3

 عبد النارص براين/أ  : مقرر اجللسة                                             أ محد صـاري                     / د.أ   : رئيس اجللسة

 عنوان البحث الباحث  الرمق

 دور صندوق النقد ادلويل يف احلد من ال زمات املالية يف ادلول النامية اجلزائر -2جامعة قس نطينة -زهية حوري.د 01

الزيتونة ابلقتصاد الإساليم وكتاابهتم حول نظرة الإسالم لل موال، ودراساهتم لبعض الطرق اهامتم ش يوخ  جامعةتونس -د عيل العلوي.أ   02

 احلديثة لالستامثر والمتويل يف البنوك الإسالمية

 اجلزائر -جامعة سكيكدة -عيل لطرش. د 03

 اجلزائر -جامعة سكيكدة -شهرة بوزليفة. أ  

 ت املاليةدور الهندسة املالية الإسالمية يف معاجلة ال زما

 القطاع البنيك يف خضم تداعيات ال زمة املالية اجلزائر -جامعة أ م البوايق-زبري عياش. د 04

 17.00-16.00: اجللسةالثالثة-2

 ساعد تبينات/ د: مقرر اجللسة                                                           عبد اجمليد قدي    / د.أ  :  رئيس اجللسة

 عنوان البحث الباحث  الرمق

 ودورها يف اإرساء مبادئ احلومكة وتعزيز الاس تقرار يف املصارف الإسالمية 03ابزل  اجلزائر -املدرسة العليا للتجارة-د عبد القادر بريش.أ   01

 اجلزائر -جامعة البويرة -د أ محد مجيل.أ   02

 اجلزائر -جامعة البويرة -كهينة رشام.أ  

 لإسالمية كإسرتاتيجية لتفادي ال زمات املاليةتطوير املنتجات املالية ا

 اجلزائر -جامعة سكيكدة-د فريد كورتل        .أ   03

لهام بوغليطة        . أ    اجلزائر -جامعة سكيكدة-اإ

 واقع وأ فاق التجربة املالية الإسالمية الغربية ابلإشارة اإىل التجربة الفرنس ية

 الاس تقرار املايل ومه أ م حقيقة وهجة نظر يف حتليل أ س باب ال زمات املالية اجلزائر 2جامعة قس نطينة  -فريد بريك. أ   04

 17.30 -16.30: مناقشة 

 

 

 

 



 

12.00-9.00:الفرتة الصباحية

 امحليد بن ابديس قاعة احملارضات الكربى عبد

 10.00-9.00:اجللسة الرابعة ـ1

 مرمي قايد/ أ  : مقرر اجللسة                                                                   عبد هللا بوجالل  / د.أ  :رئيس اجللسة
 عنوان البحث الباحث  الرمق

الصكوك الإسالمية الس يادية لمتويل املرشوعات الاستامثرية ودورها يف حمفظة املستمثر معايري اإصدار  -مرص -        د صربي حسن عطية نوفل.أ   01

 الإساليم

 اجلزائر–جامعة بشار-عبد السالم خملويف   . د 02

 اجلزائر -جامعة بشار-         أ س ياقوراري   .أ  

ة للاملية الإسالمية كبديل انعاكسات التحرير املايل عىل ال وضاع املالية والاقتصادية العاملية، مع الإشار 

 متوييل

 اجلزائر -جامعة ورقةل -          عبد الغين دادن.د 03

 اجلزائر -جامعة ورقةل-عائشة خبادل                  . أ  

 (البدائل الرشعية للمش تقات املالية)الرؤية الرشعية للمش تقات املالية 

 اجلزائرجامعة ال مري عبد القادر -سفيان خوجة عالمة .أ   04

 اجلزائر -     جامعة ال مري عبد القادر-مرمي قايد  . أ  

 املال الإسالمية يف ظل ال زمات املالية  أ سواق أ مهية 

 11.15 -10.00: اجللسةاخلامسةـ  2

 زينات درايح/ أ  : محمود حسنون                                                                     مقرر اجللسة/د.أ  :رئيس اجللسة

 عنوان البحث الباحث  الرمق

 التجربة امليدانية للنظام املرصيف الإساليم يف السودان السودان -د عبد املنعم محمد الطيب محد النيل.أ   01

 اجلزائر -جامعة الشلف-د بن عيل بلعزوز      .أ   02

 اجلزائر -جامعة الشلف-عبد احلكمي براضية   . أ  

دارة خماطر الس يوةل دلمع اس تقرار النظام املايل واملرصيف دراسة مقارنة بني النظام املايل التقليدي  أ مهية اإ

 والنظام املايل الإساليم

 اجلزائر -جامعة بسكرة-د صاحل مفتاح         .أ   03

 اجلزائر  -جامعة بسكرة-فريدة معاريف        . أ  

 الإسالمية جتربة البنك ال هيل التجاريلعمل وفق أ حاكم الرشيعة لأ ليات حتول البنوك التقليدية 

 بنك الربكة اجلزائري منوذجاً -المتويل ابملشاركة املتناقصة بني التأ صيل والتطبيق يف املصارف الإسالمية اجلزائر -جامعة تلمسان -عبد الصمد بلحايج .أ   04

 لل دوات التقليدية يف متويل املشاريع التمنويةالصكوك الإسالمية كبديل  اجلزائر -شعيب يونس جامعة ال مري عيد القادر.أ   05

 12.00 -11.15: مناقشة 



 17.00 -14.30:  الفرتة املسائية

 15.30-14.30سةجللسةالساداـ3

 زهرة بن عبد القادر/ د: مقرر اجللسة                                                                محمد بورواحي/ د.أ  :رئيس اجللسة

 عنوان البحث الباحث  الرمق

 اجلزائر -2جامعة قس نطينة -د كامل مرداوي   .أ   01

 اجلزائر -2جامعة قس نطينة -أ سامء فرادي      . أ  

 دور الابتاكر يف تعزيز تنافس ية الصريفة الإسالمية

 اجلزائر -جامعة عنابة -د الرشيف رحيان.أ   02

 اجلزائر -جامعة عنابة -زوبريبوحلبال. أ  

 التجربة املالزيية يف تطوير نظام مايل اإساليم

 اجلزائر -جامعة البليدة-د عبد الوهاب سوييس .أ   03

 اجلزائر -جامعة البليدة-هناء طبيب             . أ  

 "دراسة حتليلية اترخيية"التجربة الربيطانية والس بق يف جمال املالية الإسالمية

 اجلزائر -جامعة املس يةل-راحب بوقرة        . د.أ   04

 اجلزائر -جامعة املس يةل-حبيبة عامر         . أ  

 -لبنك الربكة الإساليم اجلزائريدراسة تقيميية -البنوك الإسالمية ودورها يف التمنية الاقتصادية

 16.30 -15.30:  مناقشة

 درايج السعيد. د برئاسة 17.30 -16.30  اخلتامية اجللسة-4

 .قراءة التوصيات -

 .لكمة ممثل الضيوف -

 كامل دلرع/ د.أ   لكمة معيد اللكية -

 عبد هللا بوخلخال/ د.لكمة مدير اجلامعةأ   -

 .توزيع الشهادات -


