
 
 

1 

                                                                                                       
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -تلمسان-جامعة أبو بكر بلقايد 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 خمرب النقود واملؤسسات املالية يف املغرب العريب

 :اون معــــــــــــــــــــــــابلتع
 -تلمسان-املدرسة العليا إلدارة األعمال 

 :ينظـــــــم

 

 
 
 
 
 

 لتقىالشرفيان للم انالرئيس
 أ.د مغاشو مراد
 د. سعيدي طارق

 مدير جامعة تلمسان
 مدير املدرسة العليا إلدارة األعمال تلمسان

 املخرب مدير أ.د. بن بوزاين دمحم لتقىاملنسق العام للم
 عميد الكلية أ.د. بن لدغم فتحي املشرف العام

 املدرسة العليا إلدارة األعمال تلمسان د. سنوسي بريكسي إميان مللتقىرئيس ا
 جامعة تلمسان د. العجاج فاطمة الزهراء رئيس اللجنة العلمية

 جامعة تلمسان د. حجيلة أمساء رئيس اللجنة التنظيمية

 امللتقى الوطين االفرتاضي حول:
 ، التحول الرقمي وجدلية تحقيق الاستقرار املاليالتكنولوجيا املالية

 2022فرباير  10يوم 
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 برنــــــــــامج امللتـــــقى
 الكلمة االفتتاحية

 
 التوقيت

  كلمة رئيس جامعة تلمسان األستاذ الدكتور مغاشو مراد
 

 
00:00-00:90 

 
 
 

 كلمة مدير املدرسة العليا إلدارة االعمال الدكتور سعيدي طارق
 كلمة عميد الكلية األستاذ الدكتور بن لدغم فتحي
 كلمة مدير املخرب األستاذ الدكتور بن بوزاين دمحم

 كلمة رئيس امللتقى الدكتورة سنوسي بريكسي اميان

 
 اسرتاحـــــــة

        Meeting ID: 824 2644 1028            Passcode: 458821                     لرابط:ا

Join Zoom Meeting 

vWlhBUT09https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHF 
 

 

 

 

 

 مداخلة افتتاحية

 لألستاذ الدكتور سليمان انصر 

 -جامعة ورقلة - 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
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 عرب تطبيق زووم الورشة األوىل
 دنياكرزايب  .د: 01رئيس اجللسة  د. طالب بن دايب امسهان مقرر اجللسة: 11:00-00:40التوقيت: 

 Meeting ID: 824 2644 1028            Passcode: 458821           رابط الورشة:

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09 

 
 
 
 

 مؤسسة االنتماء عنوان املداخلة اسم ولقب األستاذ الرقم
 حايب دمحم شوقي د ط. 01

 برودي نعيمة د أ.
التوّجه حنو إصدار العمالت الرقمية من طرف البنوك 

 e-kronaاملركزية دراسة حالة: عملة 
 جامعة تلمسان

 د دراج ايمسني ط. 02
 د خرشي هانية .أ

La Fintechs et La Transformation 

Numérique   

“Au Secteur Bancaire “ 

املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء 
 و االقتصاد التطبيقي

 محييت نور اهلدى د . ط 09
 رحيمة بوصبيع صاحل د. 

على التحول الرقمي والتكنولوجيا  91أثر جائحة كوفيد
 –الوابء عامل تسريع؟ هل كان  –املالية 

 جامعة الوادي 

 Digital innovation: the alternative option ط. د رزاق راين 04

for boosting the Financial Technology 

storm in the global health crisis 

 جامعة جباية

 قوادري مصطفاي احالمط. د  00
 أ. د فالق صليحة

 شركات التكنولوجيا املالية يف املنطقة العربيةواقع وحتدايت 
 -ابإلشارة لبعض التجارب-

 جامعة الشلف

 منصور رشيدط. د  00
 طهراوي خمتارط. د 

Le paiement électronique, le moyen 

efficace pour une transition numérique 
 املركز اجلامعي مغنية

 توايت كرميةد.  07
 قداري نسيمط. د 

Etude économétrique du lien entre la 

transformation numérique et l’inclusion 

financière en Algérie 

 جامعة جباية

 مناقشـــــــــــــة 10:40
 اسرتاحــــــــــة
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 د. موسوين حبيبة :02رئيس اجللسة  عزة إكرام د.بن :مقرر اجللسة 12:90-11:00التوقيت: 
 Meeting ID: 824 2644 1028            Passcode: 458821 رابط الورشة:

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09 
 

 مؤسسة االنتماء عنوان املداخلة اسم ولقب األستاذ الرقم
 دمحاين امساعيلد.  01

 زميت صوفياط.د 

املالية يف القطاع املصريف ودوره يف تعزيز  اعتماد الرقمنة
 امليناالشمول املايل الرقمي يف دول 

 دراسة حتليلية

 
 3جامعة اجلزائر

 ط. د ديس امحد فؤاد 02
 د. بوزيدي سعاد

التكنولوجيا املالية والتحول الرقمي كضرورة حتمية 
 لتحسني كفاءة املنظمات

 جامعة تلمسان
 

 ط.د خيلف مسية 09
 د. العجاج فاطمة الزهراء

يف القطاع املصريف و دوره يف تعزيز التحول الرقمي 
 املايلالشمول 

 جامعة تلمسان

 قاسي يسمينة ط.د 04
 ط.د إبراهيمي حورية

 تشخيص دور التكنولوجيا املالية يف دعم        
 يبوتعزيز الشمول املايل الرقمي يف العامل العر          

 -دراسة بعض التجارب العربية -

 جامعة غليزان
 جامعة تلمسان

 عزالدين شرون د.  00
 سليمة بن زكة ط. د 

 جامعة سكيكدة واقع التمويل الرقمي يف اجلزائر  يف ظل  جائحة كوروان

 طزوطة فاطمةط. د  00

  دمحم عماد الدين سعاديط. د 

دور التكنولوجيا املالية يف حتقيق اخلدمات املالية 
 واملصرفية

 -جتربة دولة البحرين   - 

 جامعة عني متوشنت
 جامعة سعيدة 

 ط. د بن خلضر عبد الغين 07
 ط.د سعيداين نور اهلدى

التكنولوجيا املالية بني آفاق التطوير ومعوقات  صناعة
 التطبيق يف الدول العربية

 جامعة بشار

 مناقشـــــــــــــة 12:10
 اسرتاحــــــــــة

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
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 أ.د مناد علي :09رئيس اجللسة  د. بن اشنهو فريدة :مقرر اجللسة 14:90-19:00التوقيت: 

 Meeting ID: 824 2644 1028            Passcode: 458821 رابط الورشة:

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09 
 

 مؤسسة االنتماء عنوان املداخلة اسم ولقب األستاذ الرقم
 سعاد موساوي  ط.د 01

 دمحم تقرورت أ.د 
 جامعة الشلف واقع التكنولوجيا املالية والتحول الرقمي يف الصني

 عائشة زيد املال عفان د ط.  02
 شهرزاد جمدويب د. 

أتثري جائحة كوروان على تطور العمالت الرقمية 
 _البيتكوين منوذجا_

 املركز اجلامعي البيض

جتربة اململكة  –التحول الرقمي يف القطاع املايل  د.فياليل أمساء 09
 -العربية السعودية

 جامعة تلمسان

 زايين عبد احلقد.   04
 ط.د هروال دمحم أمني

دور التحول الرقمي  يف حتسني اخلدمات املصرفية 
دراسة حتليلية مصرف الراجحي أمنوذجا للفرتة 

 7192/7171املمتدة من 

 تيارت -جامعة ابن خلدون

 عمومن بلخري ط. د 00
 عزري أمنيد. 

واقع تطبيق التكنولوجيا املالية يف القطاع املصريف 
 اجلزائري ودورها يف تعزيز الشمول املايل

 جامعة الوادي

 

 ط. د درار ارسالن 00
 مينةأط. د زنداقي 

Généralité sur la 

Transformation Digitale 
 جامعة سعيدة
 جامعة تلمسان

 مناقشـــــــــــــة 14:20

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
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 Google meetعرب تطبيق  الورشة الثانية
 د. حليمي وهيبة :01رئيس اجللسة  د. بن امحد دحو رشيدة :مقرر اجللسة 11:00-09:40التوقيت: 

    : syf-trdt-https://meet.google.com/vkyLien de l'appel vidéo:رابط الورشة
 

 مؤسسة االنتماء عنوان املداخلة األستاذاسم ولقب  الرقم
 مياءعماين  لأ. د  01

 صفية صديقي د. 
من  لتكنولوجيا املالية واالستقرار املايللعالقة بني اا

 منظور التحوط
 جامعة ورقلة

 جامعة برج بوعريريج واقع تطبيق التكنولوجيا املالية يف الدول العربية وصغري لويزةأد.  02

دور التكنولوجيا املالية يف دعم التحول الرقمي  مليكةد. بن علقمة  09
 إبندونيسيا

 9جامعة سطيف 

 موري مسيةد.  04
 الوهاب دد. معمري عب

 جامعة بشار ةدإجنازات واع :ةدول الرائدالتكنولوجيا املالية يف ال

 إمياننوارة د.  00
 دليلة دادة د. 

وتطبيقاهتا يف اجملال املايل  تكنولوجيا البلوكشني
 واحملاسيب

 7جامعة البليدة 

 ط.د هيبور فوزية 00
 طالب دليلةد. 

 جامعة تلمسان  يف حتقيق النمو االقتصاديدور الشمول املايل

 جوهري ميلود ط.د  07
 عائشة خبالد د. 

 التكنولوجيا املالية كآلية لتحقيق ابعاد الشمول املايل
 يف اجلزائر

 ورقلةجامعة 

 مناقشـــــــــــــة 10:40
 اسرتاحــــــــــة

 
 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/vky-trdt-syf
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 د. العجاج فاطمة الزهراء :02رئيس اجللسة  د. قليل زينب :مقرر اجللسة 12:90-11:00التوقيت: 

   : syf-trdt-https://meet.google.com/vkyLien de l'appel vidéoرابط الورشة:

 
 
 
 

 مؤسسة االنتماء عنوان املداخلة اسم ولقب األستاذ الرقم
 د. بوري صراح 01

 د. سنوسي بريكسي اميان
 املدرسة العليا إلدارة االعمال  و ضرورة التحول اىل االقتصاد الرقمي 91كوفيد 

 -تلمسان –

 بلعريب عبد القادرأ. د  02
 مكي كرمية د .ط

الشمول املايل يف دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز 
 املصارف اإلسالمية يف اجلزائر

 جامعة سعيدة

 Examiner la relation entre l’adoption د. طالب بن دايب امسهان امساء 09

de la technologie financière Fintech 

et l’inclusion financière 
 جامعة تلمسان

             أمساء مسعيط. د  04
 

التكنولوجيا املالية كآلية إلرساء الشمول املايل يف 
 دول العامل العريب

 تبسةجامعة 

 خاللفة دمحم بدرط. د  05
 بوبلوطة باللد. 

 التكنولوجيا املالية ودورها يف تعزيز الشمول املايل
دراسة حالة دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا –

MENA- 

 جيجلجامعة 

 رمزي  طبايبية  ط. د  06
 مروة قريف  ط. د  

دور التكنولوجيا املالية يف حتقيق االستقرار املايل يف 
 "حالة إندونيسيا منوذجا" 91ظل أزمة كوفيد 

 جامعة قاملة
 جامعة عنابة

التكنولوجيا املالية آلية حتمية لتطوير القطاع املصريف  ط.د حجريوة إهلام 07
 اجلزائري

 جامعة غرداية

 مناقشـــــــــــــة 12:10
 اسرتاحـــــــــــة

https://meet.google.com/vky-trdt-syf
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 د. بن عمر عبد احلق :09رئيس اجللسة  د. زغودي أمحد :مقرر اجللسة 14:90-19:00التوقيت: 

   : syf-trdt-https://meet.google.com/vkyLien de l'appel vidéoرابط الورشة:

 

 اجللسة اخلتامية 14:90
 تقرير عام حول امللتقى
 اعتماد توصيات امللتقى

 اإلعالن عن اختتام فعاليات امللتقى
 Meeting ID: 824 2644 1028            Passcode: 458821 :الرابط

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09  

 مؤسسة االنتماء عنوان املداخلة اسم ولقب األستاذ الرقم
 سفيان  بن داود د.  01

 د.بوزيدي انرميان
التكنولوجيا املالية املبتكرة وأثرها على حتسني أداء البنوك يف 

 ضل التحول الرقمي يف الدول العربية
 -عرض جتارب بعض دول اخلليج العريب -

 جامعة اجللفة
 جامعة تلمسان

 

 جساس عمر ط.د 02
 د. بوغرة ابديس

Fintech innovations in Malaysia and 

financial stability 
 جيجلجامعة 

 اانييس  ءط. د زواميب رجا 09
 د. بوشطارة مهدي

Crowdfunding : Etude de la Viabilité d’un 

Nouveau Mode de Financement des Petites 

et Moyennes Entreprises en Algérie 

املدرسة الوطنية العليا 
 للماجنمنت

 جامعة برج بوعريريج (91أداء العمالت املشفرة يف ظل جائحة كوروان )كوفيد  د. قطاف سهيلة 04

 -9-جامعة ابتنة  تنمية عربية وافريقية مستدامةدور التحول الرقمي يف حتقيق  ط. د روفيا كوال 00
 

  انتشارالتكنولوجيا املالية كآلية لتعزيز الشمول املايل يف ظل  بقدور فاطمة الزهراء ط. د  00
 "دراسة حالة اجلزائر"-91-كوفيد

 جامعة غرداية

 مناقشـــــــــــــة 14:20

https://meet.google.com/vky-trdt-syf
https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
https://us02web.zoom.us/j/82426441028?pwd=ZjQ2aWVnWVZwdFVjWUgwSHFvWlhBUT09
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