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  :األول  يـــــــــــــــقى الوطنـــــــــــــينظم الملت
  

  2022ديسمبر 12اإلثنين  يوم

  

  
  هيئة امللتقى

  **يس اجلامعةئر ** صالح  العقون  األستاذ الدكتورللملتقى:  الشرفيالرئيس  

  نعمون وهاباألستاذ الدكتور  : عميد الكلية
  محفوظ بولقصيباتالدكتور  :الملتقى  رئيس

  الدكتور بومدين بلكبير  المنسق العام للملتقى:  
  

  امللتقى الوطينإشكالية 
  

مبختلف أنواعها  ،املاليةيهدف العمل على تكريس الشمول املايل يف أي بلد إىل جعل اخلدمات 

ت ها  سهلة الوصول واالستخدام من طرف خمتلف الفئات االجتماعية واألعوان  وحجمها،ومستو

ا املالية  سواء كانت شركات كبرية أو صغرية ومتوسطة أو أسر أو  والتمويلية،االقتصادية على خمتلف قدرا

من فيها على حقوقه ويتمتع فيها بتوفر  ،أفراد، حبيث جيد الكل اخلدمات املالية املالئمة ملقدراته يف ظروف 

ت املالية. ،بدائل وأسعار تنافسية   حبيث تسود احلرية يف اختاذ القرار واالختيار اآلمن يف تسيري اإلمكا
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، السيما النامية منها، إىل توفري مجلة من املتطلبات األساسية واليت غ تلكم األهداف تسعى الدولولبلو 

  بدورها تشكل حتد يف توفريها.

 اإلشكالية
  

ت اليت تعيق تفعيلها  ؟فماهي تلك املتطلبات واألسس؟ وماهي سبل توفريها والتحد

  

 امللتقى الوطينأهداف 
  

لتحقيق مجلة من  ، ويسعىميدان العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجاريةألساتذة والباحثني يف ذا امللتقى ايعىن 
  األهداف نوجزها فيما يلي:

 .؛عرض أهم اجلوانب الفكرية والعلمية املرتبطة مبفاهيم الشمول املايل 
  ت الدول ومتطلبات تكريسمنهجية تبين التعرف على  ؛الشمول املايل يف اقتصاد
  اجلزائر؛استشراف أفق تطبيق الشمول املايل يف 
 ت اليت  أهم ابراز  ؛جه تفعيل الشمول املايل يف االقتصاد اجلزائري.التحد
 .عرض وتقييم جتارب دولية يف جمال الشمول املايل 

 
 حماور امللتقى

  
  :واملتمثلة فيما يليتتضح حماوره األساسية  ،امللتقىانطالقا من إشكالية 

 :اإلطار الفكري والنظري ملفاهيم الشمول املايل. احملور األول  
  ت تفعيل متطلبات الثاين:احملور من منظور بيئة االقتصاد  الشمول املايل على املستوى القانوين واإلداري حتد

 اجلزائري.
 ت متطلبات ثالث:لاحملور ا البشري والتكنولوجي والبىن التحتية من تفعيل الشمول املايل على املستوى  وحتد

 الوطنية.منطلق واقع البيئة االقتصادية 
 ت إجناحه.ية يف جمال تبين الشمول املايل وتوفري متطلباته و جتارب دول :رابعاحملور ال   التعامل مع حتد
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 .زرفة رؤوفد: رئيس اللجنة العلمية
  املؤسسة  الرتبة  االسم واللقب

  قاملة 1945ماي  8جامعة   أستاذ التعليم العايل  أ.د/ وهاب نعمون
صر بوعزيز   قاملة 1945ماي  8جامعة   أستاذ التعليم العايل  أ.د/ 

 قاملة 1945ماي  8جامعة   أستاذ التعليم العايل  أ.د/ خليل عبد الرزاق
  قاملة 1945ماي  8جامعة   أستاذ التعليم العايل  أ.د/ محداوي وسيلة
  شري االبراهيمي برج بوعريريجبجامعة  ال  أستاذ التعليم العايل  أ.د/موسى بن منصور

  -2قسنطينة -عبد احلميد مهريجامعة   أستاذ التعليم العايل  روابح عبدالباقيد/أ.

  قاملة 1945ماي  8جامعة   "أ"أستاذ حماضر   بولقصيبات حمفوظد/
  - سطيف–جامعة فرحات عباس   أستاذ حماضر "أ"  د/ فريد لطرش

سني   شري االبراهيمي برج بوعريريجبجامعة  ال  أستاذ حماضر "أ"  د/لعكيكزة 

ح ورقلة  أستاذ حماضر "ب"  د/دشاش عبد القادر   جامعة قاصدي مر
  - سطيف–جامعة فرحات عباس   أستاذ حماضر "أ"  د/بوعمامة سهيلة
  قاملة 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/ زراولة رفيق

  - سطيف–جامعة فرحات عباس   - أ-أستاذ حماضر   رقاد صليحةد/ 
  1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د/ زرفة رؤوف

  قاملة 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/بن جلول خالد
  قاملة 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/ زدوري امساء

  قاملة 1945ماي  8جامعة    العايل أستاذ التعليم  د/ مرميت عديلةأ.
  قاملة 1945ماي  8جامعة   أستاذ التعليم العايل  د/خباخشة موسىأ.

 ةقامل 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/ بعلي محزة
ح ورقلة  - أ-أستاذ حماضر   مخقاين بدر الزمان/د   جامعة قاصدي مر

 قاملة 1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د / برامهية أمال
 قاملة 1945ماي  8جامعة    أستاذ التعليم العايل  ا.د/بشيشي وليد
  قاملة 1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د/ لراري ليلى

  قاملة 1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د/ شعابنية سعاد
  قاملة 1945ماي  8جامعة   أستاذ التعليم العايل  أ.د/ طبايبية سليمة

  شري االبراهيمي برج بوعريريجبجامعة  ال  - أ-أستاذ حماضر   كرميجايز  د/
  قاملة 1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د/ بلكبري بومدين
  قاملة 1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د/ أحالم سوداين

  قاملة 1945ماي  8جامعة   - أ-أستاذ حماضر   د/عمر عبدة سامية
  قاملة 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/ قيدوم لزهر

  قاملة 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/ معياش نسرين
  قاملة 1945ماي  8جامعة    - أ-أستاذ حماضر   د/لعفيفي الدراجي
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ب حممد:د/ رئيس اللجنة التنظيمية   بو
 

 االسم و اللقب الرتبة المؤسسة

ب حممد  أستاذ محاضر ب جامعة قالمة   د. بو

  د/ بورصاص وداد أستاذ محاضر أ قالمة جامعة

أأستاذ محاضر  جامعة قالمة   د/ بن شرشار عزالدين 

  د/ بوزيد صليحة أستاذ محاضر ب جامعة قالمة

صر احالم أستاذ محاضر أ جامعة قالمة   د/ بن 

  د/ بوخلروف حياة أستاذ محاضر ب جامعة قالمة

  د/ رجال فريوز أستاذ محاضر ب جامعة قالمة

  د/ مشعلي بالل أستاذ محاضر أ جامعة قالمة

أأستاذ محاضر  جامعة قالمة   د/ قالب ذبيح لياس 

  د/ شعابنة رزيقة أستاذ محاضر ب جامعة قالمة
  أ.سليم جملخ أستاذ مساعد ب جامعة قالمة

 شروط املشاركة
  

 ؛أن تكون املداخلة ضمن أحد حماور امللتقى 
  ؛العلميااللتزام بقواعد وأخالقيات البحث 
 ؛العربية، اإلجنليزية والفرنسية يف اعداد املداخلة هي: املعتمدة اتاللغ  
  صفحة مبا فيها اهلوامش واملالحق؛ 15واليقل عن صفحة  20أال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية عن  
  مج ستخدام بر لنسبة  12للنص ومقاس  14مقاس simplified Arabicخط Wordحترر الورقة البحثية  للهوامش، أما 

للغة الفرنسية فتكون خبط  ستخدام مسافة  12مقاس Times New Romansللمداخالت    بني السطور؛ 1.15و
 ؛لكل منهما كلمة  100للغة حترير املداخلة يف حدود  تنيمغاير  تنيبلغ نيجيب أن تشمل الورقة البحثية على ملخص  
 مبصادر، وال تقبل املداخالت اليت قدمت يف مؤمترات علمية سابقة أو قدمت للنشر يف بعناية وموثقة  ةأن تكون الورقة البحثية معد

 ؛جمالت علمية

  مواعيد هامة
 ؛2220نوفمرب 30 أقصاه: أجل يف بسرية ذاتيةمرفقة  ترسل املداخلة كاملة  
  ؛2022ديسمرب  05 املقبولة:الرد على املداخالت  
  م من  شاركةاملكيد  الرد؛ريخ للملتقى يف أجل أقصاه ثالثة أ
 ترسل املداخالت على الربيد اإللكرتوين :@gmail.com2020seminaire.guelma 

  


