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جامعة عبد الحميد بن باديس.مستغانم- الجزائر
كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
مخبر استراتيجية التحول إلى االقتصاد األخضر

:الملتقى العلمي الدولي األول حول

اإلقتصاد البنفسجي
 لدعم أبعاد التنمية المستدامة 
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      الجلظت الافخخاخُت                   
لُت  80ألازبعاء                                                                          الخىكُذ        0808جٍى

مجالوة آًاث مً  08:88-85:55 اللسآن الىٍس  

08:85-08:88 اليؼُد الىظني   

ٌ  الدولي العلمي امللخلى زئِع ولمت ٌ  ألاو  مظخؼاهم، الجصائس املظخدامت الخىمُت أبعاد لدعم البىفظجي الاكخصاد خى

 العجاٌ عدالت .د.أ 
08:85-08:08  

ت وعلىم الدظُير   جامعت مظخؼاهم الجصائس ولمت الظُد عمُد ولُت العلىم الاكخصادًت، الخجاٍز

 د. ػاعت عبد اللادز 
10:00-10:00 

 ولمت هائب زئِع جامعت بني طىٍف لؼؤون الدزاطاث العلُا والبدىر، مصس

 )ممثلت عً املؤطظاث الجامعُت الدولُت(

 علي دمحم خظً فاظمت. د.أ

10:30-10:00 

لي العسبي   ، ماليولمت هائب املدًس العام للمعهد الثلافي إلافٍس

 )ممثال عً املؤطظاث الثلافُت الدولُت(

 ولبى آدم دمحم. د

10:40-10:30 

 الجصائس ،مدًس جامعت عبد الحمُد بً بادٌع مظخؼاهممً ظسف  امللخلى فعالُاث الهعالق السطمي إلاعالن

 أ.د. بلحاهم مصعفى 
10:50-10:40 
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 (80اللاعت )

 (ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د: 80اللاعـت على املؼسف

 الافخخاخُتالجلظت   

ً – الخعبُلُت العلىم جامعت) مىفم دمحم بؼس. د زئِع الجلظت:   (الجصائس – ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د ملسز الجلظت:                                                                (البدٍس

 الخىكُذ 0808جىٍلُت  80ألازبعاء                                                                                                   

 الاكخصاد الاجخماعيملازهت لألزس هدى  –اكخصاد الالهام والاكخصاد البىفظجي 
 العالمي املؼسوع مؤطع

ً إلالهام، الكخصاد  البدٍس
:10 د. دمحم بىخجي -88 18:50 

ت ودوزه في جسكُت الاكخصاد الحضسي   البعد الثلافي لىظائف الاطخخداماث الخجاٍز

 خالت مدًىت باجىت، الجصائس وفلا ملبادئ الخىمُت املظخدامت

  0 باجىت جامعت

  الجصائس
 11:80-11:00 1:80الدًًز هى  عىىن . د 11:0-1

 الاكخصاد البىفظجي هضمان الاطخدامت مً مىظىز إلاعالم البُئي.

 -اهمىذجا–كاهىن البِئت الجصائسي 

 0 باجىت جامعت

  الجصائس

 بساهُم طالميأ. 

 أ.د عباض ػافعت
11:00-11:00 

 مظاهمت الاكخصاد البىفظجي في جدلُم الخىمُت املظخدامت

 -الهىدًت  خالت الخجسبت -

 معظىس جامعت

 الجصائس 

 د. فىشٍت بداد

 د. هىاٌ لصزق 
11:30-11:00 

 00:88 -00:38 مىاكؼت
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 (80اللاعت )
 (ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د: 80اللاعـت على املؼسف

 (80الجلظت )
يب. د زئِع الجلظت:   (مصس – العبىز  معهد) هاػد ادوازد وؼاث.د ملسز الجلظت:                                                       (مصس – والخىىىلىجُا للعلىم مصس جامعت) الجىادي ٍش

 الخىكُذ 0808جىٍلُت  80ألازبعاء                                                                                                   

ص   الخىمُت املظخدامت اطتراجُجُتالخىىع الثلافي ودوزه في حعٍص

 –الجصائس وبعض الدٌو العسبُت أهمىذجا -كساءة بين الخأصُل الىظسي والىاكع املُداوي 

 

 جامعت أدزاز، الجصائس
 لُلى عُادد. 

 عبد هللا العُبي أ. 

 أماٌ الدهبيأ. 

13:10-13:00 

 الاكخصاد البىفظجي والخىمُت املظخدامت 
 مظخؼاهم جامعت

 الجصائس
 دًىاوي أهفاٌ عائؼت أ. 

 شزواط فاظمت الصهساء أ.د
13:20-13:10 

 الظُاخت الثلافُت: مهىت بىفسجُت لدعم الخىمُت املظخدامت 
 الجصائس البىاقي، أم جامعت
 الجصائس ، 0 كظىعُىت جامعت

 عمساوي طعُد أ. 

 كىث طهامد. 
13:30-13:20 

العالكت الخبادلُت بين السعاًت الصحُت والاكخصاد البىفظجي وجأزيرها على الخىمُت املظخدامت في 

 (0808 -0888مصس )الفترة 

ف بنى جامعت  طٍى

 13:30-13:40 هىد مسس ى دمحم على البربسي د.  مصس 

 والخىمُت املظخدامتعلى دوز املسأة العسبُت في اكخصاد السعاًت  05-جداعُاث أشمت هىفُد
 العساق دهىن، جامعت

ج بسج جامعت ٍس  الجصائس ،بىعٍس
 خيري على أوطلىأ.د.

 بً زامس ولخىمد. 
13:50-13:40  

 04:88-03:58 مصعب الخجاويد.    املؼسب ظىجت، جامعت ألادواز مً خالٌ ججسبت الدؼاوز والعسائض" "املجخمع املدوي والخىمُت املظخدامت

 04:08-04:88 أماوي طعُد ػبل شحاجهد.  مصس ػمع، عين جامعت الاكخصاد البىفظجي في جدلُم اطخدامت املدنمدي مظاهمت 

 04:38 -04:08 مىاكؼت
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 (80اللاعت )
 (ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د: 80اللاعـت على املؼسف

 (80الجلظت )
 (طعُف جامعت) خلُمت بىمعصة. د ملسز الجلظت:                                                                                                                              (أدزاز جامعت) لُلى عُاد. د زئِع الجلظت:  

 الخىكُذ 0808جىٍلُت  80بعاء ألاز                                                                                                  

 مظاهمت الاكخصاد البىفظجي في جدلُم الخىمُت املظخدامت
 بظىسة جامعت

 الجصائس 

 كظىزي إهصافد. 

 هصيرة علبتد. 
15:00- 05:08 

 دزاطت ملازهت. –الخأصُل الىظسي لالكخصاد البىفظجي والاكخصاد ألاخضس 
 الجصائس بلعباض، طُدي جامعت

 الجصائس طعُدة، جامعت

 جلُل خمصةأ. 

 بؼازف خيرةأ. 
15:10- 05:08 

البدًلت لرلً هدلُل على الثلافت  والاطتراجُجُت جفظير هظسي ألضساز العاكاث ألاخفىزٍت 
 الاكخصادًت

 الظُاطُت ع. ع. و املدزطت
 الجصائس 

 هؼام دزوَؽأ. 
 طمُت ععاوةأ. 

15:20- 05:38 

 اطتراجُجي الطخىماٌ الاكخصاد ألاخضس هدى الاطخدامتأهمُت الاكخصاد البىفظجي همدخل 

 الجصائس ػليزان، الجامعي املسهص

 الجصائس مظخؼاهم جامعت

 الجصائس ػليزان، الجامعي املسهص

 ػىاٌ هادًتد. 

 بلهادف زخمتد. 

 لصىىوي خفُظتد. 
15:30- 05:48 

 الثلافت همدسن لبلىغ مخعلباث الخىمُت املظخدامت
 مظخؼاهم جامعت

 الجصائس

 ملدم وهُبتد. 

 مىصىزي خيرة مىهُتد. 
15:40- 05:58 

 جأزير ممازطاث ادازة طلظلت الامداد الخضساء على ألاداء
 الاكخصاد الاخضس في ظل جبني

 مؼىُت الجامعي املسهص
 الجصائس 

 مىمني عبد اللادزأ. 
 جسبؽ دمحمد. 

15:50- 06:88 

 الخىمُت املظخدامتالاكخصاد ألاخضس خُاز اطتراجُجي لبلىغ 
 بظىسة جامعت

 الجصائس 

 ػىافي هىاٌد. 

 خىوي زابذأ.د.
16:00- 06:08 

 06:38 -06:08 مىاكؼت
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 (80اللاعت )
 (ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د: 80اللاعـت على املؼسف

 (80الجلظت )
ت والعلىم للحاطب العالي ظُبت معهد) وجُه وطُم. د زئِع الجلظت:   (مظخؼاهم جامعت) وهُبت ملدم. د ملسز الجلظت:                                                               (مصس – إلاداٍز

 الخىكُذ 0808جىٍلُت  85الخمِع                                                                                        

 عُد املدًىت همىذجا- جدلُم الخىمُت املحلُت املظخدامت في والًت الىاديالظُاخت الثلافُت ودوزها في 
- 

 الجصائس مظخؼاهم، جامعت

 الجصائس الىادي، جامعت
 الجصائس الىادي، جامعت

 لعلمي فاظمتد. 

 معلٌى لُلهأ. 
 مظعي أخمد طلُمتأ. 

10:00-10:80 

الصىاعاث الحسفُت  -املظخدامتأهمُت جثمين الترار الثلافي لخدلُم أبعاد الخىمُت الظُاخُت 
 - الخللُدًت همىذجا

 3 الجصائس جامعت
 الجصائس

 مىلىد خىاضد. 
 هدي خفص يد. 

10:00-10:00 

م كسعيأ.  الجصائس ،0طعُف جامعت "الاطدثماز في الخىىع الثلافي هخُاز اطتراجُجي لخفعُل مظاز الخىمُت املظخدامت"  10:00-10:30  مٍس

ص الاكخصاد البىفظجي في الجصائسإػسان الظُاخت   10:30-10:40 لعُفت بللاطمد.  الجصائس ، 0 كظىعُىت جامعت املظخدامت في حعٍص

 الظُاطت الثلافُت للجصائس وجسكُت الظُاخت لسفع العائد الثلافي للمىخجاث

 الجصائس خيؼلت، جامعت

 الجصائس بىمسداض، جامعت
 الجصائس خيؼلت، جامعت

ىت ماوعد.   طبًر

 جهُدة وظُليد. 
 طامُت بً شعُمأ. 

10:50 -10:40  

الدوز الخفاعل بين املظؤولُت الاجخماعُت وأخالكُاث الاعماٌ للؼسواث وأخد البعدًً لخدلُم 
 الاكخصاد البىفظجي. 

  -طعُدة–دزاطت جعبُلُت في ػسهت طىهاظسان بىالًت 

 
 الجصائس، طعُدة جامعت

 خمُدي شكايد. 
 زماض دمحم أميند. 

 وشاوي دمحمد. 
10:80 -18:50 

 دوز الاكخصاد البىفظجي في اطخدامت الخىمُت الاكخصادًت
 الجصائس جبظت، جامعت

 الجصائس عىابت، جامعت

 حجىب فاظمتأ. 

 بً عمازة مىصىز أ.د 
11:00-11:80 

 00:38 -00:08 مىاكؼت
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 (80اللاعت )
 (ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د: 80اللاعـت على املؼسف

 (80) الجلظت
 (مظخؼاهم جامعت) ًىطف مباوي. د ملسز الجلظت:                                                                                                               (مظخؼاهم جامعت) بللاطم دواح. د.أ  زئِع الجلظت:

 الخىكُذ 0808جىٍلُت  85الخمِع                                                                                                
Les industries culturelles, mondialisation et numérique 

Cultural industries, globalization and digital 
Université de Mostaganem  

 Algérie 
HENNI Taha 

Dr. GUEDDAL Zinedine 
13:10-13:00 

الخىمُت  إظاز الخيامل والدؼابه بين الاكخصاد البىفظجي والاكخصاد ألاخضس في 

 املظخدامت

 معظىس جامعت

 الجصائس 
مد.   13:10-13:20 شملاط مٍس

 جيامل الاكخصاد البىفظجي والاكخصاد ألاخضس لخدلُم الخىمُت املظخدامت

 

 الجصائس، بظىسة جامعت

 طلُمان هصيرةأ. 

 جىامع اطماعيند. 

 خىازي طميرةأ. 

13:30-13:20 

 الخيامل بين الاكخصاد ألاخضس والاكخصاد البىفظجي
ج بسج جامعت ٍس  بىعٍس

 الجصائس 

 بساهُمي آشادأ. 

 ظاوي فؤادأ. 
13:40-13:30 

Éthique comptable et développement de l’environnement 
culturel 

Université d’Oran 2 
 Algérie 

BENGUIRECHE Mohamed Nabil 
Dr. OUGUENOUNE Hind 

13:50 -13:40  

La valeur ajoutée de l'empreinte culturelle 
Université de Khenchela, Algérie 
Université de Khenchela, Algérie 

Université de M’sila 

Dr. HEBBAZ Nahed 
Dr. GUENTRI Zoulikha 

Dr.Ferhat Abess 
03:58-04:88 

L’empreinte culturelle : marque de l’économie mauve Université d’Oran 2 Algérie Dr. Soraya BOURROUBEY 04:88-04:08 

 04:38-04:08 مىاكؼت
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 (80اللاعت )
 (ػسداًت جامعت) بىداود بىمدًً. د: 80اللاعـت على املؼسف

 (83الجلظت )
 وادي عصالدًً )جامعت البىٍسة(. د ملسز الجلظت:                                                                                                (مصس – الظاداث مدًىت جامعت) السمُدي بظام. د الجلظت: زئِع

 الخىكُذ 0808جىٍلُت  85الخمِع                                                                                           

 اكخصاد السعاًت ودوزه في جدلُم الخىمُت املظخدامت
 مظخؼاهم جامعت

 الجصائس 

 ماحي هىز الهديأ. 

 عدالت العجاٌ أ.د.
15:00- 05:08 

م هدى اكخصاد السعاًتالاكخصاد   البىفظجي: ظٍس
 الجصائس جُازث، جامعت

 الجصائس جِظمظُلذ، جامعت

 بىجىان خالدًتد. 

 مبعىغ العلجتد. 
15:10- 05:08 

الاكخصاد البىفظجي والخمىين الاكخصادي للمسأة على ضىء مسئُاث خعت الخىمُت املظخدامت لعام 
0838 

 الؼلف جامعت
 الجصائس

 خمى دمحمد. 
 بىهلت خدًجتأ. 

15:20- 05:38 

دوز املسأة في دعم اكخصاد السعاًت والاكخصاد البىفظجي مً خالٌ الاطتراجُجُت الىظىُت لتركُت 

 اهدماج املسأة

  3 الجصائس جامعت

 الجصائس 

 طعد هللا داود د. 

 بىعاغ فخُدتد. 
15:30- 05:48 

ت.دوز الاكخصاد البىفظجي في مىاجهت أشمت السعاًت  ُّ  الاجخماع

ت )ملصلت   poster-املؼازهت في ػيل جدازٍّ

ج  بسج جامعت ٍس  بىعٍس

 الجصائس

 أخمد مظعىدانأ.د. 

 مساد بلماحيأ. 
15:40- 05:58 

 أزس مظخىي جىدة السعاًت الصحُت على املىاظً وعلى اكخصاد الدولت في مىظىز الاكخصاد البىفظجي
 مظخؼاهم جامعت

 الجصائس 

 زفُلـــــــــــــــــــــت عِظاويد. 

 وافي خاجتد. 
15:50-06:88 

 اكخصاد السعاًت في كلب الاكخصاد البىفظجي: فسصت لخمىين املسأة
 بلعباض طُدي جامعت

 الجصائس
 ػهُدي دمحمد. 
متأ.   خس هٍس

16:00- 06:08 

 06:38 -06:08 مىاكؼت



 

 
9 

 

 (02اللاعت )
 (غليزان زباهت أخمد الجامعي اإلارهس معهد، مدًر) صفُان بىكعاًت. د: 02 اللاعـت على اإلاغرف

 (00) الجلضت
 بيران بً عاعت .د: الجلضت ملرر                                                                                                                                                                                      ظىٍعي مؾعفى. د: الجلضت رئِط

 الخىكُذ 2020جىٍلُت  00ألاربعاء                                                                                            
 جيامل الاكخؾاد البىفضجي والاكخؾاد ألازضر 

 رؤٍت جدًدة لىظام اكخؾادي مضخدام

  اإلاىؽل جامعت

 العراق
 13:00-13:10 الحُالي د. عبدهللا فاضل

 الاكخؾاد البىفضجي والخىىع الثلافي
 -ئعارة زاؽت لحالت الجسائر-

رة جامعت  البٍى
 الجسائر 

 د. وعُل مُلىد
 ظهيري آصُاأ. 

13:20-13:10 

 -الاكخؾاد البىفضجي والرعاًت الصحُت
 
د همىذجا  -الىظام الؾخي في الضٍى

 الجسائر ،2 كضىعُىت جامعت

 الجسائر ،3  الجسائر جامعت

سة أ.   مبارويلٍى

 عبد الحمُد لىهاشأ. 
13:30-13:20 

L’industrie pharmaceutique en Algérie entre les pressions du 
patrimoine culturel et la résistance moderniste-enquête auprès des 

consommateurs-.  

 02 وهران جامعت

 الجسائر 
 عرابي صفُان أ. 
 رجم وامُلُا أ. 

13:40-13:30 

س فرؼ العمل  الاصدثمار في اكخؾاد الرعاًت مً أجل حعٍس
 الجسائر بىمرداش، جامعت

 الجسائر جِبازة، الجامعي اإلارهس

 د. عركىب وعلي

 بً عخى هاجرأ. 
13:50 -13:40  

L’importance du commerce équitable dans le monde et sa place dans 
les pays du Maghreb  

Ecole supérieure de commerce 
Ecole des hautes études 

commerciales 

NAHOUI Kaouthar 
KEBBOUR Mohamed 

Amine Oussama 
03:50-04:00 

 دور اإلاغتربين في جدلُم الخىىع الثلافي والخيامل الاكخؾادي

ت بىىدا  خالت الجالُت الجسائٍر

  جمىعيذ عين الجامعي اإلارهس

 الجسائر

 بلغماري وصُلتأ. 

 زدون جمالد. 
04:00-04:00 

 04:30 -04:00 مىاكغت
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 (02اللاعت )
 (غليزان زباهت أخمد الجامعي اإلارهس معهد، مدًر) صفُان بىكعاًت. د: 02 اللاعـت على اإلاغرف

 (02الجلضت )
ان دمحم جىفُم .د رئِط الجلضت :    مفُدة هادي.د ملرر الجلضت:                                                                                                                                                                                              مٍس

 الخىكُذ 2020جىٍلُت  00ألاربعاء                                                                                            

 الاكخؾاد البىفضجي وأداة لدعم الاكخؾاد اإلاضخدام 
 2 وهران جامعت

 الجسائر
 كارة مؾعفى ًامىت أ. 

 فرخاث جمُلتأ. 
15:00- 05:00 

لُت  الاكخؾاد البىفضجي واخخمالُت ججضُده لدي الاكخؾادًاث الافٍر
 الجسائر عىابت، جامعت

 الجسائر جِضمضُلذ، الجامعي اإلارهس
 بىفافت ودادد. 

 د. دًلمي هاجيرة
15:10- 05:20 

س الخىمُت اإلاضخدامت  دور الاكخؾاد البىفضجي في حعٍس
 جلمضان جامعت

 الجسائر 
 بتُؽنهاجي هأ. 

 زولُست دهىويأ. 
15:20- 05:30 

العالكت الخياملُت بين الاكخؾاد البىفضجي والاكخؾاد ألازضر ودورها في جدلُم الخىمُت 

 اإلاضخدامت

 الجسائر مضخغاهم، جامعت

 الجسائر وركلت، جامعت

 الجسائر وركلت، جامعت

 د. مؾعفى بً عامر

 د. راضُت هروظ

 ئلهام ظبارأ. 

15:30- 05:40 

 05:50 - 15:40 د. ظالبي ؽالح الدًً البُض، الجسائر الجامعي اإلارهس الخيامل بين الاكخؾاد الثلافي والثلافت الاكخؾادًت لخدلُم أهداف الاكخؾاد البىفضجي

 الىمى الاكخؾادي اإلاضخدام والخىمُت اإلاضخدامت 
رة، جامعت  الجسائر البٍى

 الجسائر ،3 الجسائر جامعت
 بهُاوي رضاأ. 

 بىعالكت عس الدًًأ. 
15:50- 06:00 

 06:00 -16:00 صداوي هىرةأ.  ، الجسائر 2وهران جامعت واكع الىمى الاكخؾادي وامياهُاث الاصخدامت في الاكخؾاد الجسائري 

 06:30 -06:00 مىاكغت
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 (02اللاعت )
 (غليزان زباهت أخمد الجامعي اإلارهس معهد، مدًر) صفُان بىكعاًت. د: 02 اللاعـت على اإلاغرف

 (03الجلضت )
 ظُب ميزوري .د ملرر الجلضت:                                                                                                                                                                                 دمحم  كادري . د رئِط الجلضت: 

 الخىكُذ 2020جىٍلُت  00ألاربعاء                                                                                              

 مضاهمت الاكخؾاد البىفضجي في جدلُم أبعاد الخىمُت اإلاضخدامت
 الجسائر ، جِضمضُلذ اإلارهس الجامعي

 الجسائر ، آفلى الجامعي اإلارهس
 مؾعفى هىعيأ. 
 مؾعفى كسرانأ. 

18:00- 00:00 

Economie mauve pour une entreprise durable : enjeux et 
responsabilités 

Université Sidi Bel Abbes- 
ALGERIE Amal HAMHAMI  18:10- 00:20 

Corporate Social Responsibility in Purple Economy: 
ConceptualApproach 

Skikda University, Algeria 
Tlemcen University, Algeria 

Sarra zerkout 
Nadia Fatima Zahra Malki 

18:20- 00:30 

س وظائف  ت في حعٍس  البىفضجي الاكخؾادفعالُت جىمُت اإلاىارد البغٍر
 جامعت مضخغاهم

 الجسائر
 مرصلي خلُمتأ.  
 بً عمارة دلُلتأ. 

18:30- 00:40 

 الخيامل بين الاكخؾاد البىفضجي وألازضر لخدلُم الخىمُت اإلاضخدامت
 اإلادًت جامعت

 الجسائر
 برابذ دمحمأ. 

 كرش ي زدًجتأ. 
18:40 - 00:50 

درجت ممارصت ظلبت اإلادارش إلاهاراث جرعُد اصتهالن اإلاُاه ودورها في جدلُم الخىمُت 
 اإلاضخدامت في ضىء الاكخؾاد البىفضجي في ألاردن

  والخعلُم التربُت وزارة
 ألاردن

 09:00 -18:50 ًىصف علُل زعار الغعىاوي أ. 

 خالت الاكخؾاد ألاردوي -اإلاعلىماث والاجؾاالث في الخىمُت اإلاضخدامت دور جىىىلىجُا 
 الخعبُلُت البللاء جامعت

 ألاردن
 09:00 -19:00 عمر زضيراثأ. 

ع في البىفضجي الاكخؾاد أهمُت  الاكخؾادًت الخىمُت بغُت الاكخؾادي الخىَى
 (والضُاحي الفالحي اللعاع مدزل)اإلاضخدامت

 الجسائر ، اإلاضُلت جامعت
 الجسائر ، اإلاضُلت جامعت
 العراق الىىفت، جامعت

 صعىدي هجىي أ. 
 مُمىن  هبُلتأ. 

 العمُدي مضلم علي ضرغامأ. 
09:00-09:20 

 09:40 -09:20 مىاكغت



 

 
12 

 

 (02اللاعت )
 (غليزان زباهت أخمد الجامعي اإلارهس معهد، مدًر) صفُان بىكعاًت. د: 02 اللاعـت على اإلاغرف

 (00الجلضت )
ىت رئِط الجلضت:  جمال دكِػ ملرر الجلضت:                                                                                                                                                                       د. مغخاث ؽبًر

 الخىكُذ 2020جىٍلُت  09الخمِط                                                                                          

س أبعاد الاكخؾاد البىفضجي مع ئعارة زاؽت ئلى  -مبادئ ومخعلباث الضُاخت اإلاضخدامت لخعٍس
ت   -الضُاخت الضاخلُت والبدٍر

ج،  برج جامعت ٍر  الجسائربىعٍر
ج، الجسائر برج جامعت ٍر  بىعٍر

 جمىعيذ، الجسائر عين الجامعي اإلارهس

 د. أم الضعد صراي
 د. خضِبت مداوي 
 د. هؾيرة بً هافلت 

10:00-10:00 

 في ئرصاء البعد الثلافي لخدلُم الخىمُت اإلاضخدامت الاجخماعُتدور اإلاضإولُت 
 الجسائر ،2وهران جامعت
 الجسائر معضىر، جامعت

مأ.   جــداه عبد الىــٍر
 بً صعُــد خلُـــمتأ. 

10:20-10:00 

ر أبعاد الاكخؾاد البىفضجي  الضُاخت اإلاضخدامت وجدٍر
 الجسائر ،2وهران جامعت
 الجسائر ،2وهران جامعت

 رخُم خلُمتأ. 
 أ.د. عىام بىعامت

10:30-10:20 

س  أهداف الخىمُت خخمُت الخىجه هدى الاكخؾاد البىفضجي والخىىع الثلافي مً أجل حعٍس
 ألاوربي والاجدادمع ؤلاعارة ئلى همىذج هىرٍا الجىىبُت  اإلاضخدامت

 الجسائر مُلت، الجامعي اإلارهس
 الجسائر جُجل، جامعت

ً ربُع   د. كٍر
 د. ٌغني صامُت 

10:40-10:30 

 أزر اإلاضإولُت الاجخماعُت على زمين البعد الثلافي إلاىخجاث اإلاإصضت مً وجهت هظر العمالء
 دراصت اصخلؾائُت لعُىت مً عمالء عرهت روٍبت للعؾائر الجسائر  

 
 الجسائر ،صعُــــــدة جــــامعــــــت

د كادة  د. ًٍس
 د. جلىلي وضُمت 
 د. عبدلي لعُفت

10:50 -10:40  

 الحماًت اللاهىهُت للفليلىر دعامت الصخدامت الضُاخت الثلافُت
 الجسائر لُت لخىظين مضامين الاكخؾاد البىفضجي فيآو 

 بلعباش صُدي جامعت
 الجسائر 

 10:50- 10:00 د. بً دَرط خلُمت

 جددًاث جؾمُم اإلاىخج البىفضجي اإلاضخدام في ظل العىإلات
 

 الجسائر، جامعت مضخغاهم
 د. ٌضعد عبد الرخمً
 د. مياوي دمحم ألامين

 ولد علي لعُفتأ. 
11:00-11:00 

 00:30 -00:00 مىاكغت
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 (02اللاعت )
 (غليزان زباهت أخمد الجامعي اإلارهس معهد، مدًر) صفُان بىكعاًت. د: 02 اللاعـت على اإلاغرف

 (02الجلضت )
 ًاصين مُمىوي .د  ملرر الجلضت:                                                                                                                                                                                                 هجاة خمداوي. درئِط الجلضت: 

 الخىكُذ 2020جىٍلُت  09الخمِط                                                                                
ر وجهت صُاخُت مضخدامت "ملؾد بىفضجي  مضاهمت الاكخؾاد البىفضجي في جعٍى

 "باإلعارة ئلى الترار الالمادي إلادًىت جاهذ"

 الغلف، الجسائر جامعت

 جِضمضُلذ، الجسائر الجامعي اإلارهس

ان خمسة  د. مٍس

 بً صالم هادًت أ. 
13:10-13:00 

L’intégration du tourisme régional dans le développement 
durable, cas de la wilaya de Tizi-Ouzou  

 
Université Tizi-Ouzou Algérie 

TAGNITHAMMOU 
Radia 

LAHDJMOHAND 
Moussa  

13:20-13:10 

 دور الدًىان الىظني لدضُير واصخغالل اإلامخلياث الثلافُت املحمُت

 في جدلُم الخىمُت الضُاخُت اإلاضخدامت 

 
 الجسائر، مضخغاهم جامعت

 هىان بىعبدهللاأ. 
 د. عاعت عبداللادر

 د. جمار زدًجت
13:30-13:20 

 مضاهمت الاكخؾاد البىفضجي في جدلُم أبعاد الخىمُت اإلاضخدامت 
 للصحافت العلُا الىظىُت اإلادرصت

 الجسائر ؤلاعالم، وعلىم
 13:30-13:40 دمحم س ي أخمدأ. 

 الضُاخت الثلافُت ودورها في جدلُم الخىمُت اإلاضخدامت بالجسائر
 الجسائر مضخغاهم، جامعت
 ،الجسائر  2وهران جامعت

 أخمد بً هاؽر صُدأ. 
 بً ًعى خاجأ. 

13:50 -13:40  

Le rôle de la culture dans la croissance des économies des pays 
Université de Mostaganem 

Algérie 
LAOUEL Abdelkader 

CHENINE Kada 
03:50-04:00 

La RSE à l’épreuve de l’économie pourpre 
Université de Mostaganem, 

Algérie 
Dr. KEBIR Hadia 

Dr.KHELIFA Hadj 
04:00-04:00 

 04:30 -04:00 مىاكغت
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 (02اللاعت )
 (غليزان زباهت أخمد الجامعي اإلارهس معهد، مدًر) صفُان بىكعاًت. د: 02 اللاعـت على اإلاغرف

 (03الجلضت )
ان. د  ملرر الجلضت:                                                                                                                                                                           اخمد بدًار. د رئِط الجلضت:   اللادر عبد مٍس

 الخىكُذ 2020جىٍلُت  09الخمِط                                                                                          

 اكخؾاد الرعاًت وألاعمال غير مدفىعت ألاجر: الىجه آلازر لفغل أصىاق العمل
 

 الجسائر، جبضت  جامعت
 راٌط فضُلد. 
 فخاح هاجرأ. 
 كفاًفُت هجاةأ. 

15:00- 05:00 

س فرؼ العمل ر مىظمت العمل الدولُت لضىت -دور اكخؾاد الرعاًت في حعٍس  05:20 -15:10 د. مفروم برودي الجسائر غرداًت، جامعت 2000كراءة في أهم مإعراث جلٍر

ت ودورها في جركُت الصحت في   الجسائرالضُاخت الحمٍى
 الجسائر ،0 الجسائر جامعت
 الجسائر مضخغاهم، جامعت

 د. بً عِس ى ألامين
عال ؽالحأ.   ٍر

15:20- 05:30 

 دور همىذج الاكخؾاد البىفضجي في جسفُف أعباء الرعاًت على اإلارأة 
ملُاهت  زمِط جامعت

 الجسائر
 مضعداوي باللأ. 

 د. زلُفت مىُت
15:30- 05:40 

 الاجخماعُت للغرواث باالكخؾاد البىفضجي وجدلُم الخىمُت اإلاضخدامتعالكت اإلاضإولُت 
 2 وهران جامعت

 الجسائر 
 ضربان هارونأ. 
 عماوي عبد اللادرأ. 

15:40- 05:50 

اكخؾاد الرعاًت بين الاصدثمار والاصتهخار بدور اإلارأة للرعاًت: )جدلُل إلامارصاث بعض دول مىظمت الخعاون 
 (.-OECD-الاكخؾادي والخىمُت 

 الجسائر غرداًت، جامعت
 الجسائر مضخغاهم، جامعت
 الجسائر معضىر، جامعت

 د. عبد الرخُم عيُـــــني
 د. جفالي بً ًىوط

 ؽافي أخمدأ. 
15:50- 06:00 

بي في دعم كعاع الثلافت في الجسائر ع الضٍر  دور الدغَر
 ألاغىاط جامعت

 الجسائر
 د. بضاش أخمد

 د. دمحم دوة
16:00- 06:00 

 06:30 -06:00 مىاكغت
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 (30اللاعت )
 (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د: 30 اللاعـت على املؼسف

 (30الجلظت )
 (املظيلت حامعت) ميمىن  هبيلت. د  ملسز الجلظت:                                                                                             (بىعسيسيج بسح حامعت) ػاوغ بساهم جىفيم. د  زبيع الجلظت:

 الخىكيذ 0303حىيليت  30ألازبعاء                                                                                              

 جفعيل مظاز جدليم الخىميت املظخدامت في عل اعخىاق مىهج الخىىع الثلافي
  أم البىاقي حامعت
 الجصابس 

 طفازي أطماءد. 
 بً داًت آطياأ. 

13:10-13:00 

دزاطت خالت: الترار الثلافي لىالًت  - مظاهمت الاكخـاد البىفظجي في جدليم جىميت طياخيت مظخدامت
 املظيلت

 الجصابس 0وهسانحامعت 
 الجصابس 0حامعت وهسان 

 الجصابس 0حامعت البليدة 

 طمعىن خليـتد. 
 بلعياش ي دمحم ألامينأ. 

 وعيمت طماعينيأ. 
13:20-13:10 

 الترار الثلافي ودوزه في جدليم الخىميت الظياخيت املظخدامت في الجصابس
 حامعت مظخغاهم الجصابس

 حامعت جلمظان الجصابس

 شبص ي هىاٌد. 

 عبد هللا بً طلىي زػيدةأ. 
13:30-13:20 

 الثلافت في خدمت الخىميت املظخدامت -الـىاعاث الخلليدًت وفاعليت اللطاع الظياحي
   0ططيف  حامعت

 الجصابس
 هخاف السشقيد. 
 ػبيطت عليد. 

13:40-13:30 

 جطبيم على مجمىعت مً–الاكخـاد البىفظجي مدخل لخفعيل املظؤوليت الاحخماعيت للؼسواث 

 مؤطظاث ؿىاعت الاطمىذ بالجصابس

 0حامعت الجصابس

 الجصابس
  13:40- 13:50 كسازة طاميتأ. 

 00:33-00:33 بً عصة هىاءد.  حامعت جلمظان الجصابس البىفظجي أداة حدًدة لخدليم الخىميت املظخدامت الاكخـاد

 جيامل الاكخـاد البىفظجي مع الاكخـاد الاخضس لخدليم الخىميت املظخدامت
 الجصابس  0حامعت باجىت

 حامعت بظىسة الجصابس
 ًدياوي إلهام أ.د 
 طماعيل وظسيً أ. 

00:33-00:03 

 00:03-00:03 مىاكؼت
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 (30اللاعت )
 (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د: 30 اللاعـت على املؼسف

 (30الجلظت )
 (غليزان الجامعي املسهص) طاللي أبى بىس. د ملسز الجلظت:                                                                                                                (املظيلت حامعت) بعطيؽ ػعبان. زبيع الجلظت: د

 الخىكيذ 0303حىيليت  30ألازبعاء                                                                                                
الاكخـاد البىفظجي: دعىة لىغام اكخـادي حدًد ًخيامل مع الاكخـاد ألاخضس لخدليم الخىميت 

 املظخدامت
 حامعت مظخغاهم

 الجصابس
ىتعمسوغ أ.   ؿبًر

 دواح بللاطمأ.د. 
15:00- 03:03 

 " هماذج وججازب"  والاحخماعي واملعسفيجيامل الاكخـاد البىفظجي والاكخـاد ألاخضس 
 حامعت طعيدة

 الجصابس

 عيس ى كادةد. 

 كسوج بىشياند. 
15:10- 03:03 

 03:03 -15:20 فاطمت الصهساء بلحظينأ.  الجصابسبؼاز  حامعت الطاكت البيئيت أو املخجددة وئطتراجيجيت لخدليم الخىميت املظخدامت في الجصابس 

 زالر عدطاث لالكخـاد املظخدام: الاكخـاد الاحخماعي، الاكخـاد البىفظجي والاكخـاد ألاخضس
جبظت حامعت  

 الجصابس

 طفيان خلىفيأ. 

 هماٌ ػسيطد. 
15:30- 03:03 

البىفظجي لخدليم فعاليت أبعاد  والاكخـادألاخضس  الاكخـادإلاطاز الىغسي للعالكت الخيامليت بين 

 الخىميت املظخدامت

 حامعت جبظت

 الجصابس

 فضيلت بىطىزةد. 

 عالء الدًً الىافيأ. 
15:40- 03:33 

 ألاخضس في جدليم الخىميت املظخدامت والاكخـادالبىفظجي  الاكخـاددوز العالكت الخيامليت بين 

 مظخغاهم الجصابس حامعت

 الجصابسحامعت مظخغاهم 
 الجصابس 0حامعت وهسان 

 كـاؾ شهيتد. 

 مدمىد دمحم عيس ى دمحم. د
 ػازف زبيعأ. 

15:50- 06:33 

 دوز العىامل الثلافيت في جددًد طلىن املظتهلً الىاعي بيئيا   
 وزكلت حامعت

 الجصابس 

 كسيص ي خليمت الظعدًتد. 

 خىيلد عفافد. 
16:00- 06:03 

 06:03 -06:03 مىاكؼت
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 (30)اللاعت 
 (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د: 30 اللاعـت على املؼسف

 (30الجلظت )
 (بسج بىعسيسيج حامعت) بلميهىب أطماء. د ملسز الجلظت:                                                                                                        (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د زبيع الجلظت:

 الخىكيذ 0303حىيليت  30ألازبعاء                                                                                                

 دوز املجخمع املدوي في جدليم الخىميت املظخدامت
 الجصابس ،0حامعت وهسان 

 الجصابس ،حامعت جلمظان
 بً عسبيت لحبيب د. 
 طيب عبد السشاقد. 

18:00- 00:03 

 الاكخـاد البىفظجي والخىميت املظخدامت

 

 الجصابس، املسهص الجامعي غليزان

 كطاًت طفيانبى د. 

 د. ميمىوي ًاطين

 أ. ػاوغ دمحم

18:10- 00:03 

 الاكخـاد البىفظجي هفسؿت لخىميت الاكخـاد الجصابسي 
 الجصابس ،0حامعت وهسان 

 الجصابس ،جلمظانحامعت 
 بىمدًً دمحم زػيدد. 
 بً زمضان أهيظتد. 

18:20- 00:03 

L’empreinte de la culture musulmane dans le marché Européen : Vers la 
consommation HALAL et le développement durable  

Université de Relizane 
Université de Relizane 
Université de Tlemcen 

Dr. Arabeche Zina 
Dr. Chemma Nawel 

Dr. Benaouali Djilali 
18:30- 00:03 

 دوز البـمت الثلافيت في إزساء الخىىع الثلافي وحعصيص مياهت الاكخـاد البىفظجي 
 الجصابس ،حامعت غسداًت

 الجصابس ،حامعت أم البىاقي
 عبد الظالم بىخسوفتد. 

 لخميس ي الىاعسد. 
18:40- 00:33 

الاطخفادة مً إلاطازاث املطاطيت الخالفت، خماًت للبيئت واطدثماز ًيخغس الخثمين في الجصابسطسق   09:33 -18:50 بىبسيمت إخظاند.  الجصابس  ،0ططيف حامعت 

 الـىاعاث الثلافيت في الىغام الخجازي الدولي
 حامعت مظخغاهم

 الجصابس

 د. مىاعي بدسيت

 د. بىػسف حياللي
19:00- 09:03 

 09:03 -09:03 مىاكؼت
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 (30اللاعت )
 (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د: 30 اللاعـت على املؼسف

 (30الجلظت )
 (بىعسيسيج بسح حامعت) شهيت حيجيم. د  ملسز الجلظت:                                                                                                         (0الجصابس حامعت) طعيدة بىطعدة. د.أ  زبيع الجلظت:

 الخىكيذ 0303حىيليت  39الخميع                                                                                           
الاكخـادًت أهميت الدظيير الاطتراجيجي للمىازد البؼسيت في جدليم امليزة الخىافظيت للمؤطظت 

 ابف الاكخـاد البىفظجيعوحعصيص و 
 لإلخـاء العليا الىطىيت املدزطت

 الجصابس الخطبيلي والاكخـاد
 إبساهيم بىطسيمأ.  

 خمدوغ فاطمت الصهساءد. 
10:00-10:30 

 أزس الخىميت البؼسيت على وعابف الاكخـاد البىفظجي
 حامعت حيجل 

 الجصابس

 إلهام لحامأ. 

 الطاهس حليطد. 
10:00-10:00 

 املهً البىفسجيت ودوزها في جىميت السأض املاٌ البؼسي 

 الـىاعت الخلليدًت والحسف في الجصابس

 حامعت طعيدة

 الجصابس

 زشيً عياػتد. 

 هصعي عصالدًًد. 
10:00-10:00 

 الخىميت املظخدامت في الجصابس وواكع: مفاهيم يجىميت املىازد البؼسيت والاكخـاد البىفظج
 حامعت مظخغاهم

 الجصابس

 ودان بىعبد هللاد. 

 مؼييل إليـاض عبد الفخـاحأ. 
10:00-10:00 

دزاطت خالت ، إدازة املىازد البؼسيت باملعسفت لخطىيس الىفاءاث في عل الاكخـاد البىفظجي
 -معظىس–مؤطظت اجـاالث الجصابس 

 حامعت معظىس
 الجصابس

  10:00- 10:30 مخلىفي هنزة د. 

 لخعصيص وعابف الاكخـاد البىفظجيجىميت املىازد البؼسيت 
 حامعت جلمظان

 الجصابس
 بً أخمد خضسةأ. 

 وازي هادًت د. 
10:30 -13:30 

 أطاض لالكخـاد البىفظجي ومخطلب زبيع للخىميت–الىغام اللاهىوي للمعازف الخلليدًت 
 املسهص الجامعي بسيىت الجصابس

 حامعت الجلفت الجصابس

 هبيل وهىغيد. 

 حدي هجاةد. 
11:00-11:30 

 00:03 -00:33 مىاكؼت
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 (30اللاعت )
 (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د: 30 اللاعـت على املؼسف

 (30الجلظت )
 (بىعسيسيج بسح حامعت) وفاء ػماوي. د ملسز الجلظت:                                                                                               (الجصابس - معظىس حامعت) العىهيت شهىزة بً. د زبيع الجلظت: 

 الخىكيذ 0303حىيليت  39الخميع                                                                                          

البىفظجي وحه حدًد للعىملت الثلافيت  الاكخـاد  13:00-13:10 خداد أمىتأ.  الجصابس ،حامعت جلمظان 

 الاكخـاد البىفظجي بين عىملت الثلافت والحفاظ على الهىيت الىطىيت 

 )الجصابس همىذحا(

 حامعت مظخغاهم

 الجصابس

ٌ أ.   فاطمت الصهساء بً الحاج حلى

 بساهيميخياة بً خسار د. 
13:20-13:10 

 العالكت الخيامليت بين الاكخـاد البىفظجي والخجازة العادلت في عل العىملت
 حامعت مظخغاهم

 الجصابس

 بىزخلت شهسة أ. 

 آًذ كاس ي عصو زضىانأ. 
13:30-13:20 

 الثلافت إلاطالميت: الخىحه الجدًد لـىاعت الظياخت "الحالٌ" ودوزها في خسهت الظياخت الدوليت

 )خالت مىغمت الخعاون إلاطالمي(

 
 الجصابس، حامعت مظخغاهم

 مصواغي حياللي أ. 
 بً شيدان الحاجد. 

 بىعساف الجيالليد. 
13:40-13:30 

ألازس وإلاطهاماث -الـىاعاث الثلافيت في عل الاكخـاد البىفظجي   

 الجصابس، حامعت جيزي وشو 

 الجصابس ،0حامعت الجصابس
 الجصابس ،حامعت بىمسداض

 بلبؼير ڤىزاًتأ. 

 بلبؼير هجيرةأ. 
 مسيم مدـسأ. 

13:50 -13:40  

 الظلىن الاطتهالوي في عل العىملت ودوزه في جدليم جىميت مظخدامت 

كساءة جدليليت ملازهت لبعض مؤػساث الخىميت املظخدامت بين ، مً مىغىز املظؤوليت الاحخماعيت

 الدٌو الىاميت والـىاعيت

 الجصابس ،حامعت حيجل

 الجصابس ،حامعت حيجل

 الجصابس ،حامعت جلمظان

 مدًني عثمانأ. 

 بً عيؼت هسيمتأ. 

 بً عثمان حهادأ. 
00:33-00:33 

 00:03-00:33 مىاكؼت
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 (30اللاعت )
 (بىعسيسيج بسج حامعت) ولثىم زامس بً. د: 30 اللاعـت على املؼسف

 (30الجلظت )
 (جمىػيذ عين الجامعي املسهص) خىليت ًخي. د ملسز الجلظت:                                                                                                        (مظخغاهم حامعت) فاطمت لعلمي. د زبيع الجلظت: 

 الخىكيذ 0303حىيليت  39الخميع                                                                                          

 مياهت الثلافت في الخدٌى هدى الاكخـاد إلابداعي وفي الخبادالث الخجازيت الدوليت 
 مظخغاهم حامعت
 الجصابس  

 بىشيان العجاٌد. 
 هىبيبي خفـت د. 

15:00- 03:03 

 املظتهلً ألاخضس ومظاهمخه في جدليم الخىميت املظخدامت
 حامعت عىابت

 الجصابس
 خلفالوي ػمع ضياثد. 

 لىيصة خدةأ. 
15:10- 03:03 

 الدظىيم البىفظجي 
 

 الجصابس ،معظىس حامعت
 طاهذ فاطمت الصهساءد. 

 كادزي هىزيتد. 
 بً شهىزة عىهيتد. 

15:20- 03:03 

املؤطظاث الاكخـادًت الجصابسيت لخبني فىس الاكخـاد البىفظجي همدخل خدًث مدي حهىشيت 
 للخىميت املظخدامت.

 حامعت جيازث
 الجصابس

 مجدوب خيرةد. 
 شياوي عبد الحمد. 

15:30- 03:03 

_ مىطلت  0303آفاق الظياخت الصحساويت املظخدامت اطىادا للمخطط الخىحيهي للتهيئت الظياخيت 
( _الظاوزة 

ً
 )همىذحا

 حامعت بؼاز
 الجصابس

 بً أخمد طميرة أ. 
 هداجي هرًس أ. 

15:40- 03:33 

البىفظجي ججسبت ػسهت دولفين للطاكت  الاكخـادفي إزطاء وحعصيص مبادا  الاحخماعيتدوز املظؤوليت 
 املحدودة أهمىذحا 

 حامعت الؼلف
 الجصابس

 فساح أطامتأ. 
 العصيص زخمت عبدأ. 

 حصاز وهيبتأ. 
15:50- 06:33 

 دوز الـىاعت الخلليدًت في جفعيل الاكخـاد البىفظجي في الجصابس
 حامعت طىق أهساض

 الجصابس
 العاًبي عماد الدًًأ. 
 بً زحم دمحم خميس يأ.د. 

16:00- 06:03 

 06:03 -06:03 مىاكؼت
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