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 حول: الثانيالدولي العلمي  لتقىاملـ

 االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية املستدامة
 

مستغانم، الجزائر -جامعة عبد الحميد بن باديس  – 2022سبتمبر  11و 10يومي   
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 (01) زوم قاعة
 2022سبتمبر  10السبت اليوم األول / 
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 الجلسة االفتتاحية     

 التوقيت 01/      القاعة        2022 سبتمبر  10سبت ال

30:80-25:08 القرآن الكريمتالوة آيات من   

35:80-03:80 النشيد الوطني   

 الدولي العلمي العلميلتقى امل رئيس كلمة

 مستغانم - الحميد بن باديس عبدجامعة ب، STRATEVمدير مخبر بحث ، العجال عدالة .د.أ
35:80-45:08  

      مصر  – والتكنولوجيا للعلوم مصر  جامعة، الجوادي زينب. أ.د كلمة 

 (الدولي العلمي لتقى)ممثلة عن أعضاء اللجنة العلمية للم
45:08-50:08  

 السودان -الدلنج  جامعة ئب مدير ان، عمر كباش ي. د

 )ضيف شرف(
50:08-55:08  

  لتقى العلمي الدوليامل فعاليات انطالقعن  الرسمي اإلعالن

 الجزائر ،مستغانم - مدير جامعة عبد الحميد بن باديسأ.د. بلعباس يعقوبي، 
 

09:00-08:55 
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 01/      القاعة        (01الجلسة )

 (الجزائر –بسكرة )جامعة  سميرة مشري /                       ط.د.                     (الجزائر –غرداية جامعة) بوداود بومدين .د:  01زوم  القاعـة على اإلشراف

 (2وهران  جامعة)معطي لبنة . د   مقرر الجلسة:               /       مصر( –محمد عبد الفتاح زهرى )جامعة املنصورة . أ.م.دالجلسة:  رئيس 

 التوقيت 2022سبتمبر  10سبت ال                                                                                                  

 تجربة مشاريع اقتصاد االلهام -متطلبات القضاء على الفقر في العالم العربي 
 القتصاد العاملي املشروع مؤسس

 البحرين اإللهام،
Ar 1 09:10-09:20 بوحجيد. محمد   

 جامعة املسيلة دور االقتصاد البنفسجي في تحقيق التنمية املستدامة
 رزيقة مخوخ

 حبيبة سعد الدين
Ar 4 09:20-09:30  

Ar 5 09:30-09:40 صافة خيرة جامعة تيارت االقتصاد البنفسجي دعامة أساسية للتنمية املستدامة  

 جامعة مستغانم واملعرفي، الثقافي االجتماعيواالقتصاد تداخل االقتصاد البنفسجي 

 بن شني عبد القادر

 بسدات كريمة

 لعريبي فاطمة

Ar 6 09:40-09:50  

 التسويق البنفسجي رهان املؤسسات املصغرة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة

 جامعة غليزان

 جامعة غليزان

 تلمسان -املدرسة العليا لإلدارة 

 مغنية زناتي

 عبد هللامداني شريف 

 خديم امال

Ar 7 09:50-10:00  

 االقتصاد البنفسجي رهان جديد للتنمية املستدامة في ظل العوملة
 جامعة الشلف

 جامعة مستغانم

 قبايلي دهيبة

 قبايلي حورية
Ar 8 10:00-10:10  

Purple economy and public transport University of Sfax, Tunisia Dr. Arbia Hlali Ang 35 0110:-0210:  

 

 مناقشة
 

10:20-10:50 
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 01/        القاعة         (02الجلسة )

 (الجزائر –ط.د. سميرة مشري )جامعة بسكرة  /                                            (الجزائر –غرداية جامعة) بوداود بومدين. د:  01زوم  القاعـة على اإلشراف

 (.مستغانم جامعة) قبايلي حورية. د مقرر الجلسة:                 /      (مصر – والتكنولوجيا للعلوم مصر  جامعة) الجوادي زينب. أ.د   رئيس الجلسة:

 التوقيت 2022سبتمبر  10سبت ال                                                                                                  

 Ar 9 11:00-11:10 نبيل بن موس ى 2جامعة سطيف  الثقافية واإلبداعية وأهميتها التنمويةالصناعات 

الصناعات التقليدية والحرف كمهن بنفسجية لتعزيز التحول نحو االقتصاد البنفسجي وتحقيق 

 التنمية املستدامة 
 جامعة قاملة

 حمزة بعلي

 مليكة عبد غرس
Ar 10 11:10-11:20 

 Ar 11 11:20-11:30 هاجر قريش 2جامعة سطيف  في دعم أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة دور االتصال الحدثي

 مساهمة البصمة الثقافية لتلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية في تحقيق أبعاد االقتصاد البنفسجي 
 جامعة عين تموشنت

 جامعة تلمسان

 طزوطة فاطمة

 يخلف سمية
Ar 13 11:30-11:40 

 جامعة تيارت ملستدامة بالجزائر افي تحقيق التنمية  الثقافية والتراث الوطنيمساهمة الصناعة 
 بربار نور الدين

 لكحل األمين
Ar 14 11:40-11:50 

 Ar 16 11:50-12:00 حفيظي ليليا جامعة ام البواقي التنمية الحضرية املستدامة في ظل التحول إلى االقتصاد البنفسجي

 جامعة مستغانم تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التحول نحو االقتصاد البنفسجيمساهمة 
 شنين قادة

 لول عبد القادر
Ar 18 12:00-12:10 

 12:30-12:10 مناقشة
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 01/        القاعة         (03الجلسة )

 (الجزائر –ط.د. سميرة مشري )جامعة بسكرة  /                                            (الجزائر –غرداية جامعة) بوداود بومدين. :  د01زوم  القاعـة على اإلشراف

 (السودان -الدلنج  جامعة) آدم تيراب. مقرر الجلسة:  د /                         (السعودية -امللك فيصل  جامعة) محمد دليم القحطاني .د رئيس الجلسة: 

 التوقيت 2022سبتمبر  10سبت ال                                                                                                  

 جامعة مستغانم تحديات االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية املستدامة في ظل العوملة 
 شريفي فتيحة

 عثماني مختارية
Ar 19 :3013-:4013  

اإلدارة الجماعية للحقوق على املوروث الثقافي الالمادي ومدى مساهمته في تحقيق التنمية 

 املستدامة 

 2جامعة وهران 

 جامعة سوق أهراس

 يحي باي خديجة

 شنعة امينة
Ar 21 :4013-:5013  

االقتصاد التنمية املحلية كأداة اقتصادية ملوازنة أبعاد التنمية املستدامة في ظل التوجه الى  

 البنفسجي في الجزائر

 جامعة عنابة

 جامعة تبسة 

 جامعة عنابة

 بن عمارة منصور 

 حجوب فاطمة

 عياش ي سمية

Ar 22 :5013-:0014  

 3جامعة الجزائر  القيم.مساهمة الثقافة االسالمية في تعزيز التنمية السياحية املستدامة من خالل 
 باصور عقيلة

 بومار عمر
Ar 23 :0041-:1041  

 جامعة الوادي تنمية األبعاد البنفسجية للكفاءات البشرية لتحقيق اإلقالع والتكامل االقتصادي.
 محمد الحافظ عيشوش

 عبد السالم زاوي 
Ar 24 01:41-02:41  

Ar 25 02:14-03:14 ضويفي شفيقة جامعة املدية التأصيل النظري لالقتصاد البنفسجي وعالقته باالقتصاد املستدام  

الفندقية البنفسجية آلية لترسيخ البصمة الثقافية ورافد لتحقيق أهداف التنمية املؤسسات 

 املستدامة
 جامعة ورقلة

 عائشة سلمة كيحلي

 سميرة صالحي
Ar 26 03:14-04:14  

 15:00-14:40 مناقشة
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 (02) زوم قاعة
 2022سبتمبر  10سبت ال/  ول اليوم األ 
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 02/        القاعة         (04الجلسة )

 (الجزائر –غليزان )جامعة  د. مالح عدة/                                            ( الجزائر  –مستغانم  جامعة) مواعي بحرية. د   : 02زوم  القاعـة على اإلشراف

 (السودان -الدلنج  )جامعةمحمد موس ى الدود د.  مقرر الجلسة:                 /            (مستغانم جامعة) د. بلهادف رحمة رئيس الجلسة: 

 التوقيت 2022سبتمبر  10سبت ال                                                                                                  

 Ar 27 09:10-09:20 سايح فطيمة جامعة غليزان -االمريكيةدراسة حالة الواليات املتحدة -البنفسجي  االقتصاد

 العوامل األكثر تأثيرا في مستقبل االقتصاد البنفسجي

 

 جامعة الشلف

 

 ايمان واضح 

 نذير صالح الدين

 احمد مصنوعة

Ar 28 09:20-09:30 

وسائل التواصل االجتماعي -الحديثة في تسويق صناعة األفالم بالجزائر استخدام وسائل الرقمنة

 -نموذجا
 Ar 30 09:30-09:40 حسيبة هدوقة 2جامعة قسنطينة 

 جامعة تبسة  ثالث عدسات لالقتصاد البنفسجي: االقتصاد الثقافي، الثقافة االقتصادية واالقتصاد البرتقالي
 سفيان خلوفي 

 كمال شريط
Ar 31 09:40-09:50 

 -نموذجا  تركيا -الثقافة كمحور اساس ي في التنمية املستدامة في ظل االقتصاد البنفسجي 

 املركز الجامعي افلو

 جامعة بومرداس

 واملركز الجامعي افل

 ليندة ايت بشير

 يوسف بودلة

 امباركة دهينة

Ar 32 09:50-10:00 

 جامعة مستغانم لدفع االقتصاد البنفسجي كأليةالصناعة الثقافية 
 قابور عدة 

 سهلي اسماء
Ar 33 10:00-10:10 

 جامعة مستغانم " الدور التنموي " االقتصادتطوير  ودورها فياملعلومات 
 يوسفي رشيد 

 فراج الطيب
Ar 34 10:10-10:20 

 

 مناقشة
 

10:20-10:50 
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 02/        القاعة         (05الجلسة )

 (الجزائر –/                        د. مالح عدة )جامعة غليزان                     ( الجزائر  –مستغانم  جامعة) مواعي بحرية. د   : 02زوم  القاعـة على اإلشراف

 (مستغانم د. بن عمارة دليلة  )جامعة مقرر الجلسة:   /                        (اليمن – جامعة الحديدة) عبد هللا محمد النهاري . رئيس الجلسة:  د

 التوقيت 2022سبتمبر  10سبت ال                                                                                                  

 جامعة مستغانم السياحة املستدامة وتعزيز ابعاد االقتصاد البنفسجي

 احمد بن ناصر سيد

 رورو جخيرة 

 غربي نسرين زينب

Ar 36 11:00-11:10 

-موذجانفرنسا  –االقتصاد البنفسجي رهان استراتيجي لتحقيق التنمية املستدامة   

 

املركز الجامعي عبد الحفيظ 

 -ميلة-بوالصوف

 

 محمد بوطالعة

 حسينة ساعد بخوش

 مولود خوالد

Ar 37 11:10-11:20 

 أثر التنوع في املوارد البشرية على بناء الثقافة التنظيمية في ظل التحول نحو االقتصاد البنفسجي
 عنابة –جامعة باجي مختار 

 -بسكرة–جامعة محمد خيضر 

 أسماء وناس 

 إيمان مباركي
Ar 38 11:20-11:30 

 جامعة مستغانم  -والية مستغانم نموذجا  -املستدامة وأبعاد التنميةاالقتصاد البنفسجي 

 بن شني عمروش

 شداد وسيلة

 بن أحمد محمد

Ar 39 11:30-11:40 

 –االقتصاد البنفسجي كبديل استراتيجي للنهوض باإلرث الثقافي من خالل التظاهرات الرياضية 

- 2022دراسة حالة كأس العالم قطر   
 3جامعة الجزائر 

 نسيمة أمجكوح 

 حسينة بوشايب
Ar 40 11:40-11:50 

اقع واآلفاق في الجزائر –البنفسجي  االقتصادتحول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة نحو   جامعة تيارت -الو
 ماحي زكرياء

 بنية صبرينة
Ar 41 11:50-12:00 

البنفسجي في التنمية املستدامة  ددور االقتصا  
 جامعة مستغانم

 تلمسان -جامعة ابو بكر بلقايد

 خراجي سرين

 كيشاوي عائشة
Ar 42 12:00-12:10 

 12:30-12:10 مناقشة
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 02/        القاعة         (06الجلسة )

 (الجزائر –/                        د. مالح عدة )جامعة غليزان                     ( الجزائر  –مستغانم  جامعة) مواعي بحرية. د   : 02زوم  القاعـة على اإلشراف

 ( الجزائر  –د. يحي حولية )جامعة عين تموشنت مقرر الجلسة:            /                      (السودان -الدلنج  جامعة) عالء الدين التجاني حمد. دأ. رئيس الجلسة: 

 التوقيت 2022سبتمبر  10سبت ال                                                                                                  

التنمية في الواحات الجزائرية دراسة حالة واحات طولقة االقتصاد البنفسجي كمدخل لتحقيق 

 _بسكرة _
 جامعة بسكرة

 نجاة مسمش 

 ايمان نور الدين
Ar 43 :3013-:4013  

Ar 44 :4013-:5013 فتني حدة -تبسة -جامعة العربي التبس ي  االقتصاد البنفسجي كأداة فعالة لتحقيق التنمية املستدامة  

 جامعة باجي مختار عنابة  تحقيق التنمية املستدامة  فيومساهمته املستهلك االخضر 
 خلفالوي شمس ضيات 

 الويزة حدة
Ar 45 :5013-:0014  

أثر االقتصاد البنفسجي على تحقيق النمو االقتصادي، دراسة تجارب الدول ومقارنتها مع              

 الجزائر
Ar 46 :0041-:1041 رحمنـــة بومــدين   جامعة مستغانم  

عرض تجربة اإلمارات العربية  -البنفسجي االقتصادالسياحة املستدامة في ظل التوجه نحو 

 -املتحدة
Ar 47 01:41-02:41 هاجر بديرينة االغواط -جامعة عمار الثليجي   

 كأحد دعائم االقتصاد البنفسجي نحو تحقيق االستدامة االبداعية والثقافيةالصناعات 

 -املوجة الكورية نموذجا–
Ar 48 02:14-03:14 بوخضرة مريم جامعة سوق أهراس  

 جامعة معسكر والتنمية املحليةاالقتصاد البنفسجي 
 بهلول عمر 

 جبلي محمد االمين
Ar 49 03:14-04:14  

 15:00-14:40 مناقشة
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 (01) زوم قاعة
 2022سبتمبر  11حد األ /  ثانياليوم ال
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 01/        القاعة         (07الجلسة )

 (الجزائر –مستغانم  )جامعة عدالة العجالد. أ./                                    ( الجزائر  –د. يحي حولية )جامعة عين تموشنت    :  01زوم  القاعـة على اإلشراف

 (جامعة مستغانم)يعقوب مروة . د مقرر الجلسة:   /                                  (مصر – السادات مدينة جامعة) الرميدي بسام. د   رئيس الجلسة:(

 التوقيت 2022سبتمبر  11حد األ                                                                                                   

Ar 50 09:00-09:10 جعفري جمال جامعة املدية املستدامةأهمية التوجه نحو االقتصاد البنفسجي كمطلب لتحقيق التنمية   

والية مستغانم  -الجزائر مساهمة االقتصاد البنفسجي في تحقيق التنمية السياحية املستدامة في 

 -نموذجا
 جامعة مستغانم

 مالحي رقية

 زيان جوهر
Ar 51 09:10-09:20  

 السياحة الدينية املستدامة لتفعيل تنميةتسويق القيم الثقافية املشتركة كآلية 

 جامعة غرداية

 جامعة غرداية

 كليات الشرق العربي، الرياض 

 بوداود بومدين

 مراكش ي عبد الحميد

 هواري معراج

 

Ar 52 
09:20-09:30  

افعة للتنمية املحلية  اقع االقتصاد الجزائري -االقتصاد البنفسجي كر  -دراسة تحليلية لو

 جامعة باجي مختار عنابة

 ، سكيكدة1955أوت20جامعة 

 تيسمسيلت-ملركز الجامعيا

 بوفافة وداد

 بوخشيمة مريم

 ديلمي هاجيرة

Ar 53 09:30-09:40  

 جامعة محمد بوضياف املسيلة : القوة الناعمة إلحداث تنمية مستدامةيالبعد الثقاف

 بن لخضر  السعيد

 ابراهيم رباحي

 فاطيمة ميلودي

Ar 54 09:40-09:50  

 نموذجامهرجان كان الفرنس ي  االقتصاد: الثقافي فيدراسة دور االنتاج 

 

 جامعة مستغانم

 

 بورحلة زهرة

 هباط صبرينة

 بن زيدان الحاج

Ar 55 09:50-10:00  

 10:30-10:00 مناقشة
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 01/        القاعة         (08الجلسة )

 (الجزائر –/                    أ.د. عدالة العجال )جامعة مستغانم                 ( الجزائر  –د. يحي حولية )جامعة عين تموشنت    :  01زوم  القاعـة على اإلشراف اإلش

 (مستغانم جامعة)تمار خديجة . د مقرر الجلسة:   /                                        (أدرار جامعة) ليلى عياد. رئيس الجلسة:   د

 التوقيت 2022سبتمبر  11حد األ                                                                                                   

 جامعة مستغانم واملقاربة السلوكية والثقافية  لألفراددراسة مقارنة بين املقاربة العقالنية للقرارات االقتصادية 
 رمضاني محمد

 الهام بوحديبة
Ar 56 11:00-11:10 

التنمية املحلية كإحدى استراتيجيات تحقيق التنمية املستدامة في ظل التحول نحو االقتصاد 

 البنفسجي
 جامعة معسكر

 قلوش خيرة 

 سمينةعقاق ي
Ar 57 11:10-11:20 

 جامعة غرداية العالقة التكاملية بين االقتصاد البنفسجي والتنمية املستدامة
 عطاء هللابلقاسم بن 

 عمر نسيل
Ar 58 11:20-11:30 

مساهمة السياحة الثقافية والصناعة التقليدية في تحقيق التنمية املحلية املستدامة وإنعاش 

 االقتصاد الوطني بالجزائر
 جامعة مستغانم

 جياللي لحبيب

 دواح عائشة

 حمدي شريف الجياللي

Ar 59 11:30-11:40 

 Ar 60 11:40-11:50 دغمان زبير جامعة سوق أهراس ضرورة التبني ومتطلبات التحقيقالجامعة واالقتصاد البنفسجي بين 

 Ar 61 11:50-12:00 زغاري نصيرة  جامعة معسكر أثر البصمة الثقافية على استراتيجية املنظمات

 12:30-12:00 مناقشة
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 01/        القاعة         (09الجلسة )

 (الجزائر –/                    أ.د. عدالة العجال )جامعة مستغانم                 ( الجزائر  –د. يحي حولية )جامعة عين تموشنت    :  01زوم  القاعـة على اإلشراف

 (تونس –سوسة  جامعة)وفاء عيس ى  . د مقرر الجلسة:                   /                 (تونس – صفاقس جامعة)عربية هاللي . د  رئيس الجلسة: 

 التوقيت 2022سبتمبر  11حد األ                                                                                                   

The Purple Economy and the Green Economy  

 -An Integral Relationship for Sustainable Development- 

 

Larbi Tebessi University–

Tebessa  

 

AZAIZIA Sara 

HAFNAOUI Amel 
Ang 63 13:30-13:40 

Economie mauve, diversification économique et développement durable en Algérie : 

étude exploratoire auprès des banques Algériennes. 
Université de Bejaia 

MOUFFOK Nacer-

Eddine 
Fr 64 13:40-13:50 

 Les clusters des industries culturelles et créatives comme levier de développement 

territorial en Algérie. Réalités et perspectives Cas : Le cluster de joaillerie de Batna 

Ecole supérieure de commerce, 

Kolea 

BENMANSEUR Lamis  

ADOUANE Asma 
Fr 65 13:50-14:00 

Contribution du marketing éthique au développement d’un tourisme durable Centre universitaire Tipaza  RADJEF Nacéra  Fr 66 14:00-14:10 

Développement de l'économie mauve pour le développement durable 
Université Alger 3  

Université de Mostaganem 

BELARIBI Fatima 

Zohra  

MOKHFI Amine 

Fr 67 14:10-14:20 

 14:50-14:20 مناقشة
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 الجلسة الختامية

 بتوقيت الجزائر( 30: 15الساعة )  /     2022سبتمبر  11حد األ 

 موضوع املداخلة الصفة االسم الكامل

 عرض التقرير العام الدوليرئيس امللتقى نائب  ( الجزائر –مستغانم  جامعة) مواعي بحرية. د

 امللتقى الدولي فعالياتاإلعالن عن اختتام  رئيس امللتقى الدولي ( الجزائر –مستغانم  جامعة) أ.د. عدالة العجال

 

 


