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  :اإلشراف العلمي ملخابر البحث

 

 

  السادس عرش الدويلالعلميامللتقى

  تجارب واآلفاق املستقبلية ال -الصناعة املصرفية احلديثة ومتطلبات حتقيق االستقرار املصريف على املستويني احمللي والدويل
  

  :فكرة الملتقى                              
الساحة املرصفية العاملية يف تسعينيات القرن العرشين  عرفت

العديد من املستجدات وعرفت الكثري من التطورات، أصبحت 

البنوك بموجبها أمام حتديات حتكمها القوانني واألنظمة العاملية 

وأدت  ،ها عىل إعادة صياغة النظام املرصيف العامليوانعكست بدور

إىل تغريات واضحة يف املناخ العام للصناعة املرصفية، حيث عرفت 

النظم املالية واملرصفية موجة من التحرر، واجتهت البنوك إىل 

ما صاحبه من تقدم تكنولوجي عىل وميادين وأنشطة غري مسبوقة، 

فضال تصال والدفع والتعامل، نحو استفادة منه البنوك يف نظم اال

عن انتشار الصريفة اإلسالمية واالبتكارات يف جمال الصناعة 

األمر الذي ترتب عنه تيارا من املنافسة والتوسع يف املرصفية، 

 .أنشطة البنوك العاملية

قدمت البنوك العديد من اخلدمات والتي أصبحت هذا وقد    

سية، حتى أصبحت من أهم دعائم التنمية ومرتكزاهتا األسا

توصف بكوهنا نشاط صناعي ذو تنظيم عايل وأطلق عىل هذه 

، وما زاد Industrie bancaire-اخلدمات الصناعة املرصفية 

من هذا االجتاه هو  إقحام التكنولوجيا يف امليدان املرصيف لتساهم يف 

، ويف ظل هذه التحوالت أصبح تقدم هذه الصناعة وحتديثها

رصيف يشغل بال الكثري من البنوك، خاصة مع موضوع االستقرار امل

تزايد حدة املخاطر يف الصناعة املرصفية، ومدى جاهزية البنوك 

لالندماج يف االقتصاد العاملي، بام يضمن حتديث صناعتها املرصفية 

 . من جهة واحلفاظ عىل االستقرار املرصيف من جهة أخرى

  :اف الملتقىأهد                                         
هيدف امللتقى العلمي إىل إبراز دور وأمهية الصناعة املرصفية 

يف سياق التحوالت املرصفية الراهنة، وأثر هذه التحوالت يف جمال 

الصناعة املرصفية عىل االستقرار املرصيف عىل املستوي املحيل وكذا 

، كام الدويل، خاصة يف ظل االنفتاح والرتابط بني األنظمة املالية

هيدف امللتقى إىل بحث متطلبات حتقيق االستقرار املرصيف يف ظل 

اجتاه البنوك نحو تبني الصناعة املرصفية احلديثة، باالستفادة من 

، فضال عن إبراز مداخل التجارب واسترشاف مستقبل هذه البنوك

وأساليب حتديث الصناعة املرصفية ومستقبل املرصفية اإلسالمية 

 .الدولية ضمن املنظومة املرصفية

  :محاور الملتقى                                        
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توظيفات التكنولوجيا واالقتصاد املعريف يف جمال الصناعة  .7
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  شكري علي : الدكتوراألستاذ : رئيس الجامعة

 والرئاسة الشرفية
  بوفليح نبيل: األستاذ الدكتور: لعميد الكلية

 

  إفريقياخمرب العوملة وانعكاساهتا على اقتصاديات مشال 

  والسياسات االقتصاديةرب األنظمة املالية واملصرفية ـــخم

  خمـــــرب تطوير تنافسية املؤسسات الصــغرية واملتوسطة

 



  :اللجنة العلمية  أعضاء                                
 اجلزائر  –جامعة الشلف      بلعزوز بن عيل        / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف                  راتول حممد / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف     زيدان حممد              / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف كتوش عاشور               /د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف البشري عبد الكريم        /د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف   مزريق عاشور           / د.أ

 اجلزائر - املدرسة العليا للتجارة   بريش عبد القادر      / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف نوري منري                     /د.ا

 اجلزائر  –مداح عرايبي احلاج    جامعة الشلف / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف   بوفليح نبيل               / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف        بن نافلة قدور       /د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف     حبار عبد الرزاق    / د.أ

 األردن –جامعة البلقاء التطبيقية    النابليس زينب         / د.أ

 جامعة أوكالهوما سيتي    وفاء صالح التميمي/ د.أ

 ماليزيا  -اجلامعة اإلسالمية  نارص يوسف             / د.أ

 تركيا -جامعة صباح الدين زعيم  شايش عبد القادر      /د.أ

 اجلزائر  -2جامعة البليدة   يدو حممد                  / د.أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف بربري حممد أمني         /د.أ

   اجلزائر  –جامعة الشلف       مطاي عبد القادر/د.أ

 ائراجلز  –جامعة الشلف قوريش نصرية            /د.أ

  اجلزائر  -جامعة سعيدة    مسان كرومية              /د

 اجلزائر  –مرميت عديلة                جامعة قاملة /د

       اجلزائر  –جامعة الشلف طريش حممد                   /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف                آيت خمتار عمر/د

 اجلزائر  –الشلف جامعة تقرورت حممد               /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف بن يوسف أمحد             /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف ترقو حممد                      /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف       أنساعد رضوان       /د

 اجلزائر - نارص مهدي                  جامعة مخيس مليانة /د

  : هيئة الملتقى                                      

حمو محمد     / د: رئيس الملتقى العلمي

طرشي محمد     /د: رئيس اللجنة العلمية

 مرقاش سميرة/ د  :رئيس اللجنة التنظيمية
                                          

  : تواريخ مهمة                                         

 2020ماي  14: املكتملة بحاثاألآخر موعد لتقديم 

  2020جوان  04: األبحاثاإلعالم بنتيجة حتكيم 

 2020جوان  11: آخر موعد لتأكيد حضور امللتقى

 2020 جوان 24و 23: امللتقى يومي تاريخ انعقاد

  .بجامعة الشلف

  اللجنة التنظيمية للملتقى                                     

 اجلزائر  –جامعة الشلف                  مرقاش سمرية      /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف حسيني جازية                           /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف معموري صورية                       /د

 اجلزائر  –جامعة الشلف براضية سليامن                           /أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف           لعاطف عبد القادر          /أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف بوزيان عبد الباسط                   /أ

 اجلزائر  –جامعة الشلف بوزيان كريم                         /د.ط

 اجلزائر  –جامعة الشلف بوهراوة وليد                       /د.ط

 اجلزائر  –عة الشلف جامبن دريس سهيلة                 /د.ط

 اجلزائر  –جامعة الشلف                    ديدوش هجرية/د.ط

 اجلزائر  –جامعة الشلف مصنوعة أسامء                     /د.ط

 اجلزائر  –جامعة الشلف خيلف صفية                        / د.ط

 راجلزائ -نقاز نور اهلدى                     جامعة الشلف/د.ط

  :ضوابط المشاركة                                               

لرشوط العلمية مستوفية ل أن تكون األبحاث املقدمة -  

 املتعارف عليها مرجعيا؛

العربية،  :تقدم األبحاث املكتملة بإحدى اللغات - 

 الفرنسية؛  اإلنجليزية،

 ؛إعداد األبحاث يكون بصورة فردية أو ثنائية فقط  - 

رضورة حتديد املؤلف الرئيس الذي يتم التواصل معه يف  - 

  حالة البحوث املشرتكة بني باحثني إثنني؛

، ) wordالورد (بصيغة ) A4(تكتب األبحاث  عىل ورق  - 

بالنسبة  14مقاس ) Simplified Arabic(حمررة بخط 

بالسنة لألبحاث  12لألبحاث باللغة العربية، ومقاس 

 صفحة؛ 15بام ال يتجاوز وباللغات األجنبية، 

بلغة ني؛ واحد ملخص: تضمني األبحاث املكتملة بـ - 

ملخص عن السرية الذاتية والبحث، وآخر بلغة أجنبية، 

 بام ال يتجاوز صفحة؛ )ة(للباحث 

 ال يتم النظر يف األبحاث الواردة خارج اآلجال املحددة؛ - 

م ختضع كافة األبحاث الواردة إىل هيئة امللتقى للتحكي - 

 العلمي من طرف جلنة متخصصة؛

تتكفل هيئة امللتقى بنفقات اإلقامة ملشارك واحد يف حالة  - 

 ؛ اثننياملداخالت املشرتكة بني باحثني 

  : راسالت الملتقىم                                   

 :إىل الربيد االلكرتوين حرصاً  األبحاث املكتملةترسل كافة 

@gmail.comicbanking16 

 77 19 72 27 213+: الفاكس/ الستعالم اهلاتفل


