
وانبحث انؼهًًوزارة انتؼهٍى انؼبنً   

  سـكٍكـذة1955 أوث 20جبيؼت 

 

 ٍَببت يذٌرٌت انجبيؼت يكهفت ببنؼالقبث انخبرجٍت وانتؼبوٌ 

 وانتُشٍط واالتصبل وانتظبهراث انؼهًٍت
 

 بطبقت تقٍُت نًشروع تظبهرة ػهًٍت

 

 : انًُظًتانجهت-1

 انعهىو االقتصبدَت انتجبسَت وعهىو انتسُُش: انكهُت

 يخبش االقتصبد، انًبنُت وإداسة األعًبل

 

 

:  انتظبهرة انؼهًٍتطبٍؼت-2

     عهًٍ وطٍُ  يهتقً

 

 :ػُىاٌ انتظبهرة-3

 انىاقغ واَفبق: انًؤسست انًستذايت

 

 :ببنتظبهرة خبصت يؼهىيبث-4

 1955 أوث 20يقًُح صبشٌ أستبر انتعهُى انعبنٍ               جبيعت :سئُس انتظبهشة- 

 2022جىاٌ  22 -21َىيٍ : تبسَخ تُظُى انتظبهشة- 

  سكُكذة1955 أوث 20َىيٍُ بجبيعت : يذة ويكبٌ اَعقبدهب- 

 

 :االتصبل

 0670448447: انفبكس/ انهبتف 

 ٍَانبشَذاالنكتشو:s.mekimah@univ-skikda.dz 

 انشابظ انخبص انزٌ َحتضٍ انتظبهشة انعهًُت:http://fsecg.univ-skikda.dz/ecofima 

 

 

 

 



 :نجبٌ انتظبهرة - 5

 انهجُت انؼهًٍت 

 مقيطع حمزة. د: رئيس اللجنة العلمية 
 – 1د كورتل فريد جامعة سطيف. أ

الجزائر 
-1قمري زينة جامعة سطيف . د

الجزائر 
-2العابد لزهر جامعة قسنطينة . د

الجزائر 
-مقيمح صبري جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
–د طارق الحاج جامعة النجاح . أ

 فلسطين 
–مقدم وهيبة جامعة مستغانم . د

 الجزائر
-2طوبال ابتسام جامعةقسنطينة . د

 الجزائر
-نواري عالوة جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
د البطاينة إبراهيم جامعة آل . أ

األردن–البيت   

– 2عزيزي ندير جامعة قسنطينة . د
 الجزائر

-زرمان كريم جامعة خنشلة . د
 الجزائر

–كموش بالل جامعة سكيكدة . د
 الجزائر

د عيد أبو بكر جامعة بني سويس . أ
مصر –  

سديره شرف الدين جامعة خنشلة . د
 الجزائر–

-بن علي إحسان جامعة الجلفة. د
 الجزائر

-ساحلي لزهر جامعةسكيكدة. د
 الجزائر

د عبد الرزاق شحادة جامعة . أ
األردن –الزيتونة   

بيوض محمد العبد جامعة سطيف . د
 الجزائر–1

-1العايب حسن جامعة سطيف. د
 الجزائر

-جامعة سكيكدة شرقرق سمير . د
الجزائر 

د عبد الحفيظ جامعة الفالح دبي . أ
االمارات العربية المتحدة–  

ساري نصر الدين جامعة . د
 الجزائر–1سطيف

بوطالعة محمد المركز الجامعي . د
 الجزائر-.ميلة

 جامعة سكيكدة شرون عز الدين.د
الجزائر -

د براسادبيداركوتا جامعة فلوريدا . أ
الواليات المتحدة األمريكية–  

العابد برينيس شريفة جامعة الطارف . د
 الجزائر –

-1حميدة رابح جامعة سطيف . د
 الجزائر

بوالكور نور الدين جامعة . د
الجزائر -سكيكدة

 –د جيايمبيرتي جامعة فلورنسا . أ
 إيطاليا 

–كافي فريدة جامعة الطارف . د
 الجزائر 

-طويطي مصطفى جامعة غرداية . د
 الجزائر

كعوان سليمان جامعة سكيكدة . د
الجزائر -

د بوهزة محمد جامعة سكيكدة ـ . أ
الجزائر 

–مجدوب خيرة جامعة تيارت . د
 الجزائر 

 -بوداود بومدين جامعة غرداية. د
 الجزائر

جامعة سكيكدة لشهب مسعود . د
 الجزائر-

-د عدالة عجالة جامعة مستغانم . أ
 الجزائر

بن خديجة منصف جامعة سوق . د
 الجزائر –أهراس 

–مداحي محمد جامعة البويرة . د
 الجزائر 

-جامعةسكيكدةقحام وهيبة . د
 الجزائر

د زرزار العياشي جامعة سكيكدة . أ
الجزائر -

 برسولي فوزية جامعة باتنة . د
 الجزائر–

حدادي عبد اللطيف جامعة . د
الجزائر -تمنراست

-جامعة سكيكدة مسيعد مريم . د
 الجزائر

-د طيار حسن جامعة سكيكدة . أ
الجزائر 

بوفالطة سيف الدين جامعة . د
 الجزائر– 2قسنطينة 

بلحاج طارق المركز الجامعي . د
 الجزائر-ميلة

علوان الضاوي جامعة سكيكدة . د
 الجزائر-

 جامعة  نور الديند مزياني. أ
لجزائر -سكيكدة 

–بوفامة عمر جامعة سكيكدة . د
 الجزائر

–سالمي منيرة جامعة ورقلة . د
 الجزائر

جامعة خنطيط خديجة . د
الجزائر -سكيكدة

 2 قسنطينةزغيب مليكة جامعة. د. أ
الجزائر – 

-بن جازية عمر جامعة جيجل. د
الجزائر 

–برجم حنان جامعة عنابة . د
 الجزائر 

-دموش وسيلة جامعة سكيكدة . د
الجزائر 

 2د غالب نعيمة جامعة قسنطينة. أ
 الجزائر –

–بن زايد سارة جامعة جيجل . د
الجزائر 

–فالق محمد جامعة الشلف . د
 الجزائر

-بوغازي فريدة جامعة سكيكدة . د
الجزائر 

. د صاولي مراد جامعة قالمة. أ
الجزائر 

–هرموش إيمان جامعة جيجل . د
 الجزائر

شايب فاطمة الزهراء جامعة . د
 الجزائر–عنابة 

–زيرق سوسن جامعة سكيكدة . د
 الجزائر

–د طبايبة سليمة جامعة قالمة . أ
 الجزائر 

 قدام جمال جامعة جيجل . د
 الجزائر –

-بخاخش موسى جامعة قالمة . د
 الجزائر

-اوضايفي حدة جامعة سكيكدة . د
 الجزائر

-بوناب ياسين جامعة سكيكدة . دعزاوي عبد الباسط جامعة . د-حناش حبيبة جامعة سكيكدة . د-بوصبع سهام جامعة سكيكدة. د



 الجزائر الجزائر –تمنراستالجزائر الجزائر 
–لعور فريد جامعة سكيكدة . د

 الجزائر
-عوادي ميادة جامعة سكيكدة. د

 الجزائر
-بوغليطة الهام جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
-صيد فاتح جامعة سكيكدة . د

 الجزائر
 ـ غياد كريمة جامعة سكيكدة. د

الجزائر 
–سعد قرميش جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
-يوب أمال جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
-بوجعادة الياس جامعة سكيكدة. د

الجزائر 
 ـ حلوز فاطمة جامعة سكيكدة. د

الجزائر 
–بوعنيبة وهيبة جامعةسكيكدة.د

 الجزائر
-بوطبخ ليلي جامعة سكيكدة . د

 الجزائر
–شلي الهام جامعة سكيكدة . د

 الجزائر 
–سلطان كريمة جامعة سكيكدة . د

 الجزائر
-نطور بالل جامعة سكيكدة . د الجزائر–ركي أحسنجامعةسكيكدة. د

 الجزائر
 ـ جامعة سكيكدةعرقوب خديجة . د

الجزائر 
-بوشنقير فتيحة جامعةسكيكدة.د

 الجزائر
–بوثلجة جمال جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
–مخناش فتيحة جامعة سكيكدة . د

 الجزائر
مسيخ أيوب جامعة سكيكدة ـ . د

الجزائر 
-بوعفار أمالجامعةسكيكدة. د

 الجزائر
–عماري سمير جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
-جقريف على جامعة سكيكدة .د

 الجزائر
 سكيكدة امعةبن محمد إيمان ج. د

ـ الجزائر 
آسيا خنشول . د

 الجزائر-جامعةسكيكدة
–ضياف عبلة جامعةسكيكدة. د

 الجزائر
رجم نور الدين جامعة سكيكدة . د

 الجزائر-
-عيسى جامعة سكيكدةروابحي. د

الجزائر 

لعور سطايحي الهام 
 الجزائر-جامعةسكيكدة

–سحاب نادية جامعةسكيكدة. د
 الجزائر

بوالشعور شريفة جامعة سكيكدة . د
 الجزائر-

- جامعة سكيكدةزياني خولة. د
 الجزائر

-خلخال منال جامعةسكيكدة
 الجزائر

بوعنان نور الدين جامعة . د الجزائر–مرقع أمال جامعةسكيكدة. د
 الجزائر–سكيكدة 

-رمضان إيمان جامعة سكيكدة. د
 الجزائر

 

 :انهجُت انتُظًٍٍت *                

 رمضان إيمان. د: رئيسة اللجنة التنظيمية

 صياد نوال. د. ط خديجة عرقوب. د طويل ياسمينة . د رجم نور الدين . د
 د بودبز إكرام.ط بن محمد إيمان. د سالمات عقيلة . د بوغليطة الهام. د
 د ترفاس جمال.ط يوسفي راضية. د حالسي هجيرة. د بوغازي فريدة.د
 د لعرايجي إيمان. ط زوين الصادق. د هرموش إيمان . د بوجعادة الياس. د

 د خطوف سعاد.ط سعدي رندة. د كنزة جمال . د زيرق سوسن. د
 د زرقوط سارة .ط منصوري منى. د زياني خولة. د لعور فريد. د
 د خالدي حسينة.ط جامعي سارة. د عبد الباقي أميرة. د د زيغد رحمة.ط
 د لعراب شيماء .ط بن طاجين إيمان. د بلحاج حبيبة  . د فياللي برزوق . د
 د هدام فريال.ط د معلم رقية .ط لخشين عبير. د حناش حبيبة. د

 

 

 

 



   : يىضىع انتظبهرة وأهًٍتإشكبنٍت - 7- 6

 

       يف ظل التطور االقتصادي واالجتماعي الذي يشهده العامل مؤخرا، ويف ظل زيادة ادلنافسة والتطور التكنولوجي اذلائل 
الذي تعرفو بيئة األعمال ادلعاصرة احمللية واألجنبية، وكذا التوجو حنو حتقيق التنمية ادلستدامة واحملافظة على البيئة، شهدت 
ادلؤسسات االقتصادية بدورىا تطورات سريعة وجدرية كبرية، حيث مل تعد ترتكز مسعتها بالدرجة األوىل على مركزىا ادلايل 

فقط، إمنا انتشرت مؤخرا مجلة من التغريات والتطورات احلديثة اليت ترتجم ارتباط ىذه األخرية بالبيئة اخلارجية واجملتمع الذي 
تعمل بو، ولعل من أىم القضايا على الساحة الدولية واحمللية ما أصبح ينادي بو اخلرباء من جهة وما أصبحت تسعى 

لتحقيقو ادلؤسسات من جهة أخرى سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية أال وىي االستدامة، يف إطار ما يعرف بادلؤسسة 
 .  ادلستدامة

         فادلؤسسة ادلستدامة ىي تلك اليت ترتكز على تبين الركائز الثالثة للتنمية ادلستدامة، من خالل تقاطع احملور 
االقتصادي، البيئي واالجتماعي، أي أن استدامة ادلؤسسة تعين تشغيل كل الطاقات الالزمة والضرورية من أجل النمو وحتقيق 
األرباح، مع اإلقرار بالتطلعات االقتصادية واالجتماعية للسكان من خالل الرتكيز على ثالث دعائم أساسية ىي االقتصاد، 

 .اجملتمع والبيئة

       ويعترب حرص ادلؤسسة وكذا مسامهتها يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامة، باحلفاظ على البيئة وحتسني نوعية احلياة 
وحماربة الفقر، دون تأثري ذلك على فرص االستثمار وحتقيق األرباح، مبثابة خطوة ىامة يف سريىا وسعيها حنو االستدامة 

 .واالستمرارية

      ففي حني يتطلع ادلستثمرون لبيئة مالئمة من أجل إنشاء ادلؤسسات وحتقيق منوىا، ينتظر اجملتمع بدوره أن تعمل ىذه 
األخرية بشكل مسؤول ومستدام، وأن تتحلى بالقدر الكايف من ادلسؤولية االجتماعية اليت تعكس مدى استجابتها حلاجات 

 .ومتطلبات اجملتمع ومدى حرصها وقدرهتا على االستمرارية

 :من ىذا ادلنطلق تتمحور إشكالية ادللتقى يف السؤال التايل

 ما مدى حرص المؤسسات على تحقيق مبدأ االستدامة؟
 

 

 

 

 
 



 :ببنتظبهرة انًؼٍُت انفئبث-8

أسبتزة        ببحثىٌ      طهبت 

 (:تىضُح)فئبث أخشي 

 

: انًحبور األسبسٍت نهتظبهرة انؼهًٍت - -9

 اإلطار المفاهيم للمؤسسة المستدامة: المحور األول 
 تقييم ممارسات المؤسسة المستدامة: المحور الثاني 
 اإلبداع واالبتكار في المؤسسة المستدامة: المحور الثالث 
 المؤسسات الناشئة و ريادة األعمال المستدامة  : المحور الرابع 
 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة: المحور الخامس 
 التعليم، السياحة، الصناعة، )تبني مفهوم المؤسسة المستدامة في قطاعات االقتصادية : المحور السادس

 (....الخدمات، التجارة
 دور المؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ التنمية المستدامة: المحور السابع 
 تجارب رائدة في تحقيق مبدأ االستدامة: المحور الثامن 
 النظرة االستشرافية للمؤسسات المستدامة بالجزائر: المحور التاسع 

: أهذاف انتظبهرة انؼهًٍت -  10

 .تحذٌذ أهى انًًبرسبث انؼهًٍت نهًؤسسبث االقتصبدٌت  وانغٍر اقتصبدٌت نهحفبظ ػهى انبٍئت وانًىارد انغٍر يتجذدة  -

 .تحذٌذ أهى األطر انًفبهًٍٍت انؼهًٍت وانؼًهٍت نىضغ انًؤسست انًستذايت ػهى أرض انىاقغ -

 .تبًُ يفهىو االستذايت فً يختهف انقطبػبث االقتصبدٌت فً انجسائر -

 

 :انُتبئج انًرجىة يٍ انتظبهرة- 11

 .تىػٍت أصحبة انًؤسسبث االقتصبدٌت ويسٍرٌهب ببألخطبر انبٍئٍت انُبتجت ػٍ ػذو تبٍُهى يبذأ االستذايت -

 .وضغ خطت إستراتٍجٍت واستشرافٍت نهًؤسسبث انًستذايت فً ال جسائر -

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X 



 

   :انبرَبيج األونً نفؼبنٍبث انتظبهرة -  12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالجلسة العلمية العلني
 12:00 إلى 10:00  من21/06/2022يوم 

 لخضاري صالح . د:                               مقرر الجلسةد مقيمح صبري.أ:  الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

دراسة : دورالمقاوالتٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة 01
-2006 )قٌاسٌة لمجموعة من الدول العربٌة للفترة

2019) 

 

 سهام بوصبع. د
 لزهر ساحلً . د
 أعراب وهٌبة . د.ط

  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة 

 سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة

 سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة

  دقائق10

02 Les entreprises familiales et le 
développement durable : contribution 

et normes de renforcement 

BENACHOURA mira 

BOUDINA Yakoub 

MESSIKH Ayoub 

Ecole supérieure de 
commerce-kolea 

Université 20 Aout 1955, 
SKIKDA 

  دقائق10

03 

 

 Samsungاإلدارة المستدامة فً شركة

 

 راضٌة ٌوسفً . د
 جعفر سعدي . د

 ،سكٌكدة1955 أوت 20 جامعة

 العربً التبسً،تبسة جامعة

  دقائق10

04 

 

ثقافة التفكٌر خارج الصندوق تحدي لتحقٌق 
 "دراسة لبعض التجارب "استدامة المإسسات

 أمٌرة عبد الباقً . د
 عبٌر لخشٌن.د

 رمزي بودرجة. د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

 مٌلة-عبد الحفٌظ بوالصوف

  دقائق10

05 

 

 التؤمٌن المستدام
 

 مرٌم صٌاد . د. ط
 سوسن زٌرق . د
 فراح خالدي . د

 سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

 أم البواقً-العربً بن مهٌدي  جامعة

  دقائق10

06 

 

أهمٌة نظام المحاسبة المبسطة فً تحسٌن أداء 
المإسسات الصغٌرة والمتوسطة لتحقٌق التنمٌة 

 المستدامة
 

 زوٌن الصادق. د
 جالب حنان . د
 لعربً محمد . د

 سكٌكدة– 1995  أوت20جــامـعـــة

الجــٌاللـــــً  جـامـعـــة
بـــونــعـــــامــة بخــمــٌـــس 

 مـــلــٌـــانــــة

  دقائق10

 

 مراسيم االفتتاح9:00-10:00

 آيات بينات من الذكر الحكيم  
 االستماع الى النشيد الوطني  
 بوفندي توفيق. د.أ: كلمة مدير الجامعة 
 كيموش بالل. د: كلمة عميد الكلية 
 د مقيمح صبري .أ: كلمة رئيس الملتقى 

 



 01الورشة الحضورية 
 12:00 إلى 10:00  من21/06/2022يوم 

 يوب أمال. د.أ:  الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

01  
 الركائز المعتمدة فً تحقٌق استدامة المإسسات

 بوعنٌنٌة وهٌبة . د
 سعد قرمش زهرة . د

 سالمة وفاء . د

 سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة

 

  دقائق10

02 

 

 السٌاسات االقتصادٌة فً قطاع الطاقة البدٌلة
 كمدخل لتحقٌق التنمٌة المستدامة

 مسعود لشهب . د
 عزالدٌن شرون. د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

 
  دقائق10

03 

 

أثر الٌقظة اإلستراتٌجٌة  على استدامة المإسسة 
  CP2Kحالة مإسسة

 سلطان كرٌمة. د
 بوغازي فرٌدة . د
 بكوش مهاء . د.ط

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

 
  دقائق10

04 

 

دور محاسبة المسإولٌة االجتماعٌة فً تحقٌق التنمٌة 
 المستدامة فً المإسسات

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة  د لوصٌف حٌاة .ط

 
  دقائق10

05 

 

إدارةالمواردالبشرٌةالخضراءومساهمتهافٌتفعٌألبعادالتنمٌةالم
 ستدامةداخاللمإسسة

 

 بودبزإكرام. د
 خطوف سعاد . د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

 ج
  دقائق10

دور الممارسات الخضراء لإلدارة الموارد البشرٌة فً دعم  06
دراسة –السلوك المسإول اجتماعٌا للمإسسات االقتصادٌة 

 -حالة مإسسة صومٌك سكٌكدة

 زٌانً خولة . د
 رمضان إٌمان. د

 ساحلً كنزة. د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

جامعة عبد الحمٌد مهري 
 2قسنطٌنة 

  دقائق10

 

 02الورشة الحضورية 
 12:00 إلى 10:00  من21/06/2022يوم 

 مسيخ أيوب. د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

دور االبتكار األخضر فً تحقٌق التنمٌة البٌئة  01
 عرض بعض التجارب –المستدامة 

  دقائق10  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة  د لعرابً شٌماء.ط

االبتكار األخضر كوسيلة لتحقيق التنمية  02
- عرض جتارب مؤسسات عادلية– ادلستدامة 

 لكحل رٌان. د.ط
 حلٌلو صباح . د

  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة 

 
  دقائق10

03 

 
 أمهية اإلبداع األخضر يف بناء مؤسسة مستدامة

( Green Touchesمؤسسة دراسة حالة )
 عرقوب خدٌجة . د

 جمال كنزة . د
  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة 

 

  دقائق10

دور اإلبتكار األخضر فً تحسٌن األداء  04
دراسة حالة -المستدام فً المإسسة االقتصادٌة

  –مإسسة اإلسمنت حجارالسود بوالٌة سكٌكدة

  دقائق10  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة  إٌمان لعراٌجً. د

04 

 

: التغلٌف األخضر كؤلٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة
 تجارب لمإسسات رائدة 

 هجٌرة حالسً. د
 عقٌلة سالمات. د

  دقائق10  1955 أوت 20جامعة 

05 

 

آلٌات تكنولوجٌا ت المعلومات الخضراء 
ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة تجربة 

 دولتً االمارات وكورٌا نموذجا 

  دقائق10  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة  د لعرٌجة شٌماء  .ط

06 

 

تفعٌل عملٌة االبتكار و التطوٌر و أثرها على 
استدامة نشاط وربحٌة المإسسات الصناعٌة 

 "حالة مجمع صٌدال"الجزائرٌة 

 فتٌحة مخناش. د
 محمد مداحً . د

  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة 

جامعة اكلً محند أولحاج 
 البوٌرة 

  دقائق10

 



 03الورشة الحضورية 
 12:00 إلى 10:00  من21/06/2022يوم 

 سوسن زيرق . د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

استراتٌجٌة ترقٌة وتطوٌر المإسسات الصغٌرة والمتوسطة  01
 : ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدامة بالجزائر

 (2019-2009 )دراسة تحلٌلٌة للفترة

  دقائق 10  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة  بوشمال عبد الغانً 

 بن ساسً نظٌرة . د دراسة حالة: اجلباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية ادلستدامة 02
 بلخٌري محمد سعد الدٌن . د

 كٌموش بالل. د

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 

  سكٌكدة 1955 اوت 20جامعة 

  دقائق 10

03 

 

الجباٌة البٌئٌة ودورها التساهمً فً تعزٌز مفهوم المإسسة 
 دراسة حالة الجزائر – المستدامة

 صدراتً عدالن. د
 

 رماش كمال  . د

جامعة محمد البشٌر االبراهٌمً 
 برج بوعرٌرٌج

  سكٌكدة1955 اوت 20جامعة 

  دقائق 10

04 

 

دوراإلفصاح المحاسبً عن المسإولٌة االجتماعٌة للمإسسات 
نموذج  – الصغٌرة والمتوسطة فً تعزٌز التنمٌة المستدامة

  –مقترح
 

 العتلً مروة . د.ط
 فروم محمد الصالح . د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 
  دقائق 10

05 

 

عرض )اإلنتاج األنظف كآلٌة الستدامة المإسسة االقتصادٌة 
 (تجربة شركة توٌوتا للسٌارات

 صٌاد نوال . د
 بوعبد هللا فاٌزة . د
 د زروقً ٌوسف .ط

  سكٌكدة 1955 أوت 20جامعة 

 2جامعة علً لونٌسً البلٌدة 
  دقائق 10

 

 

 04الورشة الحضورية 
 12:00 إلى 10:00  من21/06/2022يوم 

 شلي الهام. د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

الجمعٌات الخٌرٌة ودورها فً ترسٌخ البعد االجتماعً للتنمٌة  01
 .المستدامة

 

 ساسً هادف نجاة . د
 هادفً سمٌة . د
 بن سالمة زهٌة . د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  دقائق10

قراءة  – دور مإسسات المجتمع المدنً فً التنمٌة المستدامة 02
 سوسٌوحضرٌة

 

 ملحً نجاة . د
 أوظاٌفٌة حدة . د
 جغبال منى . د.ط

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  دقائق10

03 

 

قراءة فً بعض تجارب المقاوالتٌة االجتماعٌة فً بعض 
 الدول العربٌة

 جامعً سارة . د
 منصوري منى . د

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 
  دقائق10

04 

 

مدى مساهمة مإسسات المجتمع المدنً فً تحقٌق ابعاد 
 التنمٌة المستدامة دراسة حالة الجزائر

 خدٌجة اٌزٌتً. د
 نور الدٌن رجم. د

 3جامعة الجزائر 
  سكٌكدة1955 أوت 20جامعة 

  دقائق 10

05 

 

: مإشرات االستدامة فً المإسسة االقتصادٌة
 لصناعة السٌارات نموذجا BMWمجموعة

 الٌاس بن قريد .ط
 زرزر االعٌاشً.د.أ

 سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة

 سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة
  دقائق 10

06 

 

المإسسة المٌنائٌة فً مواجهة التحدٌات البٌئٌة على ضوء 
 أهداف التنمٌة المستدامة

سكٌكدة 1955 أوت 20 جامعة مرٌم بوغازي. د   دقائق 10 

 

 

 

 

 

 



 : 1الجلسة االفتراضية 
 11:00 إلى 9:00 من22/06/2022يوم 

 بودبز إكرام . د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

اآللٌات واألسالٌب الناجعة للنهوض بالمإسسة السٌاحٌة فً ظل تحقٌق  01
 مبدأ االستدامة

 -إسقاط على المإسسات السٌاحٌة بوالبة بومرداس-
 

 – جامعة امحمد بوقرة سهام ٌحٌاوٌة. د
 بومرداس

  دقائق10

دراسة  – المإسسة المستدامة ودورها فً تعزٌز التنمٌة المستدامة 02
 حالة مإسسة ذات الشخص الوحٌد إلعادة رسكلة المادة البالستٌكٌة

 

- جٌاللٌالٌابسجامعة  ناصري اٌمان. د
 سٌدٌبلعباس

  دقائق10

 للمؤسسة واإلبداعدور ادلناخ ادلؤسسايت يف تبين مبادرات االبتكار  03
ادلستدامة 

 بن طٌب رضٌة . د.ط
 مناد على . د

  دقائق10 تلمسان –جامعة أبً بكر بلقاٌد 

04 

 
أثر ممارسات االبتكار ادلوجهة حنو االستدامة يف قطاع الصناعات 

الصيدالنية على حتقيق االداء ادلتميز دراسة حالة مؤسسة 
Pharmidal 

اميان سعودي 
بوسنة نسرين 
 حممد دىان

جامعة عبد احلميد مهري 
 2قسنطينة 

  دقائق10

05 

 
-اجلزائريةواقع تبين ابتكار ادلنتجات اخلضراء يف ادلؤسسة االقتصادية 

شركة كوندور األجهزة الكهرومنزلية الصديقة للبيئة ل:  حالةدراسة
- الكرتونيكس

 ياسني شراج . د
 وليد محاش . أ
 حداد بسطايل. د

–جامعة فرحات عباس 
 1سطيف 

  دقائق10

06 

 

عمل لضمان توافق  مبادئ الخدمات المصرفٌة المسإولة كإطار
ومواءمة إستراتٌجٌة وممارسات القطاع المصرفً مع أهداف التنمٌة 

 .المستدامة

 حمزة بن صدقة . د.ط
 احكٌمبوحطو. د.أ
 عثمان سكندر. د.أ

  دقائق10 المدٌة-جامعةٌحٌىفارس

07 

 

 اإلجارة اإلسالمٌة كآلٌة من آلٌات تموٌل التنمٌة المستدامة
 دراسة تجربة البنك اإلسالمً للتنمٌة

 

 عمران بورٌب. د
 أمٌرةبوباطة.د
 مرٌم سواعدي. د

  دقائق10 1جامعةفرحاتعباسسطٌف

 مراد عرعار. د.ط االقتصادٌة المإسسة استدامة أساس والتطوٌر البحث العلمً 08
 سامٌة خلٌفً . د
 سامً هباش. د

 1جامعة فرحات عباس سطٌف 
 جامعة محمد بوضٌاف مسٌلة 
 1جامعة فرحات عباس سطٌف 

دقائق 10  

 د سعٌدة وزانً .ط التفكٌر االستراتٌجً فً النهوض بالمإسسة المستدامة  09
 د ماجدة مدوخ .أ

  دقائق10 جامعة عمار ثلجً األغواط 

 والً خولة. د المإسسات إستدامة لتفعٌل كتوجه اإلجتماعٌة المسإولٌة تبنً دور 10
 بورٌش هشام . د

  دقائق10 جامعة باجً مختار عنابة 

أثر تبنً مفهوم المسإولٌة االجتماعٌة فً البنوك اإلسالمٌة على  11
( ABG )حالة مجموعة البركة المصرفٌة  دراسة–مٌزتها التنافسٌة 

 – 2020- 2016خالل الفترة

-جامعة حسٌبة بن بوعلً  ٌمٌنة ختروشً. د
 الشلف

  دقائق 10

  دقائق 10 جامعة الشلف الماحً ثورٌة . د االستدامة فً المستثمرات الزراعٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق 12

 بن عمروش فرٌدة . د دور رأس المال االجتماعً فً تعزٌز التنمٌة المستدامة فً الجزائر 13
 د قلٌعة أسماء .ط

 3جامعة الجزائر 
 3جامعة الجزائر 

  دقائق 10

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : 02الجلسة االفتراضية 
 12:00 إلى 9:00 من22/06/2022يوم 

 عرقوب خديجة. د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

ادلؤسسة العمومية احمللية من وسيلة لتسيري ادلرفق العام إىل  01
جتربة والية البليدة -وسيلة لتحقيق التنمية احمللية ادلستدامة

يف إنشاء ادلؤسسات العمومية الوالئية ذات الطابع 
 -الصناعي والتجاري منوذجاً 

 مراد دواسي . د
 فاتح ولد أمحد. د
 كمال قويدري .د

  دقائق 10  2 البليدة علي،جامعة لونيسي

 لترقٌة الجزائرٌة والمتوسطة الصغٌرة حوكمة المإسسات 02
 اإلقتصادٌة التنمٌة عجلة ودفع أدائها

 

  دقائق10 عنابة مختار باجً ،جامعة بلقط أمٌرة . د

03 

 

 الناشطة المإسسات فً البٌئة حماٌة سلوك أنماط تحلٌل
 الجزائر فً الطاقة بقطاع

 خامرة السعٌد. د
 خامرة الطاهر . د

  دقائق10 الجزائر-ورقلة جامعة

04 

 

 تنمٌة للخلق المقاوالتً للعمل كمدخل األعمال حاضنات
  -سوقؤهراس حالة دراسة-المستدامة

 رحالٌة بالل . د
 جابر مهدي. د
 دباح حسٌن . د

 سوق أهراس–جامعة محمد الشرٌف 
 جامعة باجً مختار عنابة 

  دقائق10

05 

 

 التنمٌة تحقٌق فً األعمال حاضنات مساهمة
 الناشئة للمشارٌع المستدامة

  -نموذجا بشار لوالٌة المإسسات مشتلة- 

 د أسامة ٌاجً.ط
 ترقبو محمد. د

  دقائق10 جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلف 

06 

 

المإسسات الناشئة، الصغٌرة والمتوسطة ودورها فً 
 تحقٌق التنمٌة المستدامة فً الجزائر

 

 ماحً نور الهدى . أ
 عدالة العجال. د.أ

 ماحً زكرٌا . أ

 جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم 
 جامعة ابن خلدون تٌارت

  دقائق10

 المقاوالتٌة المشارٌع خلق عند االستدامة مبدأ احترام مدى 07
 الجزائر فً

 

 بوكلً سارة . أ
 شاٌب فاطمة الزهراء . أ

  دقائق10 جامعة باجً مختار عنابة 

 التنمٌة متطلبات لتحقٌق فعالة كآلٌة األعمال حاضنات 08
 نموذجا الفرنسٌة التجربة- المستدامة

 

 درٌس منى . أ
 عاٌب فاطمة الزهراء . أ

أم البواقً –جامعة العربً بن مهٌدي 
 01سطٌف - جامعة فرحات عباس

  دقائق10

 الدول لدى الرابحة الخضراء الصفقة األخضر التموٌل 09
 المستدامة التنمٌة لتعزٌز

( باألردنEBRD بقطر،QNB تجربة)

 درٌدي أحالم . د
 خبٌزة أنفال حدة . د
 عائشة حسناوي . د

- بسكرة –خٌضر محمد جامعة
 ملٌانة خمٌس بونعامة الجٌاللً جامعة

  دقائق10

دور المإسسات الصغٌرة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة  10
 2020-2010بالجزائر خالل الفترة الممتدة بٌن 

 ٌسلمى صالح. د
 الزهراء فاطمة علوي. أ

 بومرداس بوقرة احمد جامعة
 بومرداس بوقرة احمد جامعة

  دقائق10

القٌادة التحوٌلٌة بالمإسسات الصغٌرة والمتوسطة كؤحد  11
مضامٌن القٌادة المستدامة ودورها فً تحقٌق التنمٌة 

المستدامة 

 أحمد دفً . د
 عبد الحمٌد نعٌجات . د

 الجزائر باألغواط، جامعة عمار ثلٌجً
 الجزائر باألغواط، جامعة عمار ثلٌجً

  دقائق10

: الجزائر فً والمتوسطة الصغٌرة المإسسات استدامة 12
 المطلوب و الواقع

 توفٌق بن الشٌخ . د
 سعدواي د امنة.ط
 د نوال بن شٌخة .ط

  قالمة1945 ماي 8جامعة 

 قالمة 1945 ماي 8 جامعة

 قالمة 1945 ماي 8 جامعة

  دقائق10



 

 

 

 

 

 

 

 

 : 03الجلسة االفتراضية 
 12:00 إلى 9:00 من22/06/2022يوم 

 إيمان بن محمد . د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

 واإلمكانٌات التحدٌات: مستدامة جزائرٌة جامعة تؤسٌس نحو 01
 

 رفٌق زروالة. د
 زهٌر عباس . د

  قالمة 1945 ماي 8جامعة 

 1سطٌف- جامع فرحات عباس
  دقائق10

 حالة دراسة المستدامة المإسسة مفهوم لتجسٌد الدائري االقتصاد مبادئ تبنً 02
 مستدام حٌوي وقود إلنتاج الزراعٌة المخلفات تدوٌر

 بادٌس نبٌلة 
 جغري بالل 
 زرمان كرٌم 

 جامعة خنشلة 
 جامعة قسنطٌنة 
 جامعة خنشلة 

  دقائق 10

 لعٌنة مٌدانٌة دراسة المستدامة التنمٌة قٌم ترسٌخ فً الجمعوي العمل فعالٌة 03
 .تبسة بوالٌة الجمعٌات من

 

 هشام بوساحٌة. د
 خلٌل سعٌدي . د

  قالمة 1945 ماي 8جامعة 

 جامعة العربً التبسً تبسة

  دقائق10

04 

 

 برنام-التنمٌة استدامة إحالل أجل من األخضر لإلعالم االجتماعٌة المسإولٌة
Green  Mag  حالة دراسة 

 

 إسماعٌل شرقً . د
 زٌنب مزٌانً . د

  1جامعة الحاج لخضر باتنة 
 1جامعة الحاج لخضر باتنة 

  دقائق10

05 

 

المإسسات الناشئة الخضراء نموذج ناجح للمإسسة االقتصادٌة المستدامة 
 فً الجزائر

جامعة مولود معمري تٌزي  أوشن لٌلً. د
 وزو

  دقائق 10

06 

 

 بنون خٌر الدٌن . د االقتصادٌة للمإسسة المستدام األداء تعزٌز فً الشركات حوكمة دور
 بوالزلٌفة صابر . أ

جامعة عبد الحفٌظ بوالصوف 
 مٌلة

  3جامعة الجزائر 

  دقائق10

07 

 

 سماح فارة. د الجزائر فً المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الوطنٌة الجمعٌات دور
 فوزٌة فتبسً. د

  دقائق 10  قالمة 1945 ماي 8جامعة 

 تقٌٌمممارساتوإستراتٌجٌةالتنمٌةالمستدامةباستعماألسلوببطاقةاألداءالمتوازن 08
(BSC) -الدفلى عٌن باتٌمٌتال مإسسة مٌدانٌة دراسة- 

 سً أحمد بوكدرون. د
 الحاج بوخنفر. د

  دقائق 10  3جامعة الجزائر 

العوامل المإثر على إستدامة المإسسات المتوجهة نحو الرٌادٌة وفقا  09
 للمرصد العالمً لرٌاد األعمال 

 سلٌمانً منٌر . د
 لموى أمٌنة . د

 جامعة باجً مختار عنابة 
جامعة الشاذلً بن جدٌد 

 الطارف 

  دقائق 10

المسإولٌة االجتماعٌة كمبدأ لتعزٌز استدامة المإسسات الصغٌرة  10
 والمتوسطة 

 مكرسً راضٌة . أ
 نزاري رفٌق.أ

  دقائق 10 جامعة خنشلة

 جهود المإسسات البنكٌة لتوجٌه منظمات األعمال نحو تبنً الفكر المستدام 11
 (Banco do Brasilو BNP PARIBAS البنك العربً، بنك)نماذج ناجحة 

مرٌم مسعودان  
 صباح بلقٌدوم

  دقائق 10 جامعة البلٌدة 

 حالةشركة  –البٌئٌة اإلستدامة أبعاد تعزٌز فً البٌئٌة اإلدارة نظام دور 12
ORSIM 

 سعدٌة أحمد بن. د
 أبوبكر حنصال. د

 غلٌزان جامعة
 غلٌزان جامعة

  دقائق 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 04الجلسة االفتراضية 
 12:00 إلى 9:00 من22/06/2022يوم 

 نوال صياد. د: الجلسةرئيس 
المداخلة جامعة االنتساب أسماء المتداخلين  عنوان المداخلة  

 التنمٌة وتحقٌق االقتصادٌة المإسسات أداء لتحسٌن كآلٌة الحوكمة تفعٌل 01
 المستدامة

  دقائق10 جامعة خمٌس ملٌانة رملً مخلوف . د

 تحقٌق فى ودورها والمتوسطة الصغٌرة المإسسات وترقٌة دعم الٌات 02
 المستدامة التنمٌة

 لموشى زهٌة. د
 مناٌلى دالها

أم البواقً –جامعة العربً بن مهٌدي 
أم البواقً –جامعة العربً بن مهٌدي 

  دقائق 10

 المستدامة قراءة التنمٌة تحقٌق فً والمتوسطة الصغٌرة المإسسات دور 03
 -(األمرٌكٌة المتحدة إٌطالٌا،الٌابان،الوالٌات )رائدة دولٌة لتجارب

 

 بن لحراش صراح . د
 العمرواري سلٌم . د
 لطرش صبرٌنة . د

أم البواقً –جامعة العربً بن مهٌدي 
أم البواقً –جامعة العربً بن مهٌدي 
أم البواقً –جامعة العربً بن مهٌدي 

 

  دقائق10

04 

 

     -المستدامة التنمٌة تعزٌز فً المإسسة فً واالبتكار اإلبداع مساهمة
 -  للتكنولوجٌا هواوي مإسسة تجربة عرض

 هرموش إٌمان. د
 بن زاٌد سارة . د

 ٌحٌى،جٌجل بن الصدٌق جامعة
 ٌحٌى،جٌجل بن الصدٌق جامعة

  دقائق10

05 

 

 البٌئٌة التنمٌة وترسٌخ المجتمعٌة الثقافة بٌن البٌئة حماٌة جمعٌات
  المستدامة

  دقائق 10 المدٌة جامعة صغٌرجمٌلة.د

06 

 

 صوشةحمزة المستدامة التنمٌة تعزٌز فً ودورها المستهلك حماٌة منظمات
 بعٌولعلى

 03 قسنطٌنة بوبنٌدر صالح جامعة

 03 قسنطٌنة بوبنٌدر صالح جامعة

  دقائق10

07 

 

 د بوغنجٌوة أمٌنة .ط .دورأبعادالتنمٌةالمستدامةفٌتحقٌقالمربعالذهبٌللتسوٌقشركةاٌكٌانموذجا
 شاوي شافٌة . د

 جامعة باجً مختار عنابة
 جامعة باجً مختار عنابة 

  دقائق 10

 سعٌدبنؤحمد.أ استدامةالمإسساتالصغٌرةوالمتوسطةمحاولةاالستفادةمنالتجربةالمالٌزٌة 08
 محمدبوطوبة. أ

 تموشنت عٌن بوشعٌب بلحاج جامعة
 جامعةبلحاجبوشعٌبعٌنتموشنت

  دقائق 10

 تحقٌق على المصغرة المإسسات دعم فً للبنوك المسإول دورالتموٌل 09
- العربً البنك حالة دراسة – المستدامة التنمٌة

 د عبد الرحمان خلٌل .ط
 نصر الدٌن نذٌر . د

 2 -البلٌدة علً لونٌسً جامعة
 2-جامعة لونٌسً علً البلٌدة 

  دقائق 10

 بالمناطق البٌئٌة السٌاحة تعزٌز فً المستدامة الثقافٌة المإسسة دور 10
 .األثرٌة

  دقائق 10 تلمسان– بكربلقاٌد أبً جامعة بوجالبةفوزٌةسعاد. د

 التجارب ضوء على االقتصادٌة المإسسة استدامة عن االفصاح 11
 الدولٌة والممارسات

 العاٌب عبد الرحمان . د
 صحراوي رشٌدة . د

 1جامعة فرحات عباس سطٌف 
 1 سطٌف عباس فرحات جامعة

  دقائق 10

ٌَّة الَمَكاَنة 12 َسات االِستراتٌج َطة الّصغٌَرة للُمإسَّ ة ثَقاَفة ِضمنَ  والُمتوسِّ ٌَ نِم  التَّ
ٌَّة القابِلَة ٌَّة الّتجُرَبة فً قِراءة    – لالستِمراِر  المالٌز

 والً مرٌم . د
 شوادر مروى. د

 جامعة باجً مختار عنابة 
 جامعة باجً مختار عنابة 

  دقائق 10



 

 

:  ػذد انًحبضرٌٍ - 13

. 80: يٍ داخم انىطٍ   *

 ال َىجذ :(تحذَذ بهذ اإلقبيت)يٍ خبسج انىطٍ *

 

:  انتظبهرة انؼهًٍتتًىٌم-14

  انًصبرٌف انًتىقؼت 

 انجبيؼت-  -

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 سئُس انتظبهشة انعهًُت

 

 انتؼٍٍٍ انًبهغ ببنذٌُبر انجسائري

 اإلَىاء واإلطعبو    دج89700,00

 انُقم 

 انطببعت واإلشهبس  دج24000,00

 (دج)انًجًىع  دج  113700,00 


