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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 يـوزارة الـتعليـم العالـي والبحـث العلم

 المدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقمي
 

 

 

 تنظم
 تحت عنوان: علمي دولي ملتقى

 –فرص وتحديات – ةالمنصات الرقمياقتصاد 
، بالقليعة، الجزائر.2022جوان  28و 27يومي   

 

 

دراسات وبحوث حول االقتصاد بالتعاون مع مخبر"

 الّرقمي"

 
 

"وزارة الّرقمنة   مشاركةو

 واالحصائيات"
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 )حضوري(اليوم األّول

                                                                  االفتتاح مراسيم           
                                                                                                                                   بلعسل ابراهيمالسيد:                                 

 

 

 المشاركين والمدعوين لاستقبا 8: 45 -  8:30

 تالوة آيات من القرآن الكريم 8:55  - 8:45

 النشيد الوطني 9:00  -8:55

 كلمة مدير المدرسة 9:10- 9:00

 ملتقىكلمة رئيسة ال 9:15 -9:10

 كلمة ممثل وزارة الرقمنة  واالحصائيات 9:15-9:25

 مديرة المخبر  كلمة 9:25-9:30

 

 الجلسة االولى 
 أحمد يحي سامية  .الجلسة: د ةمقرر            هبة  زياني   الجلسة:  د. ةرئيس

9:30-10:00 
Overview of high performance computing, Big-data and maching learning. 

  Dr. Momme ALLALEN (The Leibniz Computing Center (LRZ), Germany) 

: 00 10- 10:15 
Les données, le levier d’une nouvelle économie 

Dr. SELLOU Hassiba (ESGEN, Koléa) 

10:15 - 10:30 

 

Expérience de digitalisation de la Banque de Développement Locale BDL 

Mr.  ABBACHA Mourad (Chef de Département Central, BDL) 

10:30 - 10:45 

Etat des lieux sur les plateformes en Algérie. 

Mr. KEZZIM Fateh eddine  

(Directeur central chargé de l’écosystème et de l’appui à l’économie numérique 

Ministère de la Numérisation et des Statistiques) 

 إثراء ومناقشة 11:00 - 10:45

 استراحة 11:30 - 11:00
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 الثانيةالجلسة  
    د.سليمان عزوق الجلسة: ةمقرر                                                                      هجيرة  الجلسة: د. شيقارة ةرئيس

11:30- 11:45 
 التنظيم القانوني للتبادل التجاري للبيانات عبر شبكة األنترنت

(جامعة تلمسان حة  )فتي د. شاكر   

11:45- 12:00 
Linfonuagique, le nouveau défis des PME 

Dr.  MEDACI Narimen ( Canada College) 

12:00-12:15    

 واقع المنصات الرقمية وتأثيرها على التنمية المستدامة في الجزائر: دراسة ميدانية وقياسية

 (، القليعةالمدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقمي بوعتلي محمد )د. 

(، القليعةليلية ) المدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقمي د. سامي   

12 :30-12 :15 

Digital employment opportunities and challenges faced by both men and women, Syrian refugees living in 

Lebanon. 

Dr.  ZEBIRI Aouatif (Canada College) 

12 :45-12 :30 

Le rôle médiateur de l'expérience client dans les communautés virtuelles : une enquête empirique 

Dr.  NECHOUD Lamia ( EHEC. Koléa) 

Dr. GHIDOUCHE Faouzi (  EHEC. Koléa ) 

13 :00-12 :45(- 

Les facteurs influençant l’intention d’achat du consommateur sur les plateformes digitales 

Dr. HAMMACHE Souria) Université  de Tizi Ouzou( 

Doctorant . BRAHIMI Mohamed )Université  de Tizi Ouzou( 

Doctorante. DJOUDI Zina )Université  de Tizi Ouzou( 

13-15 :13 :00 

Le contenu de marque, ses dimensions, et son influence sur les attitudes de l’audience 

Dr.HACHEMI KEMOUCHE Nadia ( ESGEN. Koléa) 

Dr. BOUDIFA Hakima ( EHEC. Koléa) 

13 :30-13-15 

Adoption de l'inbound marketing comme outil d'acquisition et de conversion du trafic 

Doctorante. MESLEM Hanane (Université de Bejaia) 

Doctorante.   ABBACI Ayoub (Ecole Nationale Polytechnique d’Alger) 

 مناقشة وإثراء 30: 00-13: 14

 وجبة الغذاء  00: 14
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 )حضوري وعن بعد(اليوم الثاني   
 

 : الذكاء االصطناعي والبلوك تشين يغيران األعمال ولىالورشة األ

 

 زروكالن كهينة قرر الجلسة : م                                                                                                           كلتوم عاللن     الجلسة:  رئيس

9:00 – 9:10  

-تشخيص لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال –الرقمي في الجزائر االقتصادواقع مواكبة   

 (3)جامعة الجزائر   بن مبروك نبيلةد. 

 

9:10 – 9:20  

لمعلومات لوجيات اتشين" في تطوير المنصات الرقمية وتعزيز أداء البنوك في ظل تكنو أثر استخدام تطبيق تقنية  سلسلة الكتل "البلوك

 في القطاع المصرفي العالمي والعربي أنموذجا Blockchainتشين  دراسة تحليلية لواقع تقنية البلوك : واالتصاالت

 )سيدي بلعباس جامعة الجياللي ليابس، (بوخاري فاطنة حنان ط.د. 

 

9:20 – 9:30 

 -دراسة حالة دول الخليج العربي -شين  ت تطبيقات تقنية البلوك

 (3جامعة الجزائر ) سموك نوالد. 

 

9:30 – 9:40  

 أثر منـصات التداول الخوارزمي على كفاءة األسواق المالية: دراسة حالة تركيا

 (2قسنطينة ،الحميد مهريخياري ايمان )جامعة عبد د. 

 (2قسنطينة ،خياري رانية )جامعة عبد الحميد مهريط.د. 

9:40 – 9:50 

 العمالت المشفرة: المزايا والمخاطر

 (الوادي ،جامعة الشهيد حمه لخضر)    فوزي صيفيط.د. 

 

 (الوادي ،جامعة الشهيد حمه لخضر)   عبد الجليل شليقد.

9:50 – 10:20 

Dr. Amine rahmani 

"The place of artificial intelligence in the development of modern enterprises: lever for 

advancement facing security challenges" 

)Sous-directeur de cyber sécurité MNS( 

 مناقشة 11:00 -10:20

 استراحة 
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 : مقاومة الّرقمنةالورشة الثانية

 قرر الجلسة: د. بشار راضيةم                                                      رئيس الجلسة:  د. طريق مسعودة                                                  

9:00 – 9:10 

 فرص العمل عبر المنصات الرقمية بين عولمة المهارات وزيادة الرابط الشبكي

 ي)جامعة الشلف(محفوظ هنداود. 

 

9:10 – 9:20 

Algeria's crowdfunding challenges and prospects 

PhD student. ABDELAZIZ Salaheddine (University of Mohamed Boudiaf, M’sila) 

 

9:20 – 9:30 

 -دراسة حالة الجزائر  -عقبات استخدام المنصات الرقمية في البلدان النامية

 3))جامعة الجزائر  رابحي فطيمةد. 

 

9:30 – 9:40 

Le e-commerce en Algérie 

Dr. HAMOU Nadia  (Université d’Oran 2) 

Doctorante. RACHEDI Asma (Université d’Oran 2) 

9:40 – 9:50 

 .ة غردايةي بواليالجزائرالكفاءات الرقمية كمدخل لتعزيز االبتكار في الخدمات الرقمية: دراسة حالة على بعض من فروع البنك الوطني 

  )جامعة غرداية( عبد الفتاح هيبةد. 

  )جامعة غرداية(د. شرقي مهدي 

 

9:40 – 9:50 

 ؟أو مشروع مبتكر ناشئةكيف تحصل على عالمة مؤسسة 

 (جامعة تيسمسيلت)  بولفعة خيرالدين ط.د. 

 صاحب المؤسسة الناشئة خيروطاكسي

 

9:50 – 10:20 

 

Mme. DJEHICHE Samira : Experte marketing digital / Accompagnement au changement 

Technologique/Cyber Risk Insurance (INSAG Algérie) 

 

10:20- 11:00 
 

  مناقشة

 
 

 استراحة 

 

 

 

 



 

 

6 

 منصات التجارة اإللكترونية و ميادين التسويق الجديدةالورشة الثالثة: 

 

                                                                 أمينة مزيان قرر الجلسة: د. م                                                                                               د.  شايب يمينةرئيس الجلسة:  

9:00 – 9:10 

 لكترونية المستخدمةهم األدوات والتقنيات اإلأالتسويق الرقمي: 

 عليط  نصيرةد. 

 (2 جامعة قسنطينة) إدريس معزوزيط.د. 

9:10 – 9:20 

 واقع المنصات الرقمية للتجارة اإللكترونية "منصة أمازون الرقمية أنموذجا"

 حرمه وفاء  ط.د. 

 تلي  سيف الديند. 

 (تمنراست ،جامعة أمين العقال الحاج موسى أق أخموك)

9:20 – 9:30 

Evolution du marketing à l’ère du digital et son apport dans l’amélioration de la performance 

hospitalière 

Dr. AHMED YAHIA Samia (ESGEN, Koléa) 

Doctorante  ABBOUD Fatima(EHEC, Koléa)   

9:30 – 9:40 

 في الجزائر Startupsنشاء المؤسسات الناشئة إالتوجه نحو استعمال التقنيات الحديثة و

 (الجزائر CREAD) نريمان   بن عبد الرحماند. 

 

9:40 – 9:50 

 تحليل البيانات الضخمة من شبكات التواصل االجتماعي كعامل لبناء المعرفة التسويقية

 فايسبوك  : شبكة التواصل االجتماعي دراسة حالة

 (تلمسان ،إلدارة األعمالالمدرسة العليا ) شيخي كمالد. 

 ط.د. راحو محمد عبد الوهاب)المدرسة العليا إلدارة األعمال، تلمسان(

9:40 – 9:50 

 التقنيات الرقمية الجديدة في إدارة مخاطر المنظمات االقتصادية الذكية

 ر(أدرا ،جامعة أحمد دراية ) منصوري هواريد. 

 

9:50 – 10:20 

Mr. Hicham Baba-Ahmed 

" Les défis marketing pour réussir un projet e-Commerce" 

Enseignant à l’EHEC , Fondateur de BRI - Marketing 

 

 مناقشة 11:00 -10:20

 استراحة 
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 تمويل للمصادر جديدة ك :  منصات التكنولوجيا الماليةالرابعةالورشة 

           

 بوعتلي محمدقرر الجلسة: م                                                                             أمالل زهيرةالجلسة:  ةرئيس

9:00 – 9:10 

 تكنولوجيا المالية على القطاع المصرفيالتأثير التمويل الرقمي و   

 (تلمسان ،جامعة أبو بكر بالقايد)   فوزية هيبورط.د. 

 (تلمسان ،أبو بكر بالقايد جامعة)   إيمان يحياوي ط.د.

9:10 – 9:20 

 تمويل التكنولوجيا المالية كآلية مبتكرة لتعزيز الشمول المالي مع اإلشارة لحالة الجزائر ثورة منصات

 (عنابة، جامعة باجي مختار)ية بن عليد. سم   

(           عنابة ،جامعة باجي مختار)   عبد الوهاب صخريط.د.   

9:20 – 9:30 

 التمويل الرقمي في تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربيةدور 

 (       بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة)محمد مغنم   د. 

 (بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة)سفيان أبحري  د. 

9:30 – 9:40 

 كآلية لتعزيز الخدمات المصرفية المفتوحة منصات التكنولوجيا المالية

 نموذجاAPIsواجهة برمجة التطبيقات  -

 عنابة( –)جامعة باجي مختار  أيمن بوزانة  ط.د.  

      عنابة(–)جامعة باجي مختار  وفاء حمدوش ط.د.   

9:40 – 9:50 
  Islamic banking and fintech revolution: new forms of financing under the umbrella of the future agenda 

Associate Professor. RAFFAR Abdelkader el Amir( Université de Sidi Bel Abbes  ) 

9:40 – 9:50 

Crowdfunding, comme l’une des solutions de financement. 

 Etude d’état des lieux des plateformes du crowdfunding Algériennes 

Doctorante. DERRADJ Yasmine (ENSSEA, Koléa) 

Doctorante. MEKKI Hadjer  (ENSSEA, Koléa) 

9:50 – 10:00 
Fintech and sharia’ah compliance overview 

Dr. ZIANI Iman Hiba (ESGEN, Koléa)   

 10 :10-10 :00 

وتفعيل التحصيل المالي في السياسة المالية العامة على المعامالت الرقميةالضرائب    

(بسكرة ،جامعة محمد خيضر)مسمش نجاة    د. 

 (بسكرة ،جامعة محمد خيضر)شاوش اخوان سهام د.

 (بسكرة ،جامعة محمد خيضر)نورالدين ايمان  د.

10 :10- 10 :40 

Mr. Moncef Bahar  

Directeur des études, des statistiques et de l’informatique (ANADE)  

Etat des lieux des plateformes sectoriels    

10 :40-11:00 
 مناقشة

   

امتختاال   
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 السيّد: بلعسل ابراهيم 

 المؤتمر اللجنة التنظيمية قراءة التوصيات من طرف رئيسة  -  40 :11:3011

 تسليم الشهادات 11:40-11:50

 كلمة ختامية للسيد المدير 11:50-12:00


