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Dr.  Alaa I. SALLOOM
 Baghdad University

Addressing of the International
Financial Crises using Islamic

Financial Engineering Techniques

Oturum Başkanı - رئيس الجلسة 

C U M A R T E S I  2 1 / 0 5 / 2 0 2 2 ت  ب س ل ا

I. OTURUM (الجلسة العلمية األولى)14:00-15:30 

 Researcher  Leyla  BEKHADA 
University Mohamed Ben

 Ahmed D’oran 2

Algeria

The impact of the accounting and financial system (SCF) and
the IAS 16 standard on the financial information

Dr.  Mouffok   BENICHOU 
University Mohamed Ben

Ahmed D’oran 2 

Algeria

د. كريمة إسماعيل المدهون

RIMAR ACADEMY

Iraq

 الباحثة  كردوسي مروة

 جامعة 8 ماي 1945 قالمة

الجزائر

االتجاهات الحديثة لالقتصاد الرقمي القائم على البيانات

 الباحثة     قرنة سلوى

جامعة باجي مختار

الجزائر

Dr. Latifa  OUIS

University of Algeria 3

Algeria

L’économie Algérienne face à la pandémie du
coronavirus – étude économétrique

 Researcher   Nadjet  OUIS

University of Saida / Dr.

Moulay Tahar
Algeria

د. فاطمة الزهراء مغدور

جامعة يحي فارس بالمدية

الجزائر

الشمول المالي كمحور استراتيجي لتعزيز االستقرار المالي
- في ظل التحوالت الراهنة - نماذج لدول عربية

د. فريدة بن عياد

جامعة يحي فارس بالمدية 

الجزائر

د. حسينة تواتي  

مديرية الثقافة  

السياحة الحموية في الجزائر

الجزائر

مؤتمر السياحة

Moderatör- مقرر الجلسة 

د. أحمد موسى الدابى

RIMAR ACADEMY

ا. هيام حسن زبر الموسوي 

 
كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة

دور التخطيط االستراتيجي في تطبيق الحوكمة
اإللكترونية من أجل األداء المستدام للمؤسسات

التعليمية/الدراسة االستطالعية في جامعة الفرات
الوسطى / الكلية التقنية االدارية

العراق

 أ. د. لقمان محمد أيوب الدباغ

جامعة الموصل 

العراق

العوامل المؤثرة في اإلفصاح غير المالي للمصارف العراقية
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية – دراسة تحليلية -

أ. م. د. كبرى محمد طاهر 

جامعة الموصل 

العراق
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Oturum Başkanı - رئيس الجلسة 

P A Z A R  2 2 / 0 5 / 2 0 2 2 د  ح أل ا
I. OTURUM (الجلسة العلمية األولى)10:00-12:30 

 د. خليل ابراهيم رجب

 كلية المستقبل الجامعة

العراق

دور تقانة المعلومات في تنمية وتحسين أداء ممارسة المهنة في
مؤسسات التعليم العالي

 د. حسن شاكر مجدي

 كلية المستقبل الجامعة

العراق

 

 د. خليل ابراهيم رجب

كلية المستقبل الجامعة 

  Dr. Ayachi  FELA 
University Mohamed Ben

Ahmed D’oran 2 

Algeria

Factors Impacting The Quality Of The Statutory Auditors
An Analysis From The Context Of Legal Audit In Companies In Algeria

 Dr. Mouffok BENICHOU
University Mohamed Ben

Ahmed D’oran 2 

Algeria

أ. عبدالسالم عبدالله العصاوي

شركة المنطقة الحرة مصراته 

أثر األزمات الحالية في تجارة العبور

ليبيا

أ. محمد عبده مرخوص

مؤسسة مرخوص للخدمات والتجارة

فرص االستثمار في دولة تشاد قبل وبعد
جائحة كورونا

تشاد

Moderatör- مقرر الجلسة 

Dr. Mouffok   BENICHOU 
University Mohamed Ben Ahmed D’oran 2 

Dr. Ihsane  Mojahed  ANSARI
University of Côte d’Azur

Intergenerational collective
competence: New organizational

intelligence     

Morocco

د.الحسن صالح محمد

جامعة انجمينا

دور التقلبات المناخية في التنمية 
االقتصادية بحوض بحيرة تشاد

تشاد

أ. علي جبريل كريم

شركة المنطقة الحرة مصراته 

دراسة محاسبية في الموارد البشرية

ليبيا

د محمد بشر الكاتب

جامعة انجمينا

السياسات التدريبية بجامعة انجمينا
وأثرها على تطوير أداء العاملين

خالل الفترة 2010_2020
 

تشاد

Dr.  Moulaye  Abdel Kader  MOULAYE
ISMAIL

UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT

La finance islamique et la lutte
contre la défaillance des

entreprises en Mauritanie

Mauritania
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د.    رحماني حسيبـــــة

 جامعة البويرة

تعزيز التعامل التجاري اإللكتروني من خالل
المؤسسات الدولية

 "قراءة في المنظومة التشريعية األمريكية" 

Moderatör- مقرر الجلسة 

P A Z A R T E S I  2 3 / 0 5 / 2 0 2 2 ن  ي ن ث إل ا
I. OTURUM (الجلسة العلمية األولى)12:00-13:30 

د. بلقاسمي الزايدي

جامعة الدكتور يحي فارس

الجزائر

الخدمات المصرفية اإللكترونية كآلية لبناء مزايا
تنافسية للبنوك الجزائرية

دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائرية

د. حسناوي ربيعة 

جامعة الدكتور يحي فارس

الجزائر

 

د. رحماني حسيبـــــة

جامعة البويرة 

الجزائر

 Dr. Fela  AYACHI
University of Mohamed
Ben Ahmed D’oran 2

Algeria

« Stratégies monétaires des banques centrales »
 

 Dr. Hamza  FEKIR
University of Mohamed
Ben Ahmed D’oran 2 

Algeria

م.م  حنان محمد

 إبراهيم جاسم الحديثي

جامعة تكريت

العراق

تأثير استراتيجيات الموارد البشرية في تطوير خفة الحركة التنظيمية
دراسة استطالعية في مديرية تربية صالح الدين

م .د احمد جدعان حماد 

جامعة تكريت

العراق

 

أ.م.د.    روى احمد إبراهيم

حمادي المشهداني   

جامعة تكريت

العراق

 

أ.  أسية بن داود
جامعة علي لونيسي البليدة 2

التسويق اإللكتروني في ظل جائحة كورونا
ودوره في تفعيل التجارة اإللكترونية في

الجزائر

الجزائر

د.    جوادي عصام

المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

واالقتصاد التطبيقي 

 الجزائر

تكنونوجيا المعلومات واالتصال والنمو االقتصادي - دراسة قياسية لدول المينا خالل
الفترة 2019-2000 -

د.     كبور نعيمة

المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء

 واالقتصاد التطبيقي

الجزائر 

 

Oturum Başkanı - رئيس الجلسة 

أ.م.د. روى احمد إبراهيم حمادي

 المشهداني

جامعة تكريت

أ. محمد إبراهيم فضيل

جامعة توكات تركيا

الخدمات المصرفية وأثرها على تطوير األداء
في المصارف اإلسالمية

- بنك فيصل اإلسالمي السوداني – أنموذجاً

تشاد

د. فاطمة منصور الطيب

الجامعة األسمرية اإلسالمية

التجارة اإللكترونية ودورها كأداة لزيادة مبيعات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

(دراسة استبيانية لعينة من هذه المشروعات في
مدينة زليتن 2022)

 

ليبيا
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Oturum Başkanı - رئيس الجلسة 

S A L I  2 4 / 0 5 / 2 0 2 2 ء  ا ث ال ث ل ا

 10:00-11:30
I. OTURUM (الجلسة العلمية األولى)

Researcher  Fatima Zohra 
 GHARBI EP. BELHADIA

University of Mohamed Ben
 Ahmed D’oran 2

Algeria

 La Comptabilité des institutions public en
Algérie, à la lumière des normes IPSAS

Researcher  Mohammed El mehdi 
 AKACEM

University of Ahmed
Draia Adrar
Algeria

أ. د. أسيا شريف

المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 

Researcher  Mohammed 
FAHAS

University Mohamed Ben
 Ahmed D’oran 2

Algeria

Communication
« Reformes comptables et pratiques de l’audit en

Algérie »
 

Researcher  Yassine 
MOUSSAOUI

University Mohamed Ben
 Ahmed D’oran 2

Algeria
 

د. خديجة قورين

جامعة عمار ثليجي األغواط

الجزائر

دور المزيج السياحي في تحقيق رضا العمالء (السياح) – دراسة ميدانية على
عينة من عمالء وكالة بلغزال للسياحة واألسفار بمدينة األغواط (الجزائر)

أ. فاطنة قورين

المركز الجامعي آفلو

الجزائر

أ. د. أسيا شريف

المدرسة العليا لإلحصاء واالقتصاد

التطبيقي

الجزائر

دور قطاع السياحية في تحقيق التنمية المستدامة 
دراسة تحليلية لتجربة الجزائر –

د.بلعيدي أمال 

جامعة الجزائر 3

الجزائر

أ. فاطمة  عبد  الله المنقوش

جامعة مصراتة

التحليل المكاني لتوزيع للخدمات الترفيهية في
منطقة مصراتة باستخدام نظم المعلومات

الجغرافية

ليبيا

مؤتمر السياحةمؤتمر السياحة

مؤتمر السياحة

أ.   بوفنارة هاجر

جامعة محمد بوضياف-المسيلة

 الجزائر

انعكاسات جائحة كورونا على مهنة التدقيق� تحديات وأفاق

أ.       عقاب سليمة

جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2

الجزائر

Moderatör- مقرر الجلسة 

د.بلعيدي أمال 

جامعة الجزائر 3

م.م. ميثم سامي كريم

العزاوي

وزارة التربية العراقية /المديرية 

العامة لتربية صالح الدين

العراق

 

أثر تطبيقات الحوكمة االلكترونية في تعزيز الخدمات المصرفية االلكترونية
دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في المصارف الخاصة في مدينة بغداد

/ العراق

م.م. شيبان عبيد مطلك

المزروعي

وزارة التربية العراقية /المديرية 

العامة لتربية صالح الدين

العراق
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Dr. Öğr. Üyesi  Murat
ERGÜL

 

Doktora Öğrencisi   
Rahib YAGUBOV

Doç. Dr.  Ali  KONAK
 

Yüksek  Lisans Öğrencisi
Ömer  Faruk  AYYILDIZ

S A L I  2 4 / 0 5 / 2 0 2 2 ء  ا ث ال ث ل ا

 14:00-16:00
II. OTURUM (الجلسة العلمية الثانية)

Doç. Dr.  Ali  KONAK
 

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Dijitalleşmenin Uluslararası İktisadi Örgütlerin
Gelişimi Ve Başarısı Üzerindeki Etkisi

 

Doktora Öğrencisi 
Rahib  YAGUBOV

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Doç. Dr. Ali  KONAK
 Karabük Üniversitesi

 Türkiye
 

Dijitalleşmenin
Uluslararası 

Ticaret Üzerindeki Etkisi

Doç. Dr.  Ali  KONAK
 

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Dijitalleşmenin Tüketici Davranışları
Üzerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi  Murat
ERGÜL

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Dijital Üretim Ve Pazarlama Sürecinde
 Yapay Zeka’nın Önemi

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Dijitalleşmenin Üretici ve Tüketici
Beklentileri Üzerine Etkisi

Karabük Üniversitesi
Türkiye 

Yüksek  Lisans  Öğrencisi 
Feray  BAŞER 

Yalova üniversitesi
 Türkiye

 

Türkiye’de Bitcoin
((Kripto Para Ve E-Ticaret

Dr. Öğr. Üyesi İsmail
ÖZDEMİR

İstanbul Gedik Üniversitesi
 Türkiye

 
The Effect Of Workplace

Incivility On Turnover Intention
Among Nurses: The Case Of

Turkey
 

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail
ÖZDEMİR

 İstanbul Gedik Üniversitesi
Türkiye 

Efect Of Workplace Incıvılıty And Turnover
Intentıon Among Nurses

Dr. Ahmet Hakan
ÖZKAN

İstanbul Gedik Üniversitesi
Türkiye 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZDEMİR

Oturum Başkanı 
İstanbul Gedik Üniversitesi
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