
وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي
مدمذ بً ؤخمذ 2حامعت وهشان 

ت وعلىم الدعُيرولُت العلىم  الاكخفادًت، الخجاٍس

ت في الجضائش: مخبر بدث الخىحهاث والخدذًاث الجذًذة للعُاظاث الخىمٍى
العُاظاث الاحخماعُت مليافدت الفلش والخفاوث في جىصَع الذخل وجدلُم ؤهذاف الخىمُت املعخذامت: فشكت البدث

الشئِغ الؽشفي
مذًش الجامعت اظماعُل بالظىتد .ؤ 

املؽشف العام
فاسوق عمُذ اليلُت حؽام. د 

سئِغ امللخلى
مذًش املخبر الهىاسي بً لحعً . د

العلمُت اللحىتسئِغ 
بللاظم صاًشي د .ؤ

الخلىُت اللحىتسئِغ 
مىفىسي مشاد. د

الخىظُمُت اللحىتسئِغ 
ً العابذًً. د حلُل ٍص

بشهامج حلعاث امللخلى العلمي الذولي

اظتراجُجُاث وآلُاث الذعم الحىىمي مً مىظىس مخىلباث الشعاًت الاحخماعُت
واكع، آفاق وججاسب دولُت: وملخمُاث الفعالُت الاكخفادًت 

، بالفُغخين خمىسي وعً بعذ2022 هىفمير 24/23ًىمي 

الهُئت املؽشفت على امللخلى العلمي الذولي

الذٌو املؽاسهت في امللخلى العلمي الذولي



(GMT+1) 10:00–09:00/  2022هىفمبر   23
كاعت املدالشاث الىبري 

2بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت،حامعت وهشان 

جالوة آًاث مً الزهش الحىُم
والاظخماع لليؽُذ الىوني الجضائشي 

سئِغ امللخلى العلمي الذولي ومذًش املخبر

سئِغ اللجىت الخىظُمُت للمخلى العلمي الذولي

عمُذ ولُت
ت وعلىم الدعُير  العلىم الاكخفادًت، الخجاٍس

هائب مذًش الجامعت للعالكاث الخاسحُت والخيؽُي
والاجفاٌ والخظاهشاث العلمُت

مدمذ بً ؤخمذ 2مذًش حامعت وهشان 
وإلاعالن الشظمي عً اهىالق فعالُاث امللخلى

ولمت العُذ
الهىاسي بً لحعً . د

ولمت العُذ
ً العابذًً العابذًً. د حلُل ٍص

ولمت العُذ
فاسوق حؽام. د

ولمت العُذة
هىذ بلخير د .ؤ

ولمت العُذ
اظماعُل بالظىتد .ؤ

مشاظُم الافخخاح

ZOOMبةميان املؽاسهين عً بعذ الىلىج بلى حلعت مشاظُم الافخخاح بالىلش على ـىسة جىبُم 

09:00–09:10

09:10–09:20

09:20–09:30

09:30–09:40

09:40–09:50

09:50–10:00

بالحمىس وعً بعذ

https://us02web.zoom.us/j/82882856996?pwd=L1MyRUxVclJSdWFmRFNtenBZZXVkUT09


LA SIMPLIFICATION DES 
REGLES FISCALES ET LA 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE 
ET L’ECONOMIE

INFORMELLE : DES 
DEMARCHES POUR REDUIRE 

LES ECARTS SOCIAUX DANS LES 

ECONOMIES -Cas des pays 
européens

الجلعت العلمُت العامت

(GMT+1) 12:00–10:30/  2022هىفمبر   23
كاعت املدالشاث الىبري 

2بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت،حامعت وهشان 

ض د ظالم .ؤ: سئِغ الجلعت 2حامعت وهشان –عبذ العٍض
سابي الجلعت اهلش 
على ـىسة جىبُم

منــــــاقشة عــــــــامة

11:30–12:00

واكع ظُاظت الذعم الحىىمي 
في لُبُا في لىء بعن 

الخجاسب الذولُت

خالـذ عمش معخـىق 

عمشان ؼعبان هاسون 
تالجامعت  حامعت بنها  /  ألاظمٍش

لُبُا 

ظُاظت الذعم في مفش واكع 
افاق و

- جدلُلتدساظت  - 

 الفليالفخىح  ابى مدمذ ظعذ 
جىىىلىحُاث و املعهذ العالي للحعاباث 

املعلىماث بإوادًمُت الؽشوق 

-مفش  -  

Subvention, 
Environnement et 

dévellepment durable

Pr.  BARKA ZINE
Directeur de la chaire 

ALECSO de finances publiques 
et l’association National 

de finances publiques

آلُاث بـالح ظُاظت الذعم 
املعمم والخىحه هدى الذعم 

املعتهذف في الجضائش

Mohammed Abdelaziz 
BENKAMLA

Université d’Oran 2

هفاءة بشامج الذعم الحىىمي 
 الفالحيفي جشكُت املىخج 

في الجضائش دساظت مُذاهُت 
للفالخين في والًت 

جمىؼيذعين 

10:30–10:4010:40–10:5010:50–11:00

11:00–11:1011:10–11:2011:20–11:30

ؼباب ظيهام، حامعت مععىش

، عمى لجىت ؤخمذ ًلجُاللي
املالُت وامليزاهُت باملجلغ

الؽعبي الىوني

بالحمىس وعً بعذ

مهذاوي هىذ 
مىظاوي  فاًضة 

جمىؼيذحامعت عين 

https://us02web.zoom.us/j/82882856996?pwd=L1MyRUxVclJSdWFmRFNtenBZZXVkUT09


كاعت املدالشاث الىبري 
2بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت،حامعت وهشان 

خمىسٍا/الجلعت العلمُت ألاولى 

(GMT+1) 16:00–14:00/  2022هىفمبر  23

معخغاهمحامعت –بللاظم دواحد .ؤ: سئِغ الجلعت

( -مفش  -حيزة  -معهذ بدىر ألاساض ي واملُاه والبِئت ) الجُــاس عىُـه. د.ؤ

الذعم الاكخفادي وؤزاسه على الاكخفاد الىوني

(  حامعت غشداًت ) هُبت عبذ الفخاح، ؼشقي مهذي 

ادة ألاعماٌ اليعائُت ادة ألاعماٌ اليعائُت: الذعم الحىىمي هألُت لذعم ٍس عشك همىرج دولت إلاماساث العشبُت املخدذة في دعم ٍس

(حامعت ظُذي بلعباط / 2حامعت وهشان ) عبذ الفمذ  بلهادي، ادًًمدمذ هىس  كشاػبً 

بين املخىلباث الحالُت  والخدذًاث املعخلبلُت: ظُاظت الذعم الحىىمي في الجضائش

( 2حامعت وهشان ) صهشة  فىُمت ؼُختهادًت، بً  كلفاه

ججشبت مفش هىمىرج: جلُُم ؤزش ظُاظت الذعم الحىىمي املىحه

منــــــاقشة عــــــــامة

(حامعت غليزان ) ًىظف   كشوجبً عىُت ظفُان،  الؽاسف
العذالت الاحخماعُت و ظُاظت الذعم الحىىمي في الجضائش بين جدلُم الشفاهُت الاكخفادًت 

( 2حامعت وهشان ) بىمذًً مدمذ سؼُذ، بً سممان ؤهِعت 

شالابخياس الحىىمُت في  الاعاهاثدوس  دساظت خالت ظىغافىسة: و دعم الىمى الاكخفادي  جىٍى

Bentaleb-Haddadou Ourida ( Université dOran 2 )
NOUVELLE PHILOSOPHIE DANS L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ETATIQUES : 

pour un meilleur impact social et économique? 

Mechanisms of Government Support in the United Arab Emirates
ىُت بذبي )  ـبُخيؤخمذ  (املخدذة  الامشاث–اليلُت ألامٍش



 01كاعت سكم 
ت لجامعت وهشان  2باملىخبت املشهٍض

خمىسٍا/الجلعت العلمُت الثاهُت 

(GMT+1) 10:00–08:30/  2022هىفمبر 24

2حامعت وهشان –عُاش ي فلت. د: سئِغ الجلعت

(حامعت مفش ) ًاظش اخمذ مدمذ ظباعي، 

دوس الذعم الىلذي املؽشوه في دعم ؤهذاف الخىمُت املعخذامت" 

(حامعت معخغاهم / حامعت ؤدساس) ،بً فشخاث حماٌ   عُادلُلى 

آلُاث الذعم الحىىمي في الجضائش  بين الىاكع والخدذًاث

جحامعت بشج ) جُفىس عبذ الغني ـالخي، عبذ الىىس  ٍش (حامعت ظُذي بلعباط /  بىعٍش

امللاوالجُتدعم الخعلُم العالي في الجضائش في لىء الخىحه هدى 

م  بىفيؾ (حامعت مُلت / 2حامعت وهشان ) وظُلت، حذاه عبذ الىٍش

2019 - 2000في الجضائش خالٌ الفترة  الفالحيلعُاظت دعم اللىاع  جلُُمُتدساظت 

( ؤدساسحامعت )  ـلُدت، مدشص عبذالىهابظلُماوي 

ن جيالُف الىلل البري لىالًاث الجىىب بالجضائش  والًت ؤدساس ؤهمىرحا–ظُاظت الذعم الحىىمي لفىذوق حعٍى

(حامعت مععىش )  اًمان بىدًشخىُمت،  العىفي

-دساظت كُاظُت -العُاظاث الاحخماعُت في جدلُم الىمى الاكخفادي و دوس الذعم الاحخماعي 

ض  آًذبً حىاٌ بؽير،  (حامعت الجلفت )  فخُدتلعٍض

ظُاظت الذعم الحىىمي وؤزشها على ؤداء الاكخفاد الجضائشي 

منــــــاقشة عــــــــامة

(وهشان –عين الترن –سئِغ امللحلت املدلُت للدؽغُل ) عبذ هللا عضاس 

الذعم الحىىمي في مخخلف ؤحهضة الدؽغُل



2كاعت سكم 
ت لجامعت وهشان  2باملىخبت املشهٍض

خمىسٍا/الجلعت العلمُت الثالثت 

(GMT+1) 10:00–08:30/  2022هىفمبر 24

2حامعت وهشان –بغذاد هشباليد .ؤ: سئِغ الجلعت

( 2حامعت وهشان ) واهش ؼُخ كادة، واهش لعشج 

ــــش واكــــــــع الذعــــــم الــــدــىــىمي في الـــجـــضائـ

(املشهض الجامعي ملغىُت / حامعت جلمعان) ظُذي مدمذ  ؼىىسيعشبُت ظعاد،  دخاوي 

الاكخفادي و جلُُم ظُاظت الذعم الحىىمي في الجضائش مً املىظىس الاحخماعي 

(املشهض الجامعي مشظلي عُذ هللا جِباصة ) مدمذ  كىاظمُت، فاًضة حاوي 

2020-1990جلذًش ؤزش الذعم الحىىمي على بعن املخغيراث الاكخفادًت اليلُت في الجضائش خالٌ الفترة 

( 2حامعت وهشان )  هجُمبً مىفىس 

بُت في الجضائش  الجبائيؤزش الذعم  2020-2010دساظت كُاظُت للفترة : على الحفُلت المٍش

(حامعت جلمعان ) بىمذًً مدمذ، ًً ؼعُب هفش الذًً 

اللىاعُت للخىمُت هإدواث لعُاظت الذعم في الجضائش و املخىىاث البلذًت 

( 2حامعت وهشان ) معىي لبنى

واكع وآفاق ظُاظاث الذعم الحىىمي في بعن الذٌو العشبُت

( 2حامعت وهشان ) فاومت  مىصٍانعباط الحاج، 

ا في الجضائش مً هاخُت الحماًت الاحخماعُت، والفعالُت والىفاءة الاكخفادًت اظتراجُجُتحشخُق وجلُُم  ًُ الذعم املىبلت خال

منــــــاقشة عــــــــامة

(حامعت مععىش ) ، حعابذ عبذ الشخمان هىاسي مىالي علي 

(2020–1970) دساظت خالت الذعم الفالحي في الجضائش للفترة–إلاواس الىظشي آللُاث المبي 



كاعت املدالشاث الىبري 
2بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت،حامعت وهشان 

خمىسٍا/الجلعت العلمُت الشابعت 

(GMT+1) 12:00–10:30/  2022هىفمبر 24

2حامعت وهشان –د فلير خمضة.ؤ: سئِغ الجلعت

LEZOUL Mohamed, KANSAB EL hadj M’hamed ( Université d’Oran 2 )

La subvention  ciblée et son impact sur le bien être social des consommateurs  algériens

Naas Abdelkader, Belaouni ( Université d'oran2 )

La politique de soutien du logement collectif en Algérie

MOHAMMEDI Fatima Zahra, MESBAHI Fatima Zahra (Université d'oran2/ Université de  Tlemcen ) 
L'ffet du subvention gouvernementale pour le secteur agricole
sur la croissance économique en Algérie Etude économétrique

Lakhal Farida, Bouanani Farah ( Université dOran 2 )

Le soutien gouvernemental outil d’aide à la création d’emploi Cas le dispositif d’aide ANGEM wilaya d’Oran

BELHADJ  MEJDA, MEBARKI NACER ( Université dOran 2 )

Subventions et croissance économique en Algérie : étude économétrique

ABDERRAHMANE Djoher, IMEKHELAF Rachida ( Université dOran 2 ) 

L’intervention de l’état en matière de sécurité sociale en Algérie

Guentouh Ibtissem,  Amine Ben  Asla, Halali Ahmed ) Université d’Oran 2/ Université d’Adrar (

Les mécanisme des subventions publique un instrument de la régulation économique en Algérie

منــــــاقشة عــــــــامة

ان وهشاوي مدّمذ 
ّ
(  املذسظت الىوىُت العلُا لالكخفاد بىهشان ) ، سابذ سه

العائلُت في الجضائش و في بوؽاء املؽشوعاث الفشدًت ( ANGEM)دوس الىوالت الىوىُت امليلفت بدعُير اللشك املفغش 



zoomالافترالُت عبر جىبُم  الجلعاث العلمُت 

11:00-09:00/ 2022هىفمبر  24 16:00-14:00/ 2022هىفمبر  23

الجلعت العلمُت الثامىت الجلعت العلمُت الخامعت

الجلعت العلمُت الخاظعت الجلعت العلمُت العادظت

الجلعت العلمُت العاؼشة الجلعت العلمُت العابعت

املؽاسهىن الىشام في الجلعاث الافترالُت للملخلى الشحاء الالتزام بالىلاه الخالُتالعادة

 ظخعلذ الجلعاث الافترالُت(Online)  للملخلى عبر جىبُم(zoom. )

 على حمُع املؽاسهين جدمُل جىبُم(zoom )على ؤحهضتهم .

جىبُم الىلىج بلى حلعاجىم بالىلش فلي على ـىسة  ًمىىىم(zoom ) في البرهامج ؤو

الخاـت بامللخلى  الىاحعابوفي مجمىعت  الاًمُلاعخماد سابي الجلعت الزي ظُفلىم في 

على حمُع املؽاسهين الالتزام بالىكذ املدذد للجلعت.

باإللافت بلى املؽاسهين و العادة الشاغبين في خمىس الجلعت جخىىن الجلعت مً سئِغ.

ًشجى مً املؽاسهين الالتزام بخعلُماث اللجىت ؤزىاء اوعلاد الجلعت.

 دكائم 07ًمىع ججاوص الىكذ املدذد للعشك وهى.

 اظمائىمالشحاء مىىم حعذًل"renommer" املاًًعىذ خمىس الجلعاث وغلم  

(.املاًًاملخذخل فلي ًفخذ )

خم خزفهم مً البرهامج النهائي للملخلى الغائبىن عً حلعتهم العلمُت ٌعخبرون ملفُين ٍو
ولِغ لهم الحم في ؼهادة املؽاسهت 

الجلعاث العلمُت الافترالُت



عً بعذ/الجلعت العلمُت الخامعت 

(GMT+1) 16:00–14:00/  2022هىفمبر  23

2حامعت وهشان –بىمذًً مدمذ سؼُذ .  د:  سئِغ الجلعت

املىاكؽت/ املذاخلت  عىىان (ة)املؽاسن 

املاليؤزش العالكت بين الذعم الحىىمي وألاداء 
للمىاصهت العامت والخىمُت املعخذامت للذولت 

مدمذ ؤخمذ آدم ، الفافي هشاس مدمذ خعً مدمذ 
ت،  ،ولُت المعينحامعت  (العىدان)العلىم إلاداٍس

الحماًت الاحخماعُت هألُت إلعادة جىصَع الذخل
حُالليؤخمذ خعام، بً  غشداًً

جلمعان -بللاًذحامعت ؤبى بىش 
الحىىميالحماًت الاحخماعُت في الجضائش في هىف الذعم 

الىاكع واملإمٌى  
علي  بىدالٌ،خشوبيهىاٌ 

جلمعان -بللاًذحامعت ؤبى بىش 

Les dépenses fiscales comme instrument de relance à 
l’investissement : Cas de l’Algérie

TIDJANE Nesrine, LOUNIS Abdelouahab
Université d’Oran 2

الدشخُق والفعالُت : بالجضائش الحىىمجدلُل ظُاظت الذعم 
(2021-2000)الفترة خالٌ 

خعُنيفشحاوي، وظام ولُذ 
حامعت املذًت

والاكخفاديلعُاظاث الذعم الحىىمي الاحخماعي  جلُُمُتدساظت 
2010في الجضائش خالٌ الفترة  

ًخي ظمير آًذهىسة،  بىعالق
  جبعتحامعت العشبي الخبس ي، 

الخه  افياسؤزاس العلبُت للذعم الحىىمي واهم  إـل
ؤخمذ هنيخعً، بً دهذن فخخي 

معخغاهم بادٌغحامعت عبذ الحمُذ ابً 

الث الاحخماعُت على الىمى الاكخفادي في  الجضائشؤزش الخدٍى
2021-1990كُاظُت خالٌ الفترة دساظت 

خمُذةؤظماء،خعُني  خعاًً
املشهض الجامعي مغىُت

تالذعم الحىىمي لتركُت الفادساث بظتراجُجُت  الجضائٍش
خاسج كىاع املدشوكاث  

وعُمت  صالوى، هىسة  ظذاوي  
  جِعمعُلذحامعت /  الجامعي هىس البؽير البُن  

الذعم الحىىمي مً مىظىس بظتراجُجُت 
الاكخفادًت في الجضائشالفعالُت 

بىعلي سصٍلت، صسبىهآمىت  
2حامعت وهشان /  2حامعت البلُذة 

الفلشإلاهفاق على ؼبياث ألامان الاحخماعي ودوسه في ميافدت 
  -العشبُتججشبت حمهىسٍت مفش – 

في  ؼىت بشاهُمخذًجت،ؼٍش
-الؽلف–حامعت خعِبت بً بىعلي 

املفاهُميالذاللت والخإـُل : الذعم الحىىمي
دسابلُت، فذوي ًاحيهالت 

كاملت 1945 ماي 8حامعت 

   الضومسابي الجلعت ؤهلش على ـىسة جىبُم 

منــــــاقشة عــــــــامة

Soutien gouvernemental a l’entreprenariat et 
lincitation a la  création d’entreprises

Yahia abed zakaria, Massoudi abdelkrim
Université oran2/université d’adrar

https://us02web.zoom.us/j/88011225087?pwd=VWZMZHpBYzczR0dQMHFmU0ZHS1c4QT09


عً بعذ/الجلعت العلمُت العادظت 

املىاكؽت/ املذاخلت  عىىان (ة)املؽاسن 

ت: الذعم الحىىمي دساظت هظٍش
حبير عبذالضهشةعلي ظعذي  م.م

العشاق -بغذاد

:الحىىمي الذعم
في املفاهُم وألاهىاع، وآلُاجه في الجضائشكشاءة 

كىاظمُتٌعلىب،العلمي ظالم 
حامعت الىادي

الحىىميدساظت جدلُلُت ألزش ظُاظت الذعم 
على الىمى الاكخفادي في الجضائش 

ذي مدمذ  س ي حماٌهماٌ،ظٍى
  جمىؼيذحامعت عين 

ذ في  الجضائشواكع الذعم الحىىمي الفٍش
2020-2010خالٌ الفترة  

عِس ى الهام  ـفُت، بً حلىلي
جلمعان بللاًذ ؤبىبىشحامعت 

ججشبت سوظُا إلاجدادًت في الذعم الحىىمي لللىاع الضساعي
ض عبذوط، بىظُف بىعضة بىظذسة عبذ العٍض

  جمىؼيذحامعت عين 

الجضائشظُاظت دعم العىً في 
ت العىً لىالًت جلمعان) (دساظت خالت مذًٍش

خعين فشح، بىمذًً  اخعًبً 
-جلمعان- بللاًذ ؤبىبىشحامعت 

آلُاث بـالح ظُاظت الذعم الحىىمي في الجضائش
عبذ هللا مشهًُظفُان،  بىصٍذ

  معخغاهمحامعت 

جإزير ظُاظت الذعم الحىىمي 
.املىاصهت العامت للذولت في الجضائشعلى 

هضاس  بلت،  مدىص عمش 
غليزانحامعت /  2حامعت وهشان 

الذعم الحىىمي  اظتراجُجُتجىبُم 
الاحخماعُت والفعالُت الاكخفادًتالعذالت وجدلُم 

مت، لعُذي  فاومت الضهشاء الفىس هٍش
مععىشحامعت /  2وهشان حامعت 

جفعُال للذعم  "Elinir Ostrom"ملاسبت الحىهمت املؽترهت 
ههشباء الجضائش همىرحا: الحىىمي الاهخلائي

ظُافظعُذي ظبتي، خىان خذًجت 
حامعت /  كعىىُىتالعلُا للمداظبت واملالُت املذسظت 

، ؤم البىاقيمهُذيالعشبي بً 
تدعم املىخجاث  املعخذامتوالخىمُت  الىاكٍى

ؤي ملاسبت؟: في الجضائش 
مفىفىظعُذي  مدمذ،سافع 
جلمعان بللاًذ ؤبىبىشحامعت /  03حامعت الجضائش 

:  ظُاظاث الذعم الحىىمي في الجضائش
الحماًت الاحخماعُت والخىابع الاكخفادًتبين 

ظعادمىفىسٍت،بىدًت صعفشان 
- معخغاهم–بادٌغحامعت عبذ الحمُذ بً 
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ذة. د:  سئِغ الجلعت 2حامعت وهشان –لىدل فٍش

   الضومسابي الجلعت ؤهلش على ـىسة جىبُم 

منــــــاقشة عــــــــامة

https://us06web.zoom.us/j/85655789549?pwd=czUzNEduSHVJcXYyTjVoMFlodEd5UT09


عً بعذ/الجلعت العلمُت العابعت 

املىاكؽت/ املذاخلت  عىىان (ة)املؽاسن 

Government and sustainable mobility Arbia Hlali, University of Sfax- Tunisia

اوعياط ظُاظت الذعم الحىىمي 
بعن املخغيراث الاكخفادًت اليلُتعلى 

 الشفُعيافخخاس مدمذ مىاحي 
العشاق -العشاكُت الجامعت 

ظُاظت الذعم الحىىمي املىبلت في الجضائش بين الفعالُت 
ومخىلباث العذالت الاحخماعُت  إلاكخفادًت

ىاث    بظماءٍص
- معخغاهم–بادٌغعبذ الحمُذ بً حامعت 

في الجضائش وؤزشها  الفالحيظُاظت الذعم 
(2019-2000)الاكخفاد الىوني خالٌ الفترة على 

مدمذ بىهالٌ 
جبعت–العشبي الخبس ي حامعت 

الح: ظُاظت دعم الىكىد في الجضائش الخلُُم واظتراجُجُاث الـا
الاًمانًافا هىس  صكىه، لعِعىفظمير 

العلُا املذسظت /  -جلمعان- بللاًذ ؤبىبىشحامعت 
-جلمعان- الاعماٌإلداسة 

في Panel Data))اظخخذام همارج العالظل الضمىُت امللىعُت 
الث الاحخماعُت على الىمى  الاكخفاديدساظت ؤزش الخدٍى

.في الذٌو العشبُت 

العمشاوي ، ظلُم حىاوي خعِىت
حامعت ؤم البىاقي

والاكخفادًتالاحخماعُت وؤهمُتها الذعم الحىىمي  الُاث
في ظل مشهض جىافس ي لالكخفاد الجضائشي  

ظمير الالوي عبذ الذًً، صحشاوي حماٌ 
لخمش عذوهت 

جُاسثحامعت ابً خلذون 

عم الاحخماعي في الجضائش   ِظُاظت الذَّ
لفت 

ُ
الحالي الاكخفاِدًت وخخمُت إلـا

ً بىُىي مدمذ،  دخمانعلي  وعٍش
 بىؼعُب بلحاج جمىؼيذحامعت عين 

ؤزش الذعم الحىىمي على الىمى إلاكخفادي في الجضائش  دساظت 
(2020-1990)كُاظُت خالٌ الفترة 

اويمىيرة  معشوف،خبِب ٍص
حامعت بعىشة/  حعمعُلذحامعت 

كشاءة في آلُاث الذعم الحىىمي الهادفت  لىلل املعشفت الجامعُت
النروٍج ؤهمىرحا: بلى املدُي الاحخماعي الاكخفادي ججاسب دولُت 

ـالح ، فىدوا مدمذ  عُاد
ؤدساسحامعت 

مخىلباث وآلُاث الاهخلاٌ مً الذعم املعمم الى الذعم املىحه
ًىى سابذظمير، بً  بىجُاسة

املعُلت بىلُافحامعت مدمذ 

الث الاحخماعُت في الجضائش   ؤزش جللباث ؤظعاس الىفي على الخدٍى
NARDLدساظت كُاظُت  2021-1990خالٌ الفترة 

خمضة  كماحواهىت، خمىدة 
حامعت ؤم البىاقي
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2حامعت وهشان –عثمان عبذ اللىُف, د:  سئِغ الجلعت

   الضومسابي الجلعت ؤهلش على ـىسة جىبُم 

منــــــاقشة عــــــــامة

https://us02web.zoom.us/j/81059030276?pwd=UW1DTjhPTlAxdjZ4QXpNNytoaEJhQT09


عً بعذ/الجلعت العلمُت الثامىت 

(GMT+1) 11:00–09:00/  2022هىفمبر  24

املىاكؽت/ املذاخلت  عىىان (ة)املؽاسن 

الخىمُت املعخذامت    سئي معخلبلُت  و الذعم الاحخماعي 
وهُل ولُت العُاخت الضهشي،  مدمذ عبذ الفخاح 

–مفش  -الفىادق حامعت املىفىسة و 
La pertinence socio-économique de la politique d'aide 
gouvernementale en faveur du dévellopement et de la 

croissance: étude de l'experience française 

BELAID DHBIA,EL MOKREFI DJAMEL 
Université de perpignan France HEC 

KOLEA / Université de perpignan France 

دسوط معخفادة مً ججشبت دٌو الؽشق : بـالح الذعم الحىىمي
لُا مىىلت  ((MENAألاوظي وؼماٌ ؤفٍش

عبذ اللادس بلهاديالذًً، عبذ هللا هىس 
ظعُذة -الىاهش مىالي  حامعت

واكع الذعم الحىىمي في كىاع الىهشباء مععىشؤماٌ،حامعت بً عىاء 

الحىىميكشاءة في الجذاٌ الذائش خٌى ظُاظت الذعم 
ومداولت عشك وحهت هظش وظىُت  

يب خمضة  بلخيرالعىادي،ٍص
حامعت ؤم البىاقي 

جإزير ظُاظت الذعم الحىىمي املىبلت في الجضائش 
(2020-2010)امليزاهُت العامت للذولت للفترة على 

خشاق، مفباح بىلفباعـبُدت 
املشهض الجامعي مُــلت

La politique algérienne de subvention à l’énergie : 
Avantages et inconvénients

DERDER Nacéra,  Benammar Abdelkader
université de Boumerdes /Pole 
universitaire de Koléa - Tipaza 

واكع ظُاظت الذعم الاحخماعي في الجضائش على لىء مخىلباث 
الاحخماعُت العذالتلخدلُم ووـىال الفعالُت، الىفاءة الاكخفادًت 

مت صهُىة هٍش
  2 كعىىُىتحامعت 

بـالح الذعم ، ججاسب دولُت
عُت صواهب    ملُىت، ظلُماوي غَش

حامعت مععىش 

واكع وآفاق: آلُاث ومعاًير جشؼُذ الذعم الحىىمي في الجضائش
دهُا دبىتخىٍلذ عفاف، بً 

 وسكلت -  مشباححامعت كاـذي 
الحالُتحشخُق وجلُُم آلُاث الذعم الحىىمي 

في الاكخفاد الجضائشي  
سهذيخعِبت، ؤمُىت مذاوي 
جِعمعُلذحامعت / البُناملشهض الجامعي 

(مفهىمه وؤهىاعه وهُيلخه)الذعم الحىىمي في الجضائش  
تدساظـــــت -  -هظــــٍش

ــــــم، بً بً خذة  هبُلت كىاطمٍش
  باألغىاه زلُجيحامعت عماس 

2حامعت وهشان –مدمذ  لضوٌ. د:  سئِغ الجلعت

   الضومسابي الجلعت ؤهلش على ـىسة جىبُم 

منــــــاقشة عــــــــامة

https://us06web.zoom.us/j/86707716690?pwd=aUhTZ3R6ckhNa0pINTN3V0xEVTRPUT09


عً بعذ/الجلعت العلمُت الخاظعت 

املىاكؽت/ املذاخلت  عىىان (ة)املؽاسن 

الحذًثت على الذعم الحىىمي للؽمٌى املالي ؤزش الخىىىلىحُا
عُىاظتغنى 

لبىان حامعت الجىان، وشابلغ

بـالح ظُاظت الذعم الحىىمي في الجضائش 
الحاحاث الاحخماعُت ومخىلباث الىفاءة الاكخفادًت بين 

م، عبذ  بلحاج ظالم  مخاؼفالىٍش
حامعت ظعُذة 

املىحهالخجاسب الذولُت في الذعم الحىىمي 
.19-هىفُذلخخفُف آزاس ؤصمت  

معخغاهماللادس،حامعت كادسي عبذ 

: بؼيالُت الذعم الاحخماعي للعلع واظعت الاظتهالن في الجضائش
.ظعش وخذة املُاه ؤهمىرحادعم 

جُني ً  وٍى عمش كيرةالعابذًً، ٍص
حُجلحامعت       

في بالجضائش ،واكع ظُاظت الذعم الحىىمي للعىً الٍش
2022-2002خالٌ الفترة  جبعتدساظت خالت والًت  

مذفىوي ملُىتكذسي، ؼهلت
 -جبعت -حامعت العشبي الخبس ي 

ض مفاهُم العذالت الاحخماعُت هألُت لخصحُذ معاساث الذعم  حعٍض
.  الحىىمي في الجضائش، ودوسها في جدلُم الخىمُت الاكخفادًت

ؼشف الذًً مالٌ
خيؽلتحامعت 

آلُاث دعم ومشافلت املاظعاث الىاؼئت
ًاظين  هفيرة، صاهي  بشاهمي

حامعت مععىش/ حامعت ظُذي بلعباط 

جإزيره  و للذعم الحىىمي  املفاهُميإلاواس 
م املىخجاث املذعمت خىىمُا في  حعٍى

شةحامعت / ًاظينالذًً،كشاد وادي عض  البٍى
حامعت الجلفت/حعفش خلُمت 

ذ وؤزشها  ظُاظت الذعم الحىىمي الفٍش
على ميزاهُت الذولت في الجضائش 

سلا، مذاوي وفاء ؤًمً ، معمش  كىىن 
حامعت وهشان 

حضائشي ظُاظت الذعم مىسور خىىمي 
-لــــــــــــــــــــــــــشوسة احخماعُت ومؽىــــــــــــــــــــلت اكخفادًت - 

كماس خذًجت
ملُاهتخمِغ  بىوعامت الجُالليحامعت 

مخىلباث بـالح ظُاظاث الذعم الحىىمي الىخهجت ي الجضائش 
عبذ الفذوق ، خيرة ساهُت هذاس 

جُاسثحامعت /  1 باجىتحامعت 
الجضائشالذعم الحىىمي في  اظتراجُجُتجلُُم 

2022-2000 الفترة خالٌ  
هىس الهذي، سصقي اخالمفشاح 

عىابتحامعت 
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2حامعت وهشان –مُلىدمهذي . د:  سئِغ الجلعت

   الضومسابي الجلعت ؤهلش على ـىسة جىبُم 

منــــــاقشة عــــــــامة

https://us02web.zoom.us/j/88292077220?pwd=eUR1alZsQkNnRVRJK0dqSFE2N0w5UT09


عً بعذ/الجلعت العلمُت العاؼشة 

املىاكؽت/ املذاخلت  عىىان (ة)املؽاسن 

الخاث الاكخفادًت وآلُاث الخىبُم الذعم الحىىمي بين إلـا
، عثمان عبذ اللىُفجىاجُتمضاحُت 
2حامعت وهشان /  معخغاهمحامعت 

اوعياط ظُاظت الذعم الحىىمي على املىاصهت العامت 
2005/2019الجضائش خالٌ الفترة في 

  الداسةاملذسظت العلُا ظامُت،   ظلهامي
-جلمعان  - الاعماٌ

وجدذًاث ،واكع ؤدساسدعم  وجشكُت الحشف والفىاعت الخللُذًت بىالًت 
اللىاع  معاوليدساظت هُفُت مً وحهت هظش 

.الحشف والفىاع الخللُذًينوؤصحاب 

ؤخمذ العبادي
ؤدساسحامعت 

الاظدثماسي على الىمى الاكخفادي في  والاهفاقالاظتهالوي  الاهفاقؤزش 
ARDLمفش دساظت كُاظُت باظخخذام همىرج 

غليزانحامعت حماٌ،  دكِؾ

ت-( مفهىمه وؤهىاعه وهُيلخه)الذعم الحىىمي في الجضائش  -دساظـــــت هظــــٍش
م حامعت  هبُلت  كىاط،بً بً خذة مٍش

ألاغىاه زلُجيعماس حامعت 
بظتراجُجُت الحماًت الاحخماعُت جلُُم

وجإزيرها على ألاداء الاكخفادي في الجضائش 
مدمذ مذًاوي، ولحاوي فاومت الضهشاء 

ؤدساسحامعت 

الجضائشفي  الىاكىي ظُاظت الذعم 
.  والاحخماعُتالاكخفادًت لالوعياظاث دساظت جدلُلُت : 

خعاوي بىخعىن الشخمان، بشووي عبذ 
ؤدساسحامعت 

جلُُم ظُاظت الذعم الحىىمي الجضائشي 
الخه في ظل ألاولاع الشاهىتوالخىىاث  الىاحب اجخارها إـل

الضهشاء، مشظلي خلُمتفاومت  ملُذػ
معخغاهمحامعت 

فشؿ بـالح الذعم الحىىمي الجضائشي 
لُت .على لىء الخجشبت البراٍص

3-آماٌ،حامعت الجضائش هشمِؾ

الاًجابُاث و الذعم الحىىمي في الجضائش بين العلبُاث 
الباظيمعمش عبذ ًىوغ،بً بً اخمذ 

جلمعان حامعت / حامعت بؽاس
ظُاظت الذعم الحىىمي في الجضائش 

الفعالُت الاكخفادًت والىلع الاحخماعيبين 
عثمان، خملت عض الذًًعالم 
شةحامعت  2حامعت البلُذة  /  البٍى

دوس ظُاظاث الذعم الحىىمي 
ل كىاع الخعلُم العالي في الجضائش  (دساظت جدلُلُت)في جمٍى

م كشعي، 1 ظىُفحامعت  مٍش
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منــــــاقشة عــــــــامة

ؤدساسحامعت –لُلى عُادد .ؤ:  سئِغ الجلعت

   الضومسابي الجلعت ؤهلش على ـىسة جىبُم 

https://us02web.zoom.us/j/89102905979?pwd=bWptd2pvaVZLNUxNVUJnQm9TanhXdz09


(GMT+1) 13:00–12:00/  2022هىفمبر   24
كاعت املدالشاث الىبري 

2بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت،حامعت وهشان 

الجلعت الخخامُت

ZOOMبةميان املؽاسهين عً بعذ الىلىج بلى الجلعت الخخامُت بالىلش على ـىسة جىبُم 

بالحمىس وعً بعذ

ولمت الذهخىس مىفىسي مشاد

ُاث امللخلى العلمي الذولي كشاءة جـى

هىاسي ولمت الذهخىس بً لحعً 

سئِغ امللخلى العلمي الذولي 
ومذًش املخبر

سئِغ اللجىت العلمُت
للملخلى العلمي الذولي

هىذ بلخير ولمت البروفِعىس بللاظم صاًشي ولمت البروفِعىس 

هائب مذًش الجامعت 
والاخخخام الشظمي لفعالُاث امللخلى

https://us02web.zoom.us/j/83963470110?pwd=QlNhamJwMW1Od3RkR1NabElKQVllQT09

