مؤتمر رفــــــاد الدولي لالقتصاد واألعمال
 20-19ايلول  2018تركيا  -اسطنبول
االربعاء

اليوم األول

19-9-2018

الجلسة االفتتاحية:

10:00-9:30

 القرآن الكريم كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر -كلمة مركز رفــــــاد للدراسات واألبحاث

محاضرة بعنوان:
( أضواء على المشهد االقتصادي التركي وتطوراته )
يوسف كاتب أوغلو
11:15 - 10:00

كوفي بريـــك

11:45 - 11:15

الجلسة االولى :

المحور «المحاسبي»

1:00-11:45

اسم الباحث

البلد

عنوان البحث

سالم يسمينه

الجزائر

مساهمة نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة
( )ABCفي تخفيض التكاليف

محى الدين النعيم

السعودية

إطار مقترح لنظام معلومات محاسبي يوائم
عمليات التجارة اإللكترونية

عبدوس إيمان

الجزائر

اتجاهات عصرنة نظام المحاسبة العمومية في
الجزائر للتوافق ومعايير المحاسبة الدولية في
القطاع العام IPSAS

بودالل حنان

الجزائر

التدقيق االستراتيجي ودوره في االدارة االستراتيجية
للمؤسسة االقتصادية  -تأصيل نظري

جعفري أسماء

الجزائر

التحديات التي يفرضها االقتصاد الرقمي على مهنة
التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية والمصرفية

حسن محمود
الشطناوي

األردن

دور اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني في تحسين جودة
التقارير المالية وتقليص فجوة عدم تماثل المعلومات
في بيئة األعمال األردنية

استراحة الصالة

الجلسة الثانية:

2:45-1:15

المحور «االقتصادي واإلداري»

اسم الباحث

البلد

عنوان البحث

عفيف هناء

الجزائر

من الطاقات التقليدية إلى الطاقات البديلة:
دور الحكومات في تشجيع
االستثمار في الطاقات البديلة كآلية لتحقيق التنمية

خروف منير

الجزائر

أثر االستثمار األجنبي المباشر على ميزان
المدفوعات الجزائري :دراسة قياسية للفترة
2016-1990

صالحي صبرينة

الجزائر

دور الحوكمة في تطوير كفاءة القطاع المصرفي
العمومي الجزائر

زيرمي نعيمة

الجزائر

جذب االستثمارات االجنبية المباشرة:
تجربة االمارات العربية المتحدة

كبيري فتيحة

الجزائر

االقتصاد اإلسالمي  -تحوالت و فرص

تيورسي محمد

الجزائر

اإلصالحات الهيكلية لتعزيز التنافس في السوق
الجزائرية

مجيد منصور

فلسطين

معوقات تطبيق مفهوم البلديات اإللكترونية في
فلسطين :دراسة حاله على محافظات نابلس,
جنين ,وطولكرم

استراحة الغداء

اليوم الثاني
الجلسة الثالثة:

الخميس
11:00 - 9:30

20-9-2018
المحور «االقتصادي واإلداري»

اسم الباحث

البلد

عنوان البحث

K. Chelhi

المغرب

Use of data mining for the assessment of the
Mudaraba performance risk in the light of
macroeconomic factors

عالوي محمد لحسن

الجزائر

Javed AHMED

باكستان

صحراوي جليلة

الجزائر

حوكمة الشركات ودورها في تعزيز اإلبداع واالبتكار ,خيار
بين التميز أو التخلف.
دراسة مقارنة بين الجزائر وبعض الدول العربية

مها الجبوري

العراق

تشخيص أبعاد إدارة الموهبة وتأثيرها في اللقاء الخدمي من
وجهة نظر مدراء االقسام في شركة الخطوط الجوية العراقية

انتصار عريبي فدعم
احالم أحمد جمعه
مروان عبدالحميد عاشور

العراق

بطيوي نسرين

الجزائر

أثر االستثمار األجنبي المباشر على التنمية االجتماعية
واالقتصادية في الوطن العربي دراسة قياسية للفترة
()2016-2000

An empirical investigation of banking sector
development and economic growth in a panel
of selected SAARC countries

استعمال خرائط مراقبة السيطرة لقياس جودة الطالب الجامعي
في العملية التعليمية

واقع إصدار الصكوك اإلسالمية في السوق المالي االسالمي
دراسة حالة ماليزيا خالل الفترة 2016-2001

استراحة الصالة

الجلسة الرابعة:

12:45 - 11:15

المحور « المالي والتسويقي»

اسم الباحث

البلد

عنوان البحث

لونيس حنان

الجزائر

كيفية إعداد القوائم المالية الخاصة بالقطاع الفالحي في
الجزائر في ظل معايير المحاسبية الدولية الخاصة بها.

ميسون حبيب مجيد

العراق

ظاهرة غسيل االموال اثارها واسباب انتشارها

جلولي سهام
منصور الشريفة

الجزائر

المعامالت المالية االلكترونية بين البنوك المصرفية
( دراسة حالة الجزائر )

حاجي كريمة

الجزائر

دور الجودة التسويقية في البنوك التجارية في تحقيق
رضا العميل-دراسة حالة بنك الخليج الجزائر وكالة بشار

بن علي أمينة

الجزائر

واقع تسويق الخدمات البنكية االلكترونية بالجزائر في
إطار مؤسسة SATIM

رياض بوعيسي

الجزائر

دور استراتيجية التسويق في اكتساب ميزة تنافسية

ورشة عمل :
مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب
المدرب الدولي قصي حمدان الج ّمال
2:45-12:45

استراحة غداء

