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   :1100 - :0:900 الجلسة األولى

 0رئيس الجلسة
 الدولة الباحث اسم  البحث الموعد

:902: – :9000 

دور الصكوك اإلسالمية 

في استدامة تمويل 

 عجز الموازنة العامة

 )دراسة تجربة ماليزيا(

 

 أ.د. محـــــــمد إبراهيــــــــــم مقــــــــــــداد

 

أستاذ االقتصاد-الجامعة اإلسالمية بغزة              

              عميد كلية االقتصـــــــاد والعلوم 

 اإلداريــــــــــــة

 

 

 أ. محــمد حسين تنيرة

 ماجســـــتير في االقتصاد

 

 

:9000 – :5:0:: 

دور الحاضنات 

التكنولوجية في نجاح 

المشاريع الريادية في 

 قطاع غزة

The Role Of 

Technological 

Incubators In 

Success Of 

Entrepreneurial 

Enterprises In 

The Gaza Strip 

 

 أ.د. محمد إبراهيم مقداد

                       أستاذ االقتصاد                     

   عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

   الجامعة اإلسالمية بغزة                              

   

      أ. محمد عيسى العكاوي

 باحث، ماجستير في التنمية

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية                        

 الجامعة اإلسالمية بغزة
 

 

5:0:: – 5:050 

 دور التمويل بالمضاربة 

في نجاح المشاريع الريادية في 

 فلسطين

 

Role of Mudaraba 

on Success  

of Entrepreneurial 

Enterprises in 

Palestine 

 

 يناير 9102م
 

 أ.د. محمد إبراهيم مقداد

                       أستاذ االقتصاد                     

   عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

   الجامعة اإلسالمية بغزة                              

   

      أ. محمد عيسى العكاوي

 باحث، ماجستير في التنمية

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية                        

 الجامعة اإلسالمية بغزة
 

 

5:050 – 5:02: 

صيغة المضاربة كأداة 

تمويلية وعالقتها في 

إنجاح المشاريع الريادية 

 في قطاع غزة

دراسة حالة: حاضنة 

أعمال الجامعة 

اإلسالمية وحاضنة 

Maysara. Fathi Abu Dan, 

PhD of Business Administration, 

Palestine, Gaza strip, Rafah City, EL-

Jenaina residence, 
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 الكلية الجامعية في غزة

Mudaraba as a 

financing tool 

and its relation 

in the Success of 

Entrepreneurial 

Enterprises in 

Gaza Strip 

 

5:02: – 5:000 

 مستوى محددات

لدى  ريادة األعمال

المتفوقين  طلبةال

 وغير المتفوقين 

المرحلة  في مدارس

بمملكة  الثانوية

 البحرين
 

 نجالء صباح سالم الدوسري.أ

 البحرين – جامعة الخليج العربي

 

5:000 – 550:: 

دراسة وتحليل دور 

حاضنات األعمال في 

خلق مشاريع أعمال 

 .منافسة بالجزائر

 

 عبد اللطيف أميرة. د

 جامعة باجي مختار

 .الجزائر  - عنابة -

 

   مناقشات ومداخالت :5502 – 55050
  
 
 
 
 
 

 م 9412\ 40\ 13

  ::10: – :01100  الجلسة الثانية
 0 رئيس الجلسة

 الدولة الباحث اسم  البحث الموعد

5502: – 55000 

 

 .الريادية في الجزائر مرأةلاتحديات 

 

بن حمو ة لدكتورا

 نجاة

طاهري جامعة 

 -رمحمد بشا

 .الجزائر

 

 

55000 – 530::  

 .واقع الصيرفة االسالمية في الجزائر

 

بن حمو ة لدكتورا 
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 نجاة

طاهري جامعة 

 -رمحمد بشا

 .الجزائر

 

53050 – 5302: 
 

الجزائري واقع الريادة النسوية في المجتمع 

 9112.وأهميتها

 

الدكتورة نعيمة 

مدان، جامعة مولود 

معمري، تيزي 

 .وزو، الجزائر

 

5302: – 53000 

 

الدور الوسيط للذكاء التنظيمي في العالقة بين 

 استراتيجيات ادارة المواهب واألداء الوظيفي

شركات الصناعات دراسة استطالعية في )

(الدوائية في االردن  

 

الحارث ابو حسين. د  

عمان العربية  جامعة  

خالد بني حمدان. د  

 جامعة عمان العربية 

 االردن  -

 

53000 – :50:: 

ريادة األعمال النسائية في المغرب العربي 

 وآفاقها التنموية

  – الجزائر أنموذجا- 

 

 أمال بـوقــدرة. د

 الجزائر 
 

   مناقشات ومداخالت ::50

   استراحة وضيافة :502: – ::50:
 
 
 
 
 
 

 م  9102\ 14\ 04

  1:003 – ::0:90 االولى الجلسة 0   اليوم الثاني 
  0رئيس الجلسة

 الدولة الباحث اسم  البحث الموعد

:90:: – :9050 

 
عرض )حاضنات األعمال كآلية لزيادة ريادة األعمال 

 (تجارب عربية وعالمية

 
 بن عبد العزيز سفيان .د

 الجزائر. جامعة بشار

 بن عبد العزيز سمير. د
 الجزائر. جامعة بشار

 

 سونيا عبد الفتاح شحادة. دمدى مساهمة جامعة فلسطين التقنية خضوري في  :902: – 9050:
 جامعة فلسطين التقنية 
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نشر وتنمية ثقافة التعليم التقني في المجتمع 
 الجامعيين الفلسطيني من وجهة نظر الطلبة

 

The contribution of the Technical 

University of Palestine to the 

dissemination and development of the 

culture of technical education in the 

Palestinian society from the point of 

view of university students 

 
 

 رام اهلل/خضوري

:902: – :9000 
 فن تحويل األفكار إلى مشاريع مكتملة األركان

سحر هاشميإلشارة إلى تجربة مع ا  
 

شريفي مسعودة.د  

 -رطاهري محمد بشاجامعة 
 .الجزائر

 

 

 

:9000 – 5:0:: 

 
أدوات و صيغ التمويل االسالمي و سبل تطويرها في 
المؤسسات المصرفية و المالية في الجزائر و الدول 

  االسالمية

  بلغنامي نبيلة.د
جامعة الطاهري محمد 

 . الجزائر -بشار
 

5:0:: – 5:050 

 
دور ريادة األعمال والعمل عن بعد فى خلق فرص 

دراسة حالة شركة سكر كنانة – العمل  
 

حسابو أحمد حسابو آدم. د  

 -جامعة اإلمام المهدى 
 السودان

 

 

5:050 – 5:02: 
Managing Zakat Through Institutions: 

Case of Malaysia  

 

Abdalrahman 
Mohamed MIGDAD  

   مناقشات ومداخالت 5:020 – :5:02
 

 
 م3:59\0:\ 50اليوم الثاني 
  53030 – 05:020 الجلسة الثانية 

 0 رئيس الجلسة
 الدولة الباحث اسم البحث الموعد
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5:020 – 5:00: 

 

تعزيز دور المرأة ومشاركتها في ريادة األعمال 

 الجزائرفي 

 

 

جامعة  - عرقوب نبيلة/ د

 –رة بومرداس ڤامحّمد بو

 الجزائر

 

جامعة   - بوشـة محمد/ د

 -رة بومرداسڤامحّمد بو

 الجزائر

 

 

5:00: – 550:0 

 

لحقوق العمال عند إنتهاء عقد العم  

Workers’ rights when the 

employment contract is 

terminated 

 

قسول األستاذة الدكتورة 

 مريم

قسول األستاذ الدكتور 

 سفيان

 الجزائر

 

550:0 – 5503: 

 

 

 

الحد  ومراكز التسهيل في مشاتل المؤسساتدور 

 من ظاهرة البطالة في الجزائر

 

ـــــــير بوشعـالدكتورة 

 .ـــــــزةلويـــ

/ 3الجزائرجامعة 

 .الجمهورية الجزائرية

مــــــــرزوق : الطالب

 .فاتــــح

 

/ 3الجزائر جامعة

 .ة الجزائريةالجمهوري

 

 

 

 

5503: – 55020 

تطبيق صكوك االستصناع فاعلية  

تنمية القطاع الصناعي في قطاع غزة في  

 

محمد / األستاذ الدكتور 

 مقداد إبراهيم 

عميد كلية التجارة   

 بالجامعة اإلسالمية

 زياد جالل الدماغ/ الدكتور 

الدراسات عميد كلية 

 المتوسطة بجامعة غــــزة

محمد شحدة / االستاذ       

 أبو عمرة

اقتصاديباحث   
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55020 – 5500: 

 

دور الريادة والقيادة في تعزيز القدرة التنافسية 

 للمنظمات

 

مختار عبد هللا معزوز.د.أ  

المملكة . جامعة الجوف

 العربية السعودية 

 

 

5500: – 530:0 

 

 أدوات التمويل اإلسالمي ودورها في تحقيق

  ريادة المؤسسات الزراعية

اشركة المراعي السعودية نموذج  

Islamic finance tools and their role 

in achieving the leadership of 

agricultural institutions. 

Almarai Saudi Company as a 

model 

 

 عزوني مريم. د

جامعة طاهري 

 محمد،بشار،الجزائر

 بودي عبد الصمد . أ

جامعة طاهري 

 .محمد،بشار،الجزائر

 

530:0 – 5303: 
 مناقشات ومداخالت
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  41:44 – 19:01: الحفل الختامي
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


