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5102نوفمبر  52الثالثاء   

 المشاركين تسجيل و استقبال       8:30-9:00

 االفتتاحية الجلسة : 09 03- :0109

 ، رئيس جامعة بن زهر أكاديرعمر حلي. د •

 التسيري، مدير املدرسة الوطنية للتجارة و عبد العزيز بنضو .د •
 ، جامعة بن زهر الدكتوراه يف الدراسات مركز ، مديرة الحسني اإلدريسي أمينة .دة •

 لالقتصاد و التمويل، الرياضاهليئة اإلسالمية العاملية  ممثل ،محمد بن إبراهيم السحيباني  .د •

 LaREFA، أكادير والتسيري، للتجارة الوطنية ملدرسةا منسق الورش، ،شاكر أحمد .د •

 مائدة مستديرة  01: 30-15 :09
 اإلسالميواالقتصاد البحث في المالية  وآفاق هوية

  LaREFA، أكادير  والتسيري للتجارة الوطنية ، املدرسة شاكر أحمد األستاذ: رئيس اجللسة    
 خدمة البحث في االقتصاد االسالميلفضاء واسع  : فقه المعامالت •

 حممد مجيل مبارك، رئيس اجمللس العلمي بأكادير. د
 بماليزيا (ISRA)الشرعية  للبحوث العالمية األكاديمية ةعرض تجرب •

 ماليزيا كواالملبور، الشرعية، للبحوث العاملية األكادميية ،بوهوارة سعيد  .د
 البحث في فقه المعامالت الماليةمنهج  •

 السعودية ،اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل اهليئةسلمان الدخيل، .  د
 اإلسالمي بالمغرب والتمويل في االقتصاد البحث ورهانات واقع •

 ، جامعة حممد اخلامس، الرباط، املغربعمر الكتاني . د
 التأصيل النظري إلى تعقيدات التطبيق الميداني من صعوبات: اإلسالمية  البحث في المالية منهجية •

 املغرب مراكش، عياض، القاضي ، جامعةمصطفى زيكي .د

ي   11:15 - 11:30  استراحة شا

 طلبة سلك الدكتوراه  عروضقدمي ومناقشة ت   11:30 - 13:00 

ء       13.00-14.30 غذا  صالة و 

 (متابعة)طلبة سلك الدكتوراه  عروضتقدمي ومناقشة  16:00  -14:30

16:15  - 16:00 ي      استراحة شا

 الدكتوراه سلك طلبة عروض ومناقشة تقدمي   16:15 - 17:45

 اختتام  أعمال الورش وتوزيع شهادات املشاركة00 :18 
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 الدكتوراه رسائلالئحة مواضيع 
 
 اإلسالمية واألبناك التقليدية األبناك بين مقارنة دراسة البنوك بين المنافسة على وأثرها البنكية الرقابة -

 بالبيضاء الشق عني الثاين احلسن واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية،  محفوظي عادل
 االجتماعية واآلثار التطوير آليات المصغر اإلسالمي التمويل -

  اهلل عيد بن حممد سيدي جامعة، فاس سايس اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية،  حجاجي الرزاق عبد
  االسالمية البنوك في واالستثمار التمويل آليات -

  اكادير زهر ابن واجلتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية، شاوف فاطمة
 كنموذج الزكاة و الوقف مؤسسات االجتماعية و االقتصادية التنمية تحقيق في االسالمي االصغر التمويل دور -

 تلمسان– بلقايد بكر ايب جامعة،  عزة بن هشام
 -نموذجا القرض عقد- التعسفية الشروط من المستهلك حماية -

  أكادير زهر، بن جامعة، احلقوق كلية، الرفيع علوي عبد
 المعاصر االفتاء في الناس احوال مراعاة -

 زهراملغرب ابن االداب كلية الحيتوتي الطاهر
 تحقيق و دراسة عاصم ابن تحفة على الفاسي حفص ابي شرح -

 القرويني جامعة ملول ايت الشريعة كلية، ابهام اهلل عبد
 الهندسة المالية االسالمية -

 واشنطن جورج جامعة بوخبزة خديجة
-Utilisation des produits et services financiers islamiques comme mode alternatif de 
financement par les PME marocaines 
Youness BOUTHIR, ENCG Maroc Université Hassan 1er   
-La gestion des finances publiques dans les Etas islamiques 
SALMA DRISSI, ENCG Agadir, IBN ZOHR 
-L’impact des mécanismes de la gouvernance partenariale sur la création de la valeur au 
sein des entreprises : cas des entreprises marocaines cotées en bourse   
SAID AIT DANI, ENCG d'Agadir,Université Ibn Zohr 
-Cadre juridique de la Zakât : Etude comparative entre la France et le Maroc  
SAFAE ABRIGHACH,Université Strasbourg  
-Microfinance et création de la valeur : la technique de la finance solidaire entre 
performances financières et sociales 
Sara KNADEL, ENCG université  Ibn Zohr Agadir    
-Les Implications des Capital-Investisseurs dans les PMEs au Maroc: Analyse en termes de 
gouvernance et performance . 
 ED-DAFALI SLIMANE, LAREFA, ENCG université  Ibn Zohr Agadir 
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-La finance islamique et la gestion du risque des positions sur les actions 
Ali KAFOU, LAREFA, ENCG université  Ibn Zohr Agadir 
-Comment mesurer la valeur de l'argent sur le marché monétaire islamique? Vers un 
indice de calcul du coût des fonds des banques islamiques sur les opérations de financement  
à crédit. 
Sadik AKDIM, LAREFA, ENCG université  Ibn Zohr Agadir 
-La gestion de la liquidité à court terme et spécificités du marché monétaire islamique: 
Perception & pratiques  
ELOUALI Jaouad , LAREFA, ENCG université  Ibn Zohr Agadir 
-Finance et développement économique : contribution à l’étude de l’impact de la finance 
islamique 
Mohamed BOUAYAD,  FSJES CADI AYYAD MARRAKECH MAROC   
-Microfinance islamique: un levier du développement économique et social au Maroc 
Rquia OULOUALI, ENCG IBN ZOHR Agadir Maroc   
-La finance islamique en Mauritanie 
MOURTADA  OULD SALEM, MAROC HASEEN I FSJES SETTAT 
-Le rôle de micro-finance islamique dans le développement social 
KHARBOUCH MOHAMED 
 

 لجنة  اإلشراف العلمي 

 ، جامعة حممد اخلامس، الرباط، املغرب عمر الكتاين .د
 املغرب أكادير، هر،ز  نب ،جامعة يفاالو  إبراهيم. د
 السعودية اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل،اهليئة ، حممد بن إبراهيم السحيباين .د 
 املغرب أكادير، هر،ز  بن ،جامعة أمحد شاكر. د
 السعودية لعاملية لالقتصاد والتمويل،ا، اهليئة اإلسالمية سلمان الدخيل  .د
 ماليزيا ،ركواالالمبو  الشرعية، للبحوث العاملية األكادميية ،بوهوارة سعيد  .د
  (باحث وخبري يف املالية اإلسالمية، الدارالبيضاء املغرب)عبد اهلل الشرقاوي، .د
 املغرب مراكش، عياض، القاضي جامعة زيكي، مصطفي. د
 املغرب الرباط، ،حممد اخلامس جامعة عطوش، هىشام .د
 ضعيا القاضي جامعة ،االجتماعية و االقتصادية القانونية، العلوم ركار،كلية حممد سيدي.د


