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 م0601/ 11/ 60السبت الموافق  :  اليوم األول
 

الجلسة 

 االفتتاحية

 افتتاح فعاليات المؤتمر والتسجيل
 كلمة اإللقاء

 الوقت

00:00 00:90 

 03:90 03:90 آيات من الذكر الحكيم

 03:00 03:90 رئيس اللجنة التحضيرية                          /  كلمة السيد 

 00:00 03:00 رئيس اللجنة العلمية      /  كلمة السيد 

 00:00 00:00 بنغازي -المدير العام لمركز البحوث االقتصادية /  كلمة السيد 

 00:90 00:00 رئيس اللجنة العليا اإلشرافية/ ليبيا المركزي مصرف محافظ نائب / كلمة السيد 

 00:00 00:00  استراحة

الجلسة 

 الصباحية

 اليوم األول

   -:الجلسة العلمية األولى

 عماد عبد السالم علي . د: مقرر الجلسة  علي سعيد الشريف/ د :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

 00:00 00:00 فتحية األوجلي. د رحاب بن سعود. د دور المصارف اإلسالمية في التنمية المستدامة في ليبيا 0

 00:90 00:00  دمحم سليمان دمحم اكريم.د األخالقية ودورها في تحقيق فكرة وأهداف المصارف اإلسالميةالمسؤولية  0

 00:90 00:90 (ZOOM)عبد الحنان العيسى . د الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية 9

9 
 مدى توفر مقومات تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأداة تقيييم سسيتراتيجية لغير 

 النهو  بنشاط الصيرفة اإلسالمية
 00:00 00:90 دمحم محمود سدريس. أ المعتز رمضان الشيخي. د

 00:90 00:00 واألسئلةالمداخالت                                                                        

 03:01 03:90 فترة استراحة
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الجلسة 

 الصباحية

 اليوم األول

   -: العلمية الثانيةالجلسة 

   باهولا دبع زتعم /د :مقرر الجلسة فخر الدين علي الصهبي/ د :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

0 
الصييكوا اإلسييالمية كبييدليا لييتدوات التقليدييية فييي تمويييا عجييز الموازنيية 

 (.م0002-م0333دراسة قياسية لالقتصاد السوداني) العامة للدولة
 09:00 00:90 أيوب دمحم الفارسي. د

0 
التموييييا الجمييياعي دور المصيييارف اإلسيييالمية الليبيييية فيييي دعيييم منصيييات 

 المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 09:00 09:00 عبدهللا أحمد الحضيري. أ عادل عبدهللا الكيالني. د

9 
على أداء المصارف التجاريية الليبيية  م0009لسنة  (0) تقييم تأثير القانون رقم

  (دراسة تطبيقية على مصرف الجمهورية) patrolباستخدام مؤشر 
 09:90 09:00 (عبد هللا عون/ يلقيها د)أحمد بالقاسم  تواتي . د

9 
معيايير المحاسيبة اإلسييالمية ودورهيا فيي مواجهيية تحيديات تولييف األمييوال 

 بصيغ التمويا اإلسالمية
 09:90 09:90 (ZOOM)على شيخون . د

 09:00 09:90 واألسئلةالمداخالت                                                                        

 01:90 00:00 فترة الغداء 
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الجلسة 

 المسائية

اليوم 

 األول

   -:العلمية الثالثةالجلسة 

  ن الشيخيالمعتز رمضا/ د :مقرر الجلسة عبد المنعم مفتاح الشوماني/ د :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

0 
دور مصيييرف ليبييييا المركيييزي فيييي تحفييييز المصيييارف بتطبييييق معيييايير 

 المحاسبة اإلسالمية لتطوير خدمات الصيرفة اإلسالمية
 00:00 00:00 خالد البشير دمحم . د دمحم الطيب على . د

 00:90 00:00 خلود السحاتي. د ميمة الشيخيأ. د اإلسالميةالهندسة المالية ومنتجات المصارف  0

9 
معوقيات التمويييا اإلسييالمي للمشييروعات الصيغيرة والمتوسييطة فييي ليبيييا 

 .من وجهة نظر المصارف العاملة في نشاط الصيرفة اإلسالمية
 00:90 00:90 سحر الجالي. أ جمال الطيب الشيباني. د.أ

9 

مدى سدراا واستيعاب العاملين في المصارف للمعالجات المحاسيبية وفقيا  

دراسييية تحليليييية للفيييروذ والنوافيييذ )  للمعيييايير المحاسيييبية لهيئييية األييييوفي

 (العاملة في مدينة بنغازي

 00:00 00:90 عالية بالة. أ

 أبوعجيلةسامية دمحم .د .مدى أهمية تطبيق التدقيق الشرعي في شركات التأمين الليبية 5
 سمية عمار عمران. د

(ZOOM) 
00:00 00:00 

 00:90 00:00 واألسئلةالمداخالت                                                                        

 00:00 04:01 فترة استراحة
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الجلسة 

 المسائية

اليوم 

 األول

   -:الجلسة العلمية الرابعة

 موسى أحمد عبدي عمر. د :مقرر الجلسة وائل دمحم جبريل      / د :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

0 
المزايا )صيغ التمويا اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 (والتحديات
 02:00 02:00 عائشة  عبد السالم العالم. د.أ

 02:90 02:00 رافع محمود الفاخري. د معتمد المصارف اإلسالمية في ليبيا وُسبا النهو  بها 0

9 
" سلى مصارف سسالمية ( التقليدية)تحول المصارف التجارية صعوبات 

 "مصرف الوحدة نموذجا  
 02:90 02:90 مهند صالح العوامي. أ أكرم على زوبي. د

 03:00 02:90 مبروكة بكار . أ أمجد القندولي. أ (دراسة تحليلية)واقع الصيرفة اإلسالمية في ليبيا  9

 03:00 03:00 مفتاح سبراهيم الفارسي. أ اإلسالمي في المصارف الليبيةمعوقات تطبيق صيغ التمويا  0

0 
دراسية حالية )واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصييغ اإلسيالمية 

 (مصرف السراي للتجارة واالستثمار
 03:90 03:00 سعاد المسماري. أ أدمحم عبدهللا المنصوري. د

 00:00 03:90 واألسئلةالمداخالت                                                                        
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 م0601/ 11/ 60األحد الموافق  :  اليوم الثاني
 

 الجلسة الصباحية

 اليوم الثاني

   -:الجلسة العلمية األولى

 فخر الدين علي الصهبي/ د :مقرر الجلسة عماد عبد السالم علي  / د :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

0 
دور المصارف في تحقيق التنمية  االجتماعية والشمول 

      المالي  مشورتك أنموذجا
 فادي أبو دياا. د

هيفاء أبو عمشة  . د

(ZOOM) 
03:00 03:00 

0 
مدى توفر كفاءات وكوادر مؤهلة للقيام بالعمليات المصرفية 

 اإلسالمية
 03:00 03:90 (ZOOM)           رباب ميالد على  . أ

9 
العالقة بين الحقوق وااللتزامات المالية غير المشروعة قبا 

 التحول نحو الصيرفة اإلسالمية 
 أحمد سفيان بن شئ. د

 صالح الدين البريكي. أ

(ZOOM) 
03:90 03:90 

9 
تطبيقييييات استرشييييادية فييييي حوكميييية الرقابيييية الشييييرعية فييييي 

 المصارف الليبية
 03:90 00:00 (ZOOM)           دمحم هشام حتاحت . د

0 
دور الضوابط الشرعية فيي تطيوير كفياءة التسيويق المصيرفي 

 اإلسالمي
 معتصم محمود اسكافي. د

 عييال دمحم بنييي الطعييان . أ

(ZOOM) 
00:00 00:00 

0 
واقع وتقييم األموال بالصيغ اإلسالمية للمصيارف العاملية  فيي 

 ليبيا
 00:00 00:90 (ZOOM)خالد عبد الجليا أبو جناح  . د

0 
منييييتن رهيييين الييييذهب ألغييييرا  التمويييييا األصييييغر بماليزيييييا 

 وسمكانية نقا تجربته سلى ليبيا
 محمود أبوسلوم . د

 غالية بوهدة. د 

(ZOOM) 
00:90 00:90 

2 
الهندسيييية المالييييية بييييين منتجييييات الصييييناعة المالييييية التقليدييييية 

 واإلسالمية
 00:90 00:00 (ZOOM)                مراد عواجة . د

 00:90 00:00 واألسئلةالمداخالت                                                                        

 30:11 33:11 استراحة فترة
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الجلسة 

 الصباحية

 اليوم الثاني

   -:الجلسة العلمية الثانية

 رافع محمود الفاخري/ د :مقرر الجلسة  عائشة العالم/ د. أ :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

0 
دور هيئييية الرقابييية الشيييرعية فيييي تحسيييين أداء المصيييارف 

 اإلسالمية
 00:00 00:00 سالم سلطان الحجازي. أ سكينة عبد الصمد . أ

0 
الهندسيية المالييية اإلسييالمية كأحييد آليييات تطييوير والنهييو  

 "دراسة تحليلية" بالصيرفة اإلسالمية 
 00:90 00:00 هاجر علي الشبلي. أ

9 
تقييم االختالف بين عناصر المزين التسويقي على أداء 

 المصارف اإلسالمية في ليبيا
 00:90 00:90 سبراهيم دمحم مسعود. د مصطفي الجمالي. د

9 
قراءة في النصوص التشريعية للصيرفة اإلسالمية في ليبيا 

 .وأثر تكييفها على موارد المجتمع
 09:00 00:90  الطاهر ادمحم الحاج ادمحم . أ

 09:00 09:00 واألسئلةالمداخالت                                                                        

 31:11 31:31 فترة الغداء
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الجلسةةةةةةةةة 
 المسائية
اليوم 
 الثاني

   -:الجلسة العلمية األولى

 بن سعودرحاب . د  :مقرر الجلسة إيمان قاسم الحصادي/ د :رئيس الجلسة الوقت

 الباحث عنوان الورقة العلمية

0 
نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصارف اإلسالمية وفقا  لمعييار 

 كفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
 00:00 00:00 مصطفي جمعة دمحم . د موسى أحمد عبدي . د

 00:00 00:90  (ZOOM)  أحمد دمحم الجبالي . أ معوقات تطبيق عقود الشركات الزراعية في المصارف اإلسالمية 0

9 
دور التمويييا بالمشيياركة وتطييوير الخييدمات  المصييرفية فييي نمييو 

 (دراسة حالة على مصرف الجمهورية طرابلس)االستثمار 
 00:90 00:90 عبد هللا دمحم عمار عون. د

9 
واقييع  تحييول النظييام المصييرفي الليبييي سلييى الصيييرفة اإلسييالمية 

 (دراسة حالة مصرف الجمهورية  اإلسالمي فرذ درنة)
 00:00 00:90 سكينة عبد الصمد . أ أكرم سالم المبروا. أ

 00:00 00:00 عصر أبو بكر. أ جمال عجاج. د تصميم وسدارة المؤسسات الداعمة للنهو  بالصيرفة اإلسالمية 0

0 
المعالجيية االسييتراتيجية فييي مواجهيية المعوقييات والتحييديات التييي 

 اإلسالميةتواجه الصناعة المصرفية 
 00:90 00:00 (مداخلة)عبد اللطيف دمحم حمزة 

 00:90 00:90 (مداخلة)علي الجهاني  تطوير قطاذ المالية اإلسالمية بليبيا 0

 00:90 02:00 (ZOOM)     دوابه دمحم  أشرف. د تطوير المنتجات المصرفية اإلسالمية 2

 02:90 02:00 صالح خميس الجازوي. أ اإلطار العام لإلستراتيجية سدارة الصيرفة والتمويا اإلسالمي  2

 02:90 02:90 واألسئلةالمداخالت                                                                        

 03:00 02:90 فترة استراحة

 39:11 الجلسة الختامية
 


