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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم والبحث العلمي 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 ير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

 

ينظم قسم العلوم التجارية 

 
(   -   تجارة الدولية التسويق وال   حول األول  دول   ال   المؤتمر العلم    

اض   : )حضوري وافتر

 الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة االمداد  
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فة عىل المؤتما ر لهيئة المشر  

ي للم
 
ف ؤتر الرئيس الشر - الجزائر –بسكرة  مدير الجامعة أد. احمد بوطرفاية    

ف العام للمؤتمر   كلية العميد  د. حنان جودي  المشر
 رئيس قسم العلوم التجارية  د. عبد الحق رايس  المنسق العام للمؤتر 

 معة بسكرة اج د. يسمينة قشاري  المؤتمر رئيس 
 جامعة بسكرة د. فاروق براهيم   رئيس اللجنة العلمية 

 معة بسكرة اج سعدية محبوب د.  رئيس اللجنة التنظيمية 

 بالتنسيق مع: 
 LFBM مخبر مالية، بنوك وإدارة األعمال 

 

 

 : PRFUوبالتعاون مع فرق البحث  
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كة قديلة للمياه المعدنية           تحت رعاية شر
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في عصر العولمة والتطور السريع، تحتاج األعمال التجارية إلى شبكة توزيع مثالية لتتخذ خطوة إلى األمام         

في كل من األسواق المحلية والدولية. تعمل الخدمات اللوجستية على إدارة تدفق الموارد المختلفة من نقطة اإلنتاج  

بأي عملية تجارية محلية كانت او عالمية دون دعم لوجستي، القيام    لمستحيلمن اانه  الى غاية نقطة االستهالك، حيث  

 .وفي هذا الشأن وصفها البنك الدولي بأنها العمود الفقري للتجارة العالمية

يواجه القطاع اللوجستي تحديات عديدة مثل ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، حيث تشير األبحاث إلى أن تكلفة          

اإلمداد. على الجانب اآلخر من  سلةفي المائة من تكاليف اإلنفاق على سل 50 من أكثرالتوصيل للميل األخير تمثل 

المرونة في المناولة والفحص وإنجاز تلك العمليات الجمركي و  لتصريحسلسلة اإلمداد، تبرز تحديات التخليص وا

التحديات زادت من    مدى رضا المستفيد النهائي.  وكذلك  وتسليمها في حالتها األصلية  في وقت قياسي كل هذه 

خالل بداية التفشي العالمي    هحيث ان  ، الدولية  مدادال   سلةجاهزية سلالتي اختبرت  ة جائحة كورونا  ازم  حدتها

 ٕالى فباإلضافة    ،مشاكل كبيرة للتعامل مع الطلب غير المتوقعمداد  ، واجهت إدارة سلسلة اال2020للوباء في مارس  

غير  أصبحت المصانع والموردين ومحطات النقل  ان بعض التي سببها االنقطاع مخاطر ظهرتمخاطر التشغيل، 

مضاعف وتدهور في األداء من حيث اإليرادات ومستوى الخدمة وانخفاض    تأثيرمتاحة، مما تسبب في حدوث  

سالسل    انقطاعالتقليل من  كيف يمكن  وفي هذه السالسل،    ةالموجود   ختالالت. كل هذا دفع الى التفكير في االةاإلنتاجي

  األوضاع االستثنائية.اإلمداد والتكيف بسرعة مع 

ظل    جائحة    في  وتيرته  من  زادت  الذي  والهائل  المتسارع  التقني  الخدمات  كوروناالتطور  باتت   ،

حيث تتيح التقنيات الجديدة مثل تطبيقات الهواتف    .الى الرقمنةاللوجستية أقرب من أي وقت مضى لالتجاه  

العديد من  .......(Blockchain)الكتل  سلة  البيانات الضخمة، إنترنت األشياء، سل،  والذكاء الصطناعي،  ذكيةال

فتح  لبرزت فكرة المؤتمر   هنا  ومناإلمداد.    سلة الفرص الجديدة لوضع تصور جديد للعمليات اللوجستية وسل

لمعرفة الحساس  الموضوع  هذا  دقيق حول  علمي  في    ومستقبل  واقع  نقاش  الستراتيجي  القطاع  ل  ظهذا 

جهها في األوقات العادية وفي فترات الزمات، آملين في  اوالتحديات التي يوالتحولت التكنولوجية السريعة  

 الوصول الى اإلجابة على إشكالية المؤتمر المتمثلة في:  

  داالمدا سلةما هو واقع ومستقبل الخدمات اللوجستية وإدارة سل
؟ ةالعالمي   

 

: المؤتمر اشكالية  
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 .مداد اال   سلةسل إدارةو ودور الخدمات اللوجستية  أهمية تحليل 

   اإلطار القانوني والتنظيمي للنقل الدولي والخدمات اللوجستية. تسليط الضوء على 

واجهت  التي  التحديات  المستجد   ية العالم  داالمدا  لسلةس  استعراض  كورونا  فيروس  تفشي  ظل    في 

 . كرانيةوواالزمة الروسية األ 

 . العالمية مداداال   سلسلة وإدارة اللوجستية دارة اال  في المستخدمة حالية والمستقبليةال   التكنولوجيا  تحديد 

 .العالمية مخاطر سلسلة االمداد إدارة تدراسة وتحليل استراتيجيا 

مختلف    استراتيجيات  على  لل   الدول مناقشة  والضطرابات    عالمية ال  مدادال   سلسال صعوبات  تغلب 

 .  كرانيةو، والزمة الروسية ال كوروناجائحة  ازمة عنالتجارية الناجمة 

 دور اللوجستيك وإدارة سلسلة المداد في المؤسسات الجزائرية. واقع وحديد ت 

 اللوجستي وكيف يمكن للجزائر الستفادة منها. عرض التجارب الدولية الهادفة الى رقمنة القطاع  

 

 

 

 

 .مدادوإدارة سلسلة اال اتالنظري للوجستي اإلطار المحور األول: 

 القانوني والتنظيمي للنقل الدولي والخدمات اللوجستية. اإلطار المحور الثاني:  

 العالمية. مدادعلى سلسلة اال وكرانيةواالزمة الروسية األ ازمة جائحة كوروناانعكاسات  : لثالمحور الثا 

  ....( سلسلة الكتل  ، انترنت األشياء،ذكاء االصطناعي)الاستخدام التكنولوجيا    تحليل واقع  :رابعالمحور ال 

 . العالمية مدادسلسلة اال وإدارة اإلدارة اللوجستية في

 .العالمية االمدادمخاطر سلسلة  إدارة تاستراتيجيا: خامسالمحور ال 

العالمية  مداداال سلةعرض تجارب دولية رائدة لمواجهة الصعوبات في سل :سادسالمحور ال 

 . كرانيةووالزمة الروسية ال ، واالضطرابات التجارية التي فرضتها ازمة جائحة كورونا

  اللوجستيك وإدارة سلسلة االمداد في المؤسسات الجزائرية. المحور السابع: 

 .آفاق رقمنة القطاع اللوجستي في الجزائر :ثامنالمحور ال 

 

 

 

 

: المؤتمر اهداف  

 

: المؤتمر محاور  
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سابقا في فعاليات ملتقى او ندوة  ان تكون المداخلة اصيلة غير منشورة في مجلة علمية ولم يتم المشاركة بها  

 علمية.

 ان تكون المداخلة ذات صلة بمحاور المؤتمر المعلن عنها.  

 . المتعارف عليه بالجدية واألمانة العلمية والموضوعية والمنهج العلميان يلتزم صاحبها  

 لقوالبا( وفق اضغط هنا) ، الفرنسية(اضغط هنااإلنجليزية )، (اضغط هنا) لعربيةا ةباللغ  كتب المداخالتت 

 . المخصصة

 .اإلنجليزيةباللغة باإلضافة الى ملخص  بلغة نص المداخلة ان تحتوي المداخلة على ملخص 

 صفحة بما في ذلك الهوامش والمراجع والمالحق.  20ول يزيد عن  12ل يقل عدد الصفحات عن  

 من متدخلين في مداخلة واحدة.  أكثر، ول يمكن ان يكون ل تقبل أكثر من مشاركة واحدة للباحث  

 . ؤتمرتخضع جميع المداخالت للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للم  

 الة. األولوية للمداخالت بدراسة ح 

 آخر المداخلة. في مع ارفاق قائمة المراجع والمصادر  APA التهميش يكون وفقا لطريقة 

 .المذكورة ادناهمواعيد الاللتزام ب 

 

 

 

 سيتم نشر المداخالت المقبولة من اللجنة العلمية في كتاب جماعي ذو ترقيم دولي. 

 
 2022جويلية  29يوم  المداخلةملخص و ( اضغط هنا) اخر أجل إلرسال استمارة المشاركة 

 2022سبتمبر  4المداخلة كاملة يوم  اخر أجل إلرسال 

 2022سبتمبر   22 وتأكيد المشاركة تاريخ العالم بالقبول النهائي للمدخالت 

 2022أكتوبر  5و   4يومي  :المؤتمر تاريخ انعقاد  

 

 
 : ترسل المدخالت الى البريد اللكتروني للمؤتمر

logistichain2022@gmail.com 

 

وط المشاركة    شر
: المؤتمرف   

: مواعد مهمة  

  للمؤتمر
ون  يد االلكتر : التر  

 نشر المداخالت: 

https://docs.google.com/document/d/1KtSiKN1ez0k_nWLdpv0JWyO8WmHefTAk52EclGZS--U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zb9twLDDqSsMir7ZhqkpnlRaRXVv1tj9UX1BFAh5Ec4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hqbRHMCVVAUhTPGpLJ67pWfGzfRwPXzYJ5FzJgslxNA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Jy-cCg-5-DFBP6uMIFSRuYGrQdJOsRMDYvLijzl15Vs/edit?usp=sharing
mailto:logistichain2022@gmail.com
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-الجزائر  –جامعة بجاية  الوليات المتحدة   -هوبكينز  جون جامعة د/ نصر الدين بن ناصر  

-المريكية  
 فاروق داي د/ 

-الجزائر  –جامعة بسكرة  عبلة بزقراري د/   -السعودية –جامعة العمال والتكنلوجيا    أحمد عطية د/   

-لجزائر  –جامعة معسكر  كمال حشماوي د/   -السعودية –كليات الخليج    سامي الشيخ د/  

-الجزائر  –جامعة بجاية  -تونس –جامعة قرطاج  د/ هاني ايت بارة    احمد رهيفد/  

-الجزائر  –جامعة بسكرة  فاتح دبلة د/   المدرسة العليا للدراسات التجارية.   
 الجزائر -

 د/  خري عبد الناصر  

-الجزائر  – باتنةجامعة  -الجزائر  – جامعة سوق اهراس  د/ بومدين بروال    منصف بن خديجة د/ 

 –المركز الجامعي ميلة
-الجزائر   

سفيان بولعراس د/  الجزائرمدرسة الدراسات العليا التجارية.    أ.د/فارس بوباكور  

-الجزائر  –جامعة بسكرة  بن عبيد فريد أ.د/   -الجزائر  –جامعة بجاية   يتي د/ محند ش    

-الجزائر  –جامعة بسكرة  -الجزائر  –جامعة بسكرة  سليم قطد/   حنان جودي د/    

-الجزائر  –جامعة بسكرة  رقية منصوريأ.د/    -الجزائر  –جامعة بسكرة   قشاري يسمينةد/    

-الجزائر  –جامعة بسكرة  حمودي دلل د/   -الجزائر  –جامعة بسكرة   عبد الحق رايس د/    

-الجزائر  –جامعة بسكرة  فيروز قطافأ.د/   -الجزائر  –جامعة سوق اهراس    رامي حريد د/  

-الجزائر  –جامعة بسكرة  -الجزائر  – سكرةجامعة ب أ.د/ الغالي بن براهيم   أ.د/ عبد هللا غالم  

-الجزائر  –جامعة بسكرة  -الجزائر  –جامعة بسكرة  رنسرين بوزاهد/   خوني رابح أ.د/     

-الجزائر  –جامعة بسكرة  صالح جيلح أ/   -الجزائر  –جامعة بسكرة    أ.د/ رايس حدة 

-الجزائر  –جامعة بسكرة  لياس قشوط أ/   -الجزائر  – ام البواقيجامعة    زبير عياش د/  

-الجزائر  –جامعة بسكرة  كاميليا يزغش أ/   -الجزائر  –جامعة بسكرة   براهيمي فاروقد/   

-الجزائر  –جامعة بسكرة  آمنة عزيزأ/   -الجزائر  –جامعة بسكرة   حساني رقيةأ.د/     

-الجزائر  –جامعة بسكرة  -الجزائر  –جامعة الشلف  عواطف سليمان أ/    فاتح مجاهدي د/  

 

 
ةاستاذ  محبوب سعديةد/  

 محمد ناصر خان د/       استاذ

 حمزة عقبيد/  استاذ

 راضية مغزي العرافي  طالبة دكتوراه
 الياس معمري  طالب دكتوراه 

 رونق زاغز  طالبة دكتوراه

شيماء منصوري   طالبة دكتوراه  

 عالء الدين فلياشي طالب دكتوراه 

 بوكعبارة ةليلي  طالبة دكتوراه
 رانية بن نجاعي  طالبة دكتوراه

 مروى جواد طالبة دكتوراه

: للمؤتمر أعضاء اللجنة العلمية  

للمؤتمر ميةيالتنظأعضاء اللجنة   
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 األساتذة الباحثون  
 طلبة الدكتوراه  
 .بمحاور موضوع المؤتمر  ينالمهتم مختلف الفاعلين والخبراء في المجال وكل 

 
 
 

 . ، باريس، فرنساسيسكومدير قسم اللوجستيات،  السيد صافي لزرق،  

 ، الجزائر. السيد نبيل فتح هللا، مدير عام للعمليات، نوميلوق  

 ، الجزائر. نوميلوقياسين عمور، مدير العمليات اللوجستية،  السيد 

 ميشالن، الجزائر العاصمة.  الخدمات اللوجستية، مسؤولة ، االسيدة فاطمة كوب 

 ، الجزائر. HECا.د/ فارس بوباكور أستاذ متخصص في اللوجستيك بالمدرسة العليا التجارية.  

 د. محند شيتي أستاذ متخصص في اللوجستيك بجامعة بجاية الجزائر.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الجهات المدعوة للمشاركة
 لمؤتمرا ف 

ف   لمؤتمراضيوف شر


