
 الجمهورية الجسائرية الديموقراطية الشعبية

 وزارة التعليم والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 المإتمر العلمً الدولً األول حول التسوٌق والتجارة الدولٌة

الخدمات اللوجستٌة وإدارة سلسلة االمداد   

)حضوري وافتراضً(    

 2022– 11 - 16الٌوم الثانً: األربعاء 

 الجلسة الرابعة              رئٌس الجــلسة : أ. د/ بوزاهر نسرٌن            المقرر: د/  ولٌد صٌفً  

0230- 
0240 

المنظمة المتعلمة2 كٌف واجهت توٌوتا إشكالٌة التورٌد فً الوقت 
 .11المناسب خالل أزمة كوفٌد 

د. لراري لٌلى، د. حمداوي وسٌلة 
 )قالمة(

0240- 
0250 

واقع وتحدٌات الخدمات اللوجستٌة المرتبطة بالتجارة االلكترونٌة من 

 فً الجزائر. (B2C)الشركة الى المستهلك 
د. خالد بن ساسً، د.  بشٌر كاوجة

 )جامعة ورقلة(

0250– 
1200 

Task-Technology fit for Logistics Process Effectiveness 
D/Naima BENKHIDER, D/ 
Sonia KHERBACHI (Bejaia) 

1200- 
1210 

اجراءات التخفٌف من اضطرابات سالسل االمداد العالمٌة اثناء جائحة 
 حالة الو.م. أ. 11-كوفٌد

أ.د جوامع اسماعٌن/   د. صلٌحة 
 جعفر،  )بسكرة(

1210- 
 د. بشاٌنٌة وفاء )الطارف( تطوٌر إدارة سلسلة اإلمداد فً شركة سٌفٌتال 1220

1220- 
1230 

Impact de la pandémie du Covid 19 sur le cycle d’ap-
provisionnements avec étude de cas dans une centrale 

électrique en Algérie. 

Doctorant. Joel ADLANI/ 
Walid DJAALALI,BOUDJEMA 
Mohammed laid (El-Oued) 

1230 - 
1240 

دور تكنولوجٌا المعلومات فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة فً الخدمات 
 اللوجستٌة دراسة عٌنة من المؤسسات االقتصادٌة فً والٌة سكٌكدة

د. عبد الواحد محمد جامعة )سكٌكدة(، 
د.راٌس عبد الحق، د بن شرٌف 

 كرٌمة )بسكرة(

1240 - 
1250 

دور نظم المعلومات فً تحقٌق إدارة متعاونة لسلسلة االمداد فً 
المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة2 دراسة تطبٌقٌة على مجموعة من 

 المؤسسات االقتصادٌة

د. درٌس نرٌمان، د. قرارٌة رٌمة
 )سطٌف(

1250-
 راحــــــــــــــة  قهوة 10240

10240 
 رقمنة القطاع اللوجستً فً الجزائر بٌن الواقع والمأمول 10250

أ.د  محمد السعٌد قدوري/ ط.د مهدي 
 شرقً، )غرداٌة(

10250
11200  

أثر تطبٌق الذكاء االصطناعً على اإلدارة اللوجستٌة دراسة حالة 

 للبٌع بالتجزئة. OCADOمجموعة 
د. بوحنٌك نور الهدى/  ط.د طلبة 

 ملٌكة، )تبسة(

11200
11210 

لوجستٌات إنتاج -تطبٌقات إنترنت األشٌاء فً الخدمات اللوجستٌة 
 -وتصدٌر التمور فً الجزائر

د. بوزاهر نسرٌن )بسكرة(، ط. د. 
 عبدلً سارة)مٌلة(

11210 
11220 

 2 2020قراءة فً تعدٌل مصطلحات التجارة الدولٌة "االنكوترمز"
 عنصر أساسً فً توزٌع المخاطر أثناء نقل البضائع

د.الكحاٌلً عمر/ د. مسلتً سفٌان 
 )تسمسٌلت(

11220 
11230 

دور اللوجستٌك وسلسلة االمداد فً تنشٌط المؤسسات الجزائرٌة 
 للتصدٌر نحو افرٌقٌا. 

 ط. د عبد الحمٌد حمشة )بسكرة(

11230 
11240 

دور تقنٌة سلسلة الكتل فً التغلب على تحدٌات سالسل االمداد2 دراسة 
 حالة وول مارت

د. قشاري ٌسمٌنة، ط. د. مغزي 
 لعرافً راضٌة)بسكرة(

11:40

 مناقشـــــــــــــــة 12:10

12:10 

 اإلختتام الرسمً للمإتمر)قــــــــــراءة التوصٌات( 12:20

 استــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحة غـــــــداء               12:20

 -الجزائر –مدٌر الجامعة بسكرة  أد. احمد بوطرفاٌة إتمرالرئٌس الشرفً للم

 عمٌد الكلٌة د. حنان جودي المشرف العام للمؤتمر

ٌسمٌنة قشاري د.. رئٌس المؤتمر  جامعة بسكرة 

 رئٌس قسم العلوم التجارٌة د. عبد الحق راٌس المنسق العام للمؤتر

 جامعة بسكرة د. فاروق براهٌمً رئٌس اللجنة العلمٌة

 جامعة بسكرة د. سعدٌة محبوب رئٌس اللجنة التنظٌمٌة



 2022– 11 - 15الٌوم األول: الثالثاء 

01h:00 

 الدكتورة ٌسمٌنة قشاري كلمة السٌدة رئٌس المإتمر

 الدكتور عبد الحق راٌس كلمة السٌد رئٌس قسم العلوم التجارٌة

 الدكتورة حنان جودي  كلمة السٌدة عمٌدة الكلٌة

 البروفٌسور أحمد بوطرفاٌة  كلمة السٌد مدٌر الجامعة

 اإلعالن عن االفتتاح الرسمً للمإتمر

 برنامج المداخالت الحضورٌة  

 الجلسة األولى           رئٌس الجــلسة :  أ. د/ روٌنة عبد السمٌع         المقرر: األستاذة ٌزغش كامٌلٌا  

10:15 - 10:00  
Les Enjeux de la Supply Chain pour l'économie 
Algèrienne                                                          

Prof/ Fares Bou-
bakour 

مدرسة الدراسات العلٌا 

القلٌعة -التجارٌة   

 10:15 - 10:30  
مساهمة إعتماد تخصص إدارة سلسلة التورٌد فً الرفع من 

 جودة مخرجات مإسسات التعلٌم العالٌؤ. 

أ.د/موسً عبد الناصر 

 )بسكرة(

10:30 - 10:45  

Les enjeux de la logistique et les perspectives 
de digitalisation du secteur de la logistique et 
de la gestion de la chaîne d'approvisionnement 
en Algérie 

 Fatmaالسٌدة: 
KOUBA  

Responsable 
Logistique, 

Michelin, Alger 

45 :10 - 11:00  
La Logistique Maritime et Portuaire et les 

Échange Internationaux: étude de cas l’Algérie 
Dr. MERZOUG 

Slimane(Bejaia) 

11:00 - 11:15  
L’impact des fenêtres d’accostage sur la perfor-

mance du port de Bejaia   

Doctorant. ADOU-
ANE Ziane, 

D.BENNACER 
Naseredine. 

(Bejaia) 

 مناقشـــــــــــــــة 12:00 - 11:15

 استراحـــــــــــــــــــــــة غداء 13:00 - 12:00

 الجلسة الثانٌة                      رئٌس الجــلسة :  أ. د/ بن براهٌم الغالً                      المقرر: أ.د/بن ضٌف عدنان  

13:50 

14:00 

اللوجستٌات العكسٌة كآلٌة لتفعٌل ممارسات اإلنتاج المستدام فً 

 المإسسة الصناعٌة.

د.ٌنون أمال / ط.د رشٌد بوخرص   

 )جٌجل(

14:00 

 14:10  

Development Factors of Supply Chain 4.0 : evi-
dence from structural analysis 

D/BENGHOUALA Mohamed Amine
(ENSSEA) ; D/BENAMIROUCHE 
Hichem (CREAD) 

14:10 

 14:20  األزمة الروسٌة األوكرانٌة وتؤثٌرها على قطاع اللوجستٌات الدولً 
د. عبد المالك مهري، د. فاطمة الزهراء 

 بن الصغٌر   ) تبسة(

14:20 

 14:30  

تؤثٌر أزمة جائحة كورونا والحرب الروسٌة األوكرانٌة على سلسلة 

 حلول( -االمداد ) أزمة 

أ.د سماعلً فوزي/    ط. د. جاهمً 

 مروان،  )قالمة(

14:30 

 14:40  تؤثٌر جائحة كورونا على سالسل االمداد الغذائٌة 
أ د. راٌس فضٌل، ط. د فتاح هاجر 

 )تبسة(

14:40 

 14:50  

الصراع الروسً األوكرانً وتداعٌاته على سالسل القٌمة الغذائٌة 

 -األسباب والنتائج-
 ط. د. هرٌات بثٌنة )بسكرة(

14:50  

15:20 
 مناقشـــــــــــــــة

15:20 

 15:40  
 استـراحـــــــــــــــــــــــــــة قهوة

 الجلسة الثالثة              رئٌس الجــلسة : د/  براهٌمً فاروق             المقرر: د/جوامع لبٌبة

15:40 

 واقع استخدام تقنٌة سلسلة الكتل فً إدارة سالسل االمداد العالمٌة 15:50
أ.د. سعداوي موسى/  ط. د. قاسً 

 سالم، .     )المدٌة(

15:50 

16:00 

دراسة تحلٌلة  -اإلدارة اللوجستٌة كمدخل لتحسٌن جودة الخدمات 

 -فرع البٌض –الراء عٌنة من موظفً مإسسة سونلغاز 

د. سهام موفق )البٌض( ، أ.د. نعٌمة 

 زعرور )بسكرة(

16:00 

 16:10  

التوجه نحو الموانئ الذكٌة لتحسٌن كفاءة الخدمات اللوجستٌة 

 عرض نماذج من الموانئ الدولٌة.
 نزالً سامٌة، عمروش شرٌف.  )البلٌدة( 

16:10 

16:20 

على المإسسة االقتصادٌة الجزائرٌة من خالل  11تؤثٌر كوفٌد 

 مخاطر سلسلة االمداد: دراسة حالة المإسسة الوطنٌة للنسٌج

أ. د. كبوط عبد الرزاق، ط. د.غربً 

 ( 1سهام.     )باتنة 

16:20 

 16:30  

Place et rôle des intervenant dans la réduction des 
coûts de la chaine de transport et du passage por-

tuaire des marchandises. Cas du port de Bejaia 

PROF/ AIT BESSAI Abdennour ; 
D/BELKHIRI Aimad Edine.( Be-
jaia) 

16:30 

 16:40  

performance logistique et development des expor-
tations hors hydrocarbures : cas port de Djen Djen- 

Doctorant/ FELTANE Bilal ( Be-
jaia) 

16:40 

17:10 
 مناقشـــــــــــــــة


