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استخدام� إضافة�إ��ان�التحوالت�ال����ش�د�ا�العالم����مختلف�املجاالت�وخاصة�م��ا�أنظمة��سي���املؤسسات،�           

انفتاح�املؤسسات��فأصبحمختلف�املؤسسات��قتصادية،�التكنولوجيا����ش���القطاعات�مما�أدى�ا���اشتداد�التنافس�ب�ن�

  .م��ةع���العالم�ا��ار���وممارسة��عمال�الدولية�ضرورة��ا��زائر�ة�قتصادية�

الدولة�العتماد�ا��ش�ل�كب���ع���عائدات�تصدير�املحروقات�كمورد�أسا����مل��انية��وضعية�مالية�صعبة�ع�ش�ا��زائر� و�ما�أن       

    .من�خالل�مؤسسات�اقتصادية�قادرة�ع���الولوج�ا����سواق�العاملية�إال تجاوز��ذه�الوضعية�الصعبة��يمكن ال لذا

وتب����وا��ميع��س���إلرضائھ�سيد�السوق أصبح�ل�ي�يتم�التصدير�خارج�قطاع�املحروقات�البد�من���تمام�بالعميل�الذي�و      

،�معتمدة����ذلك�ز�ادة�حص��ا�السوقية�والعمل�ع���ومواج�ة�منافس��امن�أجل�التكيف�مع�ال��ديدات�اس��اتيجيات�تنافسية�

  .مستقبلية�للمؤسسة�وضوح�رؤ�ةمع��ستمرار����البحث�عن�التحس�ن�ألداء�املؤسسة���دف�ا���ع���نظام�اداري�محكم�

ذا�فإننا�نضطر�إ���أن�نق����وقتا�حيث�أن�إدارة�ا��ودة��عت���بمثابة�ال��ام�شامل�نحو�أداء��عمال��ش�ل���يح،�ول�ي�يتم��      

 .أقل���عل��شياء�تؤدى��ش�ل���يح�من�أول�مرة��عد�أن��انت�تؤدى��ش�ل�خاطئ

فا��ودة�بمعنا�ا�العام����إنتاج�سلعة�أو�تقديم�خدمة�بمستوى�عال�من�ا��ودة�املتم��ة،�تكون�قادرة�من�خالل�ا�ع���الوفاء�

مع�توقعا��م،�وتحقيق�الرضا�والسعادة�لد��م،�و�تم�ذلك�من�خالل�مقاي�س��باحتياجات�ورغبات�عمال��ا�بالش�ل�الذي�يتفق

  .موضوعة�سلفا�إلنتاج�السلعة�أو�تقديم�ا��دمة،�وإيجاد�صفة�التم���ف��ما

مرتبط�بجودة�عمليا��ا،�ف�و�الطر�ق��مثل�الذي�يؤدي�إ���تحقق�الر�ح�وال�سو�ق��قتصادية�أصبح�نجاح�املؤسسة�لقد�

كما�ي�تج�من�تحقيق�قيمة�مضافة��املرفوضة،،�والر�ح�ي�تج�عن�تخفيض��سبة�الضياع�وتقليل�عدد�الوحدات�النا���للبضا�ع

� �نفس�ا�ال��ائية،للمنتوجات ��سوق �ا��ودة �ذات �املنتوجات �أن �من �في�تج �النا�� �ال�سو�ق �الرضا�. أما �تحقق �ا��ودة �أن كما

و�التا���يجب�ا��ار����نتاجية�و�عزز�من�صورة�املؤسسة����السوق والشعور�بالفخر�لدى�جميع��فراد�املشارك�ن����العملية�� 

  . إيجاد�الطرق�الكفيلة�إلل�ام�العامل�ن�وتحف���م�ألداء�أعمال�م��ش�ل�يفوق�التوقعات

�� �عت�� �نظام �الشاملة �ا��ودة �إدارة ��يزو �تأ�يل �بال�سبة�وعملية �قوي �تناف��� �مركز �لتحقيق ��امة �وسيلة بمثابة

مدخال�اس��اتيجيا�إلنتاج�أفضل�املنتجات�أو�ا��دمات�املمكنة�وذلك�من�خالل��بت�ار��املعاصرة،�لكو��ا صادية�قتللمؤسسات�

  املستمر،

� �اعتبار�كما �يمكن �تحس�ن�� �تأ�يلعملية �نحو �للتوجھ �وتحف����فراد �ا��ودة ��شر�ثقافة ��� ��ساعد �كمواصفة يزو

ع���تحس�ن�تنافسية�املؤسسة�����سواق�املحلية�والدولية،� �ساعد�يزو�ا��صول�ع���ش�ادة�املواصفات� أنالعمليات،�كما�

ف�و�قاعدة�انطالق�نحو�بناء�نظام�مت�امل�إلدارة�ا��ودة�الشاملة،�كما�يتطلب�تطبيق�نظام�إدارة�ا��ودة�الشاملة�ال��ك���ع��� لذا

  :ليھ�تكمن�إش�الية�امللتقى����ال�ساؤل�التا��،�وعاملؤسسةاحتياجات�ورغبات�الز�ائن�مع�العمل�ا��ما���بروح�الفر�ق�داخل�

  

 

  

  
 
  
 
  
  

 الملتقى إشكالیة - 1

  درات دةز  وا و دة اإدارة ا م  
 ات اد اا؟ 



 3

 
 
  

 

���مختلف�القطاعات�نحو�التصدير�املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة��ا���إظ�ار�ضرورة���تمام�بتوجھ�ى��دف�امللتق -1

من�التبعية�ل�ذا�تصدير�املحروقات�ومن�ثمة�ا��روج�ملصدر�الوحيد�مصادر�اخري�لل��وة�بدل�اوإيجاد��نتاجية�وا��دمية�

 .القطاع

إبراز�أ�مية�العمل�بنظام�إدارة�ا��ودة�الشاملة�ومختلف�عمليات�تأ�يل��يزو����املؤسسات��قتصادية�ومسا�م��ا���� -2

 . الوصول�ا����سواق�ا��ارجية�وز�ادة�الصادرات

لف�التجارب�و�ستماع�ا����راء�ي�يح�امللتقى�الفرصة�لألساتذة�واملختص�ن����مجال��عمال�لتبادل��ف�ار�ونقل�مخت -3

املتعددة�من�خالل�محاور�امللتقى�ومن�ثمة�الوصول�ا���أرضية�موحدة����كيفية�العمل�من�اجل�تحس�ن��داء�وإقناع�

 .  املس��لك�ا��ار���بمنتوجات�وخدمات�املؤسسة��قتصادية�ا��زائر�ة

  

  

  
  محاور الملتقى 

  
  

  .�يزو  وعمليات�تأ�يلنظام�إدارة�ا��ودة�الشاملة�لي�الفكري�والنظر ��طار �:�ول ملحور�ا

  متطلبات�عمليات�تأ�يل��يزو�و�ناء�نظام�إدارة�ا��ودة�الشاملة����املؤسسات�:املحور�الثا�ي

  .�قتصادية�ا��زائر�ة�

�سي��ي����املجال�اليثة�د�لتب����نظمة��دار�ة�ا�مقومات�املؤسسات��قتصادية�ا��زائر�ة�: املحور�الثالث

   .�اوالتفاعل�مع

التغي��ات�الالزمة�لتحس�ن�أداء�املؤسسات� إلحداث أ�مية�تكو�ن�وتدر�ب�املورد�ال�شري  :املحور�الرا�ع

  .ا��زائر�ة �قتصادية

 ا��ودة�وتأ�يل��يزو����املؤسسات�أنظمة التجارب�الوطنية�والدولية����مجال�دعم :املحور�ا��امس

   .�قتصادية

  

  

  

  
 

 ت�املحلية�ذات�العالقة؛�دارا -

 والبحث�ن�و�ساتذة���اديمي�ن؛ا����اء� -

 امل�ن�ن����املؤسسات��قتصادية؛ -

  .طلبة�الدراسات�العليا -

  

 

  

  

  قىالملتاھداف  - 2
 

  الملتقىمحاور  - 3
 

 من الملتقى   المستھدفون - 4
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   .)ISBN(ترقيم��ذو  )Proceeding(س�تم��شر�مداخالت�امللتقى����كتاب�امللتقى�املحكم� -

  :التالية���املجالت�ر�ا�م�املداخالت�ت�ش -

 وم��دارة�و�قتصادمجلة�افاق�عل -1

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 

 )C صنف(   التجار�ةمجلة�العلوم��قتصادية�وال�سي���والعلوم� -2

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324  

  

  
  
  
  

  املتعارف�عليھ����البحوث�العلمية؛يجب�التقيد�باملن���العلمي� -

 ون�البحث�م�شورا�او�تمت�املشاركة�بھ����أي�فعالية�أخرى؛��يك -

 تحرر�املداخالت�باللغة�العر�ية،�الفر�سية�و�نجل��ية؛ -

 تقبل�املداخالت�الفردية�والثنائية�فقط؛ -

 :املداخلة�وفق�القالب�الذي�يمكن�تحميلھ�من�الرابط�التاليةتحرر� -

https://drive.google.com/file/d/1xmzyl6E_efLL_VVEFqbEEViSx152ypnE/view?usp=sharing 

 صفحة؛�20صفحات�وال�تتجاوز��10ال�تقل�املداخلة�عن�يجب�ان� -

ع���ان�ال�تخرج�عن�محاور� )دراسة�ا��الة(الدراسة�التطبيقية�ال����شمل�لمدخالت�ل�عطى��ولو�ة� -

 امللتقى؛

وال�يرد�ع��� �عتباراملداخالت�ال���ال�تح��م�شروط�ال�شر�الش�لية�واملن��ية�والعلمية�ال�تؤخذ��ع�ن� -

 أ��ا��ا؛

 م�قواعد�واخالقيات�البحث�العلمي؛يتحمل�الباحث�تبعات�عدم�اح��ا -

  :تا��للملتقى�النص�ال�امل�للمداخلة�ا���ال��يد��لك��و�ي�الرسل�ي -

Conference.iso2021@gmail.com 
  

  
  اجال االستالم والتأكید

  

  18/03/2021اخر�اجل�الستالم�املداخالت��املة�يوم�  

 04/04/2021خر�اجل�لتأكيد�قبول�املداخلة�يوم�ا�   

 15/04/2020تار�خ�ا�عقاد�امللتقى�عن��عد�يوم�    

 الملتقى مداخالتنشر  - 5
 

 المشاركة    شروط - 6
 

 والتأكید    االستالماجال  - 7
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  تكالیف اإلقامة واالطعام

  
  

اليف�السفر�و�قامة�وما�يرافق�ا�من�مصار�ف�أخرى�للمشارك�ن�ال�تتحمل�ا���ات�املنظمة�ت�

   علمية����امللتقى�بأبحاث

  
  
  
  
  

  مؤسسة��نتماء�  اللقب�و�سم�  مؤسسة��نتماء�  اللقب�و�سم�

  املسيلةجامعة� یحیاوي عمر: الدكتور   املسيلةجامعة� بلعجوز حسین: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  لعجال العمریة: الدكتور   املسيلةجامعة� بوقرة رابح: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  غفصي توفیق: الدكتور   املسيلةجامعة�  عزي لخضر: البروفیسور

  جامعة�املسيلة میر احمد: الدكتور  جامعة�املسيلة  خبابة عبد هللا: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  بن البار موسى: الدكتور  جامعة�املسيلة  قاسمي السعید: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  فراحتیة العید: الدكتور  جامعة�املسيلة  نویبات عبد القادر: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  بوعبد هللا صالح: الدكتور جامعة�املسيلة  فرحات عباس: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  بركاتي حسین: الدكتور جامعة�املسيلة  سنوسي علي: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  لقواق عبد الرزاق: الدكتور جامعة�املسيلة  بلعباس رابح: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  عبد الرؤوف عزالدین: الدكتور جامعة�املسيلة  ي زھیرعمار: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  بعیطیش شعبان: الدكتور جامعة�املسيلة  برحومة عبد الحمید: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  بیصار عبد المطلب: الدكتور سيلةجامعة�امل  سعودي بلقاسم: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  تمار توفیق: الدكتور جامعة�املسيلة  قاسمي كمال: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  بلواضح الجیالني: الدكتور جامعة�املسيلة  شریف مراد: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  میمون الطاھر: الدكتور جامعة�املسيلة  ولھي بوعالم: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  غالب فاتح: الدكتور جامعة�املسيلة  سعیدي یحي: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  حوحو مصطفى : الدكتور جامعة�املسيلة  شریط صالح الدین: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  زاوش رضا: الدكتور جامعة�املسيلة  بن واضح الھاشمي: البروفیسور

  جامعة�املسيلة  رحماني سناء: الدكتور  جامعة�املسيلة عبد الرزاقبراھیمي : الدكتور

  جامعة�املسيلة  قروش عیسى: الدكتور   املسيلةجامعة�  سالم الیاس: الدكتور

  جامعة�املسيلة  سلیماني محمد: الدكتور املسيلةجامعة�  خرخاش سامیة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  حریزي فاروق: الدكتور املسيلةجامعة�  عمیش سمیرة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  نوي نور الدین: الدكتور املسيلةجامعة�  سعودي نجوى: الدكتور

  جامعة�املسيلة  نوي نبیلة: الدكتور املسيلةجامعة�  بدار عاشور: الدكتور

  جامعة�املسيلة  عسلي نور الدین: الدكتور املسيلةجامعة�  القري عبد الرحمان: الدكتور

  جامعة�املسيلة  قرواط یونس: الدكتور املسيلةجامعة�  جعیجع نبیلة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  شنبـي صوریة: الدكتور املسيلةجامعة�  ختیم محمد العید: الدكتور

  جامعة�املسيلة  نقموش عادل: الدكتور املسيلةجامعة�  قرید مصطفى: الدكتور

  عة�املسيلةجام  ھبال عبد النور: الدكتور املسيلةجامعة�  بدروني عیسى: الدكتور

  جامعة�املسيلة  لعشاش عبد الحلیم: الدكتور املسيلةجامعة�  شریط حسین االمین: الدكتور

  واإلقامة النقلتكالیف  - 8
 

 العلمیة  اللجنة أعضاء - 9
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  جامعة�املسيلة  عمرون بوجمعة: الدكتور املسيلةجامعة�  بوبعایة حسان: الدكتور

  جامعة�املسيلة  جباري عبد الوھاب: الدكتور املسيلةجامعة�  مصطفاوي الطیب: الدكتور

  جامعة�املسيلة  بوریش مھني: الدكتور املسيلةجامعة�  لي احمدخلی: الدكتور

  جامعة�املسيلة لعراف فایزة: الدكتور املسيلةجامعة�  مخوخ رزیقة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  عریوة محاد : الدكتور املسيلةجامعة�  بن اعمارة نصر الدین: الدكتور

  جامعة�املسيلة  ي محمد العربيغز: الدكتور املسيلةجامعة�  ھبال عبد المالك: الدكتور

  جامعة�املسيلة  بوتیارة عنتر: الدكتور املسيلةجامعة�  دیلمي فتیحة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  حجار مبروكة: الدكتور املسيلةجامعة�  میمون نبیلة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  عمران عبد الحكیم: الدكتور املسيلةجامعة� عماري زھیر: الدكتور

  جامعة�املسيلة  بن وارث حجیلة: الدكتور املسيلةجامعة�  جاب هللا مصطفى: الدكتور

  جامعة�املسيلة  زروخي صباح: الدكتور املسيلةجامعة�  زغبة طالل: الدكتور

  جامعة�املسيلة  محمودي ملیك: الدكتور املسيلةجامعة�  لقلیطي االخضر: الدكتور

  جامعة�املسيلة  صطفىقمان م: الدكتور املسيلةجامعة�  حجاب عیسى: الدكتور

  جامعة�املسيلة  طویرات رابح: الدكتور املسيلةجامعة�  طیبي حمزة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  سعدي ھند: الدكتور املسيلةجامعة�  بنابي فتیحة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  سبتي اسماعیل: الدكتور املسيلةجامعة�  عجالن العیاشي: الدكتور

  جامعة�املسيلة  بیصار عبد الحكیم: الدكتور املسيلة جامعة  ھادف حیزیة: الدكتور

  جامعة�املسيلة  عریوة رشید: الدكتور املسيلةجامعة�  اوصیف لخضر: الدكتور

 املسيلةجامعة�  غربي حمزة: الدكتور املسيلةجامعة�  بن محاد سمیر: الدكتور

 لةاملسيجامعة�  واضح فواز: الدكتور املسيلةجامعة�  بن دقفل كمال : الدكتور

 املسيلةجامعة�  بوخرص عبد الحفیظ: الدكتور املسيلةجامعة�  كزار رمضان: الدكتور

 املسيلةجامعة�  بن البار أمحمد: الدكتور املسيلةجامعة�  زواق الحواس: الدكتور

 املسيلةجامعة�  غانم ھاجرة: الدكتور املسيلةجامعة�  بن یوسف نوة: الدكتور

 املسيلةجامعة�  قدوري نور الدین: الدكتور سيلةاملجامعة�  نذیر عبد الرزاق: الدكتور

 املسيلةجامعة�  بن لخضر السعید: الدكتور املسيلةجامعة�  سعودي عبد الصمد: الدكتور

    املسيلةجامعة�  زیتوني كمال: الدكتور

  
  
  
  

  
   االنتماء مؤسسة   الصفة   واالسم اللقب

 املسيلةجامعة�  رئ�سا  رواز���محمد: الدكتور 

 املسيلةجامعة�  عضوا  �بال�عبد�املالك�:الدكتور 

 املسيلةجامعة� عضوا  بو�عاية�حسان: الدكتور 

 املسيلةجامعة� عضوا  �بال�عبد�النور : الدكتور 

 املسيلةجامعة� عضوا  حوحو�مصطفى: الدكتور 

 املسيلةجامعة� عضوا  نجا���مليكة: الدكتورة

 املسيلةجامعة� عضوا  لعراف�زا�ية: الدكتورة

  إسالم�محمد�نجيببخ���: امل�ندس

  ���والشب�اتمسؤول�املوقع��لك��و�ي�و�عالم��

 املسيلةجامعة�  عضوا
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