
الوطني الملتقى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التسٌٌر  وعلوم والتجارٌة االقتصادٌة العلوم كلٌة
 (دراسة حالة البوٌرة )مخبر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة 

 :مع بالتعاون

 PRFU الجامعً التكوٌن بحث مشروع فرقة

 على والتأثٌر التنافسً التفوق تحقٌق فً ودوره الجزائر فً االلكترونً التسوٌق واقع                "

 "الجزائري المستهلك اتجاهات 

  PRFU الجامعً التكوٌن بحث مشروع فرقة
 المستهلك لدى الوطنٌة المنتجات على الطلب تفعٌل فً التسوٌقً االبتكار دور"

 " الجزائري

 : وول  ألاول الوطني امللتقى ثنظم

لية الاقتصادل املؤسساتل ثنافسيةل لرفعكآلية ل      التسويق  الالكترألاني  ا
ل

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 :للملتقى الشرفً الرئٌس
رئٌس )حٌاهم عمار / د.أ 

 الجامعة

وقنونً   /د :الملتقى رئٌسة
 باٌة

 :التنظٌمٌة اللجنة رئٌسة
 طحطاح احمد /د

 عالم /د :العام المشرف

 )الكلٌة عمٌد(عثمان 

 :العلمٌة اللجنة رئٌس
 عاشور حٌدوشً /د

  للملتقى االعالمً المتحدث
 عزالدٌن وادي /د

 المشرفٌن على الملتقى



 إشكالية الملتقى 

 المنافسة وبسبب ،والمعلوماتٌة التكنولوجٌا عالم فً الكبٌر التطور ظل فً
 فً الحدٌثة التقنٌات ومواكبة الفرص، القتناص وسعٌها المؤسسات بٌن الحادة
 الذي  اإللكترونً التسوٌق  إلى االقتصادٌة المؤسسات اتجهت أعمالها، مجال
 والخدمات السلع وجعل الدولً، إلى المحلً من السوق نطاق توسٌع على ٌعمل

 بٌن االختٌار فرصة منحهم مع المستهلكٌن، من ممكن عدد ألكبر متاحة
 الذهنٌة الصورة تحسٌن على ٌعمل انه كما والمتنوعة، المتعددة المنتجات

 البٌعٌة المقترحات تغٌٌر أو المنتجات إضافة عملٌة وتسرٌع للمؤسسات،
 سبق مما وانطالقا زبائنها، وبٌن بٌنها االتصال وسائل تطوٌر فً وٌساهم

 بكافة االلكترونً التسوٌق من االستفادة إلى االقتصادٌة المؤسسات تسعى
 التنافسً التفوق وتحقٌق السوقٌة حصتها وتوسٌع منتجاتها لتطوٌر عناصره

 .فٌه تنشط الذي السوق فً
 :التالٌة اإلشكالٌة لطرح ٌقودنا ما وهذا

 

 االقتصادٌة؟ المؤسسات تنافسٌة من الرفع فً االلكترونً التسوٌق ٌساهم كٌف



• 
 

 أهداف

 الملتقى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الملتقىأهداف من
 
 
 
 

 بذل  ضزورة إني انًجال هذا في انفاعهين تىعية -

 وسائم  استخذاو نذعى اننىعية انًجهىدات ين انًزيذ

 انًؤسسات  أنىاع  يختهف  في  االنكتزوني انتسىيق

 .االقتصادية

 االنكتزوني انتسىيق نتطىر انتقنية انعىائق يىاجهة -
 انجزائز في

 فً االلكترونً التسوٌق استخدام أهمٌة إبراز -
 للمؤسسات والدولٌة المحلٌة المنافسة مواجهة

 .االقتصادٌة
 مجال فً المتطورة الدول تجارب من االستفادة  -

 .االلكترونً التسوٌق



.  
 

  محاور الملتقى
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 الملتقى إشكالٌة معالجة ستتم

 ترتبط محاور متعددة خالل من

 الموضوع مع مباشرة بصورة

 أساسٌا بعدا منها وٌعالج كل

 تم حٌث الملتقً، هذا أبعاد من

 إلى التظاهرة هذه تقسٌم

 التالٌة المحاور

 األول              المحور

 التنافس والتفوق االلكترونً للتسوٌق المفاهٌمً          اإلطار01

 الثانً              المحور

 االقتصادٌة المؤسسات فً االلكترونً التسوٌق          تطبٌقات02

 الثالث              المحور

 بالجزائر الكترونٌة ومؤسسات لمشارٌع          نماذج03



 الرابع               المحور

 .الجزائري القانون ظل فً االلكترونً           التسوٌق04

 الخامس               المحور

 .الجزائر فً االلكترونً التسوٌق لتطور التقنٌة العوائق          05

 السادس                المحور

 .العربٌة والعالمٌة الدول فً االلكترونً بالتسوٌق االهتمام مجاالت          06

 السابع                  المحور

 .الجزائري االلكترونً المستهلك سلوك             07

 الثامن                 المحور

 .االلكترونً التسوٌقً االبتكار            08

 التاسع                 المحور

 التسوٌق مجال فً ناجحة دولٌة تجارب عرض            09
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 بخصوص ومالحظات شروط
 : للملتقى المقدمة البحوث

 التالٌة المواعٌد تسجٌل المهتمٌن من الرجاء
 واستمارة بملخص مرفقة كاملة المداخالت الستالم أجل آخر

 2021 /07/03هو  المشاركة
 أقصاه أجل فً المقبولة المداخالت أصحاب ٌعلم

22/03/2021 
 

 
 البحثٌة الورقة فً المشاركٌن عدد ٌتجاوز ال أن -

 .اثنٌن متدخلٌن الواحدة
 أي فً قبل من وقدم سبق قد البحث ٌكون ال أن -
 .علمً ملتقى
 .الملتقى محاور ضمن البحث ٌكون أن -
 البحوث فً العلمً البحث وقواعد أسس مراعاة -

 الملتقى لهذا المقدمة

 :التالً الموقع فً الكاملة المداخالت ترسل -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة البويرة فراح رشيد/ د.ا

البويرةجامعة  بوداود حميدة/ د  

 جامعة البويرة حميدي عبد الرزاق. د
 جامعة البويرة بلقاسم رابح. د

 جامعة البويرة راقي دراجي. د

 جامعة البويرة قرينات إسماعيل. د

 جامعة البويرة قاسيمي أسيا. د
 جامعة البويرة لعمري الحاج. د

ادرارجامعة  عياد ليلى/ د  

 جامعة المسيلة مير احمد. د

 جامعة سعيدة عبدلي لطيفة. د

 01جامعة باتنة  وسيلة واعر. د

 اللجنة العلمية



 
 

 جامعة البويرة بلمهدي نبيلة. د

 جامعة البويرة مصباح بلقاسم. د

 جامعة البويرة عبد الكريم نادية
 جامعة البويرة بلقرون راضية

 جامعة البويرة ريحاني امال

 جامعة بجاية عرايبية محمد كريم

 جامعة البويرة ذياب محمد
 جامعة البويرة عاشور عبد الحكيم

 جامعة ادرار طهيري اسيا 

 جامعة تلمسان خالصي عبد االله

التنظيميةاللجنة   


