
 

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  التسییر وعلوم والتجاریة كلیة العلوم االقتصادیة

 وعلوم التسییرمخبر العلوم االقتصادیة 
   
 

تطویر المؤسسات المالیة  : استراتیجیاتبحث فرقة
  اإلسالمیة 

  -عن الجزائردراسة استشرافیة  –

  حـــــــول: الندوة الوطنیة األولى ظمتن

  

  

  
  

  : د/ عبد الحق رایسدوةـــــــــــــــــــــرئیس الن

  عدنانمحمد ضیف بن د/ :اللجنة العلمیةرئیس 

  غضبان حسام الدین: د/ دوةــــــــــــــــــــالن منسق

  

زاید االهتمام تي التواألنشطة الوظائف التسویق من بین  یعتبر: تقدیم
 ما أفرزتهو زیادة حدة العولمة  وتطبیقیا منذأكادیمیا  الحدیث عنهاو بها 

حیث أضحى لزاما على هذه  بأنواعها،من آثار على المؤسسات 
الزبائن من جهة، األخیرة البحث عن أفضل الممارسات لكسب 

  .أخرىوتحقیق المزایا التنافسیة من جهة  وتحسین األداء

التسویق لم یعد مقتصرا على المجاالت االقتصادیة التقلیدیة ونعني و 
بها القطاع اإلنتاجي والصناعي بل امتدت ممارساته إلى نوع آخر 
من القطاعات كالخدمات المصرفیة، السیاحیة، الطبیة، االجتماعیة، 

، إال أن الهدف مشترك أال وهو الریاضیة وحتى السیاسیة... وغیرهم
  یعتبر نقطة البدایة والنهایة في محور العملیة التسویقیة.الزبون الذي 

ل من البحث عن أفضامتداد التسویق للقطاعات السالفة الذكر جعل و 
عجل  وهو مااألساسیة لدى المهتمین،  القضیة هو الممارسات الفعالة

بطرح فكرة هذه الندوة التي تسعى إلى الكشف على مختلف ممارسات 
  مؤسسات المال واألعمال.وظیفة التسویق في 

  :األهداف منهاجملة من تحقیق ل الندوة تسعى: الندوة هدافأ

ق في للتسوی توضیح وتسطیر اإلطار النظري والمفاهیمي -
، المصارف، والقطاعات المختلفة(السیاحةالمجاالت 

 الصناعة، الصحة...).
ن الباحثی والخبرات بین المختلفة تبادل وجهات النظر -

في مجال التسویق،  رسینالمتم والمهنیین األكادیمیین
 .تجاربهممن  الستفادةوا

ل قب المتبناة منو الناجحة  دراسة أهم التجارب المیدانیة -
 .أنشطتها على اختالفالمؤسسات 

التعرف على مختلف الممارسات الحدیثة للتسویق خاصة  -
 .في مؤسسات المال واألعمال المیدانیة منها

ه ار العلمي واالكادیمي لطلبة الدكتو  تدعیم وتعزیز الجانب -
 .والتسویق المصرفي التسویق تخصصوخاصة في 

ي ف التعریف بالتطورات الحدیثة في مجال التسویق -
 .مؤسسات المال واألعمال

  :الندوةمحاور 

 اعأنو للتسویق:والمفاهیمي  يطار النظر المحور األول/ اإل
 ة...التسویقیتسویق، نظام المعلومات بحوث ال التسویق،

 التسویق في منظمات االعمال:ممارسات المحور الثاني/ 
الصحیة،  ،یةة، التجار یة، الصناعیالسیاحالمنظمات 
 الجمعیات...

التسویق في المؤسسات ممارسات المحور الثالث/ 
البنوك التجاریة المحلیة، البنوك  المالیة والمصرفیة:

األجنبیة، البنوك اإلسالمیة، البنوك المختلطة، مؤسسات 
 التأمین.

  أهم التجارب الوطنیة والدولیة في مجال المحور الرابع/       
  .التسویق المصرفي والسیاحي

جملة من  التقاءمنبر  الندوةعتبر ت :المعنیة بالندوةألطراف ا
والمهنیین وكذا الطلبة ولعل أهم األطراف الفاعلة والتي األكادیمیین 

، منه ادةواالستفمنح اإلضافة له  الندوة الوطنیةمشاركتها في  أنمن ش
  :همو 

مجاالت التسویق  وباحثین فيمن اساتذة  األكادیمیون -
رف، المالیة، المصا(االقتصاد، التسییر،  بمختلف مجاالته
 )...، وغیرهموالتراثالتهیئة الحضریة 

، إشهاروكاالت ، مسیرین، مندوبي مبیعاتالمهنیین من  -
 ...موظفي البنوك ومؤسسات التأمین سیاحیة،وكاالت 

 م.تخصصاته وعلى اختالفطلبة الدكتوراه بصفة عامة  -

  22/02/2018یوم:
  بهاللي الصید بقاعة المناقشات بمجمع المخابر

  



 
  أعضاء اللجنة العلمیة:رابعا/ 

  جامعة بسكرة      أ.د/ عیسى خلیفي 

  جامعة بسكرة      .د/ موسى رحماني أ

  جامعة بسكرة      .د/ خوني رابح أ

  جامعة بسكرة    د/ عبد الوهاب بن بریكة   أ.

  جامعة بسكرة         غالم عبد اهللا.د/ أ

  جامعة بسكرة      .د/ مرغاد لخضر  أ

  جامعة بسكرة      .د/ حدة رایس    أ

  جامعة بسكرة      .د/ رقیة حساني  أ

  جامعة بسكرة      رایس مبروك    د/ 

  جامعة قالمة      د/ بوقموم محمد 

  جامعة الشلف      د/ فاتح مجاهدي  

  جامعة بسكرةشرون رقیة                            د/

  جامعة بسكرة    د/ عبد السمیع روینة 

  جامعة بسكرة    د/ محمد رشدي سلطاني 

  جامعة باتنة    د/ أشرف سلیمان الصوفي  

  جامعة بسكرة    براهیم  اد/ الغالي بن 

  بسكرة جامعة                 د/ محمد قریشي

  جامعة بسكرة       د/ جوامع یاسین   

  جامعة بسكرة    د/ فاروق براهیمي   

  جامعة بسكرة      د/ فیروز قطاف  

  جامعة بسكرة      د/ فرید بن عبید  

  سكیكدةجامعة        شرون عز الدیند/ 

  جامعة بسكرة    د/ عبد الحلیم سعیدي   

  جامعة بسكرة      د/ بوعبداهللا علي  

  جامعة بسكرة       جالب محمد د/ 

  جامعة بسكرة        حالم خانأد/ 

  جامعة بسكرة      د/ غقال إلیاس    

  جامعة بسكرة    د/ بن عیسى لیلى   

  جامعة بسكرة      د/ رحال سالف    

  جامعة بسكرة      د/ برني لطیفة    

  جامعة بسكرة      د/ محبوب سعدیة  

  جامعة بسكرة      د/ تومي ابراهیم  

  بسكرةجامعة       أ/ قشوط إلیاس  

  جامعة بسكرة      أ/ محمدي رشید  

  أعضاء اللجنة التنظیمیة:

  أ/ قطاف عقبة        محمد علي / بلحسنأ     ،محمد ناصر أ/ خان

  أ/ دبابش محمد نجیب.          یزغشكامیلیا أ/  

 فبن شری ،سفیان فالح ،خلوط جهاد ،سارة زاغز طلبة الدكتوراه:
یلة، بوذن جمبیاضي صفاء،  نورهان،قرون ، سارة بوضیاف، كریمة

  ثرو مرابط ك جرفي زكریاء،صحراوي تاج الدین،  ،فراح لیلى
  

  :كةشروط المشار 
داثة، وأن تكون لم والح البحوث المرسلة باألصالة اتسام -

یجب أن تتقید بالشروط العامة للبحث تنشر من قبل و 
 العلمي.

 : العربیة، الفرنسیة واإلنجلیزیة.لغة المشاركة -
بالنسبة  14 بحجم simplified Arabicیستخدم الخط  -

بحجم  Times New Romanللبحوث باللغة العربیة، و 
 بالنسبة للبحوث باللغة األجنبیة. 12

یجب أن تحتوي الصفحة األولى على المعلومات كاملة:  -
اإلیمیل والجامعة و الرتبة، التخصص واللقب و  االسم

 .الهاتفو 
 اءباستثنتلقى العروض من قبل األساتذة األعلى درجة،  -

 .طلبة الدكتوراه الذین لدیهم الحق في اإللقاء
ال یتحمل المخبر نفقات اإلقامة، لكن یمكن تسهیل   -

 عملیة الحجز مع فنادق مناسبة.
 تواریخ مهمة:

  آخر أجل الستقبال المداخالت:  -
  2018 فیفري  10      

  المقبولة:الرد على المداخالت  -
 2018 فیفري 16في أجل أقصاه

 الحضور:تأكید المشاركة و  -
  2018فیفري  19في 

 ترسل المداخالت على اإلیمیل التالي: -
rsecolloque@outlook.fr 

  ألي استفسارات الرجاء االتصال على الرقم: -
0663398981  




