
 



 

 

 

 

يعيش عالم اليوم ثورة من التطور في تكنولوجيا املعلومات واالتصال، هذه األخيرة كانت السبب الرئيس ي في ظهور 

في  من املؤسسات الكبرى مصطلح" التسويق االلكتروني" الذي يعتبر من املفاهيم التسويقية الحديثة، حيث نجد العديد 

 تقليص الفجوة الزمانية واملكانية للتسويق التقليدي.  بهدف تبني هذا املفهوماتجهت نحو العالم 

، ومن هذه امليزات من أكثر املجاالت نموا في العالممجموعة من امليزات التي تجعله باإللكتروني التسويق  يتصف 

وجمهور عمالئها التي تخلق وتنمي التفاعل بين املؤسسات  االلكترونية والتقنيات األساليبمن متكاملة جموعة مل امتالكه

األسواق  حول  الدراسات واألبحاث بمجموعة منيدعم ذلك قيام هذه املؤسسات  أكبر عدد منهم، ومالوصول إلى وبالتالي ا

التي تحقق  ةلالزمتحديد االستراتيجيات والتكتيكات اوبهذا تستطيع  وخصائصهم، ورغباتهموالعمالء ملعرفة احتياجاتهم 

 ة.تسويقيها الهدافأمن خاللها 

شهد العالم مؤخرا تطورا هاما في مجال الخدمات ملا تشكله هذه األخيرة من أهمية بالغة في نمو وتطور اقتصاديات  

على املستوى الدول، وما زاد االهتمام به بالتحديد تطبيق تقنيات االتصال والتكنولوجيات الحديثة في هذا املجال، ف

واملهتمين بريادة  الجزائرية تشغل املؤسسات االقتصاديةالتي غدت خدمات التسويق اإللكتروني من أهم األمور الوطني 

دور فعال في  يكون للتسويق االلكترونياألعمال، فمن خالل تبنييهم لبعض الخطط واالستراتيجيات املناسبة في هذا املجال 

عندما سوقت الكترونيا وحققت  التنافسيةبقدرتها  يزت الخدمات التي تقدمها هذه املشاريعإذ تم آداء مشاريعهم،تحسين 

 املستهدفين بدقة عالية وبأقل تكلفة. عمالءمبيعات في وقت قياس ي، فالتسويق االلكتروني يعمل على جذب ال

أصبح التسويق اإللكتروني من ٩١كوفيد  تداعيات أزمةفي ظل  خاصةو ة واألزمات الراهنة الحاليظل الظروف وفي               

الناشطة في مجال السياحة والصحة والتعليم وغيرها  الخدمية التي تستخدمها املؤسسات أفضل األساليب التسويقية

قدرته على عرض الخدمات وكذا  ،والتكلفة لوصول للعمالء املستهدفين بدون قيود الزمن واملكانمن ا يمكنهاكونه الخ، ..،

 : وعليه تكمن إشكالية امللتقى في .مما يحفز العمالء ويحثهم على الشراء ملفت لالنتباه محتوى ب

اقع هو ما -  أفاقه هي وما ؟الجزائرية املؤسسات في للخدمات االلكتروني التسويق و

 الراهنة؟ األزمات ظل في املستقبلية                         

 

 ديباجة امللتقى



 

 

 

 

 

 : إلىيهدف امللتقى 

مثل القطاع املصرفي التسويق االلكتروني في مختلف القطاعات و املجاالت، وضع إطار ومنهج لتفعيل تطبيق  -

 ...الخ؛والسياحي والصحي، وقطاع التعليم والتعليم عن بعد

ملواجهة لدعم التسويق االلكتروني لدى املؤسسات الخدمية  الكفيلةواالستراتيجيات اآلليات  إيجادمحاولة  -

 ؛19في ظل أزمة كوفيد التحديات الراهنة واملستقبلية التي يعيشها العالم

 التي مستها التداعيات والنتائج السلبية لجائحة كوروناالخدمية  اإلستراتيجيةالقطاعات بمحاولة النهوض  -

 وذلك من خالل التوجه نحو مفهوم التسويق اإللكتروني؛ مؤخرا

بصفة عامة  من قبل املؤسسات االقتصاديةإظهار أهمية العمل بتقنيات وأدوات التسويق االلكتروني  -

في هذه املؤسسات على  املورد البشري واملؤسسات االقتصادية الخدمية بصفة خاصة، والحرص على تأهيل 

إشباع حاجات وتلبية لكتروني بغية تحسين جودة الخدمات املقدمة وضمان التسويق االتقنيات استخدام 

 املستهدفين؛ العمالء رغبات

املتعددة من  الفرصة لألساتذة والطلبة واملختصين لتبادل األفكار ونقل مختلف التجارب ومشاركة اآلراءإتاحة  -

استخدام التسويق االلكتروني  جلأأرضية موحدة في كيفية العمل من  إلىومن ثم الوصول ، خالل محاور امللتقى

 .في تحسين جودة الخدمات املقدمة من طرف املؤسسة الجزائرية خاصة في ظل األزمات الراهنة
 

 

 .املحور األول: اإلطار الفكري والنظري للتسويق االلكتروني للخدمات -

آفاق التسويق االلكتروني  - اقع و  .للخدمات املصرفية في ظل األزماتاملحور الثاني: و

آفاق التسويق االلكتروني للخدمات الصحية في ظل األزمات - اقع و  .املحور الثالث: و

آفاق التسويق االلكتروني للخدمات السياحية  - اقع و  .في ظل األزماتوالفندقية املحور الرابع: و

آفاق التسويق االلكتروني لخدمة التعليم  - اقع و  .والتعليم عن بعد في ظل األزماتاملحور الخامس: و

آفاق التسويق االلكتروني  - اقع و التجميل والعناية في مجاالت أخرى متنوعة )لخدمات لاملحور السادس: و

الصيانة اإلمدادات اللوجستية، ، واالتصال الخدمات املكتبية، خدمات اإلعالم التأمين، ،الشخصية

 .خ...الواإلصالح

 .ملؤسسات وهيئات عربية وعاملية ناجحة في التسويق االلكتروني للخدماتتجارب عرض املحور السابع:  -

 

 أهداف امللتقى

 امللتقىمحاور 



 

 

 

األعمال واملهنيين  املشاركة مفتوحة لكل األساتذة الباحثين املختصين وطلبة الدكتوراه وكل املهتمين من رواد -

 .التسويق والتسويق االلكترونيالذين لهم عالقة بمجال 

 يمكن تقديم املداخالت باللغة العربية، الفرنسية أو االنجليزية؛ -

 ؛صفحة 02و11بين  يكون  عدد صفحات املداخلة -

في مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة_ جامعة املسيلة_وهي مجلة  ستحظى أفضل األعمال بفرصة للنشر -

بقالب املجلة لذلك يجب االلتزام  ،ترقيم دولي ذو  كتاب امللتقى في األعمالتجميع باقي (، مع c)صنفدولية محكمة 

 .في كتابة املداخالت

 :لتحميل القالب هو رابط املجلة -

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469 

 emarketingsrvc@gmail.com: بريد امللتقى إلىترسل املشاركات  -

 20/11/0201: يوم كاملة آخر أجل الستقبال املداخالت -

 0201/ 10/11: املقبولة  تاملداخال لرد على ا -

  .02/11/0201: تاريخ انعقاد امللتقى -

 
 

 

 

 مؤسسة االنتماء اللقب واالسم مؤسسة االنتماء اللقب واالسم

 جامعة املسيلة البروفيسور: بلعجوز حسين جامعة املسيلة البروفيسور: بوقرة رابح

 جامعة املسيلة البروفيسور: سعيدي يحي  جامعة املسيلة لخضرالبروفيسور: عزي 

 جامعة املسيلة البروفيسور: شريط صالح الدين جامعة املسيلة البروفيسور: خبابة عبد هللا

 جامعة املسيلة البروفيسور: بن واضح الهاشمي جامعة املسيلة البروفيسور: قاسمي السعيد

 جامعة املسيلة الدكتور: لعراف فايزة جامعة املسيلة البروفيسور: نويبات عبد القادر

 جامعة املسيلة الدكتور: عريوةمحاد جامعة املسيلة البروفيسور: فرحات عباس

 جامعة املسيلة الدكتور: غزي محمد العربي جامعة املسيلة الدكتور: براهيمي عبد الرزاق

 جامعة املسيلة عنترالدكتور: بوتيارة  جامعة املسيلة البروفسور: سالم الياس

 جامعة املسيلة الدكتور: حجار مبروكة جامعة املسيلة البروفسور: خرخاش سامية

 جامعة املسيلة الدكتور: عمران عبد الحكيم جامعة املسيلة الدكتور: عميش سميرة

 جامعة املسيلة الدكتور: بن وارث حجيلة جامعة املسيلة الدكتور: سعودي نجوى 

 جامعة املسيلة الدكتور: زروخي صباح جامعة املسيلة عاشور الدكتور: بدار 

-  
 

 شروط املشاركة في امللتقى

 اللجنة العلمية للملتقى



 

 

 

 جامعة املسيلة الدكتور: محمودي مليك جامعة املسيلة الدكتور: القري عبد الرحمان

 جامعة املسيلة الدكتور: قمان مصطفى جامعة املسيلة الدكتور: جعيجع نبيلة

 جامعة املسيلة الدكتور: عيشاوي علي جامعة برج بوعريريج الدكتور: بن ثامر كلثوم

 جامعة برج بوعريريج الدكتور ام السعد سراي املركز الجامعى اليزي  الدكتور شين خثير

 جامعة برج بوعريريج الدكتور: لعذور صورية جامعة االغواط الدكتور بن مويزة محمد

 جامعة املسيلة الدكتور: طويرات رابح جامعة املسيلة الدكتور: ختيم محمد العيد

 جامعة املسيلة الدكتور: سعدي هند جامعة املسيلة الدكتور: قريد مصطفى

 جامعة املسيلة الدكتور: سبتي اسماعيل جامعة املسيلة الدكتور: بدروني عيس ى

 جامعة املسيلة الدكتور: بيصار عبد الحكيم جامعة املسيلة الدكتور: شريط حسين االمين

 جامعة املسيلة الدكتور: عريوة رشيد جامعة البويرة كروشالدكتور: محمد األمين 

 جامعة املسيلة الدكتور: رزيقات بوبكر جامعة املسيلة الدكتور: مصطفاوي الطيب

 جامعة املسيلة الدكتور: بحري علي  جامعة املسيلة الدكتور: خليلي احمد

 جامعة املسيلة البروفيسور: رفاع مقران جامعة املسيلة الدكتور: مخوخ رزيقة

 جامعة املسيلة البروفيسور: برحومة عبد الحميد جامعة املسيلة الدكتور: بن اعمارة نصر الدين

 جامعة املسيلة البروفيسور: سعودي بلقاسم جامعة املسيلة الدكتور: هبال عبد املالك

 جامعة املسيلة البروفيسور: قاسمي كمال جامعة املسيلة الدكتور: ديلمي فتيحة

 جامعة املسيلة البروفيسور: شريف مراد جامعة املسيلة الدكتور: ميمون نبيلة

 جامعة املسيلة البروفيسور: ولهي بوعالم جامعة املسيلة الدكتور: فيشوش حمزة

 جامعة املسيلة الدكتور: مير احمد جامعة املسيلة البروفيسور: سنوس ي علي

 جامعة املسيلة الدكتور: بن البار موس ى جامعة املسيلة البروفيسور: بلعباس رابح

 جامعة املسيلة الدكتور: فراحتية العيد جامعة املسيلة البروفيسور: عماري زهير

 جامعة املسيلة الدكتور: بوعبد هللا صالح جامعة املسيلة البروفيسور: هادف حيزية

 املسيلةجامعة  الدكتور: بركاتي حسين جامعة املسيلة الدكتور: جاب هللا مصطفى

 جامعة املسيلة الدكتور: عبد الرؤوف عزالدين جامعة املسيلة الدكتور: زغبة طالل

 جامعة املسيلة الدكتور: بعيطيش شعبان جامعة املسيلة الدكتور: لقليطي االخضر

 جامعة املسيلة الدكتور: بيصار عبد املطلب جامعة املسيلة الدكتور: حجاب عيس ى

 جامعة املسيلة الدكتور: تمار توفيق جامعة املسيلة الدكتور: طيبي حمزة

 جامعة املسيلة الدكتور: بلواضح الجيالني جامعة املسيلة الدكتور: بنابي فتيحة

 جامعة املسيلة الدكتور: ميمون الطاهر جامعة املسيلة الدكتور: عجالن العياش ي

 املسيلة جامعة الدكتور: غالب فاتح جامعة املسيلة الدكتور: اوصيف لخضر

 جامعة املسيلة الدكتور: حوحو مصطفى  جامعة املسيلة الدكتور: بن محاد سمير

 جامعة املسيلة الدكتور: زاوش رضا جامعة املسيلة الدكتور: بن دقفل كمال 

 جامعة املسيلة الدكتور: رحماني سناء جامعة املسيلة الدكتور: كزار رمضان

 جامعة املسيلة الدكتور: قروش عيس ى جامعة املسيلة الدكتور: زواق الحواس

 جامعة املسيلة الدكتور: سليماني محمد جامعة املسيلة الدكتور: بن يوسف نوة

 



 
 

 

 

 

 جامعة املسيلة الدكتور: حريزي فاروق جامعة املسيلة الدكتور: نذير عبد الرزاق

 جامعة املسيلة الدكتور: نوي نور الدين املسيلةجامعة  الدكتور: سعودي عبد الصمد

 جامعة املسيلة الدكتور: نوي نبيلة جامعة املسيلة الدكتور: زيتوني كمال

 جامعة املسيلة الدكتور: عسلي نور الدين جامعة املسيلة الدكتور: غربي حمزة

 جامعة املسيلة الدكتور: قرواط يونس جامعة املسيلة الدكتور: واضح فواز

 جامعة املسيلة الدكتور: شنبـي صورية جامعة املسيلة الدكتور: بوخرص عبد الحفيظ

 جامعة املسيلة الدكتور: نقموش عادل جامعة املسيلة الدكتور: بن البار أمحمد

 جامعة املسيلة الدكتور: هبال عبد النور  جامعة املسيلة الدكتور: غانم هاجرة

 جامعة املسيلة الدكتور: لعشاش عبد الحليم املسيلةجامعة  الدكتور: قدوري نور الدين

 جامعة املسيلة الدكتور: عمرون بوجمعة جامعة املسيلة الدكتور: بن لخضر السعيد

 جامعة املسيلة الدكتور: جباري عبد الوهاب جامعة املسيلة الدكتور: يحياوي عمر

 جامعة املسيلة الدكتور: بوريش منهي جامعة املسيلة الدكتور: لعجال العمرية

 جامعة املسيلة الدكتور: قطوش عبد الحميد جامعة املسيلة الدكتور: غفص ي توفيق

 

 

          

 مؤسسة االنتماء الصفة واالسم اللقب

 جامعة املسيلة رئيسا الدكتور بن عمارة نصر الدين

 جامعة املسيلة عضوا مصطفاوي الطيبالدكتور: 

 املسيلة جامعة عضوا موس ىالدكتور: حجاب 

 

 

 اللجنة التنظيمية للملتقى


