
    
 

 

 אلعلمي وאلبحث אلعאلي אلتعليم وزאرة     

 بאلشلف بوعلي بن حسيبة جאمعة      

 

 :رـــــــــــــمخب مـينظ

  

 تطوير تنאفسية אلمؤسسאت אلصغيرة وאلمتوسطة אلجزאئرية

 في אلصنאعאت אلمحلية אلبديلة 

 بאلتعאون مع

 כلية אلعلوم אאقتصאدية وאلتجאرية وعلوم אلتسيير

 :حول אאول אلدولي אلملتقى

  

  

  

  

 אلمؤسسאت تنאفسية لتدعيم כمدخل אلتسويق

 אאقتصאدية אلعولمة ظل في אلمتوسطة و אلصغيرة

 )אאفאق و אلوאقع(

  

  2015 ديسمبر 09-08 يومي

  

  

  

  

  

 :אلشرفي אلرئيس
 אلمخبر مدير - منير نوري אلبروفيسور.

 مجאهدي فאتح د. :אلملتقى رئيس

 אلحאج عرאيبي مدאح د. :للملتقى אلعلمية אللجنة رئيس

 אحمد مصنوعة د. :للملتقى אلتنظيمية אللجنة رئيس

 قويدر حאج قورين د. :للملتقى אلعאم אلمنسق

 

 :هאمة توאريخ            

 

 2015 אכتوبر 20:  אلمدאخאت ستאمא جلא خرא 
 2015 نوفمبر 05:  אلمتدخلين على אلرد تאريخ 

 אلمنظمة אلجهة تتכفل אلثنאئية, للمدאخאت بאلنسبة: مאحظة
 .وאحد متدخل ستقبאلאب

 :ستفسאرאא و تصאللא
  אאلכتروني: אلبريد

marketing.conf2015@gmail.com  
fmedjahdi@univ‐chlef.dz 

 00213.27.77.78.87 אلفאכس:/ אلهאتف

  www.univ‐chlef.dz אאلכتروني: אلموقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :אلمشאرכة شروط             

 

  يجب تقديم אلمدאخلة כאملة مع אلملخص و سيرة ذאتية
 مختصرة, و אرسאلهم على אلبريد אאلכتروني للملتقى; 

  يجب تحرير אلمدאخאت بאستخدאمWord خط ,Traditional 
Arabic  بאلنسبة  12للنص, و  14بאلنسبة للغة אلعربية مقאس

ر , و خط ", بين אلسطو1للهوאمش, مع אستخدאم אلمسאفة "
Times  New  Romans  للهوאمش  10للنص و  12مقאس

بאلنسبة للغتين אلفرنسية و אאنجليزية مع אستخدאم مسאفة 
 " بين אلسطور.1.5"

  ,بلغة مغאيرة للغة אلمدאخلة 
ً
يجب אن تتضمن אلمدאخلة ملخصא

 כلمة. 300على אن א يتجאوز אلملخص 
 رنسيةيمכن تحرير אلمدאخאت بאللغאت: אلعربية, אلف 

 و אאنجليزية.
  
 

 אلتنظيمية: אللجنة             
 

  

محمد فאق 	مصنوعة אحمد
بوشعور محمد حريري  אيت مختאر عمر

حمو محمد  אنسאعد رضوאن
شאرف نور אلدين عبد אهللاقلش   
متنאوي אمحمد  يحي مدאح صאح אلدين
دحمאني علي  بوحجر رشيد

مرقאش سميرة  بن طيب אبرאهيم
خرشي אسحאق خديجةبلعאليא   

حאج نعאس כوثر  بورزאق אسيא

  

  



  

 : אلعلمية אللجنة                 

  

  

  

 تنאفسية بتطوير يهتم אلذي مخبرنא حدده אلذي אلسيאق ضمن و אلمنطلق, هذא من

 هذא مؤتمرنא فכرة جאءت אلمحروقאت, قطאع خאرج אلمتوسطة و אلصغيرة אلمؤسسאت

 تنאفسية لتدعيم כمدخل אلتسويق אستخدאم כيفية على אلضوء لتسلط

 אلموضوع هذא وאقع على אلوقوف خאل من אلمتوسطة, و אلصغيرة אلمؤسسאت

 אאستفאدة طريق عن ذلכ אفאق אستشرאف محאولة و אلدول, من غيرهא و אلجزאئر في

 .אلرאئدة אلمؤسسאت تجאرب من

 

 

 :אلملتقى אهدאف                

 

 אلمتوسطة و אلصغيرة אلمؤسسאت تنאفسية مفهوم توضيح 

 تسويقي; بمنظور

 تنאفسية لتدعيم אلمنאسبة אلتسويقية אאدوאت تبيאن 

 אلمتوسطة; و אلصغيرة אلمؤسسאت

 אאدوאت هذه אستخدאم אلنאجعة אאليאت على אلوقوف 

  אلتسويقية
ً
 אلصغيرة אلمؤسسאت لتنאفسية دعمא

 אلمتوسطة; و

 خلق خאله من يمכن כنشאط אلتسويق כفאءة مدى אختبאر 

 .אلتقليدية غير للتنאفسية سبل
 

 

 :אلملتقى محאور

 
 אلصغيرة אلمؤسسאت لتنאفسية אلمفאهيمي אאطאر 

 אلتسويقية; אدوאتهא و אلمتوسطة, و
 אلصغيرة אلمؤسسאت تنאفسية و אلصنאعي אلتسويق 

 אلمتوسطة; و
 אلصغيرة אلمؤسسאت تنאفسية و אلخدمي אلتسويق 

 אلمتوسطة; و
 אلصغيرة אلمؤسسאت تنאفسية و אאخضر אلتسويق 

 אلمتوسطة; و
 אلصغيرة אلمؤسسאت تنאفسية و אאبتכאري אلتسويق 

 אلمتوسطة; و
 אلصغيرة אلمؤسسאت تنאفسية و للتسويق אلحديثة אلتطبيقאت 

 אلشبכي, אلتسويق אلرقمي, אلتسويق: אلمتوسطة و

 אلفيروسي; אلتسويق אلعصبي, אلتسويق
 אلتسويق لمنظمאت رאئدة تجאرب אستعرאض. 

 

  

 :אلملتقى ديبאجة             

 אلثאلثة אאلفية بدאية مع אאعمאل و אلمאل بيئة אحوאل אلمتتبع אن

 אلتغيرאت و אلتنوع و אلتعقيد هو يميزهא مא אهم אن يאحظ אن يمכن

 منظمאت عאشتهא אلتي אلمستجدאت ضوء على و אلאمتنאهية, אلسريعة

 عصفت عאلمية אقتصאدية אزمאت من אאلفية هذه بدאية منذ אאعمאل

 تعيشه مא و אلعאلم, في אאقتصאديאت و אلمؤسسאت من بאلכثير

 אنخفאضאت من אאخيرة אلفترة في אلمحروقאت على אلقאئمة אאقتصאديאت

 אلدول אقتصאديאت من אلعديد تهدد אصبحت אلبترول אسعאر في معتبرة

 אيجאد في אلتفכير غيرهא و אلدول هذه على لزאمא אصبح عليهא, אلمعتمدة

 عليهא אאعتمאد يمכن א אلتي אلحאلية אلقאطرة محل تحل للمحروقאت بدאئل

  אلبعيد, אلمدى على
ً
 عدة خאرجية بمتغيرאت مرهونة سرعتهא אن و خصوصא

 .ככل אلدول هذه אستقرאر تهدد قد

 سبل אحدى هي אلمتوسطة و אلصغيرة אلمؤسسאت כאنت لمא و

 لخلق جهودهא توجيه אلى منهא אلعديد سعت אאقتصאديאت, لهذه אلنجאة

 אعطאئه و אאقتصאد لقطر אلحل هذא כفאءة و بنجאعة يؤمن כאمل تيאر

 عقول فيه تتحכم حقيقي אقتصאدي نشאط على قאئمة حقيقية سرعة

 عن مسؤولة تכون אبدאعية אقتصאدية مشאريع يجسدون אلذين אلمقאولين

 على אאنفتאح אلى אאسوאق כل توجه مع لכن .للمجتمع אلثروة خلق

 אلمؤسسאت يهدد אخر خطر ظهر , بאخر אو بشכل אلعאلمي אلسوق

 تلכ عن بديلة تכون ثروة لخلق אلمستحدثة אلمتوسطة و אلصغيرة

 و אلمؤسسאت خطر אلمتوسط, אلمدى على لو و אلمحروقאت من אلمولدة

 אכتسאحهא يتوقع אن مאحظ אي يمכن אلتي אلعאلمية אلتجאرية אلعאمאت

 אلمؤسسאت אستمرאرية تهديد אمכאنية بאلتאلي و אلنאمية, אلدول אسوאق

 אلدول, هذه دאخل אلمنאفسة حدة من زאد مא. فيهא אلمتوسطة و אلصغيرة

 يفכروא אن אאعمאل و אلمאل مجאل في אلممאرسين و אאכאديمين אلزم و

 
ً
 بאلتאلي و. تنאفسيتهم لتقوية مאئمة אدوאت و אليאت אيجאد في جديא

  .אאقتصאدي אلنشאط خريطة على אلبقאء حظوظ على אلحفאظ

 אلمولدة אאسאسية אلوظאئف אحد هو אلتسويق אن بאعتبאر و

 تتمכن حتى للمؤسسאت عאم כتوجه تبنيه אلضروري من بאت للقيمة,

 مع אلتכيف على כאلقدرة عدة; אبعאد خאل من تنאفسيتهא زيאدة من

 ميزאت تطوير אمכאنية لهא يتيح بمא אلمتسאرعة و אلسريعة אلبيئية אلتغيرאت

 خאل من بمنאفسيهא, مقאرنة אאدאء אفضلية تعطيهא مستدאمة تنאفسية

 אلتنسيق و אلمنאفسين و אلعمאء على אلترכيز طريق عن بאلسوق توجههא

 אכبر قيمة لخلق للموאرد אאمثل אאستخدאم אجل من وظيفي אلبين

 بمنظمאت عليه אصطلح مא ببروز ذلכ אلوאقع אثبت لقد و .للعمאء

 Marketing אلتسويق Organization عن אلعمאء من تنطلق אلتي 

 .אلعمאء אلى للوصول אلعمאء طريق

 رئيس אللجنة אلعلمية  -جאمعة אلشلف د. مدאح عرאيبي אلحאج
 مدير אلمخبر  - جאمعة אلشلف א.د. منير نوري

 3جאمعة אلجزאئر א.د. سويسي عبد אلوهאب
 روאن فرنسא –معهد אلقאنون אلدولي جون כلود بوني  .د.א
 فرنسא روאن – אلدولي אلقאنونمعهد  فريديريכ אتאכ. د.א
 فرنسא روאن – אلدولي אلقאنونمعهدلودوفيכ כوتوغيي. د.א

 אאردن  -جאمعة אلعلوم אلتطبيقية  א.د. ثאمر אلبכري
 אאردن  -جאمعة אאسرאء א.د. زכريא مطلכ אلدوري

 مصر  -جאمعة אאسכندرية א.د. عאء عبאس אلغربאوي
 مصر -אلجאمعة אאلمאنية א.د. تאمر عوض عبאس

אאכאديمية אلعربية للعلوم و אلتכنولوجيא  א.د. אيمن شوقي
مصر-

 אאردن  -אلجאمعة אאردنية א.د. رאتب جليل صويص
 قطر  -جאمعة قطر  א.د. دאليא فرאج

 אلجزאئر  - للتجאرة אلعليא אلمدرسة عبد אلقאدر بريش. د.א
 אلجزאئر  -אلمدرسة אلعليא للتجאرة א.د. عنאبي بن عيسى

 אلجزאئر  -אلمدرسة אلعليא للتجאرة  א.د. لعאوي عمر
 אلجزאئر  -جאمعة אلجزאئر  א.د. بومدين يوسف

د. سאمنثא כومאرא.  ب. א.
 ب.

 سيريאنכא  -جאمعة روهونא 

אאمאرאت אلعربية   -جאمعة وولونجونج  د. تغريد אبو سليم
 אلمتحدة

 אلجزאئر  -جאمعة خميس مليאنة د. سعيد منصور فؤאد
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف  د. بن نאفلة قدور
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. مزريق عאشور

 אلجزאئر  -تيبאزة אلجאمعيאلمرכز رאبح عرאبة. د
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. مجאهدي فאتح

 אلجزאئر  -2جאمعة אلبليدة  د. قאشي خאلد
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. مطאي عبد אلقאدر
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. قورين حאج قويدر

 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. شאرف نورאلدين
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. فאق محمد

 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. مصنوعة אحمد
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د.قلش عبد אهللا
 אلجزאئر  -جאمعة אلشلف د. אنسאعد رضوאن


