قائمة المراجع

أوال  :مراجع اللغة الوطنية

أ_ الكتب

 -1البكريي ثامر .االتصاالت التسويقية و الرتويج ،ط ، 2دار احلامد للنشر و التوزيع ،عمان .2009
 -2احلريب هباس رجاء ،التسويق السياحي يف ادلنشآت السياحية،ط،1دار أسامة للنشر و التوزيع،عمان.2012،
 -3الزغيب علي فالح ،إدارة الرتويج واالتصاالت التسويقية،ط،1دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان.2009،
-4عبد السالم حممد ،اإلعالن والتسويق،،دار الكتاب احلديث،مصر.2008،
 -5عبد النسور إياد ،إدارة التسويق،ط،1دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان.2013،
 -6كوتلر فليب  ،أرمسرتونج جاري ،أساسيات التسويق،دار ادلريخ للنشر،السعودية. 2008،
 -7الصحن حممد فريد ،مبادئ التسويق،الدار اجلامعية للطبع و التوزيع،اإلسكندرية.2004،
 -8الصميدعي حممود جاسم ،ردينه عثمان يوسف،تسويق اخلدمات،ط،1دار ادلسرية للنشر والتوزيع،عمان.2010،
 -9ا لعالق بشري عباس  ،رباعية على حممد ،الرتويج و اإلعالن التجاري،دار البازوري العلمية للنشر و
التوزيع،عمان.2008،
ب _ الرسائل واألطروحات الجامعية
- 1البابا هشام عبد هلل ،مدى تأشرية االتصاالت التسويقية على السلوك للمشرتكني،مذكرة ماجستري غري منشورة،ختصص
إدارة أعمال،كلية التجارة،جامعة غزة.2011،
- 2باجي فتيحة ،دور الرتويج يف تفعيل خدمة النقل الربي،مذكرة ماستري غري منشورة،ختصص تسويق خدمات ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم جتارية،جامعة ورقلة.2012،
- 3بن عبد الرمحان نارميان ،التسويق بالعالقات يف ادلؤسسات اخلدمية السياحية،مذكرة ماستري غري منشورة،ختصص
تسويق،كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري،جامعة ورقلة،اجلزائر.2011،
- 4بوجنانة فؤاد ،تقييم واقع االتصال التسويقي يف ادلؤسسة االقتصادية اخلدمية،مذكرة ماجستري غري منشورة،ختصص
تسويق،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري،جامعة ورقلة.2009،
- 5حداد سهلية ،فعالية البيع الشخصي يف تسويق اخلدمات،مذكرة ماجستري غري منشورة،ختصص تسويق،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة اجلزائر.2006،
- 6قزيز حفصة ،دور عناصر ادلزيج الرتوجيي يف حتسني خدمات شركات االتصال باجلزائر،مذكرة ماسرت

غري

منشورة،،ختصص تسويق خدمات،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وعلوم جتارية،جامعة ورقلة،اجلزائر2013،
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- 7كوسة ليلي ،واقع و أمهية اإلعالن يف ادلؤسسة االقتصادية،مذكرة ماجستري غري منشورة،ختصص تسويق،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة قسنطينة،اجلزائر.2008،
- 8وقنوين باية ،أثر العالقات العامة على سلوك ادلستهلك النهائي ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،فرع اإلدارة
التسويقية،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،جامعة امحد بوقرة بومرداس ،اجلزائر.2008،
ت _ المجالت العلمية :
 - 1فراح رشيد وآخرون،دور التسويق السياحي يف دعم التنمية السياحية و احلد من أزمات القطاع السياحي،جملة أحباث
االقتصادية و اإلدارية،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد الثاين
عشر،اجلزائر.2012،
- 2سلمان داود ،دور اإلعالن يف تسويق اخلدمات الفندقية( دراسة ميدانية لعينة من فنادق حمافظة السليمانية) ،جملة
اإلدارة و االقتصاد،العدد التاسع و الستون2008،
ث _ المقابالت الشفوية:
- 1مدير وكالة السعف الذهيب للسياحة و اإلسفار السيد نويزي نور الدين و ادلؤطرة اآلنسة عطوات مجيلة.
- 2مدير وكالة بوشوشة للسياحة و اإلسفار السيد رمضاين رمضان و ادلؤطرة اآلنسة خنوس سعاد.
ثانيا  :المواد القانونية:
القانون رقم 06-99ادلؤرخ يف4أفريل،1999حيدد القواعد اليت حتكم نشاط وكالة السياحة و األس ــفار.
ثالثا:مراجع اللغة األجنبية
1.Denis Lindon & Frédéric Jallat, Le Marketing(Etudes .Moyens D َ action Stratégie) ,5e
edition, Dunod, Paris, 2005.
2.Philip Kotler & Kevin Lane Keller& Bernard Dubois& Delphine Manceau, Marketing
Management, 12e edition , Pearson Education, France, 2006.
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