المجلس العلمي
االسم

الجامعة

أ.د .أكرم الرواشدة
أ.د .عبد الحليم الشياب
د .شاعة عبد القاددر
أ.د .عامر عامر أحمد
أ.د .زينب محمد الجوادي
أ.د .بابا عبد القاددر
أ.د .صوادر يوسف
أ.د .خريبش عبد القاددر
أ.د .خوني درابح

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
عميد كلية /جامعة مستغانم
جامعة مستغانم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة مستغانم
جامعة سعيدة
املركز الجامعي تيبازة
جامعة بسكرة

أ.د .درجاء عبدهللا عيس ى السالم
د .مالحي درقية
أ.د .دحدوح عبد القاددر
د .جلولي نسيمة
د .لعلمي فاطمة
د .بشر محمد موفق
د .بسدات كريمة
د .محمد دليم القحطاني
د .عزوز محمد
د .بودية فاطمة
د .عبدهللا أحمد الطبال
د .قحام وهيبة
أ.م.د .عالء الدين التيجاني
د .خليفة الحاج
د .العيد قريش ي
د .بسام سمير الرميدي
د .بن موس ى محمد

جامعة البصرة
جامعة مستغانم
املركز الجامعي بتيسمسيلت
جامعة سعيدة
جامعة مستغانم
جامعة العلوم التطبيقية
جامعة مستغانم
جامعة امللك فيصل
جامعة الجلفة
جامعة الشلف
جامعة السويس
جامعة سكيكدة
جامعة الدلنج
جامعة مستغانم
جامعة جيجل
جامعة مدينة السادات
جامعة الجلفة

البلد
لادرد
لادرد
الجزائر
الجزائر
مصر
الجزائر
الجزائر
فلسطي
الجزائر

العراق
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
مملكة البحرين
الجزائر
السعودية
الجزائر
الجزائر
مصر
الجزائر
السودا
الجزائر
الجزائر
مصر
الجزائر

د .بن زيدا فاطمة الزهراء
أ.د .حمداني محمد
د .نسيلي خديجة
د .هاني عبد الحكيم إسماعيل
د .محمد كنوش
د .بوشرف جياللي
د .حولية يحي
د .بلقاسم أمحمد
د .طادرق توفيق العبدهللا
د .قدال زين الدين
د .بن شني عبد القاددر
د .صباح نودري عباس
د .مالل دربيعة
د .بوعروج ملياء
د .بوقطاية سفيا
د .بحيح عبد القاددر
د .مقدم وهيبة
د .مانع سبرينة
د .عيس ى دريس أحمد
د .دواح بلقاسم
د .جالل حسن
د .زيا موس ى مسعود
د .نادي مفيدة
د .بن علي حنا
د .كريم قاسم
د .قددري صالح الدين
د .بن موفق زدروق

جامعة الشلف
جامعة وهرا 2
املركز الجامعي تيبازة
جامعة طيبة
جامعة تراكيا
جامعة مستغانم
املركز الجامعي عي تمونشت
جامعة مستغانم
جامعة البصرة
جامعة مستغانم
جامعة مستغانم
الجامعة التقنية الوسطى
جامعة سعيدة
جامعة قسنطينة 2
املركز الجامعي بغليزا
جامعة سيدي بلعباس
جامعة مستغانم
جامعة خنشلة
جامعة العلوم املاليزية
جامعة مستغانم
الجامعة الاسالمية بوالية منسوتا
املركز الجامعي بتيسمسيلت
املركز الجامعي بغليزا
جامعة الجزائر 2
املددرسة العليا للتجادرة
جامعة الجزائر 3
جامعة الجلفة

الجزائر
الجزائر
الجزائر
السعودية
تركيا
الجزائر
الجزائر
الجزائر
العراق
الجزائر
الجزائر
العراق
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
ماليزيا
الجزائر
امريكا
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر
الجزائر

د .محمودي أحمد
د .ناصف محمد
د .بونويرة موس ى

املركز الجامعي بتيسمسيلت
جامعة الشلف
جامعة الجلفة

الجزائر
الجزائر
الجزائر

د .بن عالل بلقاسم

املركز الجامعي البيض

الجزائر

توطـــئة
تعتبر صناعة السياحة من بي أهم الصناعات إلاستراتيجية في الاقتصاد الحديث ،وهذا بالنظر إلى
املؤشرات السياحية والاقتصادية التي تشير إلى أهمية هذه الصناعة في إلاقتصادات الدولية من خالل مساهمتها
في التنمية الاقتصادية وخلق اقتصاد مستدام .وحسب آخر تقرير للمجلس العالمي للسفر والسياحة ()WTTC
ً
ً
الصاددر في مادرس  2102فقد حقق القطاع السياحي نموا مستداما في سنة  2102يقددر بـ ( )%3,2وهو أحسن من
معدل النمو الاقتصادي العالمي ( )%3,2لثامن سنة على التوالي.
ً
كما تعد السياحة من أهم الصناعات املتنامية في العالم وذلك بسبب التدفق املتزايد للسياح سنويا ،إذ
كا عدد السياح ال يتجاوز  272مليو سائح سنة  ،0221وادرتفع العدد ليبلغ  0,1مليادر سائح سنة  .2102وتنبع
أهمية السياحة من مساهمتها الفعالة في زيادة الدخل القومي بفضل الادرتفاع املستمر إليراداتها املتولدة عن
ً
السياحة الدولية الوافدة التي بلغت عامليا  0,31تريلو دوالدر .)UNWTO,2018 , p2( 2107
وفي ظل عدم استقرادر متغيرات البيئة الدولية الراهنة؛ وما فرضته من تحديات اقتصادية ،قانونية ،ثقافية
ً
سواء في توجهاتها أو
وبيئية وغيرها من التطودرات الحديثة أثرت بشكل كبير على دينامكية صناعة السياحة
متطلباتها وحتى في أشكالها التي أصبحت تتماش ى مع التحوالت الراهنة.
ُ
من خالل ما سبق؛ فإ أهمية هذا املؤتمر تكمن في تسليط الضوء على لابحاث والددراسات التي تعنى
بصناعة السياحة وأهميتها ،من خالل ددراسة مقادربات وتجادرب حديثة والخروج بتوصيات بما يمكن أ يساهم في
تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية السياحية املستدامة.

أهداف المؤتمر
يسعى املؤتمر لتحقيق جملة من ألاهداف أهمها:
ً
 إبراز الاتجاهات ولانماط الحديثة في صناعة السياحة عربيا ودوليا؛
 تقدير دوال الطلب والعرض السياحي وتحديد محدداتها؛
 ددراسة واقع صناعة السياحة في ظل التنمية املستدامة وتحدياتها؛
 تبيا مختلف آليات تمويل صناعة السياحة وإمكانية تطويرها؛
 تحليل املؤشرات العاملية للسياحة الحديثة في الدول العربية وإلاسالمية؛

 ددراسة التجادرب الرائدة في مجال صناعة السياحة وإمكانية الاستفادة منها؛
 تحديد نقاط القوة والضعف في صناعة السياحة بالدول العربية وإلاسالمية وسبل ترقيتها.

محاور المؤتمر
املحور ألاول :صناعة السياحة :ألاطر واملفاهيم
 مفاهيم في الصناعات السياحية :الصناعة الفندقية ،صناعة النقل ،صناعة إلاطعام وإلاعاشة؛
 أنواع وأصناف السياحة الكالسيكية والحديثة؛
 مقومات الجذب السياحي؛
 التخطيط والتنمية السياحية؛
 الاستثمادر السياحي والفندقي؛
املحور الثاني :الوعي السياحي واملسؤولية إلاجتماعية
 الثقافة والوعي السياحي؛
 إلادرشاد والداللة السياحية؛
 التعليم السياحي والفندقي؛
 السياحة املسؤولة وأخالقيات العمل السياحي؛
ً
 حماية آلاثادر وتوثيق التراث واستثمادره سياحيا؛
املحور الثالث :إستراتيجيات التسويق السياحي
 مفاهيم :التسويق السياحي و لاسواق السياحية؛
 املزيج التسويقي السياحي؛
 استراتيجيات التسويق السياحي؛
 سلوك املستهلك السياحي املحلي ولاجنبي؛
 إدادرة الجودة في القطاع السياحي؛
املحور الرابع :صناعة السياحة والسياحة املستدامة
 السياحة الطبيعية والسياحة إلايكولوجية؛
 السياحة املستدامة والتنمية املستدامة؛
 السياحة الخضراء والتسويق السياحي لاخضر؛
 لاطر التنظيمية واملنظمات الدولية للسياحة املستدامة؛
املحور الخامس :الاقتصاد السياحي (القياس ،وإلاحصاء)
 إلاحصاء السياحي ومؤشراته؛
 تقدير دوال الطلب والعرض السياحي؛

 تقدير عوامل إلانتاج لصناعة السياحة؛
 لاثر الاقتصادي للسياحة ومضاعف السياحة.
املحور السادس :التحديات الحديثة في صناعة السياحة
 العوملة والانفتاح السياحي؛
 إلابداع والابتكادر والريادية في تطوير السياحة والفندقة؛
 السياحة إلاسالمية والسياحة الحالل؛
 السياحة الالكترونية والتسويق السياحي الالكتروني؛
 لامن السياحي وإدادرة لازمات السياحية.
املحور السابع :نماذج وتجارب عربية وعاملية في صناعة السياحة
 التعاو والتكامل السياحي إلاقليمي والعربي؛
 نماذج وتجادرب دولية ناجحة في الصناعة السياحية؛
 تجادرب عن شركات ومنظمات درائدة في صناعة السياحة؛
 نماذج دولية عن درؤى ومخططات سياحية ناجحة؛
 الشراكة بي القطاع العام والخاص في قطاع السياحة؛

التسهيالت للباحثين
 تمنـح إدادرة املؤتمر للمشــادركي شــهادات مشــادركة معتمــدة مــن جامعـة اليرمـوك الحكوميـة (لادرد ) ومــن
املنظمــة لاودرو عربيــة ابحــاث البيئــة وامليــاه وال ــحراء ومخبــر بحــث إســتراتيجية التحــول إلــى اقتصــاد
أخضر بجامعة مستغانم ،الجزائر؛
 إدرسال كافة الفعاليات ولانشطة واملواد البحثية وغيرها دودريا للمشادركي ؛
 البحــوث املســتوفية للشــروط ،ستنشــر فــي مجلــة الاســتراتيجية والتنميــة (صــنف ب) أو فــي كتــاب مــؤتمر
دولي؛
 يمك ــن للمهتمي ــن الحض ــودر فق ــط دو تقدي ــم بح ــث بش ــرط تقدي ــم اس ــتمادرة معلوم ــات تش ــتمل عل ــى
معلومــات شــخصية وتواصليــة ومــكا العمــل ،ومنحهم شــهادة حضــودر املؤتمــر؛
 الغداء واستراحات القهوة طيلة أيام املؤتمر.

ضوابط النشر واملشاركة
 تـ ــدعو لامانـ ــة العامـ ــة للم ـ ـؤتمر البـ ــاحثي ولاكـ ــاديميي واملختصـ ــي بإدرسـ ــال م خصـ ــات بحـ ــو هم ذات












العالق ــة بمح ــاودر امل ــؤتمر ،عل ــى أ ال تتج ــاوز امل خص ــات  211كلم ــة .بحي ــث يتض ــمن امل خ ــو عن ــوا
البحــث وعالقت ــه بمح ــاودر امل ــؤتمر ،وأهميتــه وأهداف ــه ،وهيك ــل البح ــث مرفقــا بس ــيرة علمي ــة مختص ــرة
مكتوبة على الهامش ،وبصودرة شخصية حديثة في أعلى الصفحة؛
آخر موعد إلدرسال امل خصات في ملف  Wordهو /10مارس0101/؛
ي ــتم اس ــتقبال البح ــوث كامل ــة اعتب ــادرا م ــن ت ــادري انعق ــاد امل ــؤتمر وإل ــى غاي ــة /01م ــاي 2121/لنش ــره ف ــي
مجلة علمية محكمة أو كتاب مؤتمر دولي على أ :
 يتصــف البحــث بااصــالة العلميــة واملنيجيــة املعروفــة وبمــا يتفــق مــع املواصــفات العلميــة الدوليــة
للنشر؛
 أ ال يكـو البحــث قــد سـبق نشــره أو قــدم إلــى مـؤتمرات علميــة ســابقة أو مـثخوذ مــن بحــث علمــي
نشر سابقا؛
تعهد خطي من الباحث يتعهد به بث بحثه لم يسبق له أ نشر في أي مكا آخر؛
أ ال يقــل عــدد صــفحات البحــث عــن  02صــفحة وبحــد أق ـ ى  01صــفحة بمقيــاس  A4بمــا فــي ذلــك
املالح ـ ــق واملراج ـ ــع ملج ـ ــالت املنظم ـ ــة وأ ال يق ـ ــل ع ـ ــن  01ص ـ ــفحة وال يزي ـ ــد ع ـ ــن  21ص ـ ــفحة ملجل ـ ــة
الاستراتيجية والتنمية بجامعة مستغانم.
يكتب البحث ببرنامج  Wordنـوع الخـط بخـط ( )Traditional Arabicوبحجـم  01فـي املـت وبحجـم 00
فـي الهــامش لابحـاث العربيــة وبخــط ) (Times New Romanحجــم  01فــي املتــن ،و  00فــي الهامــش
لابحـاث الانجليزيـة ،وتدو قائمة املصـاددر واملراجع في آخر البحث؛
ترسل امل خصات على البريد إلالكترونيewdr@ewdr.org :
تتعهد إدارة املؤتمر بالنشر العلمي للبحث بعدد أن يضعدع للتحمديم العلمدي ويلتدبم الباحدث بد جراء
التعديالت املطلوبة.

 جميع لاودراق البحثية التـي قبلـت مـن طـرف ال جنـة العلميـة وشـادركت فعليـا فـي املـؤتمر تنشـر فـي مجلـة
"إلاسد ددتراتيجية والتنميد ددة" (املصـ ــنفة صـ ــنف ب) التابعـ ــة لجامعـ ــة مسـ ــتغانم (الجزائـ ــر) أو فـ ــي الكتـ ــاب
العلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤتمر بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبطها وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحها م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادركي .
تقبل البحوث باللغات التالية:
اللغة العربية & اللغة الانجليبية & اللغة الفرنسية

مواعيد مهمة
آخر موعد الستالم ملخصات البحوث:

/10مارس0101/

يتم الرد على الملخصات خالل أسبوع من تاريخ استالمها

/00مارس0101/
التسجيل (بفندق الهلتون دبل تري باسطنبول):
ابتداء من الساعة  7 :00صباحا إلى غاية الساعة  19 :00مساء
/01-00مارس 0101/الساعة  8 :30صباحا
جلسة الافتتاح وانطالق أشغال الورشات :
إلى غاية الساعة  19 :00مساءا
آخر موعد الستالم البحوث كاملة:
 01ماي ( 0101لغرض النشر العلمي)
النشر العلمي لألوراق البحثية:
 10جوان 0101

الرسوم
رسوم المشاركة للراغبين بالحضور للمؤتمر
شهادة مشادركة وحقيبة مؤتمر؛

 درسوم املشادركة باملؤتمر 311 :يودرو
 درسوم املشادركة للوزادرات والشركات 111 :يودرو

النشر في "مجلة الاستراتيجية والتنمية" مصنفة صنف (ب) بجامعة
عبد الحميد بن باديس –مستغانم ،الجزائر؛
إمكانية النشر باملجالت الخاصة باملنظمة  ijegccو ijewوذات معامل
التثثير وفي مجلة جامعة الحسي بن طالل الحكومية؛
وجبات الغذاء واستراحة أيام املؤتمر؛

يتم تزويد املشارك بميفية تسديد الرسوم بعد قبول املشاركة

يرسل نص املداخلة عبر البريد الالمتروني التالي:

ewdr@ewdr.org

ewdr9000@gmail.com

لالستفسار يرجى التواصل عبر تطبيق ) (WhatsAppعلى:

11001301111211

00962776192585

