
 



 



 

 

 المجلس العلمي
 بلدال الجامعة االسم

 درد لا  اليرموكجامعة  أكرم الرواشدة. د.أ
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 مصر مصر  للعلوم والتكنولوجياجامعة  زينب محمد الجوادي. د.أ

 الجزائر جامعة مستغانم بابا عبد القاددر. د.أ

 الجزائر جامعة سعيدة صوادر يوسف. د.أ

 فلسطي  املركز الجامعي تيبازة خريبش عبد القاددر. د.أ

 الجزائر جامعة بسكرة خوني درابح. د.أ

 العراق البصرةجامعة  درجاء عبدهللا عيس ى السالم. د.أ

 الجزائر جامعة مستغانم  مالحي درقية .د

 الجزائر املركز الجامعي بتيسمسيلت دحدوح عبد القاددر. د.أ

 الجزائر جامعة سعيدة جلولي نسيمة .د

 الجزائر جامعة مستغانم لعلمي فاطمة  .د

 مملكة البحرين جامعة العلوم التطبيقية بشر محمد موفق. د

 الجزائر جامعة مستغانم  بسدات كريمة .د

 السعودية جامعة امللك فيصل محمد دليم القحطاني. د

 الجزائر الجلفةجامعة  عزوز محمد. د

 الجزائر جامعة الشلف بودية فاطمة .د

 مصر جامعة السويس عبدهللا أحمد الطبال. د

 الجزائر جامعة سكيكدة قحام وهيبة .د

 السودا  جامعة الدلنج عالء الدين التيجاني. د.م.أ

 الجزائر جامعة مستغانم خليفة الحاج .د

 الجزائر جامعة جيجل العيد قريش ي .د

 مصر جامعة مدينة السادات بسام سمير الرميدي. د

 الجزائر الجلفةجامعة  بن موس ى محمد .د



 

 

 الجزائر جامعة الشلف فاطمة الزهراءبن زيدا  . د

 الجزائر 2 جامعة وهرا  حمداني محمد .د.أ

 الجزائر املركز الجامعي تيبازة نسيلي خديجة .د

 السعودية جامعة طيبة هاني عبد الحكيم إسماعيل. د

 تركيا جامعة تراكيا محمد كنوش. د

 الجزائر جامعة مستغانم بوشرف جياللي. د

 الجزائر املركز الجامعي عي  تمونشت حولية يحي. د

 الجزائر جامعة مستغانم بلقاسم أمحمد. د

 العراق البصرةجامعة  طادرق توفيق العبدهللا. د

 الجزائر جامعة مستغانم قدال زين الدين. د

 الجزائر جامعة مستغانم بن شني عبد القاددر. د

 العراق الجامعة التقنية الوسطى صباح نودري عباس. د

 الجزائر سعيدةجامعة  مالل دربيعة. د

 الجزائر 2 جامعة قسنطينة بوعروج ملياء. د

 الجزائر املركز الجامعي بغليزا  بوقطاية سفيا  .د

 الجزائر جامعة سيدي بلعباس بحيح عبد القاددر. د

 الجزائر مستغانمجامعة  مقدم وهيبة. د

 الجزائر جامعة خنشلة مانع سبرينة. د

 ماليزيا املاليزية جامعة العلوم أحمدعيس ى دريس .  د

 الجزائر جامعة مستغانم  دواح بلقاسم. د

 كايامر  الجامعة الاسالمية بوالية منسوتا جالل حسن. د

 الجزائر املركز الجامعي بتيسمسيلت زيا  موس ى مسعود. د

 الجزائر املركز الجامعي بغليزا  نادي مفيدة. د

 الجزائر 2جامعة الجزائر  بن علي حنا . د

 الجزائر املددرسة العليا للتجادرة كريم قاسم. د

 الجزائر 3جامعة الجزائر  قددري صالح الدين. د

 الجزائر جامعة الجلفة بن موفق زدروق . د



 

 

 الجزائر املركز الجامعي بتيسمسيلت محمودي أحمد. د

 الجزائر جامعة الشلف ناصف محمد. د

 الجزائر جامعة الجلفة بونويرة موس ى. د

 الجزائر املركز الجامعي البيض بن عالل بلقاسم. د
 

 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 

( WTTC)وحسب آخر تقرير للمجلس العالمي للسفر والسياحة  .التنمية الاقتصادية وخلق اقتصاد مستدامفي 

  في سنة ف 2102الصاددر في مادرس 
ً
 مستداما

ً
أحسن من هو و ( %3,2)يقددر بـ  2102قد حقق القطاع السياحي نموا

 . لثامن سنة على التوالي( %3,2)معدل النمو الاقتصادي العالمي 

، إذ  
ً
كما تعد السياحة من أهم الصناعات املتنامية في العالم وذلك بسبب التدفق املتزايد للسياح سنويا

وتنبع . 2102مليادر سائح سنة  0,1العدد ليبلغ  وادرتفع، 0221مليو  سائح سنة  272كا  عدد السياح ال يتجاوز 

املستمر إليراداتها املتولدة عن  الادرتفاعل أهمية السياحة من مساهمتها الفعالة في زيادة الدخل القومي بفض

 
ً
 (.UNWTO,2018 , p2) 2107تريلو  دوالدر  0,31السياحة الدولية الوافدة التي بلغت عامليا

 

ثقافية  ،قانونية، وفي ظل عدم استقرادر متغيرات البيئة الدولية الراهنة؛ وما فرضته من تحديات اقتصادية      

وبيئية وغيرها من التطودرات الحديثة أثرت بشكل كبير على دينامكية صناعة السياحة سواًء في توجهاتها أو 

 .متطلباتها وحتى في أشكالها التي أصبحت تتماش ى مع التحوالت الراهنة

عنى فإ  أهمية هذا املؤتمر تكمن في تسليط الضوء على لابحاث  والددراسات ؛ من خالل ما سبق     
ُ
التي ت

خروج بتوصيات بما يمكن أ  يساهم في البصناعة السياحة وأهميتها، من خالل ددراسة مقادربات وتجادرب حديثة و 

 .تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية السياحية املستدامة
 

المؤتمرأهداف   
 :يسعى املؤتمر لتحقيق جملة من ألاهداف أهمها

 ودوليا؛ إبراز الاتجاهات ولانماط الحديثة في 
ً
 صناعة السياحة عربيا

  ل الطلب والعرض السياحي وتحديد محدداتها؛اتقدير دو 

 ددراسة واقع صناعة السياحة في ظل التنمية املستدامة وتحدياتها؛ 

 تبيا  مختلف آليات تمويل صناعة السياحة وإمكانية تطويرها؛ 

  وإلاسالمية؛تحليل املؤشرات العاملية للسياحة الحديثة في الدول العربية 



 

 

  ددراسة التجادرب الرائدة في مجال صناعة السياحة وإمكانية الاستفادة منها؛ 

 تحديد نقاط القوة والضعف في صناعة السياحة بالدول العربية وإلاسالمية وسبل ترقيتها. 
 

 محاور المؤتمر
 ألاطر واملفاهيم: صناعة السياحة: املحور ألاول 

 الصناعة الفندقية، صناعة النقل، صناعة إلاطعام وإلاعاشة؛: الصناعات السياحية في مفاهيم 

 أنواع وأصناف السياحة الكالسيكية والحديثة؛ 

 مقومات الجذب السياحي؛ 

 التخطيط والتنمية السياحية؛ 

 الاستثمادر السياحي والفندقي؛ 

 الوعي السياحي واملسؤولية إلاجتماعية: املحور الثاني

  والوعي السياحي؛الثقافة 

  السياحية؛إلادرشاد والداللة 

 التعليم السياحي والفندقي؛ 

 ؛السياحة املسؤولة وأخالقيات العمل السياحي 

  ؛آلاثادر حماية
ً
 وتوثيق التراث واستثمادره سياحيا

 إستراتيجيات التسويق السياحي: املحور الثالث

 ؛لاسواق السياحية و  التسويق السياحي: مفاهيم  

  التسويقي السياحي؛املزيج 

 ؛التسويق السياحيستراتيجيات ا 

  املستهلك السياحي املحلي ولاجنبي؛سلوك 

 إدادرة الجودة في القطاع السياحي؛ 

 صناعة السياحة والسياحة املستدامة: املحور الرابع

 السياحة الطبيعية والسياحة إلايكولوجية؛ 

  ؛والتنمية املستدامة املستدامةالسياحة 

  الخضراء والتسويق السياحي لاخضر؛السياحة 

 لاطر التنظيمية واملنظمات الدولية للسياحة املستدامة؛ 
 

 (القياس، وإلاحصاء)الاقتصاد السياحي : املحور الخامس

 إلاحصاء السياحي ومؤشراته؛ 

  ل الطلب والعرض السياحي؛اتقدير دو 



 

 

 تقدير عوامل إلانتاج لصناعة السياحة؛ 

 ومضاعف السياحة لاثر الاقتصادي للسياحة. 
 

 التحديات الحديثة في صناعة السياحة: املحور السادس

  السياحي؛العوملة والانفتاح 

  ؛والريادية في تطوير السياحة والفندقة  إلابداع والابتكادر 

 السياحة إلاسالمية والسياحة الحالل؛ 

 السياحة الالكترونية والتسويق السياحي الالكتروني؛ 

  السياحية لازماتلامن السياحي وإدادرة. 
 

 نماذج وتجارب عربية وعاملية في صناعة السياحة: املحور السابع

   ؛والتكامل السياحي إلاقليمي والعربيالتعاو 

 وتجادرب دولية ناجحة في الصناعة السياحية؛ نماذج 

 تجادرب عن شركات ومنظمات درائدة في صناعة السياحة؛ 

 ؛ماذج دولية عن درؤى ومخططات سياحية ناجحةن 

 الشراكة بي  القطاع العام والخاص في قطاع السياحة؛ 
 

 التسهيالت للباحثين

 ومــن(  لادرد )الحكوميـة اليرمـوك  جامعـة مــن معتمــدة مشــادركة شــهادات لمشــادركي ل ؤتمرامل إدادرة تمنـح 

إســـتراتيجية التحــول إلـــى اقتصـــاد  بحــث مخبـــر و  عربيـــة ابحــاث البيئـــة وامليــاه وال ـــحراءو ودر املنظمــة لا 

 ؛جامعة مستغانم، الجزائربأخضر  

  ؛إدرسال كافة الفعاليات ولانشطة واملواد البحثية وغيرها دودريا للمشادركي 

  أو فــي كتــاب مــؤتمر ( صــنف ب)الاســتراتيجية والتنميــة البحــوث املســتوفية للشــروط، ستنشــر فــي مجلــة

 دولي؛

  ـــى ـــتمل علـ ـــات تشـ ـــتمادرة معلومـ ـــم اسـ ـــث بشــــرط تقديـ ـــم بحـ ـــط دو  تقديـ ـــودر فقـ ـــن الحضـ ـــن للمهتميـ يمكـ

 ؛املؤتمــر شــهادة حضــودر ومنحهم معلومــات شــخصية وتواصليــة ومــكا  العمــل، 

 الغداء واستراحات القهوة طيلة أيام املؤتمر. 

 

 ضوابط النشر واملشاركة

  البــــــاحثي  ولاكـــــاديميي  واملختصـــــي  بإدرســــــال م خصـــــات بحــــــو هم ذات  ؤتمر لامانـــــة العامــــــة للمـــــتـــــدعو



 

 

امل خــــو عنــــوا   بحيــــث يتضــــمن. كلمــــة 211العالقــــة بمحــــاودر املــــؤتمر، علــــى أ  ال تتجــــاوز امل خصــــات 

البحـــث وعالقتـــه بمحـــاودر املـــؤتمر، وأهميتـــه وأهدافـــه، وهيكـــل البحـــث مرفقـــا بســـيرة علميـــة مختصـــرة 

 ؛وبصودرة شخصية حديثة في أعلى الصفحة لى الهامش،مكتوبة ع

 في ملف  آخر موعد إلدرسال امل خصاتWord  ؛0101/مارس/10هو 

  فــــي  هلنشــــر  2121/مــــاي/01لــــى غايــــة إو انعقـــاد املــــؤتمر  يـــتم اســــتقبال البحــــوث كاملــــة اعتبــــادرا مــــن تــــادري

 :على أ أو كتاب مؤتمر دولي مجلة علمية محكمة 

  العلميــة واملنيجيــة املعروفــة وبمــا يتفــق مــع املواصــفات العلميــة الدوليــة يتصــف البحــث بااصــالة

 للنشر؛

  أو قــدم إلــى مـؤتمرات علميــة ســابقة أو مـثخوذ مــن بحــث علمــي  هأ  ال يكـو  البحــث قــد سـبق نشــر

 نشر سابقا؛

 تعهد خطي من الباحث يتعهد به بث  بحثه لم يسبق له أ  نشر في أي مكا  آخر؛ 

  صــفحة بمقيــاس  01صــفحة وبحــد أق ــ ى  02البحــث عــن عــدد صــفحات  يقــلأ  الA4  بمــا فــي ذلــك

صــــــــفحة ملجلــــــــة  21صــــــــفحة وال يزيــــــــد عــــــــن  01  ال يقــــــــل عــــــــن أاملالحــــــــق واملراجــــــــع ملجــــــــالت املنظمــــــــة و 

 .جامعة مستغانمالاستراتيجية والتنمية ب

  يكتب البحث ببرنامجWord بخـط  الخـط نـوع(Traditional Arabic )00 وبحجـمفـي املـت   01 وبحجـم 

 الهامـــش فـــي 00 و فـــي املتــن،  01 حجـــم(Times New Roman) وبخـــط  فـي الهــامش لابحـاث العربيــة

 ؛البحث آخر في واملراجع املصـاددر قائمة تدو  ، و الانجليزيـة لابحـاث

 إلالكتروني البريد على امل خصات ترسل :ewdr@ewdr.org  

 بعدد أن يضعدع للتحمديم العلمدي ويلتدبم الباحدث بد جراء بحث العلمي للنشر الب ؤتمر تتعهد إدارة امل

 .التعديالت املطلوبة

  جميع لاودراق البحثية التـي قبلـت مـن طـرف ال جنـة العلميـة وشـادركت فعليـا فـي املـؤتمر تنشـر فـي مجلـة

الكتـــــاب أو فـــــي  (الجزائـــــر)التابعـــــة لجامعـــــة مســـــتغانم ( املصـــــنفة صـــــنف ب)" إلاسدددددتراتيجية والتنميدددددة"

 .للمــــــــــــــــــــــــــــؤتمر بعــــــــــــــــــــــــــــد إعــــــــــــــــــــــــــــادة ضــــــــــــــــــــــــــــبطها وت ــــــــــــــــــــــــــــحيحها مــــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــــرف املشــــــــــــــــــــــــــــادركي العلمــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 

 :تقبل البحوث باللغات التالية

 اللغة الفرنسية    &  اللغة الانجليبية  &   اللغة العربية

 



 

 

مواعيد مهمة
 0101/مارس/10 :آخر موعد الستالم ملخصات البحوث

 استالمهايتم الرد على الملخصات خالل أسبوع من تاريخ 

 (:هلتون دبل تري باسطنبول البفندق ) التسجيل
  0101/مارس/00

 مساء 00: 19صباحا إلى غاية الساعة  00: 7ابتداء من الساعة 

 : وانطالق أشغال الورشات جلسة الافتتاح
 صباحا 30: 8الساعة  0101/مارس/00-01

 مساءا 00: 19الساعة  إلى غاية 

 (لغرض النشر العلمي) 0101ماي  01 :كاملةآخر موعد الستالم البحوث 

 0101جوان  10 :النشر العلمي لألوراق البحثية
 

 

الرسوم

 رسوم المشاركة للراغبين بالحضور للمؤتمر

 وحقيبة مؤتمر؛ شهادة مشادركة 

جامعة ب( ب)مصنفة صنف " الاستراتيجية والتنميةمجلة "النشر في  

 ؛الجزائرمستغانم، –عبد الحميد بن باديس 

وذات معامل  ijewو ijegccالنشر باملجالت الخاصة باملنظمة إمكانية  

 ؛في مجلة جامعة الحسي  بن طالل الحكوميةو التثثير 

 وجبات الغذاء واستراحة أيام املؤتمر؛ 

 

 يودرو  311 :درسوم املشادركة باملؤتمر 
 

 

 يودرو 111 :لوزادرات والشركاتدرسوم املشادركة ل 

 بعد قبول املشاركة بميفية تسديد الرسومتزويد املشارك يتم 

ewdr@ewdr.orgewdr9000@gmail.com  :التالينص املداخلة عبر البريد الالمتروني يرسل 

 :على (WhatsApp)لالستفسار يرجى التواصل عبر تطبيق 

1100130111121100962776192585
 

 
 

mailto:ewdr@ewdr.org
mailto:ewdr9000@gmail.com

	مؤتمر السياحة 1
	مؤتمر السياحة 2



