
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ادلميقراطية الشعبية ئريةامجلهورية اجلزا

  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 قاملة 1945ماي  8جامعة 

 وعلوم التس يريالتجارية و العلوم الاقتصادية  يةك 

 قسم العلوم التجارية

 
 

 س ياحة لوالية قاملةل مع مديرية ا تعاونابل 

                                
 

 ينـــــظــــــم

 : حول الثاينويل امللتقى ادل

 يف تطوير القطاع الس يايح دورها املقاوالتية و
 2017 أ كتوبر 25و  24 يويم

قاملة  -1945ماي  8/ مدير جامعة العقون صاحلأ .د 

 رئيسا رشفيا

  

 لملتقىل  ارئيس/ . محالوي محيدد

 



 

 

 

 خلفية الملتقى
تطوير قطاع السياحة يحتاج إلى نظرة طويلة األجل تكون جزًء من عملية التنمية االقتصادية، نظرًا  إن

للترابط بين السياحة وسائر القطاعات االقتصادية األخرى، فالتنمية الناجحة للسياحة في أي بلد يجب أن تركز 
لترفيهية، الثقافية وسياحة اآلثار، والسياحة ا على المجاالت التي يتمتع فيها هذا البلد بميزة نسبية، مثل السياحة

والسياحة الدينية، وسياحة المؤتمرات والتدريب، ليتمكن من التنافس في أسواق السياحة العالمية. عالوة على ذلك، 
خضاعه لتشريعات  لى تحقيق أهداف إ منفصلة تسعىيتطلب تطوير السياحة توفر اإلرادة السياسية بتنمية القطاع وا 

 حة في البلد وتطورها.السيا
ألن يصبح مدعوما من قبل نسيج مقاوالت سياحية حديثة، منظمة  ماسة القطاع السياحي بحاجة أضحى لقد

 ."ومهنية. وهذا "شرط أساسي لرفع التحديات وتقديم عرض خدمات يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها
سياحية  إنشاء مقاوالتإلى  إستراتيجية وطنية تهدف فانه بات من الضروري وضعنظرا لضخامة الرهان،  و

كار والتنافسية لالبت تفعيل "برنامج وطني اي من شأنهتوالالحالية تحسين تنافسية المقاوالت السياحية جديدة و 
والمنظمة للمهن السياحية والتي تسمح بضمان المهنية  المؤطرة المنظومةإصالح  ذلك من خاللو  السياحية"،

وتقنين المهن السياحية، عالوة على ضمان الحد األدنى من معايير الجودة، إلى جانب وضع جهاز مواكبة عام 
و ة مقاوالت سياحإنشاء  ومندمج خاص بالمقاوالت السياحية يتضمن مجموعة من آليات الدعم من شأنها تسهيل

 .ة منهاتطوير الموجود

 محاور الملتقى
 .اإلطار ألمفاهيمي للمقاوالتية و المقاوالتية السياحية و آليات دعمها المحور األول:

 .المقاوالتية  و دورها في تفعيل التسويق السياحي المحور الثاني:

 إبراز اإلمكانيات السياحية. واالتصال فيدور اإلعالم  المحور الثالث:

 .في الجزائر والمقومات السياحية اإلمكانيات الرابع:المحور 

 .ياحيالس لتطوير القطاع   الوطنية واالستراتيجيةالمشاكل التي تواجه السياحة في الجزائر  المحور الخامس:

 .السياحة و التنمية المستدامة :السادسالمحور 

 .المقاوالت السياحيةيخص  فيما عبر العالمتجارب ناجحة السابع: المحور 

 مواعيد هامة

 .2017 سبتمبر 24 كاملة:آخر أجل لتقديم المداخالت  -

 .7120أكتوبر  51في تاريخ أقصاه:  فقط المداخالت المقبولةيتم الرد على  -

 entreprisme2017@gmail.com : العنوانتوجه كل المداخالت عبر البريد االلكتروني على  -

 واحد( )شخصتغطي مصاربف االقامة  -

 دج. 6000مبلغ المساهمة:  -
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 نائب رئيس اللجنة العلمية رئيس اللجنة العلمية

 د. بوعزيز ناصر      د. نعمون وهاب

 أعضاء اللجنة العلمية

 مصر        أ.د احمد الشربيني       جامعة قالمة        أ.د عبد الرزاق خليل   

 تونس        الطيب  أ.د دنيا رشاد ب جامعة قالمة        أ.د وسيلة حمداوي      

 البليدةجامعة           ا.د فارس مسدور      جامعة عنابة              أ.د بلقاسم ماضي 

 لبنان              أ.د مراد محمود      جامعة عنابة     عبد الحكيم بوهروم  أ.د 

 األردن            .د فيروز الدهمور  أ جامعة سكيكدة           قيرة    إسماعيلأ.د 

 أ.د عبير عبد العزيز عواد العواد  م ع السعودية جامعة بسكرة             أ.د رابح خوني     

 السودان    أ.د علوية حسن عبد هللا      جامعة تلمسان       براشد وفاء   ربار أ.د ب

 م ع السعودية        أ.د نجوى الطبالوي     فرنسا        صالح الدين عريف   أ.د 

 فرنسا                ا.د ايفون بيكو      المغرب           أ.د  عزيز حيموي     

 رنساف              أ.د كريستوف شميت جامعة تلمسان     أول وسيلة     .د ثابت أ

 ميلة المركز الجامعي       د. بوبكر بوسالم   جامعة ام البواقي             د. زبير عياش   

 جامعة قالمة                د. حميد حمالوي  جامعة قالمة              د. منير خروف  

 جامعة قالمة           د. عبد المالك بضياف جامعة قالمة            د. توفيق بن الشيخ  

 جامعة قالمة            د. فوزي سماعلي     جامعة قالمة           د. رفيق زراولة      

 جامعة الوادي                  . الياس شاهد   د جامعة قالمة                 رابح نمامشةد. 

 جامعة عنابة                 د. الهادي لرباع    جامعة عنابة               فية شاوي  د. شا

 الجزائر                د.عبد النعيم دفرور   جامعة سكيكدة            د. نبيل حميدشة    

 سوق اهراس            د. منصف بن خديجة   سوق اهراس  د زاوي د. عبد الرحمان اوال

 جامعة قالمة                د. سليمة طبايبية     جامعة تبسة              د. عمر جنينة      

 جامعة الوادي         د. عقبة عبد الالوي     جامعة قالمة                  د.وليد بشيشي  

 2جامعة البليدة                 د. خالد قاشي      ميلة                     د. شراف  عقون 

 

 التنظيميةأعضاء اللجنة 

 د. ياسين جبار د. ناصر الدين بن أحسن     

 زرارة أ.امنة بن د. السبتي جريبي

 ا. بالل مشعلي د.نبيل براهمية

 أ. وليد حفاف د. خديجة عزوزي

 أ. عادل العقون د. محمد بنية

 أ. سهام  بوفلفل د. عبد هللا بوصنوبرة



 

 

 

 االلجنة التقنية للملتقى:

 مديرة السياحة والصناعات التقليدية   قالمة السيدة: ماجدة زنادي    

 رئيس مصلحة السياحة       قالمة السيد: توفيق معايشية     

 العام للكلية األمين نورالدين سقوالي         السيد:

 برئاسة الجامعة رئيس مصلحة السعيد فداوي         السيد : 

 

 

 

 

 / حميد حمالوي.دالملتقى االتصال بالسيد رئيس  والمعلومات يرجىاالستفسارات  منلمزيد  -

 7.72.37.81.91 213+  :الرقمعلى                         

 

 األوراق البحثية  وضوابط تقديمشروط  
 عليها العلمية المتعارف الشروط ومستوفية الطرح، في والتعمق بالجدية المقدمة البحثية األوراق تتسم . أن1

 به؛ المتعلقة والمجاالت المحاور أحد في مرجعيا

 بصدد أو مجالت علمية في نشرت أو سابقة ندوات أو مؤتمرات في قدمت وأن سبق بحوث بتقديم يسمح ال .2

 أخرى؛ علمية تظاهرة في بها المشاركة

 ببرنامج محررة الملخص والمراجع ذلك في بما صفحة 20 يتجاوز ال وبما A4ورق  على البحثية األوراق . تقدم3

 Times New)وبخط  العربية، باللغة بالنسبة لألوراق (16) حجم (Traditional Arabic) وبخط (Word)الورد 

Roman) باحثين؛ من أكثر فيها يشترك التي تلك تقبل وال باللغات األجنبية، لألوراق (12) حجم 

 ترقيم) البحث نهاية فييكونان  المراجعقائمة وسم في كل االتجاهات، والتهميش  2على بعد  الهوامش .تكون4

 االنجليزية؛، الفرنسية العربية، باللغة المداخالت وتقبل متسلسل(

 كلمة، 250 في حدود مغايرة وبلغة البحث بلغة ملخصات متضمنة البحثية لألوراق الكاملة النصوص . ترسل5

 أدناه هإلي المشار االلكتروني البريد نواعن للباحثين على الذاتية السيرة مختصر وكذا المشاركة باستمارة ومرفقة

 المحددة؛ وفي اآلجال

 العلمية؛ اللجنة أعضاء قبل من العلمي للتحكيم البحثية األوراق جميع . تخضع6

 الثنائية؛ للمداخالت بالنسبة واحد شخص بإيواء الكلية . تتكفل7

  



 

 

 

 قالمة 1945ماي  8جامعة 
 

 

 

 وعلوم التسييروالتجارية كلية العلوم االقتصادية 

 قسم العلوم التجارية
 

 حول : الثانيالملتقى الدولي 

 السياحي و دورها في تطوير القطاع المقاوالتية 

 2017 أكتوبر 25و  24يومي 
 

 مشاركةالة راستما

 (الذاتية السيرة مختصرو  داخلة كاملةالرجاء إعادة هذه االستمارة رفقة الم)

 entreprisme2017@gmail.com عن طريق البريد اإللكتروني :

 

 ..........................................................................................: )ة(كاسم المشار 
 ................................................................................................ :التخصص

 .................................................................................................... :الرتبة
 ......................................................:.............................................الوظيفة
 ........................................................................................ الجامعة:/ المؤسسة
 ....................................... :الثابت .......................الهاتف............ المحمول:الهاتف 
 .............................الفاكس: ......... ......................................... اإللكتروني:البريد 
 ........................................................................................... :ةالمشارك محور
 ........................................................................................... :ةالمداخل عنوان

........................................................................................................... 
 ......................................................................................... :المفتاحية الكلمات

........................................................................................................... 
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