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 مخبر الدراسات والبحوث 

 التسويقية واالقتصادية
1سطيف  –جامعة فرحات عباس   
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 السياحة البيئية والتنمية المستديمة
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ة غي  االنسان من مكان آلخر ب  انتقال    د  ر  ج  لم تعد السياحة م  

  رافدا  وبذاتها    قائمة    بل أضحت صناعة    ؛هز  ن  والت    عن نفسه  الترفيه

االقتصادية  هاما   التنمية  روافد  بالعملة إ  من  ه  ر  د  ت  لما    ،من  يرادات 

األجنبيوق  الصعبة   االستثمار  جذب  على  خلق    ،درتها  عن  ناهيك 

على  لم يقتصر  كما أن دورها  .  القطاعات األخرىالعديد من  بلصلتها  مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة  

إلى    ؛ فحسب  االقتصادي  المستوى تعداه  ت    والثقافي   االجتماعيالمستويين  بل  تواف  يح  ت  لما  من    ق  ه 

م   وراء تحقيق   ي  ع  الس    إطارفي  و  ختلف الشعوب.اجتماعي وثقافي بين 

الم   والتنمية  بدائل  ستدامة  عن  االقتصاديات ت  البحث  مختلف  في  نموية 

صطلح  م    ر  و  ل  ب  ت    ؛ة ب  اض  التي تعتمد بشكل كبير على الثروة النفطية الن    خاصة  

الس   ي  احي"  ي  "االقتصاد  ستقطب ي  خصبا    وحقل    ا  حديث مصطلحا   بر  عت  الذي 

 سواء.   ي االقتصاد والسياحة على حد  ف والمختصينالباحثين اهتمام 
 

ذاته  و  السياق  الدول  ئالجزا   ر  ب  ت  ع  ت  في  من  جاهدة  ر  تسعى   التي 

ة    وإلى  ورام ي  اقتصادها  د  مصاد  تنويع  خلل  ها  خل  ر  قطاعات    تنشيطمن 

 وما يجعل األمر هينا    .هوض باالقتصاد الجزائريالن  درة على  أخرى لها الق 

ت   ما  هو  الجزائر  م  به    م  ع  ن  على  ال  اتم  و  ق  من  بأنواعها  طبيعية سياحية 

،  بشريةالثقافية والتاريخية والو

وجذاب  والتي قوي  سياحي  اقتصاد  ببناء  لها  أن   .تسمح  غير 

جليا   يظهر  السياحي  أأن    الواقع  القطاع  يزال داء  ال  الجزائر  في 

إذا ما   خاصة  الدول المتأخرة    ف  ص  عاني من مشاكل جعلته في م  ي  

  رة.ومع الدول السياحية المجا ن  ور  ق  

 التالي:  سؤالال التي تندرج تحت  المؤتمرا المنطلق تبرز اشكالية هذومن 

  رائ  زَ في الجَ   ه  ت  يَ م  ن  تَ وَ  ياح  يَ اد السِّ صَ ت  االق  يز ز  ع  تَ  لُ بُ ُس  يَ ا ه  مَ 

؟ةرَ اص  عَ المُ ة  ي  م  الَ العَ   ات  رَ وُ طَ الت   لِّ في ظ  



  

 

  :المحور األول
 واتجاهاته الحديثة لالقتصاد السياحيالمفاهيمي التأصيل 

 

 الثاني:المحور 

 واقع السياحة واالقتصاد السياحي في الجزائر
 

 المحور الثالث:
 يرسياحي الجزائالقتصاد تنافسية االدور األنواع المختلفة للسياحة في بناء وتعزيز 

 

 المحور الرابع:
 دور الخدمات السياحية والفندقية في تطوير االقتصاد السياحي في الجزائر

 

  :الخامسالمحور 
                       ألزمة الصحية العالمية كورونا ا

 في الجزائر ومختلف الدول السياحية يوتداعياتها على االقتصاد السياح

 

  :السادسالمحور 
 لتحقيق التنمية المستدامة بديل استراتيجيك السياحة الجزائرية دعمآليات وسبل 

 

 

 



  

 

 

 

في   للثروة  جديدة  قطاعات  نحو  االهتمام  توجيه  إلى  المؤتمر  يسعى  رئيسي  االقتصاد كهدف 

وهو ما يتماشى مع برنامج مشروعنا  الجزائري خارج المحروقات، وأهم تلك القطاعات هو القطاع السياحي

 :، كما يهدف المؤتمر أيضا إلىPRFUالبحثي 

 . وضع استراتيجية تنموية للقطاع السياحي بالجزائر؛ 1

 تنافسيته؛. توظيف القطاع السياحي في تنويع االقتصاد الجزائري وزيادة 2

للقتصاد 3 الحديثة  االتجاهات  ومعرفة  السياحية،  الصناعة  تطوير  في  الدولية  التجارب  من  االستفادة   .

 السياحي في تحقيق التنمية المستدامة؛ 

 . التعريف بفرص االستثمار السياحي في الجزائر؛ 4

 انعكاسات األزمة؛. تحديد واقع القطاع السياحي في ظل جائحة كورونا واستراتيجية الخروج من 5

 . االتجاهات الحديثة للقتصاد السياحي في تحقيق التنمية المستدامة. 6

 . جميع الباحثين وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات؛1

 . طلبة الدكتوراه من جميع الفروع والتخصصات ذات الصلة باالقتصاد السياحي؛2

 . المستثمرون في قطاع السياحة؛ 3

 المسيرون والمسوقون في مؤسسات السياحة؛. 4

 .. كافة الفاعلين في قطاع السياحة وكل القطاعات األخرى إلبداء خبراتهم وعرضها لتنمية هذا القطاع5

 ؛ الباحثون والخبراء والطلبة. 1

 . الوزارات؛ 2

 والمتعاملون االقتصاديون؛ ،المؤسسات االقتصاديةوكاالت السياحة، و. 3

 .الجماعات المحلية. 4

 



  

 

. أن تكون المداخلة في أحد محاور المؤتمر، وتتسم بالجدية في الطرح واألصالة العلمية والمنهجية المضبوطة 1

 ؛APAوالتوثيق المتكامل للمصادر والمراجع بطريقة الـ  

 أال  تكون المداخلة قد تم نشرها في مجلة أو تم تقديمها في تظاهرة علمية أخرى؛ . 2

 لذلك؛  المداخلت باللغة العربية، أو اإلنجليزية، أو الفرنسية، وفق القوالب المخصصةتكتب . 3

 (اضغط هناوباللغة األجنبية: ، هنا اضغط:  باللغة العربية  القالب)

 ؛يتحمل صاحب المداخلة مسؤولية المحتوى العلمي لمداخلته. 4

للمعلومات   1)الصفحة    صفحة  13وال يقل عن    صفحة بما فيها المراجع والملحق  18  صفحات ال يتجاوزال. عدد  5

 ؛محتوى(ال :18إلى  3من الصفحة ابتداء  خاصة بالملخص،  2الخاصة بالمتدخلين، الصفحة 

. يجب أن تحتوي الصفحة األولى من المداخلة على جميع المعلومات الخاصة بالمتدخلين: االسم الكامل، والرتبة 6

عنوان المداخلة، ومحور  لمية، والمؤسسة الجامعية أو المؤسسة العامل فيها، والبريد االلكتروني، والهاتف، والع

 ؛ المشاركة

لإلنتاج  .  7 آفاق  قنوات  على  المؤتمر  ستنشر  ،www.youtube.com/afaqmediapro  اإلعلميسيبث   كما 

 المصورة على القناة الرئيسية بعد بث فعاليات المؤتمر؛  المداخلت

 ؛ ISBNستنشر المداخلت في كتاب خاص بالمؤتمر يحمل الرقم الدولي المعياري للكتب . 8

 بالشروط الشكلية واآلجال المحددة سي قصى ولو كانت مداخلته مقبولة؛    المشاركإذا لم يلتزم . 9

 . تقبل المداخلت الثلثية؛ 10

 :. بعد قبول المداخلت11

أو مداخلته،  ملخص  يعرض فيه    دقائق  08  ال تتجاوزيقوم المتدخل بالمشاركة بتصوير فيديو في مدة    .1.11

ب برنامج  (Presentation)  تصوير عرض يقوم  المتدخل،    Power Point 2019  عبر  بفيديو  أو من  المدمج 

استمارة تأكيد   عبرويرسل الرابط    Google Driveعلى منصة    الفيديو  ثم يقوم برفع،  ZOOMخلل تطبيق  

 ؛ المشاركة

المونتاج و  اتولغاي.  2.11 المباشر لفععمليات  المؤتمر على منصة  العرض  يرسل صاحب  ؛  اليوتيوباليات 

د م المداخلة صورة شمسية :ما سبقإضافة  ل المشاركة المقبولة  )احترافية وليس بالهاتف النقال(. ل م ق 

 

 

 يرجى قراءتها جيدا  

https://docs.google.com/document/d/1LsOmp2KfKP-QT1Z4F5CL62p-5IsEW3FK/edit?usp=sharing&ouid=100654172272442289411&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1njJzI7yXccYJ6b9NdkGypIxeZcqIYRq2/edit?usp=sharing&ouid=100654172272442289411&rtpof=true&sd=true
http://www.youtube.com/afaqmediapro


  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متميزة لـ:مع مشاركة    



  

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 



  

 

ocs.univ-setif.dz/atec22 
 لالستفسار فقط وليس إلرسال المداخالت

atec22@univ-setif.dz 

+213 542 46 93 09 
+213 770 88 24 24  

 رئيس اللجنة التنظيمية

 رئيس المؤتمر

 آخر أجل
 إلرسال

 الُمداخالت

 آخر أجل
 للر د على

 الُمداخالت

 الرمز المربع
 أو قم بمسح

 اضغط هنا

qr.page/g/uztwqawx

q 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2yvmhjp5HD-Oad_xUrQDtsUs5XyiCN1eWO1QQKLKWpAUOsQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2yvmhjp5HD-Oad_xUrQDtsUs5XyiCN1eWO1QQKLKWpAUOsQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
    

 مباشرة  تَُبثُّ الفعاليات 

قنوات: على اليوتيوب عبر  

اإلعالميآفاق لإلنتاج   

 و  

2022 

13 14 
 مارس

http://www.youtube.com/afaqmediapro
http://www.youtube.com/afaqmediapro

