
 معھد الحقوق و العلوم االقتصادیة
االقتصادیة وبالشراكة مع الجمعیة  قسم العلوم

 الوطنیة لالقتصادیین الجزائریین   
 31-30الملتقى الدولي األول یومي : ینظم 

2017أكتوبر    

 توضیح دور وأھمیة االستثمار السیاحي. 
 معرفة واقع السیاحة في الجزائر ومتطلبات النھوض بھا. 
 عرض بعض التجارب الدولیة في مجال االستثمار السیاحي. 
 بیان أداء االستثمار السیاحي في الجزائر. 

تكمن أھمیة موضوع الملتقى في توضیح دور االستثمار في تنمیة  
القطاع السیاحي، وبیان آلیات تفعیل االستثمار السیاحي في الجزائر، مع 

 . الوقوف على بعض التجارب الدولیة والمحلیة لتطویر قطاع السیاحة

 .المتعاملون ذوو العالقة بالقطاع السیاحي*  طلبة   * باحثون * أساتذة * 

 المفاھیم، اآلثار والمتطلبات(االستثمار السیاحي : المحور األول.( 
 آلیات تفعیل االستثمار السیاحي في المخطط :  المحور الثاني

 .2030التوجیھي للتھیئة السیاحیة آفاق 
 أھمیة ودور االستثمار األجنبي في تطویر القطاع :  المحور الثالث

 .السیاحي
 تقییم أداء االستثمار السیاحي في الجزائر: المحور الرابع. 
 عرض التجارب العربیة في مجال االستثمار :  المحور الخامس

 .السیاحي
 واقع السیاحة الثقافیة بمنطقة األوراس: المحور السادس. 

بریكة -المركز الجامعي    

م  حظیت السیاحة في الوقت الحاضر بأھمیة واعتبار كبیرین ل
جم عن  ة، ون ق عصور الساب ي أي عصر من ال ا ف م ھ تحظ ب
ة  اعی م ت ة واج صادی النشاطات السیاحیة الكثیفة نتائج وآثار اقت
اة  ی ي ح م وواضح ف وثقافیة وبیئیة وعمرانیة كان لھا أثر عظی
ات  صادی ت ى االق رات عل ی أث المجتمعات والشعوب، لما لھا من ت
الوطنیة من خالل مساھمتھا في تشكیل الناتج المحلي اإلجمالي ، 
ة  ی اح دات السی ائ ع ل وتحسین وضعیة میزان المدفوعات نتیجة ل
ق  ی المحققة في المیزان السیاحي، إضافة إلى مساھمتھا في تحق
مواطن الشغل المباشرة وغیر المباشرة نظرا لعالقاتھا التشابكیة 
ل،  ق ن ال ة ك صادی ت األمامیة والخلفیة مع كثیر من القطاعات االق

 .والمطاعم، وباقي الخدمات األخرى 

األمر الذي استدعى توجیھ االھتمام إلى ضرورة تنظیم وضبط 
ودة  ش ن م داف ال ى األھ ول إل وص ل ات ل اط ش ن ذه ال م ھ ی ی ق وت

ي  والمرغوبة احة ف طاع السی ق د ب زای ت م ام ال م ت وفي ظل االھ
الجزائر، من خالل رسم إستراتیجیات لتطویر القطاع وسن جملة 
من القوانین التنظیمیة، لبناء سیاحة مستدامة وتطویر االستثمار 
اق  ة ألف ی اح ة  السی ئ السیاحي بتطبیق المخطط التوجیھي للتھی

2030 SDAT.   ي ب ن ویمثل االستثمار السیاحي الوطني واألج
ة  وازن ت م ة ال ی م ن ت ة ال ی ل ق عم ی حق ي ت اال ف عصبا حیویا وفع
ار  م ث ي حجم االست ادة ف والمستدامة آلي بلد، حیث أن أي زی

 .سوف تؤثر على حجم وتوزیع المشاریع السیاحیة المختلفة

 

 
ة   : تتمثل اإلشكالیة الرئیسیة في ی م ن ي ت ار ف م ث و دور االست ما ھ

ي  احي ف وتطویر قطاع السیاحة؟ وما ھي آلیات تفعیل االستثمار السی
 الجزائر؟

 
 
 

 :أھداف الملتقى

 :إشكالیة الملتقى

 :أھمیة الموضوع 

 :الفئات المعنیة بالملتقى

 :المحاور األساسیة  للملتقى

 :الرئیس الشرفي للملتقى مدیر المركز الجامعي
 میھوبي الشریف: األستاذ الدكتور

 الدكتور بن الشیخ نور الدین: المنسق العام للملتقى 

 عیساني عامر: الدكتور : لملتقىرئیس ا
 شبایكي سعدان: األستاذ الدكتور: للجنة العلمیةرئیس ا

 

ر ودورها يف  س ٓلیات تفعیل 

ة   حتسني مؤرشات قطاع السیا



 بوراوي ساعد .أ 

   لبحوث والمواد المقدمة للنشر یجب أال تكون قد سبق نشرھا، ا
ة  أو قدمت في ملتقیات أو فعالیات سابقة أو مقدمة للنشر في جھ

 .أخرى
 أن یتناول البحث أحد محاور الملتقى والمسائل المتعلقة بھ. 
    اث ح ألب رمجة ل ب ول وال ب ق م وال ی حك ت تعطى األولویة في ال

 .الفردیة
   یكون النص الكامل بصیغةWord ي ( مكتوب  بالخط العرب

Tradional Arabic (   م ط 14:  حج خ ال  Time(  ، وب
New Roman (ة    ،12: ، حجم ی رنس ف ن ال ی ت غ ل بالنسبة ل

  . واإلنجلیزیة
 أن یتم التھمیش في آخر البحث بشكل أوتوماتیكي . 
    ى  25ال یتجاوز البحث ل ل ع حة  15صفحة  وأال یق صف

 ویرسل فقط عن طریق البرید اإللكتروني 
  رة 2017/07/01ترسل المللخصات قبل م مع نبذة عن السی

 2017/07/15الرد قبل . الذاتیة العلمیة للباحث
   د  2017/09/01ترسل المداخالت قبل ری ب ق ال عن طری

 : االلكتروني الموالي
 

        tourisme.univbarika2017@gmail.com 

 01/10/2017:   یتم الرد على المداخالت المقبولة قبل تاریخ
 
 

 :لإلتصال    

 033 38 22 10: ثابت/ه

                              0558541526     

 :رسوم اإلشتراك     
 

دج 4000,00 :الجزائریون  األساتذة   
€    50 :األجـــــانب  األســـــاتذة  

 
      

طعام طوال أیام إلقامة واإلیتحمل المركز الجامعي تكالیف ا
 .الملتقى ما عدا تذاكر السفر التي تكون على حساب المشاركین

 

:أعضاء اللجنة التنظیمیة   
 سي محمد لخضر ســایب رامي

 عیساني ربیع برسولي فوزیة

 بن النوي عبد الحمید عریف عبد الرزاق

 دباش الدراجي سلیماني عبد الحكیم

 عاطف ساسي یحي الشریف نبیلة

 شنھ محمد أمین عدنان راضیة

 بروال نسیمة غضبان لیلى

 اعضاء اللجنة العلمیة المؤسسة
 رحال علي/ د.أ 1جامعة باتنة

 رحماني موسى/ د.أ جامعة  بسكرة

 شبایكي ملیكة/  د.أ 3جامعة الجزائر 

 خالد مقابلة/  د.أ جامعة الیرموك األردن

 خلف فارس الطراونة/  د.أ جامعة مؤتة االردن

 دالل عبد الھادي/  د.أ جامعة اإلسكندریة مصر

 حیماوي عزیز/ د جامعة فاس المغرب

 العیوبي سعید/ د جامعة قفصة تونس

 سوسن خریس/ د جامعة الیرموك األردن

 مغاري عبد الرحمان/ د .أ جامعة بومرداس

 یحیاوي نعیمة/ د .أ 1جامعة باتنة

 سالمي رشید/ د .أ جامعة المدیة

 رزیق كمال/  د.أ جامعة البلیدة

 ھارون الطاھر/ د.أ 1جامعة باتنة
 رتیمي الفضیل/ د.أ 2جامعة البلیدة  

 زموري مسعود/ د.أ 1جامعة باتنة
 عقاري مصطفي/ د .أ 1جامعة باتنة

 رابح خوني/ د .أ جامعة بسكرة

 یحیاوي إلھام/ د .أ 1جامعة باتنة

 بن احمد لخضر/ د  جامعة الجلفة

 عایشي كمال/ د .أ 1جامعة باتنة

 زیتوني عمار/ د .أ 1جامعة باتنة

 رایس حدة/ د .أ جامعة بسكرة

 كواش خالد/  د.أ 3جامعة الجزائر 

 زوبیر عیاش/ د جامعة ام البواقي

 شیخي بالل/ د  جامعة بومرداس

 العربي غویني/ د 3جامعة الجزائر 

 بوكثیر جبار/ د جامعة ام البواقي

 باي احمد/ د 1جامعة باتنة

 شاھد الیاس/ د جامعة الوادي

 عثماني حسین/ د جامعة ام البواقي

 بولحیة الطیب/ د جامعة جیجل

 بن سعید عمر/ د  المركز الجامعي بریكة

:أعضاء اللجنة العلمیة تابع  المؤسسة :  شروط المشاركة في الملتقي  

 حمیدة مختار/ د جامعة الجلفة
 مھدیة ھامل/ د جامعة الطارف

 جعیل جمال/  د 1جامعة باتنة
 مولحسان ایات هللا/ د 1جامعة باتنة
  مسامح مختار/ د 1جامعة باتنة
  حامدي محمد/ د 1جامعة باتنة

 عسول محمد أمین/د المركز الجامعي بریكة

 صلیحة عشي/ د 1جامعة باتنة

 شنشونة محمد/  د جامعة بسكرة

 ھدوش صالح الدین/ د 1جامعة باتنة

 سالمي میلود/ د 1جامعة باتنة

 عبادي محمد/ د جامعة برج بوعریریج

 مباركي سامي/ د 1جامعة باتنة

:رئیس اللجنة التنظیمیة  


