الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة أمحمد بوقرة – بـ ـومرداس

كلية العلوم اإلقتصادية  ،التجارية و علوم التسيير

إشكالية اليوم الدراسي

رئيس اليوم الدراسي.

يركز اليوم الدراسي على إشكالية البحث يف السبل الفعالة للنهوض بالقطاع
السياحي ،و التقليل من التبعية لقطاع احملروقات  ،و هلذا جاءت إشكالية هذا
اليوم الدراسي كما يلي :
فيما تكمن متطلبات حتقيق التميز السياحي يف اجلزائر كقطاع بديل لقطاع
احملروقات ؟

د  .بن حسان حكيم – أستاذ حماضر أ بالكلية

المحاور

تنظم كلية العلوم اإلقتصادية

بالتعاون مع مخبر بحث مستقبل االقتصاد الجزائري خارج
المحروقات AEAHH
يوما دراسيا حول :

متـطـلـبات تـطبـيـق صناعـة التـمـيـز الـسـيـاحي في الجزائ ـر كبديل
لقطاع المحروقات

يوم الثالثاء  17أفريل 2018
الديباجة
يعترب القطاع السياحي قطاعا إسرتاتيجيا يف عملية حتقيق التنمية
االقتصادية و االجتماعية لـلـدول ـة  ،فهي تعترب دعما لتحقيق التنمية
و مورد أساسي دائم يقدم خلزينة الدولة املليارات سنويا  ،و مصدرا
للـعـملة الصعبة و توفري فرص العمل و تنشيط اإلستثمار.
و يف ظل األزمنة الراهنة أزمة إخنفاض أسعار البرتول يف السوق العاملي
و تداعياهتا على إخنفاض موارد الدولة  ،أصبحت السياحة تعترب
كبديل لقطاع احملروقات نظرا لإلنفاق السياحي العاملي الذي بلغ
سنة  2016حوايل  1300مليار دوالر ،و تتوقع منظمة السياحة
العاملية وفق توقعاهتا لإلنفاق السياحي لسنة  2030الوصول حلوايل
 1800مليار دوالر.

أوال  :تشخيص واقع السياحة يف اجلزائر.
ثانيا :آليات تسويق املنتج السياحي و دوره يف النهوض بالسياحة يف اجلزائر.
ثالثا :دور الصناعات التقليدية و احلرف يف التطوير السياحي يف اجلزائر.

رابعا  :متطلبات حتقيق التميز السياحي يف اجلزائر.

خامسا :تفعيل املورد البشري لتحقيق التميز السياحي يف اجلزائر.

سادسا:عرض جتارب رائدة يف جمال التميز السياحي.
أهداف اليوم الدراسي

يهدف اليوم الدراسي إىل حتقيق مجلة من األهداف  ،أمهها :
 التطرق للمفاهيم املتعلقة بالسياحة  ،صناعة السياحة. -إبراز دور القطاع السياحي يف حتقيق التنمية.

 البحث عن البدائل التمويلية للمداخيل الوطنية. الوقوف على واقع مسامهة السياحة يف قضايا التنمية اإلقتصادية  ،و يفاإلقتصاد الوطين مع عرض لبعض التجارب العاملية يف صناعة التميز
السياحي.

المدع ـوون للـمشارك ـة
املشاركة يف فعاليات اليوم الدراسي مفتوحة لكل :
 األساتذة و الباحثون املتخصصون .
 طـلبة الدكـتـوراه ختصـصي إدارة األع ـمـال و إدارة تسويقية.
اللجنة التحضيرية

أ .د  .حيياوي نصرية

عميدة الكلية – مديرة اليوم الدراسي

اللجنة العلمية

أ.د .شعباين جميد

جامعة بومرداس

أ.د.هدير عبد القادر
د.بن حسان حكيم
د.دروازي يسمني
د.عرقوب نبيلة

جامعة اجلزائر 03
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

د.سعدي فيصل
د.بن شايب حممد
د.أمحد جنان
د.عالم عثمان

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جــامعــة ال ـبــويـرة

د/تربورت عالل
د/جنيب نور الدين

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

أ/هلواري سعيد

جامعة بومرداس

اللجنة التنظيمية

لغات البحث و شروطه
تقبل البحوث باللغات العربية ،الفرنسية و اإلجنليزية.املداخالت باللغة العربية تكون خبط  Traditional Arabicخبط  14والبحوث باللغ ـةـ األجن ـبـيـة خبط  Times New Romanخب ـط  ،12ع ـلى
أن ال ي ـتـع ـدى ع ـدد ال ـصف ـحات  15صفـح ـة مبا فيـهـا امل ـراج ـع و امل ـالح ـق.
خت ـصص ال ـصفـح ـة األوىل من البحث لبيانات الباحث الشخصية (اإلسم واللقب ،اإلمييل  ،الدرجة العلمية  ،مؤسسة االنتماء ،حمور البحث و عنوان
املداخلة)  ،و الصفحة الثانية مللخصي البحث على أن يكون إحدامها باللغة
العربية.
 يتعهد الباحث بأن حبثه مل ينشر سابقا  ،و مل يتم املشاركة ب ـه يف أي جهةأخرى.
مواعيد مهمة:

 -يتم إرسال البحوث كاملة قبل  18مارس .2018

 يتم الرد على البحوث املقبولة قبل  08أفريل .2018ترسل البحوث إلى البريد اإللكتروني vicedoyen1980@gmail.com

