
 
  
  
  
  
  
  

   

   

 .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 التعليم العايل والبحث العلمي. وزارة

 -1-جامعة باتنة 

 االجتماعية.و اإلنسانية كلية العلوم

 
 قسم�علوم��عالم�و�تصال�وعلم�املكتبات

 عنوان:�ينظم�ملتقى�وط���

 ر.ـــزائــــاحي في الجـــــالم السيـــاإلع

 اق".ـــــــــع وآفـــــــــ"واق

 

 م2019نوفمبر 18/19یومي: 
 

 

   

 :ھیئة الملتقى
عبد السالم الرئيس الشرفي للملتقى: أ.د عبد السالم 

 -1-ضيف. مدير جامعة باتنة

 رئيس الملتقى:د/سمير رحمانـي.

 زين العابدين معو. رئيس اللجنة العلمية للملتقى: د/

 :للملتقى العلمیة اللجنةأعضاء 
 جامعة قسنطينة ......................أ.د أجغيم الطاهر -

 جامعة سكيكدة....................أ.د بن زروق جمال -

 جامعة قسنطينة .................أ.د بولكعيبات إدريس -

 1جامعة باتنة  .......................د. قارش محمدأ. -

 1جامعة باتنة  .  ...............خالدة هناء سيدهم د.أ -

 3قسنطينة جامعة  .......د.بوزيان نصر الدين........... -

 ... جامعة خنشلة......................د.سعيدي طارق-

 -1-جامعة باتنة .........................د.وناسي لزهر -

 -1-.......................... جامعة باتنةقرجع زكرياد. -

 -1-د.جاب اهللا رمزي..................... جامعة باتنة -

 1جامعة باتنة .. .......................د. فدول محمد -

 ......المدرسة العليا لالقتصاد....أ.وحيد خير الدين...-

 1جامعة باتنة  ......................شرقي إسماعيلد.  -

 1جامعة باتنة ... ..................د.تومي عبد الرزاق -

 1جامعة باتنه ....................د.هشام عبد الكريم  -

 1... جامعة باتنة ..نومار مريم ناريمان...............د. -

 1جامعة باتنة  ........................د.بوزيدي سهام -

 1جامعة باتنة .........................د.بريك خديجة -

 1جامعة باتنة ..... ...................د.لونيس باديس -

 :المشاركة شروط
 يكون البحث أصيال وفي أحد محاور الملتقى. أن -1

تقدم البحوث في إطار محاور الملتقى باللغات -2

 العربية، الفرنسية واالنجليزية.

بما  20صفحة وال تتعدى  15أال تقل المداخلة عن  -3

 في نهاية البحث. االحاالتفي ذلك قائمة المراجع و 

أو  ال تقبل المداخالت والدراسات التي سبق نشرها -4

 . قدمت في ملتقيات أخرى

 Simplifeidتكتب المداخالت بخط  -5

Arabic  14حجم. 

ال يتم تأكيد المشاركة إال بعد االرسال النهائي  -6

 للمداخلة كاملة على البريد االلكتروني.

 :مالحظة
 

 

ترسل الملخصات والمداخالت إلى البريد االلكتروني 

 التالي:

infocombib@gmail.com 

 033.31.95.50 الھاتف:
06.67.70.81.54 
06.99.43.24.23 



 
 
 

   
 
 

   

 إشكالیة:موضوع الملتقى و
  

لقد أصبح اإلعالم عصب الحياة الحديثة لدى      

وحتى الدول، حيث أضحى عامال  الفرد والمجتمع

حاسما يلقي بظالله على كل مجاالت الحياة، سواء  

كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية...الخ. 

بين القطاعات التي يهتم بها اإلعالم الحديث  نوم

 ابالنسبة للدول، قطاع السياحة الذي يعد رافدا مهم

من الروافد االقتصادية و عامال مهما في تحقيق 

المداخيل واألرباح. غير أن احترافية اإلعالم 

السياحي تتفاوت من دولة إلى أخرى حسب 

 التجربة و االهتمام، بالرغم من األهمية التي

تكتسبها على كل المستويات. و نحن في الجزائر، 

نفتقر إلعالم سياحي احترافي يساهم في الرفع من 

مستوى السياحة في بالدنا، وبالتالي الرفع من 

البالد في هذا القطاع، بالرغم من  لمداخي

 اإلمكانات والمواقع التي تزخر بها الجزائر.

 وعليه يهدف هذا الملتقى إلى محاولة البحث عن

السبل الناجعة للوصول إلى إعالم سياحي ناجح 

 وفعال لتنشيط قطاع السياحة في بالدنا.

 

 

 أھداف الملتقى:

محاولة إبراز واقع اإلعالم السياحي في الجزائر،  -1

 والكشف عن أسباب إهماله وعدم االهتمام به.

الكشف عن الدور الذي تلعبه تكنولوجيات االعالم  -2

واالتصال اليوم في الترويج للسياحة في الجزائر من خالل 

 تطبيقاتها.

إلقاء نظرة على تجارب الدولة المختلفة في مجال  -3

 اإلعالم السياحي. 

اقتراح حلول لوضع استراتيجيات مستقبلية لالهتمام  -4

 باإلعالم السياحي وكذا الترويج للسياحة في الجزائر.

 محاور الملتقى:

 : مقاربة مفاهيمية.اإلعالم السياحي /المحور األول

السياحي في الجزائر  اقع اإلعالمو  /المحور الثاني

 وأسباب قلة االهتمام به.

دور التكنولوجيات الحديثة في  المحور الثالث/

 في الجزائر.الترويج للسياحة 

التجارب الدولية الناجحة  نماذج عن المحور الرابع/

 .في اإلعالم السياحي في الدول الغربية والعربية

وضع استراتيجيات إعالمية  آفاقالمحور الخامس/

 .للترويج للسياحة في الجزائرناجحة 

 
 

 

 مواعید ھامة:
 م2019سبتمبر  22آخر أجل الستقبال الملخصات: -

 م2019سبتمبر  26الرد على الملخصات المقبولة: -

 م2019أكتوبر  24آخر أجل الستقبال البحوث كاملة: -

 م 2019نوفمبر  11/12تاريخ انعقاد الملتقى: -

 :رسوم المشاركة في الملتقى -

الباحثين  هدج، طلبة الدكتورا 4000بالنسبة لألساتذة  

 .دج2000

مالحظة: ال تتكفل هيئة الملتقى بمصاريف اإلقامة بالنسبة 

 للمشاركين.

 :المشاركة استمارة
 ......االسم واللقب:.......................................

 التخصص:..................................................

 ............................................العلمية:. الرتبة

 ....الجامعة:...............................................

 ...رقم الهاتف:.............................................

 ....البريد االلكتروني:.......................................

 ..............................عنوان المداخلة:..............

 .............................المداخلة:................ محور

 10( يتضمن العناصر األساسية واألهداف، في حدود الملخص:

 أسطر )

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

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

 

 


