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 وزارة التعليـم العالي و البحــــــــث العلمي
 -   – 2جامعة  البليدة  

الشهيد طالب عبد  -كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجاريـة وعلوم التسييـر
  –الرحمان  

 
 فرقة بحث الموسومة بعنوان :

 

 

 هموذجا(ليات ثطوير السياحة في الجزائر والتنمية املستدامة)منطقة حمام ملوان آ

(F01L02UN090220180002) 
 تنظم بالتعاون مع

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
 و

  مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر
       

دور الجماعات المحلية في ترقية  حول: االفتراضية الندوة الوطنية العلمية 

 االقتصادية في الجزائر السياحة الداخلية لتفعيل الحركة

 mmi-dybq-meet.google.com/wggعهى انرابػ:  google meet)(باضتخذاو يُصت 13)h  45:عهى انطاعت )   0202 جاَفً 07و ٌو
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 الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية

 ثالوة آًات بينات من القران الكريم

 الاستماع إلى النشيد الوطني

 ميلودي أم الخيركلمة رئيسة الندوة : الدكتورة 

 كلمة السيد عميد الكلية : أ.د درحمون هالل    و إلاعالن الرسمي عن افتتاح فعاليات الندوة العلمية

 2املداخلة الافتتاحية: املحاضر)ة( د.طويل أسيا / جامعة البليدة 

 انطٍاحً انذاخهًُشاغ انانذور انتًُوي نهجًاعاث انًحهٍت فً ترقٍت 

 -دراضت شايهت عٍ انجسائر  -

 رئٍطت انجهطت االونى: د. عسازي فرٌذة

 د. يٍذوٌ انٍاش / جايعت انٍسي االول: انًحاظر

Analysis the role of tourism in economic development of China 

 -انبٍط-انبشٍر َور انجايعً انًركس. كُتور َعًٍت/ غ :انثاًَانًحاظر 

 انجًاعاث انًحهٍت عايم َحو تحقٍق انتًٍُت انطٍاحٍت

 عُواٌ انًذاخهت يؤضطت االَتًاء أضًاء انًتذخهٍٍ

 د. لرواغ ٌىَص

 صالذ يسًذد. 

 د. لذوري َىر انذٌٍ

 خايؼت انًطٍهت

 حٍطًطٍهج خايؼت

 خايؼت انًطٍهت

 وانطٍازت -اندًاػاث انًسهٍت-انخؤصٍم انُظري وانؼهًً نإلدارة انًسهٍت 

 

 غ.  كُخىر َؼًٍت

 د. صهؼت ضًٍت

 

-انبشٍر َىر اندايؼً انًركس

 -انبٍط

 

 اندًاػاث انًسهٍت ػايم َسى حسمٍك انخًٍُت انطٍازٍت

 

 انخسفٍساث انخشرٌؼٍت نالضخثًاراث يٍ أخم حًٍُت انطٍازت انذاخهٍت حٍارث  –خايؼت ابٍ خهذوٌ غ.د هذوار زطٍٍ

  إنٍاشيٍذوٌ  د. 

 ػٍاد صانرد. 

 اندايؼً انٍسيانًركس 

 خايؼت أدرار
Analysis the role of tourism in economic development of 
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China  

 

 زًسة فركىش د.غ

 ٌسٌذ براف د.غ

 2خايؼت انبهٍذة 

 

 انطٍازٍت انبشرٌت انًىارد حًٍُت خالل يٍ انًطخذايت انطٍازٍت انخًٍُت

 

 د. ضاخً أبىبكر

 د. إٌذروج خًال

 د. خفىش ضهٍهت

 2انبهٍذة خايؼت 

 3خايؼت اندسائر 
 2خايؼت انبهٍذة  

 حرلٍت انمطاع انطٍازًفً  اندًاػاث انًسهٍتدور وأهًٍت 

 ػهىٌ يسًذ نًٍٍد. 

 رفٍف خذٌدتد. 

 2خايؼت انبهٍذة 

 
 اندسائرفً فً حسمٍك انخًٍُت انطٍازٍت كآنٍت نهًطاهًت انًصانر اناليركسٌت 

 د. غىٌم أضٍا

 د. كريً يهٍكت

 2انبهٍذة خايؼت 

 

 ُشاغ انطٍازً انذاخهًانانذور انخًُىي نهدًاػاث انًسهٍت فً حرلٍت 

 -دراضت شايهت ػٍ اندسائر  -

 يسًذ انصذٌك انفعٍم د. 

 ضفٍاٌ خروبًد. 
 د. انمٍُؼً ػبذ انسك

 2خايؼت انبهٍذة 

 

 انطٍازت االنكخروٍَت فً اندسائريمىياث 

 

 خهٍم صبرٌُت د. 

 اضطُبىنً أضًاء د.

 2انبهٍذة  خايؼت

 
 دور اندًاػاث انًسهٍت فً حفؼٍم انطٍازت انًسهٍت

 رئٍطت انجهطت انثاٍَت: د. بوخذوًَ وهٍبت

 0: د. تًار أيٍٍ/ جايعت انبهٍذة انًحاظر االول

 فً انجسائرانًطتذايت انطٍاحت انصحراوٌت كأنٍت نذعى انتًٍُت انًحهٍت 

 -دراضت حانت إقهٍى حعٍرة األهقار  -

 

 0/ جايعت انبهٍذة انثاًَ: د. قاضً ٌاضٍٍانًحاظر 

 دور انتروٌج انطٍاحً نهطهع انتقهٍذٌت فً تعسٌس انطٍاحت انذاخهٍت نتحقٍق انتًٍُت انًطتذايت
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 0/ جايعت انبهٍذة انًحاظر انثانث: د. ربحً كرًٌت

 تفعٍم دور انتطوٌق اإلنكتروًَ كأحذ يتطهباث عونًت انطٍاحت انثقافٍت بانجسائر

 

 انًحاظر انرابع: غ. بهحًٍر أيال

 0222-2014دراضت يقارَت خالل انفترة  -انعرض و انطهب انطٍاحٍٍٍ فً انجسائر وتوَص 

 عُواٌ انًذاخهت يؤضطت االَتًاء أضًاء انًتذخهٍٍ

 د .بىظٍاف ضايٍت

 د. بههىنً فٍصم

 2خايؼت انبهٍذة 

 

 والغ انطٍازت فً حفؼٍم انخًٍُت انًسهٍت باندسائر

 دراضت زانت والٌت انبهٍذة ًَىرخا

 ضٍطاًَ يٍذوٌد. 
 فرٌىة  َرخص د.

 

 حٍارث  –خايؼت ابٍ خهذوٌ

 2انبهٍذة   -خايؼت ػهً نىٍَطً   
 دورها فً حسمٍك انخًٍُت انًسهٍتووالغ  وأفاق حطىر انطٍازت فً اندسائر 

 

 د. بىخذوًَ وهٍبت

 غ. ػابذ ػبذ هللا

 2خايؼت انبهٍذة 

 
 انطٍازً فً حسمٍك انخًٍُت انًسهٍت فً اندسائردور انمطاع 

 د. بركاًَ ضىضٍ
 د. ضالوحً زُاٌ

 د. حًار أيٍٍ

 

 

 2خايؼت انبهٍذة 

 خايؼت لاصذي يرباذ ورلهت

 

 فً اندسائرانًطخذايت انطٍازت انصسراوٌت كؤنٍت نذػى انخًٍُت انًسهٍت 

 -دراضت زانت إلهٍى زعٍرة األهمار  -

 

 د.ػًروظ شرٌف

 ضايٍتد. َسانً 

 

 2خايؼت انبهٍذة 
 

 ضهاياث اندًاػاث انًسهٍت فً انخروٌح االنكخروًَ نهطٍازت انذاخهٍتإ

   

 د. يسفىظ يراد

 غ. بىغالت يىضى

 2خايؼت انبهٍذة 

 

 )دراضت زانتحطىٌك انؼرض انطٍازً نخؼسٌس يطاهًت انطٍازت فً انخًٍُت انًسهٍت

 انسظٍرة انىغٍُت نهشرٌؼت(

 

 د يطًىش رظىاٌ

 بىراٌى هاخر أيٍرةغ. 

 2خايؼت انبهٍذة 

 
 دور انخطىٌك االنكخروًَ فً حًٍُت انطٍازت انًطخذايت فً اندسائر
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 د. بٍ يطؼىد أدو

 ربسً كرًٌتد.   

 ضرٌر انسرحطً زٍاةد. 

 د. زٌذاٌ زهٍت

 2خايؼت انبهٍذة 
 

 حفؼٍم دور انخطىٌك اإلنكخروًَ كؤزذ يخطهباث ػىنًت انطٍازت انثمافٍت باندسائر

 

 أ.د. لاضً ٌاضٍٍ

 غ.د بىخذوًَ خازٌت
 دور انخروٌح انطٍازً نهطهغ انخمهٍذٌت فً حؼسٌس انطٍازت انذاخهٍت نخسمٍك انخًٍُت انًطخذايت 2خايؼت انبهٍذة 

 غ. بهسًٍر آيال

 غ. رابسً ػبذ انؼسٌس

 غ. زاج لاضً يسًذ

 2انبهٍذة  خايؼت

 

 

 2102-2014ت يمارَت خالل انفخرة دراض -انؼرض و انطهب انطٍازٍٍٍ فً اندسائر وحىَص 

 د. ػىانً فخٍست
 2خايؼت انبهٍذة 

 

L'impact du COVID-19 sur l'activité économique mondiale dans le 
secteur touristique 

 

 د. يٍهىدي أو انخٍر

 د. بىكرٌف زهٍر
 2خايؼت انبهٍذة 

 فً اندسائرأفاق حطىٌر االضخثًار فً انطٍازت انذاخهٍت نهسذ يٍ انفمر 

 
 د. ػسازي فرٌذة

 ػهٍهً ػبذ انسكٍى غ.

 براكًُ ضًٍتغ. 

 والغ انطٍازت فً اندسائر فً ظم انًُافطت انذونٍت 2خايؼت انبهٍذة 

 أ.د بٍ زػرور ػًار

 غ. بٍ ػربٍت شٍراز

 غ. بىكرظ يسًذ أيٍٍ

 2خايؼت انبهٍذة 

 

 انطٍازت واندًاػاث انًسهٍت فً اندسائر

 

 


