
 

     google meet برنامج  االفتراضي الفضاء عبر وطنيال  علميال ملتقىلابرنامج 
 الرقمي التحول ظل في ريةزائالج يةياحالس المؤسسات تفعيل رهانات و تحدياتحول 

صباحاتاسعة العلى الساعة   2021  يسمبرد 15يوم   

 

    للدخول للورشة          Google Meetيرجى استخدام   برنامج     

    pqq-kbyo-meet.google.com/dvr :جلسة االفتتاحية ال رابط

 

 فون  والميكرو                غلق الكاميرا  : يرجى التأكد من 

 

 

 

 

 

 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 2  البليدة جامعة

 -الرحمان  عبد طالب الشهيد-التسيير  وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

 مع  بالتعاون 

 "الجزائر-02 البليدة  جامعة" التنمية تحقيق في دورها  و  املحلية  الجماعات تسيير  مخبر 

   مع  بالشراكة

 لرقمنة كإستراتيجية اإللكتروني  السياحي  املعلومات  نظام تطبيقات ل و ح PRFU البحث فرقة

 الجزائري   السياحي  القطاع  جودة من للرفع السياحية  الخدمات

 -مختارة دولية نماذج -

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/pur-ccqe-tdi
https://meet.google.com/pur-ccqe-tdi


     google meet برنامج االفتراضي الفضاء عبر وطنيال علميال ىملتقلا
 الرقمي   التحول ظل  في الجزائرية  السياحية المؤسسات تفعيل رهانات و تحديات حول 

 

 احية تتح امللتقى تكون في الجلسة االفافتتإمراسيم  التوقيت

 ية زه قرامطية. د  االفتتاحية : الجلسة  ةرئيس                            

 من 

 09:00سا 

 إلى 

 سا 00:10

 

 من القران الكريم آياتقراءة 

 النشيد الوطني 

 بوخاري سمية د. كلمة السيدة رئيسة امللتقى

 يدو محمد  .دأ الوطني امللتقى على  العام املشرفالسيد كلمة 

 د.دراوس ي مسعود أملخبر  ر امدي السيد كلمة 

 .د غردي محمدأ الوطنيى امللتق وافتتاح كليةالكلمة السيد عميد 

 د براق عيس ي .أ  و  د يدو محمد.أ  ديممن تق  فتتاحيةإ مداخلة

 -في ترقية الصناعة السياحية دور التحول الرقمي - : بعنوان 

 

 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة                        

 2  البليدة جامعة

 التسيير  وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

 -الرحمان  عبد طالب الشهيد-

 

 
 



 

     google meet نامجرب االفتراضي الفضاء عبر وطنيال علميال ملتقىلا
 الرقمي  تحوللا ظل في الجزائرية السياحية المؤسسات تفعيل رهانات و تحدياتل وح

 ولىة األجلسال

   صباحاالعاشرة عة على السا

    للدخول للورشة              Google Meetيرجى استخدام   برنامج      

 mnj-sjfo-meet.google.com/igq    :ولىجلسة األال رابط
 

 والميكروفون                 غلق الكاميرا   : د من يرجى التأك

  حكيم بوحرب.د :الجلسة رئيس
 الرقم  المتدخل  الجامعة عنوان المداخلة المدة

 د 10
 السياحية ة لتنمياة داماستفي تفعيل   قميحي الر يم السياسهامات التعلإ

 -الجزائر  لحالة تقويمية يلية دراسة تحل -

 2البليدة جامعة

 2ةليدالب جامعة

 2البليدة جامعة

 سمية وخاري ب د.

 يدو محمد..د أ

 .قرامطية زهية د

1 

 2 هاني منال. د بسكرة  خيضر   محمد جامعة الجزائر في  االقتصادي التنويع  تحقيق في  الحموية السياحة دور  د 10

 د 10
  حالة  دراسة الخاصة  الجبائية األنظمة  إطار  في  السياحي  قطاعل ل املمنوحة  الجبائية االمتيازات

 ANDI  (2002 /2017) االستثمار  لدعم الوطنية الوكالة

 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 رشيد  ونادي د.أ

 أمين   محمد بوكرش.أ

 ز شيرا عربية بن.أ
3 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة                                                           

                                     2  البليدة جامعة

                                    التسيير  وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

                                        -الرحمان  عبد طالب الشهيد-

 

https://meet.google.com/xex-yimh-wom
https://meet.google.com/xex-yimh-wom


    واملأمول  الواقع  بين 2030 افاق  الجزائر  في  السياحية للتهيئة التوجيهي  طاملخط  رهانات د 10
 03 ئر الجزا جامعة

 03 الجزائر  جامعة

 الخير  ام البرود د.

 4 صالح  وسفيي. أ

 5 د.محاجبية نصيرة 2 البليدة جامعة الجزائري  السياحي  بالقطاع النهوض في  االلكتروني املعلومات نظام دور  د 10
 6 رة فضيلة طو بو د. جامعة تبسة واملعيقات  القطاع اهمية  بين الجزائر  في   السياحية املقاوالتية د 10

 الجزائر  في  السياحي  القطاع في   االستدامة تحقيق  في  ودورها السياحية  املؤسسات وظائف د 10
 بومرداس جامعة

 2 البليدة جامعة

 أحمد   دبيش. د

 7 مروة بوقدوم . د

 (نموذجا لى دفال  عين والية)  وأفاقها الجزائر  في  البيئية السياحة  واقع  د 10
 مليانة  خميس  جامعة

 مليانة  يس خم جامعة

 جمال  رحماني بوزيان. د

 8 فيصل   قسوم

 نموذجا كندا   تجربة السياحي  االداء لتحسين كأداة السياحية  اليقظة د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 ابتسام  حاوشين .د   أ

 9 فهيمة  دوة .أ

 د 10
 ( 19 كوفيد)  كورونا  جائحة ظل ي ف السياحية املؤسسات تحديات  و  واقع 

 - الدفلى   عين بوالية  احيةسيال  املؤسسات  ة حال دراسة-

 مليانة  خميس  جامعة

 مليانة  خميس  جامعة

 كريمة  بكوش.أ

 10 قادرل ا عبد  بوعقادة.أ

 الجزائر   في  املحلية السياحة   لترقية  كآلية املحلية  الجماعات د 10

 2البليدة جامعة

 -1-  سطيف  عباس فرحات  جامعة

 2البليدة جامعة

 ـــوبكربـــــــ ســــــــاخي . د

 سهيلة   وسخف. د

 زكريا سهايلية.  أ
11 

 د 10
الّرقمي  التحّول  نحو  الّسياحية املؤسسات   وتحّديات فرص  

ماذج  من عدد  حالة دراسة
ّ
اجحة الّدولية  الن

ّ
 الن

 2 البليدة جامعة

 03 الجزائر  جامعة

 محمد  طرفة.د

 12 امحمد  تقار .د

 انيات مكواإل  املقومات لتحليل  آلية: الجزائر في  السياحي  الجذب  ت مؤشرا د 10
 بالجلفة  عاشور  زيان جامعة

 بالجلفة  عاشور  زيان جامعة

 الزهرة عبدالالوي 

 13 عبدالحليم  زيان

 الجزائر في   السياحي  التسويق استراتيجية د 10

 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

 بازةيت مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

  نصيرة  جف را . د.أ

 حياة حورية لعوامري .أ

 صبيحة  قالم.أ
14 

 بالجزائر  االلكترونية السياحة  يقطبلت ةالعام املتطلبات و   السياحة اقتصاديات د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 رضا بوشنافة  .د

 15 مينة عروسأ.  أ

 16 د.خليفة احالم  تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز  . ائربالجز  السياحي   القطاع  لترقية أساسية ركيزة البشري  صر عنال تكوين د 10
 17 شراز  توريد. والعمران  املعمارية للهندسة  العليا املدرسة la transformation numérique :une nécessité pour le développement touristique د 10



     google meet برنامج  االفتراضي الفضاء عبر وطنيال   علميال ملتقىلا
 الرقمي التحول   ظل  في الجزائرية احيةسيال  المؤسسات  تفعيل رهانات  و  تحدياتحول 

 ثانيةال جلسةال

   صباحاالعاشرة عة على السا

 للدخول للورشة        Google Meet دام   برنامج     يرجى استخ

   oht-hgwn-meet.google.com/srm   :ةثانيجلسة الال رابط

 ن   والميكروفو              غلق الكاميرا   : يرجى التأكد من 

  بتسامإ حاوشين د. أ  : الجلسة رئيسة                                                                      

 الرقم املتدخل  الجامعة  داخلة ن املعنوا  املدة 

 الجزائر في  الحموية السياحة  واقع  د 10

 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 زهية ةقرامطي. د

 د.بوخاري صبرينة

 د.طويل رقية

1 

 د 10
L’ADHESION DES PME DANS LE TOURISME DURABLE EN ALGERIE : CADRE 

CONCEPTUEL 

Ecole Supérieure de Commerce 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales 

NAHOUI KAOUTHAR 

KEBBOUR Mohamed 

Amine Oussama 

 HADDAD Imene 

2 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة                                                           

                                     2  البليدة جامعة

                                    التسيير  وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

                                        -الرحمان  عبد طالب الشهيد-

 



العملي   والواقع  النظري  املفهوم بين  اإللكترونية السياحة  د 10 2 البليدة جامعة   3 حسينة سالوي د. 
املستدامة  ليةح امل التنمية تحقيق  أجل  من املستدامة السياحية  التنمية  تفعيل و حن د 10 1 سطيف   عباس، فرحات  جامعة   4 فيروز  بوزورين. د 

الجزائر  في  املستدامة  التنمية  لتحقيق كآلية السياحي   القطاع  في  االستثمار  د 10  
 2البليدة جامعة

2البليدة جامعة  

 ادم مسعود بن د.

 5 مراد مهدي بن .أ

 د 10
 تدامةسامل  التنمية لتحقيق كسبيل البيئية السياحة نحو   التوجه

-أنموذجا  الجزائر –  

 – سكيكدة – 1955 أوت 20 جامعة

– سكيكدة – 1955 أوت 20 جامعة  

 شهرزاد جبايلي .أ

 6 وهيبة قحام.د أ

الجزائر  في  املستدامة السياحية  التنمية واقع  د 10 2البليدة جامعة   
 سايب الفوضيل.أ

 7 مصطفى ةميسق

 د 10
 القطاع في   املستدامة املحلية التنمية لتحقيق  يةكآل السياحي  لالستثمار  الحكومية التحفيزات 

 بالجزائر  السياحي    

 03 الجزائر  جامعة

 جيجل  جامعة

 إيمان اكساس.أ

 8 معراج أحمد قادري 

 د 10
 السياحية تهيئةلل يالتوجيه  املخطط  ظل في  بالجزائر  الصحراوية  السياحية التنمية  اسهامات

 -نموذجا تمنراست– 2030 آلفاق
 2 البليدة جامعة

 خديجة رفيف. د

 هجيرة بوزوينة. د

 وهيبة بوخدوني د.أ
9 

 10 منوبية قسمية. د بسكرة  خيضر   محمد جامعة الجزائر في   البيئية السياحة  تنمية آليات د 10

 املستدامة  السياحية ة التنمي  تحقيق تعزير  في  ودورها  ةيئالبي السياحة  مقومات توفر  د 10
 2البليدة جامعة

 2دةالبلي  جامعة

 جناي  الدين عالء محمد.د

 11 قبايلي  محمد. د

 12 بالل  مرابط . د 3 الجزائر  جامعة نموذجا  الجزائر  االقتصادية التنمية دعم في  ودوره السياحي   االستثمار  في  التخطيط د 10
 13 حنان وسيف.أ الشلف بوعلي  بن حسيبة   جامعة الوطني  اإلقتصاد ى عل وأثرها  تدامةاملس السياحية  التنمية د 10

 د 10
 الجزائر  في   البيئية السياحة تنشيط في  الوطنية الحظائر   دور 

 نموذجا -باتنة  لبلزمة،والية الوطنية  الحظيرة -
 14 بتول  مريم فضيل.أ -3- الجزائر  جامعة

 15 فرجي  ليلة.أ 2 البليدة جامعة رالجزائ في  تدامة املس السياحية  تنمية آليات  أهم د 10
 16 رشيد شنيني. أ غرداية  جامعة بالجزائر  املستدامة  السياحة تحقيق في  2030 آفاق السياحية   للتهيئة  وجيهيالت املخطط  دور  د 10

 Importance du système d’information dans l’industrie touristique د 10

Centre Universitaire Tipaza 

Centre Universitaire Tipaza 

Centre Universitaire Tipaza 

BENNACEF Imane 

Hanane 

TOUNSI Nadjet 

CHEKHAR Naima 

17 

 



     google meet برنامج  االفتراضي الفضاء عبر وطنيال   علميال ملتقىلا
 قميالر  التحول   ظل  في الجزائرية حيةالسيا  المؤسسات  تفعيل رهانات  و  تحدياتحول 

 ثالثة ال جلسةال
   صباحاالعاشرة عة على السا

   للدخول للورشة      Meet  Googleبرنامج     يرجى استخدام   

    kwn-gfju-meet.google.com/raq :ثالثة جلسة الال رابط

 

 والميكروفون                  ميرا غلق الكا: ى التأكد من يرج

  صبرينة  بوخاري.د:الجلسة رئيسة                                                                   

 الرقم املتدخل  الجامعة  عنوان املداخلة  املدة 

 د 10
  السياحة  لتنشيط كآلية كرونا جائحة  يتفش   ظل  في  االفتراضية  السياحة تطبيق  إمكانية

 التقليدية 

 تيارت  خلدون   ابن جامعة

 تيارت  خلدون   ابن جامعة

 دليلة بوهني.أ

 الدين نور  بربار . د
1 

 ناجحة  عربية  تجارب السياحة صناعة في   الرقمي التحول  اوجه من كوجه الرقمية  املنصات د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 هشام شاكي.أ

 ةسمي خاري بو د.
2 

 د 10
دراسة ميدانية على عينة  -تقييم جودة املواقع اإللكترونية للمؤسسات السياحية الجزائرية 

 من األفراد املهتمين بالسياحة 

 مهري  الحميد عبد    2قسنطينة امعةج

 خنشلة   لغرور  عباس عةجام

 قسنطينة املتواصل التكوين   جامعة

   سيرود بن الزهراء فاطيمة. د

 رودسي بن دىاله نور . أ

 زغيوة بن ياسين. أ
3 

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة                                                           

                                     2  البليدة جامعة

                                    التسيير  وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية

                                         -الرحمان  عبد طالب الشهيد-

 

https://meet.google.com/gra-cxhy-cgm
https://meet.google.com/gra-cxhy-cgm


 2البليدة جامعة الرقمي  التحول  ظل  في  السياحية املؤسسات لتفعيل البشرية للموارد السياحي   التدريب د 10

 شريف عمروش. د أ

 حمزة فركوس .أ

 يـــزيـــــــــــــد ـــرافبـ. أ
4 

 التنمية السياحية املستدامةخطيط السياحي في تحقيق دور الت د 10
 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

 خليفة برايسد.

 5 باجي عبد القادر. أ

 د 10
  االنترنت  موقع  حالة  دراسة: االتصال  عملية  لتعزيز  السياحية االنترنت مواقع  عبر   التسويق

 ClubMed السياحية  للمؤسسة

 ( الجزائر)  تيارت -خلدون   ابن جامعة

 2لبليدةا جامعة

  محمد فالحي .أ

 6 سفيان لرادي.د

 د 10
 نماذج  تقييم)  الجزائر  في  االلكترونية  السياحة رقمنة تفعيل في  ودورها االلكترونية   التطبيقات

 ( الجزائرية االلكترونية  السياحية التطبيقات   عن

 03 الجزائر  جامعة

 03 الجزائر  جامعة

 إيمان فافو .أ

 7 كواش خالد.د. أ

 السياحية   املؤسسات  في  اإلداري  اإلبداع تحقيق في  الرقمي  ل التحو  ور د د 10
 2البليدة جامعة

 2البليدة معةجا

 هبة لرباقي .أ

 9 نصرالدين نذير  بن. د.أ

 '' الجزائر   في  الرقمية السياحة لتفعيل تكنولوجي  خيار  واالتصال املعلومات   تكنولوجيا''  د 10

 2البليدة جامعة

 غليزان  جامعة

 زان غلي جامعة

 إيمان سعودينم. أ

 محمد لكحل. أ

 محمدأ عدة بن. أ
10 

 11 د. خروبي سفيان 2جامعة البليدة كيزة أساسية في تفعيل السياحة االلكترونية بالجزائرتحليل واقع األنترنت كر  د 10
 12       فتيحة كيحل. د 3 طينةقسن بوبنيدر  صالح جامعة - النجاح ومقومات التفعيل آليات - الجزائر  في  االلكترونية السياحة  د 10

 2البليدة جامعة السياحية  املؤسسات  خدمات لترقية كآلية االلكتروني التسويق د 10

 خيرة نواي. د

 نادية رافع . د

 وافية عزوز . د
13 

 14 كوال روفيا.أ -1- باتنة جامعة -نموذجا الجزائر - الرقمية السياحة تعزيز  في  الرقمي  التحول  دور  د 10
 15 .مهدية بن طيبةأ 2البليدة جامعة واملعوقات   اإلمكانيات  الجزائر   في   اإللكترونية احة السي اقع و  د 10

 بلعباس  سيدي  جامعة -السياحية والتنمية   السياحي  التخطيط د 10
 امال مكاوي . د

 16 يسرى  حمرودي. أ

 املستدامة  السياحة   تفعيل  في  الرقمي  االقتصاد دور  د 10

 2البليدة جامعة

 2البليدة جامعة

 2البليدة جامعة

  سليمة عبيدة.د

  عائشة خليد.د

 سعاد عبيدة.د
17 

 



     google meet برنامج فتراضياال الفضاء عبر وطنيال علميال ملتقىلا
 الرقمي   التحول ظل  في الجزائرية  السياحية المؤسسات تفعيل رهانات و تحديات حول 

 رابعةال جلسةلا

   صباحاالعاشرة عة على السا

   للدخول للورشة     Meet   Googleرنامج     يرجى استخدام   ب  

   fsb-yccx-meet.google.com/qwf   :ةرابعالجلسة  ال رابط

 

 والميكروفون                   غلق الكاميرا: يرجى التأكد من 

 

 رقية  بوطوبل.د :الجلسة ةرئيس                                                                             
 الرقم املتدخل  الجامعة  عنوان املداخلة  دة امل

 د 10
  تواجهه  التي دياتوالتح  السياحي  للتسويق   الجديدة  التوجهات

 ( الجزائرية التطبيقات من مجموعة موقع  حالة دراسة) 

 2 البليدة جامعة

 مليانة  خميس بونعامة جياللي  الجامعة

 بوكريف  زهيـر . د

 هاجر اكجوت . أ 
1 

 د 10

 الفندقة  ملهن ملطلوبةا  الكفاءات رقمنة

 -نموذجا( NAME) للتشغيل الوطنية  للوكالة  واملهن  الوظائف مدونة تطبيق–

 

 2 البليدة جامعة

 2 ليدةالب جامعة

 حمزة بيالعرا د.أ

 2 فريد خالد أحمد.أ

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة                                                           

                                     2  البليدة جامعة

                                    التسيير  وعلوم التجارية والعلوم القتصاديةا العلوم كلية

                                        -الرحمان  عبد طالب الشهيد-

 

https://meet.google.com/gra-cxhy-cgm
https://meet.google.com/gra-cxhy-cgm


 ل الدو  بعض تجارب دراسة - السياحية  الخدمات تطوير  في  االلكترونية ةحالسيا دور  د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 ي فطوممحمداد.

 3 زةيبعليش فاد. 

 د 10
 العالمي  السياحة قطاع إنعاش جهود   دعم في   الرقمية  التكنولوجيا مساهمة

 دولية  جلنماذ عرض مع  19 كوفيد  بعد ما
 ورقلة  مرباح قاصدي جامعة

 بالطيب املالك عبد. أ

 4 محسن بالحبيب. د

 الرقمي  التحول  ظل في  السياحية  العمومية  للمؤسسات احي السي الترويج  د 10
 التسيير العليا الوطنية املدرسة

 2 البليدة جامعة

 ليلى  الحاج محمد أ

 5 مسعود دراوس ي .دأ

 ة ومتطلبات تفعيلهقمي لقطاع السياحسبل التحول الر  د 10
 تيبازة  هللا  عبد مرسلي 

 تيبازة  هللا  عبد مرسلي 

 فايزة جاوي .أ

 6 الدين حي م مخطاري .أ

 -نموذجا للسياحة الوطني الديوان  - السياحي  الرقمي  الترويج  في  السياحية  املؤسسات دور  د 10
 2 البليدة جامعة

 تيبازة رسلي م هللا عبد الجامعي   املركز 

 راعي امال د. أ

 7 كريمة وفكرل. أ

 السياحية باملؤسسات  الرقمي  للتحول  دولية نماذج و   ناجحة تجارب د 10
  جامعة سعيدة -الطاهر موالي. د جامعة

 سعيدة  -الطاهر موالي . د

 بوزيان قروج. أ

 8 قادة عيس ى. أ

 -أنموذجا األوسط الشرق  دول  -السياحية التنمية دعم  في  الذكية  الفندقة دور  د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 فتيحة بارة.أ

 9 إيمان رملي .أ

 د 10
  السياحية الوجهة اختيار  قرارات على   التأثير   في  الجزائرية السياحية فيسبوك  صفحات ور 

 الجزائري   للسائح

 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   املركز 

 تيبازة مرسلي  هللا عبد الجامعي   كز املر 

  حياة  حشالف. د

  الرزاق   عبد  انمرو .د

 عادل عالم.د
10 

 د 10
  إكسبو   في  ر الجزائ   لجناح االشارة مع  - املتحدة  العربية االمارات في   االفتراضية السياحة  واقع 

 -2020  دبي

 2البليدة جامعة

 2البليدة جامعة

 حسيبة   علمي. أ

 11 الزهراء بودريش. أ

 د 10
)  كورونا فيروس  ظل   في   العاملية   حيةالسيا  املؤسسات في  املبتكرة الرقمنة  ادئمب تطبيق  ع واق

 -2022 – 2019 الفترة خالل  تحليلية دراسة - ( 19 – كوفيد

 2البليدة جامعة

   3الجزائر   جامعة 

     آسيا طويلد.

 12   صليحة مسمسو  د.

 كوينزالند  تجربة عرض: ي السياح املجال  في  التكنولوجية والفرص  االلكتروني التسويق د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 أمينة   الفكاير . أ

 13 سمية   عقون . أ

 . الجزائر في  السياحية  االستثمارات تمويل  لياتآ د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

   بالل  موزاي.د

 14 حكيم  مفتاح . د 

 السياحي املستدام في تحقيق االستدامة السياحيةدور التسويق  د 10
 2 البليدة جامعة

 2 البليدة جامعة

 بلمصطفاوي عمرد. 

 15 زاتيمي محمد عبد الرحمان 
 


