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 الملتقى الوطني الثالث لقسم علوم  اإلعالم واالتصال

 

السياحي واقع وآفاق االتصال  

6600ديسمبر 60و  60 يومي   

يالبون أحمد  الجامعي بالقطب واالجتماعية اإلنسانيةوالعلوم  اآلدابكلية : مكان انعقاده   

 إشكالية الملتقى

كالجزائر مجبر في ظل التحوالت العالمية على إعادة النظر في  نامياإن بلدا          
المسار التنموي ودراسته دراسة نقدية معمقة، وذلك باالنطالق من الذات ومكتسباتها حتى 

وج من المآزق المختلفة التي تعصف بها بين الحين واآلخر نتاج إهمالها يتسنى لها الخر 
لقطاعات أخرى أكثر عطاء وديمومة مثل السياحة التي تشكل إحدى عوامل التنمية 
االقتصادية للبالد باعتبارها مصدرا للموارد المالية وعنصر استقطاب لالستثمار األجنبي 

مة بذاتها يطلق عليها الصناعة بدون مدخنة لها والمحلي، حيث أصبحت السياحة صناعة قائ
 .أدواتها ووسائلها ومؤسساتها وفاعلوها وسياقاتها 



فالجزائر بلد له من المقومات السياحية ما يؤهلها ألن تتربع على عرش السياحة جنوب البحر 
المتوسط خصوصا وأنها قادرة على االستفادة من تجارب غيرها فتتجاوز األخطاء التنموية 
السياحية المرتكبة من قبل غيرها فتكون نموذجا حيا للسياحة المنطلقة من رؤى سوسيوثقافية 

لكن ذلك ليس باألمر الهين ألن المشروع السياحي في الجزائر لن ينضج إال . جزائرية العمق
داخل أطره االجتماعية والثقافية والسياسية  وبتبني المجتمع الجزائري لغاياته كمشروع تنموي 

 .قه الوجود الجزائري الممتد في عمق التاريخعم

وحاليا تكون مؤسسات اإلعالم بشتى أنواعها قادرة على تحقيق الهدف إذا             
تمكنت من وضع إستراتيجية إعالمية واتصالية واعية إلرساء قواعد الثقافة السياحية 

 .وصناعة المنتوج السياحي في آن واحد

 م أن تضع إستراتيجية سياحية تنموية؟فكيف يمكن لمؤسسات اإلعال -
 من هم الفاعلون الذين ستسند لهم مؤسسات اإلعالم مهمة إنجاح هذه اإلستراتيجية ؟ -
كيف ستقنع مؤسسا ت اإلعالم الفاعل الجزائري بأهمية موروثه الرمزي المادي  -

 والالمادي في التنمية السياحية؟
نشاطات اإلطارات البشرية  حي إنجاالسياحي ف االتصالكيف يساهم التكوين في  -

 المتخصصة في النشاط واإلنتاج السياحي؟
بين المؤسسات التي تضمن التنسيق االتصال السياحي في تحقيق  إسهاماتماهي  -

على الموروث الحضاري من آثار ومتاحف ومواقع سياحية أثرية ودينية لما  الحفاظ
 .تشكله الطبيعة من أهمية ألنها أحد مكونات البيئة 

حياء ما أفل ماهو دور االتصال السياحي في  - تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية وا 
منها  وأهمل ألنها ذات طابع تراثي وترتبط خصوصا بالصناعة السياحية التي تجسد 
األنا والكينونة التاريخية والوجودية للشعوب المستقبلة للسواح الذين يبحثون كزبائن 



وجهة السياحية المستقبلة من خالل الحرف على تجليات المخزون الرمزي لل
 .والصناعات التقليدية  والفنون والفولكلور والعادات والتقاليد

الملتقى أهداف  

المشروع السياحي  في الجزائر   إنجاحتبيان أهمية االتصال  في  *   

السياحيةإبراز رؤية األكاديميين والباحثين وتصورهم لدور االتصال في التنمية *   

دور الجامعة كفاعل استراتيجي لتفعيل معطيات اإلقليم السياحي في الجزائر ازإبر *   

 محاور الملتقى

واإلقليم السياحياالتصال   

(من منظور مهني) واقع االتصال السياحي  

السياحية اإلستراتيجيةإنجاحدور التكوين في االتصال في   

واالتصال وترقية السياحة اإلعالم  

والسياحةصالاإلعالم واالت تكنولوجيا  

الموروث الرمزي المادي والالمادي تثميندور االتصال السياحي في   

اإلقليمتسويق االتصال السياحي و   

في مجال السياحة االتصالية للفاعليناالستراتيجيات   

6702سبتمبر  70:  ستالم الملخصاتال خر أجلآ  

6702 أكتوبر 70 : كاملة ستالم المداخالتالجل خر أآ  



األستاذة سعدي وحيدة: رئيس الملتقى  

بوقطة فؤاد : رئيس اللجنة العلمية للملتقى  

جامعة باجي مختار عنابة       بوقطة فؤاد  

جامعة باجي مختار عنابة   بوبنيدر نصيرة  

جامعة باجي مختار عنابة      جمال العيفة  

جامعة باجي مختار عنابة    صوالحية الزهرة  

ار عنابةجامعة باجي مخت     فتيحة أوهايبية  

جامعة باجي مختار عنابة  سطوطاح سميرة   

 نواري أمال        جامعة شريف مساعدية سوق أهراس

جامعة العربي التبسي تبسة    بلخيري رضوان  

قالمة     54ماي  8جامعة       عمر عسوس  

3جامعة قسنطينة     بن لطرش ليلى  

جامعة باجي مختار عنابة      برجم حنان  

يميةالتنظ اللجنة  

حاج موسى هشام :رئيس اللجنة التنظيمية  

 زغدود بلقاسم

 خلفالوي شمس ضيات



 سعيدي عاشور

 بوشيخ حسينة

 فركوس نظيرة

 زرنيز فتحي

 جمال غنية

 عرامة كريمة

 عيوني نجم الدين

 عالق عصام

 مومن لمياء

 نورة آيت طالب 

 قاسمي رباح

 عون طالل

 مهشي نسمة

 حازم رشيدة

 اخلف المية

:اآلتيةالت على العناوين ترسل المداخ  

- aittaleb.nora@yahoo.fr 

- hichemhm23@gmail.com 

6555565556حاج موسى هشام : رئيس اللجنة التنظيمية  

615500500: قسم علوم اإلعالم واالتصال  

mailto:aittaleb.nora@yahoo.fr

