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المؤتمر العلمي الدولي األول للسياحة ودراساتها

ديباجة المؤتمر
لم تعد السياحة ترفًا روحيًا واقتصاديًا لإلنسان في الوقت
الحاضر ،بل هي ضرورة تفرضها طبيعة الحياة المعاصرة،
لذلك من الطبيعي ،نتيجة لتطور حاجات اإلنسان إليها،
وزيادة عدد السياح في العالم أن تصبح السياحة عنصرًا
رئيسًا في اقتصاديات الدول ،بل نشأت لها وزاراة خاصة -
في غاليبة دول العالم  -اسمها وزارة السياحة نظرًا للدور
الذي تلعبه السياحة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وغيرها.
كما رافق تطور السياحة وتعدد أشكالها دراسات بحثية
متنوعة فكرية واقتصادية وسياسية وغيرها ،فضًال عن
وجود الكليات الجامعية التي افتتحت أقسامًا متعددة لهذا
الغرض.
ال مراء أن الطلب المتزايد عىل السياحة ،قد ساهم في
نشوء أشكال متعددة لها :السياحة الترفيهية والدينية
والثقافية وغيرها ،األمر الذي أدى إىل أن أضحت صناعة
السياحة جزءًا مهمًا من سياسات بعض الدول تحشد لها
كل إمكاناتها اإلعالمية واالقتصادية والثقافية والفنية
وحتى السياسية.
وتعد تركيا واحدة من أهم الدول السياحية بأشكالها
المختلفة في العالم ،لذلك تشكل تجربتها السياحية
أنموذجًا متميزًا في هذا الحقل ،لهذا اختارت المؤسسات
المنظمة للمؤتمر إيمانًا منها بأهمية السياحة ودورها في
حياة اإلنسان المعاصر ،مقولة (السياحة بحثًا عن السعادة)
شعارًا للمؤتمر العلمي الدولي األول السياحة ودراساتها
مهما كانت طبيعة هذه السعادة التي يروم إليها اإلنسان
مادية أم معنوية ،إال أنها في النهاية تحقق الرضا الروحي
الالزم له.
ومن هذا المنطلق تنظم أكاديمية ريمار المؤتمر العلمي
الدولي األول للسياحة ودراساتها بنظام المشاركة حضوريًا
وأيضًا عن بعد ،أيام  ،23 – 22 -21من شهر أيار – مايو
2022م.

إشكالية المؤتمر
بعد أن أضحت صناعة السياحة جزءًا رئيسًا من
سياسات الدول الساعية إىل زيادة فرص االستثمار
المتنوع في المجاالت االقتصادية والثقافية والطبية
والدينية وغيرها ،ال بد لنا من تناول القضايا المختلفة
التي تتناول عناصر الجذب السياحي في إطار بحثي
علمي يناقش الخطط واألفكار التي تساهم بشكل
عملي في تطوير الواقع السياحي.
ويتناول المؤتمر التعرف إىل األشكال األساسية
للسياحة ومشكالتها وأساليب تطوير الصناعة
السياحية ومناقشة أدوار الفعاليات اإلعالمية والثقافية
واالجتماعية والسياسية فيها.
وتدعو إدارة المؤتمر جميع المهتمين من باحثين
وأكاديميين ،وأساتذة جامعيين ،وعلماء ،وكل المعنيين
بالشأن السياحي من وزارات وبلديات وأصحاب شركات
ومنشآت سياحية للمشاركة في هذا المؤتمر الذي
يوفر فرصة المساهمة في تقديم رؤى وتصورات
نظرية  -علمية جديدة تستجيب للحاجة العملية الملحة
التي يتطلبها تطوير السياحة وزيادة فرص االستثمار
فيها ،وهذا ال يتحقق إال في إطار عالقة تشابكية
تفاعلية بين العاملين في الميدان السياحي
والمشتغلين في الحقل العلمي واألكاديمي.
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رؤية المؤتمر:
يتبنى المؤتمر طرح رؤية معاصرة للسياحة ودراساتها،
وهي رؤية تنطلق من عناصر متعددة ،أولها بناء عالقة
علمية منظمة بين الباحثين في هذا المجال ،عبر منصة
علمية خاصة بهم .وثانيها العمل عىل تطوير تصوراتهم
النظرية وتحويلها إىل بنى تطبيقية عملية ،تجد طريقًا
لوصولها إىل الوسط السياحي العام ،لالستفادة منها في
المجاالت تطوير الخدمات السياحية بكل أشكالها.
ولتحقيق الغايات الثالث المركبة لمؤتمرنا المنشود،
تنتظم المحاور المختلفة لمؤتمر السياحة ودراساتها في
سبيل تحقيق هذه الغايات المتداخلة ،والتي تتمحور حول
اإلجابة عن األسئلة الرئيسة لدور التي تخص حاضر صناعة
السياحة ومستقبلها.
وعليه ،يدور التساؤل الرئيس لطرح إشكالية المؤتمر في
دورته األوىل هذه حول محاولة اإلجابة عن األسئلة الكيفية
واآلليات التي تفّع ل إسهامات البحث العلمي في تطوير
السياحة وزيادة فرص االستثمار االقتصادي واالجتماعي
والثقافي الذي يسهم إيجابيًا في تنمية وتطوير األفراد
والمجتمعات نحو األفضل.

أهداف المؤتمر:
 المساهمة في إثراء المعرفة السياحية من خاللالعمل عىل تزويدها بأبحاث عملية رصينة تترك أثرها
في مجاالت السوق السياحي المتنوع.
 العمل عىل تكوين منصة علمية مختصة بين الباحثينفي مجاالت السياحة المختلفة ،لمناقشة القضايا التي
تتناول حاضر السياحة ومستقبلها.
ُأ
 محاولة التعرف عىل آخر ما نتج في مجال التطبيقاتاإللكترونية السياحية ،واالستخدامات التكنولوجية
الجديدة في تطوير هذه المجال.
 التعرف إىل العوائق والمشكالت التي يتعرض لهاباحثو الدراسات السياحية في مجاالت دراساتهم
الجديدة ،وضروة استفادتهم من الخبرات العملية
ألصحاب الشأن السياحي المتنوع.
 التعرف إىل الكّتاب والعلماء والمختصين الذينأضافوا مفاهيم جديدة ومبدعة في مجال الدراسات
السياحية أو المناهج الخاصة التي يتميزون بها.
 العمل عىل بناء عالقات تشابكية بين العاملين فيالميدان السياحي المتنوع والمشتغلين في الحقل
األكاديمي العلمي.
 يسعى المؤتمر إىل أن يكون فرصة لتعرف كلأصحاب المصلحة في التنمية السياحية من ممثلي دول
(وزارات ،بلديات) ،إىل ممثلي القطاع الخاص العامل
في هذا المجال (شركات سياحية ،مالك الفنادق
والخدمة الفندقية) ،وصوًال إىل الباحثين المختصين
الذين تنصب أبحاثهم ودراساتهم حول حاضر السياحة
ومستقلبها.
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محاور المؤتمر

أشكال السياحة:
 السياحة الترفيهية. السياحة االستشكافية. السياحة الطبية. السياحة الثقافية. السياحة الدينية. السياحة البيئية. السياحة الريفية. السياحة اآلمنة. السياحة المستدامة. السياحة التعليمية المدرسية. -السياحة في العالم الجديد.

1

اإلدارة السياحية:
االقتصاد السياحي.التسويق السياحي.االستثمار السياحيالموارد البشرية السياحية.السلوك التنظيمي في المنظمات السياحية.التنمية السياحية المستدامة.دور المجتمع في التنمية السياحية.التخطيط السياحي.االحصاء السياحي.التشريعات السياحية والحماية القانونية.السياحة والمجتمعات المحلية. -التجارب الدولية في تطوير القطاع السياحي.

2
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محاور المؤتمر
الخدمات السياحية:

3

التعليم السياحي:

 الرقمنة السياحية.التطبيقات السياحية.األمن السياحي.اإلرشاد السياحي.الخريطة السياحية.المعارض السياحية.التخفيضات السياحية.اإلعالم السياحي.-الترجمة السياحية.

المؤسسات السياحية:
 وزارات السياحة.مديرايت اآلثار والمتاحف.الشركات السياحية.البلدايت.الفنادق.-الوكاالت السياحية.

4

 كليات السياحة وأقسامها.المعاهد السياحية.ثانوايت السياحة.التربية على السياحة.مشكالت التعليم السياحي.مناهج التعليم السياحي.-تعليم الخبرات السياحية العملية.

5

السياحة في مرحلة كورونا
وما بعدها:
السياحة في فترة كورونا.المعوقات الصحية للسياحة.المعوقات القانونية للسياحة.بدائل سياحية في فترة كورونا.إجراءات التباعد االجتماعي والسياحة.تذاكر الطيران ومعيقات التنقل.-مستقبل السياحة ما بعد كورونا.

6
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ضوابط المشاركة في المؤتمر
تستقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة لموضوعاتها
ًا
أو تقِّدم قيم ونتائج بحثية مضافة في حقل الدراسات اإلنسانية والتربوية
ُي رسل ملخص بحث ال يقل عن  200كلمة ،ويستعرض الملخص أهمية البحث وأهدافه واإلشكالية
ومخطط تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية:

 .1أْن يكون العنوان ضمن حقل العلوم اإلنسانية وما يتصل بها.
 .2أْن يكون وفق المعايير العلمية المتعارف عليها.
ّل
 .3أ ا يقل عن  200كلمة ،وال يزيد عن  300كلمة.
 .4أْن يكتب العنوان أعلى الملخص بشكل واضح.
 · .5أْن يتم تدوين اسم الباحث أو الباحثين أعلى الملخص مع مكان العمل واسم الدولة.
 · .6أْن تتم كتابة معلومات التواصل :اإليميل ورقم الهاتف (رقم الواتس أب إن وجد)
 · .7توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباحثين أعلى الصفحة.
 · .8سيرة علمية مختصرة للباحث مكتوبة أسفل ملخص البحث.
 .9ترسل ملخصات األبحاث على اإليميل التالي:

ُت
تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات البحوث أّو ل وصولها إليها ،و علم أصحاب الملخصات المقبولة بذلك
وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر.
 .1أْن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ،ولم يسبق نشرها ،ولم ترسل للنشر في جهة أخرى.
 .2أْن تتضّم ن الصفحة األولى العنوان الكامل للبحث ،واسم الباحث ،ورتبته العلمية ،ومؤسسة االنتساب،
باللغتين العربية واإلنكليزية ،والبريد االلكتروني.
 .3تقديم ملخص للبحث باللغتين :العربية واالنجليزية.
ّل
 .4أ ا يتجاوز حجم البحث ( )25صفحة ،بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول والرسومات
ّل
واألشكال ،وأ ا يقل عن ثماني صفحات ( )8بملف وورد  ،Microsoft wordهامش الصفحة (2سم من
جميع الجهات) ،والمسافة بين السطور .0.1
 .5نوع الخط بالعربية قياس ،)Simplified Arabic( 14 :والعنوان الرئيس مقاس  20سميك()Gras
والعناوين الفرعية مقاس  16سميك ()Gras
 .6نوع الخط بالالتيني قياس ،)Times New Roman( 12 :والعنوان الرئيس  14بحجم كبير ()Majuscule
 .7اعتماد نظام  APA- 7في الكتابة و التوثيق و االقتباسات.
()https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
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مالحظات
تقبل المداخالت الفردية والثنائية فقط.
ُت
ّي
تخضع كل األبحاث الواردة للتحكيم العلمي السري ،و ق م بحسب اآلتي :األصالة ،والعمق ،ومدى
إسهامها في البحث العلمي ،وسالمة العرض واللغة.
يتم إخبار الباحثين باستقبال أبحاثهم حين وصولها (رسالة آلية) عن طريق بريدهم اإللكتروني ،يتم
إعالمهم بمدى تقّدم عملية التحكيم ،مع ضرورة إجراء التعديالت الالزمة إن استدعى األمر ذلك.

لغات المؤتمر
العربية
اإلنجليزية
التركية
الفرنسية

مواعيد مهمة
بدء استقبال الملخصات

 20يناير /تشرين الثاني 2022

آخر أجل الستقبال الملخصات

 30أبريل /نيسان 2022

اإلعالن عن البرنامج العلمي للمؤتمر

 17ماي  /آيار 2022

أيام المؤتمر

 23-22-21ماي /آيار 2022

بدء استقبال األبحاث بصيغتها النهائية
آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

 30يونيو /حزايران 2022
 15غشت  /أغسطس 2022
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رسوم المشاركة بالحضور  300دوالر ،وتشمل:

 نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة وذات تصنيف عال أو في كتب يحمل ترميز دولي  ısbnحسبرغبة الباحث المشارك.
 شهادات مشاركة معتمدة من جامعة إسطنبول جيديك التركية وأكاديمية ريمار. حقيبة المشارك وفيها برنامج المؤتمر وقرطاسية مع دفتر مذكرة وكتاب تعريفي بالمؤسسات المنظمة والراعيةللمؤتمر.
 حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي واألرشفة اإللكترونية ،ويتم منح المشارك في الورشات شهادات حضور. حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية (.)Orcidرسوم المشاركة عن بعد )Online) 250
دوالر ،وتشمل:

 نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة وذات تصنيف عال أو في كتب يحمل ترميز دولي  ısbnحسبرغبة الباحث المشارك.
 شهادات مشاركة معتمدة من جامعة إسطنبول جيديك التركية وأكاديمية ريمار. حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي واألرشفة اإللكترونية ،ويتم منح المشارك في الورشات شهادات حضور. حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية (.)Orcidمالحظة:
 تخفيض  50دوالر للطلبة الباحثين. -الرسوم ال تشمل اإلقامة.

يتم الدفع إلى الحساب التالي
 / Nameاسم المستلم
 /Country-Cityالدولة -المدينة
 /Bank Nameاسم البنك
/ Swift Codeسويفت كود
 / Account Typeنوع الحساب

IBAN NO

Rimar Academy Eğitim Araştırma Ve Danışmanlık
Turkey - Istanbul
KUVEYTTÜRK
KTEFTRISXXX
دوالر ()$
TR81 0020 5000 0965 3626 6001 01

المؤتمر العلمي الدولي للسياحة ودراساتها

 23-22-21ماي  -أاير 2022

0090 539 600 56 02
rimar.tour@gmail.com

www.rimaracademy.com

