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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الزيتونة

 مركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان

 

 

 

 

 

 

  ندوة علمية بعنوان 

 الدينية سياحةال
  2021 ديسمبر 16و 15 

معهد الدراسات السياحية بالشراكة مع  بالقيروان اإلسالميةمركز الدراسات ينظم 

ندوة علمية حول المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ومع ،بسيدي الظريف العليا

 .2021 ديسمبر 16 و 15موضوع السياحة الدينية وذلك يومي 

تشهد،   الدينية التي في تعبيرتها ظاهرة السياحة تحليل وفهمتسعى هذه الندوة إلى 

كبيرا في أغلب البلدان العربية وغيرها من  سعاوبرغم ما يبدو ظاهريا من تراجع وانحسار، ت

 .ذلك من خالل مقاربات متعددة االختصاصات ومفتوحة على بعضها البعضو بلدان العالم

المنجز العلمي حولها ظل دون  فإنتحوالتها العميقة وتجددها و الظاهرةورغم كثافة 

تعميق من خالل  تالفيهجل أيحفزنا أكثر من  يالمأمول بل ثمة ما يشبه الفراغ العلمي الذ

مفاهيمها صياغة نظرياتها وومناهجها حتى تتمكن من بناء الالزمة  لدراسات والبحوثا

 .وترصد تأثيراتها وانعكاساتها وتستشرف توجهاتها وآفاقها

طرح التساؤالت وفتح أبواب نقاش علمي تهدف هذه الندوة إلى إثارة اإلشكاليات و

لها أبعاد متعددة  fait social total "ظاهرة اجتماعية كلية"اعتبارها بحول هذه الظاهرة 

 .الخ وسياسية ،جماليةو ،انثروبولوجيةواقتصادية، ودينية ثقافية، : قول عديدةع على حتتوز  
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بمباحث السياحة والحج والسفر والدين  قايالظاهرة ترتبط ارتباطا وثهذه أن ال شك 

وقت الفراغ والترفيه والثقافة والتثاقف والمعتقدات الشعبية والرموز و والتراثوالمعتقد 

والتواصل وأنماط العيش والمجموعات االجتماعية والتنمية والعالقات الدولية واالقتصاد 

 والبيئة... م الدولي للعمل والقانون والفنونوالتقسي

 سياحة الدينيةظاهرة الفي فهم  والتعدد هذا التنوع في االختصاصات العلمية إن  

جه الجماعات العلمية اتحديات تو يعكس أيضا بل، فحسب ظاهرةال ثراءيعكس  ال، تحليلهاو

دة ومتجفي  انسة تأسيس مفاهيم علمية خاصة بها ومقاربات نظرية وأدوات منهجية موح 

 حاجيات العلمية المتنوعة لمختلف هذه االختصاصات.وقابلة ألن تستجيب لمختلف ال

حول معرفة علمية إنتاج في  على الباحثين اإلسهامتقترح هذه الندوة  ضوء ما تقدم في

 التالية: العلمية المحاور اعتمادا علىظاهرة السياحة الدينية 

السياحة، السياحة النظريات والمفاهيم والمصطلحات: ضبط البارديقمات و .1

السياحة الدينية  السياحة الدينية الداخلية، سياحة التراث الديني،الدينية، 

 المزار،... الخارجية، الحج،

تطور ممارساتها وأشكالها ومضامينها و، نشأة الظاهرة السياحية الدينية .2

 حتى انقطاعاتها.وتحوالتها و ودالالتها

وامتداداتها في المكان: توزع  جغرافية الظاهرة السياحية الدينيةتحديد  .3

 .المزارات والفضاءات

في عالقة السياحة الدينية والممارسات والطقوس والرموز والدالالت فهم  .4

 مختلف الفاعلين.بالمعيش اليومي ل

التثاقف بين الممارسين وأشكال التبادل في  السياحة الدينية والتعددية الثقافية: .5

  تعبيراته المختلفة. 

 القوانين والتشريعات المنظمة للسياحة الدينية. تناول .6

السياسات االقتصادية واالستثمار في المقدس والديني والتراثي: المردودية   .7

  االقتصادية وأشكال االستثمار.

البحث العلمي والتفكير االستراتيجي واالستشراف في مجال السياحة مقاربة   .8

 الدينية.

 

 الهيئة العلمية:

 األستاذ عادل الوشاني. :منسق الندوة

 اللجنة العلمية: أعضاء 

o .األستاذ مهدي مبروك 

o األستاذ بشير عبد الالوي.  
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o مبروك مشيري األستاذ. 

o .األستاذ حافظ عبد الرحيم 

o كرامتي.ياسين  األستاذ 

o فتحي جراي. األستاذ 

 ضوابط المشاركة:

 االلتزام بضوابط البحث العلمي وأخالقياته من حيث التوثيق واألمانة العلمية. .1

فضال عن  كلمة. 500وينبغي أن ال يتجاوز  المعتمدة،وضع ملخص للمداخلة ضمن االستمارة  .2

 كلمات مفتاحية على األقل. 5

 خر البحث.آيتم تدوين اإلحاالت نهاية كل صفحة. ويدون فهرس المصادر والمراجع في  .3

 كلمة باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية. 8000و 6000 يتراوح الحجم النهائي للبحوث بين .4

 .12، واإلحاالت بنفس الخط ولكن بحجم 14حجم  Simplified Arabicيتم اعتماد الخط  .5

وال يدعى أصحابها للمشاركة في الندوة إال بعد  ،تخضع الورقات المقبولة إلى التحكيم العلمي .6

  .محكمينالقبل إجازتها من 

 .النهائي تتعهد الجهة المنظمة للندوة بنشر العمل بعد عرضه للتحكيم العلمي .7

 تتم كل المراسالت على العنوان االلكتروني التالي: .8

tourisme_re2021@yahoo.com 

 مواعيد مهمة:

o  2021 سبتمبر 30الملخصات آخر أجل لقبول. 

o  2021 أكتوبر 5 ال يتجاوزالرد على المشاركات المقبولة. 

o  2021ديسمبر  1آخر أجل الستالم البحوث كاملة. 

 استمارة المشاركة

 السياحة الدينية
 2021ديسمبر  16و 15

 ...........................................................................................................................................................واللقباالسم 

 ..............................................................................................................................................................مركز العمل

 ..............................................................................................................................................................الرتبة المهنية

 ......................................................................................................................................................الشهادة العلمية

 .....................................الهاتف ..................................................................................................العنوان االلكتروني

محور المشاركة باالستناد إلى الورقة 

 ...............................................................................................................العلمية

 ......................................................................................................................................................موضوع المشاركة



4 
 

سئلة أو اإلشكاليةويحتوى وجوبا على العنوان الرئيس،  ،كلمةالملخص ال يتجاوز خمسمائة 

البحث الكبرى، الحالة البحثية ، الفرضيات و التقنيات المنهجية التي ستعمد فضال عن 

 نة.محي   أوليةليوغرافيا  ببي

 

 

 

 

 

 

 

 


