دعوة للمشاركة
الورشة الوطنية التكوينية الثانية حول طرائق البحث العلمي
جامعة احلاج خلرض –ابتنة 1
معهد الهندسة املعامرية والعمران
قسم الهندسة املعامري والعمران

ينظم خمرب "الطفل ،املدينة والبيئة"
الورشة الوطنية التكوينية الثانية حول
طرائق البحث العلمي
(لطلبة ادلكتوراه واملاسرت)
يويم  10 / 09ديسمرب2019
بباتنة-اجلزائر

الرئيس الشرفي
(أ.د.ضيف عبد السالم (مدير جامعة باتنة)1
رئيس التظاهرة
أ.د.الذيب بلقاسم (مدير م.ط.م.ب)
لجنة التنظيم
بن يحيى رابح
نجاي فتيحه
شباح أمينة
حفيظ ريان

مروشي صورية
جفال جعفر
شيبان وفاء
بناني نرجس

اللجنة العلمية
أ.د.علقمة جمال جامعة  8ماي  ،1945قالمة.
أ.د.ناصر فريدة ،جامعة الحاج لخضر-باتنة.1
أ.د.بن عباس مصدق جامعة محمد خيضر ،بسكرة.
أ.د.حجاب مخلوفي ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة.
د.جمودة عبيدة ،جامعة الحاج لخضر-باتنة.1
د.دمبري مبروك ،جامعة الحاج لخضر-باتنة.1
د.محيمود عيسى ،جامعة صالح بوبنيدر ،قسنطينة.3
د.أمير ظهير ،جامعة محمد الصديق بن يحيى ،جيجل.

مواعيد هامة
 15نوفمبر 2019اخر اجل الستالم الملخصات
المطولة (  1000كلمة)  ،على أن يشمل
الملخص جل العناصر التي يحتويها
موضوع التدخل  ،مع خمس كلمات مفتاحية

القبول النهائي للمشاركات
 30نوفمبر 2019
لغات التدخل
العربية  /اإلنجليزية  /الفرنسية

للتواصل
0665851644 / 0550124765
ترسل المساهمات على العنوانين التاليين:
levejournal@univ-batna.dz
levejournal@gmail.com
مصاريف التسجيل
 4000دج للمتدخلين لألساتذة.
 2500دج لطلبة الدكتوراه.
ملحوظة  :ال تغطي هذه المصاريف اإليواء

حول التظاهرة
تعالج التظاهرة بعض المشاكل المنهجية التي يعنى
بها طلبتنا على مختلف اختصاصاتهم في المستويات
العليا ،كما تطرح تجارب بعض الجامعات األجنبية من
خالل باحثين عالميين في المناهج والعمارة
والعمران -خاصة ما تعلق بأدوات البحث وتقنياته
والبرامج الحاسوبية ذات الصلة.
وتسلط الضوء على الصعوبات التي تعترض
الباحث خالل بحثه من خالل تدخالت الخبراء ،وتدعيم
طلبتنا بالمادة الالزمة على المستويين :النظري
والميداني وتوجيههم في خططهم البحثية وتقويم
إشكاليات بحوثهم (يجري ذلك بواسطة عقد ورشات
وجلسات نقاش خاصة لطلبة الدكتوراه).
كما تطرح التظاهرة العديد من المحاور للبحث
على شكل محاضرات في شكل ندوات تغطي
تخصصات المفتوحة بالمعهد ينشطها أساتذة باحثون
وطلبة دكتوراه من اقسام الهندسة المعمارية
والعمران الجزائرية إضافة إلى مشاركة خبراء هيــئة
المعماريين الجزائريين يتعـــلق بتوجيه طلبة الماسـتر
بخصـــوص الـتربصات خــــارج الجامعة والكيـــفيات
المعمول بها لممارسة أنشطتهم بعد التخرج.
لماذا هذه التظاهرة ؟
تكمن أهمية الموضوع في تصحيح مسار البحث
األكاديمي لدى طلبتنا وأساتذتنا وتقويم بحوثهم
ومحاولة إرساء تقاليد بحثية تجـــمع بين مســــتويات

طلبتنا مما ينعكس إيجابا على النشر وفحـــص الميدان
من جهة ،ومن جهة أخرى إرساء عالقات مع الهيئات
المعنية بالمرحلة ما بعد التخرج للتكفل بهم وتوجيههم
بما يناسب التخصص.

اهداف التظاهرة
* دعم التكوين الفعال في الهندسة المعمارية
والعمران بما يناسب مستجدات المرحلة.
* تصحيح مسار البحث لدى باحثينا.
* تنمية القدرات البحثية لدى األساتذة والطلبة
وتمكين الطالب الباحث من طرح إشكاالت جدية
واقعية ،وايجاد حلول عملية لها ،تنعكس على
المجتمع في حينها.
* توجيه الطالب المعماري المتخرج للكيفية
السليمة المعمول بها لالندماج مع الهيئة
المعنية بمتابعة تكوينه خارج الجامعة (هيئة
المعماريين الجزائريين)

محاور التدخل
-1تطبيقات مناهج البحث العلمي في ميدان العمارة.
-2تطبيقات أدوات وتقنيات البحث العلمي في ميدان
العمارة.
-3البعد القانوني لنشاط المعماري خارج المؤسسة
الجامعية.
-4العمارة البيئية والمدرسية والتكنولوجيا.
-5إشكاليات السكن والتراث المعماري في الجزائر.
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