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التسجيلمصاريف 

.دج للمتدخلين لألساتذة4000

.دج لطلبة الدكتوراه2500

ال تغطي هذه المصاريف اإليواء: ملحوظة 

الشرفيالرئيس 

(  1باتنةمدير جامعة )عبد السالم ضيف.د.أ)

رئيس التظاهرة

(ب.م.ط.ممدير )بلقاسم الذيب.د.أ

التنظيملجنة 
صوريةمروشييحيى رابحبن 

جفال جعفرفتيحهنجاي 

شيبان وفاءأمينةشباح

بناني نرجس                               حفيظ ريان

العلميةاللجنة 
.، قالمة1945ماي 8جامعة جمال علقمة.د.أ

.  1باتنة-الحاج لخضرجامعة فريدة، ناصر.د.أ

.عباس مصدق جامعة محمد خيضر، بسكرةبن.د.أ

.مخلوفي، جامعة محمد بوضياف، المسيلةحجاب.د.أ
.1باتنة-جامعة الحاج لخضرعبيدة، جمودة.د

.1باتنة-جامعة الحاج لخضرمبروك، دمبري.د

.3ةعيسى، جامعة صالح بوبنيدر، قسنطينمحيمود.د
.ظهير، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجلأمير.د

1ابتنة –احلاج خلرض جامعة 

الهندسة املعامرية والعمرانمعهد 

املعامري والعمرانقسم الهندسة 

"يئةالطفل، املدينة والب "خمرب ينظم 

ية حول الورشة الوطنية التكوينية الثان 

طرائق البحث العلمي

(  لطلبة ادلكتوراه واملاسرت)

2019ديسمرب10/ 09يويم 

اجلزائر-بباتنة

دعوة للمشاركة
العلمي  الورشة الوطنية التكوينية  الثانية حول طرائق البحث



التظاهرة حول 
نى يعالتظاهرة بعض المشاكل المنهجية التي تعالج 

تويات المسطلبتنا على مختلف اختصاصاتهم في بها 

ة من األجنبي، كما تطرح تجارب بعض الجامعات العليا

والعمارة خالل باحثين عالميين في المناهج 

ه وتقنياتخاصة ما تعلق بأدوات البحث -والعمران

.الحاسوبية ذات الصلةوالبرامج 

تعترضالتيالصعوباتعلىالضوءوتسلط

يموتدعالخبراء،تدخالتخاللمنبحثهخاللالباحث

النظري:المستويينعلىالالزمةبالمادةطلبتنا

موتقويالبحثيةخططهمفيوتوجيههموالميداني

تورشاعقدبواسطةذلكيجري)بحوثهمإشكاليات

.(الدكتوراهلطلبةخاصةنقاشوجلسات

للبحثالمحاورمنالعديدالتظاهرةتطرحكما

تغطيندواتشكلفيمحاضراتشكلعلى

حثونباأساتذةينشطهابالمعهدالمفتوحةتخصصات

المعماريةالهندسةاقساممندكتوراهوطلبة

ـئةهيـخبراءمشاركةإلىإضافةالجزائريةوالعمران

الماسـترطلبةبتوجيهيتعـــلقالجزائريينالمعماريين

اتوالكيـــفيالجامعةخــــارجالـتربصاتبخصـــوص

.التخرجبعدأنشطتهملممارسةبهاالمعمول

؟التظاهرةهذهلماذا

حثالبمسارتصحيحفيالموضوعأهميةتكمن

همبحوثوتقويموأساتذتناطلبتنالدىاألكاديمي

توياتمســــبينتجـــمعبحثيةتقاليدإرساءومحاولة

ميدانالوفحـــصالنشرعلىإيجاباينعكسمماطلبتنا

الهيئاتمععالقاتإرساءأخرىجهةومنجهة،من

يههموتوجبهمللتكفلالتخرجبعدمابالمرحلةالمعنية

.التخصصيناسببما

اهداف التظاهرة
المعماريةالهندسةفيالفعالالتكويندعم*

.المرحلةمستجداتيناسببماوالعمران

.باحثينالدىالبحثمسارتصحيح*

ةوالطلباألساتذةلدىالبحثيةالقدراتتنمية*

جديةإشكاالتطرحمنالباحثالطالبوتمكين

علىتنعكسلها،عمليةحلولوايجاد،واقعية

.حينهافيالمجتمع

للكيفيةالمتخرجالمعماريالطالبتوجيه*

الهيئةمعلالندماجبهاالمعمولالسليمة

ةهيئ)الجامعةخارجتكوينهبمتابعةالمعنية

(الجزائريينالمعماريين
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