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يشملأن ، على ( كلمة1000) المطولة 

الملخص جل العناصر التي يحتويها

مفتاحيةموضوع التدخل ، مع خمس كلمات 

القبول النهائي للمشاركات

2019اكتوبر 30

لغات التدخل
الفرنسية/ اإلنجليزية / العربية 

للتواصل
0665851644 / 0550124765

:ترسل المساهمات على العنوانين التاليين
levejournal@univ-batna.dz

levejournal@gmail.com
التسجيلمصاريف 

.دج للمتدخلين لألساتذة5000

.دج لطلبة الدكتوراه3000

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 

بارو جمعةعقيلة                       بوعزيز بن 

سعيدي الطاهرالرزاق                عبد بوعافية

بسمةبوختاشعائشة عبد النور بن 

حمالت فاطمة زهراء                   سباع غنية

العلميةاللجنة 
.الجزائرقالمة، جمال جامعة علقمة.د.أ

.إيطاليافينيسيا، بينو ، جامعة البرت.د.أ

.نورالدين، جامعة بسكرة، الجزائرزموري.د.أ
.الجامعة األردنية، األردنعبد السالم، اشبول.د.أ

.األردناألردنية، الجامعة الكردي، نبيل.د

.، الجزائر1باتنةجامعة عبيدة، حمودة.د

.، الجزائرلحسن ، جامعة مسيلةفلوسية.د
.، الجزائر3سميرة جامعة قسنطينةالوافي.د

1ابتنة –احلاج خلرض جامعة 

الهندسة املعامرية والعمرانمعهد 

املعامري والعمرانقسم الهندسة 

"يئةالطفل، املدينة والب "خمرب ينظم 

بعةادلولية الراالتكوينية اجللسات 

يف لطلبة ادلكتوراه واملاسرت 

والعمرانالهندسة املعامرية 

2019نومفرب 12/11يويم 

اجلزائر-بباتنة

دعوة للمشاركة
استرالجلسات التكوينية الدولية الرابعة لطلبة الدك توراه والم



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

اتمستويبينتجمعبحثيةتقاليدإرساءومحاولة

ميدانالوفحـــصالنشرعلىإيجاباينعكسمماطلبتنا

الهيئاتمععالقاتإرساءأخرىجهةومنجهة،من

يههموتوجبهمللتكفلالتخرجبعدمابالمرحلةالمعنية

.التخصصيناسببما

اهداف التظاهرة
المعماريةالهندسةفيالفعالالتكويندعم*

.المرحلةمستجداتيناسببماوالعمران

.باحثينالدىالبحثمسارتصحيح*

ةوالطلباألساتذةلدىالبحثيةالقدراتتنمية*

جديةإشكاالتطرحمنالباحثالطالبوتمكين

علىتنعكسلها،عمليةحلولوايجاد،واقعية

.حينهافيالمجتمع

للكيفيةالمتخرجالمعماريالطالبتوجيه*

الهيئةمعلالندماجبهاالمعمولالسليمة

ةهيئ)الجامعةخارجتكوينهبمتابعةالمعنية

(الجزائريينالمعماريين

محاور التدخل
.تطبيقات مناهج البحث العلمي وأدواته-1

.  تقنيات االعالم واالتصال-2

البعد القانوني لنشاط المعماري خارج -3

.الجامعيةالمؤسسة 

.العمارة البيئية والتكنولوجيا-4

.إشكاليات السكن والتراث في الجزائر-5

.العمارة المدرسية-6

تسجيلاستمارة 
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:في المساهمة بمداخلة أرغب 

شفوية     

معلقة

:محور التدخل 
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:عنوان المداخلة 
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:هــــــــــام 
هي األربعةفقط  المحاور المعنية بالتدخل 

(6،5،4،3)األخيرة 

تنشر المساهمات المختارة في*    

«مجلة العمارة وبيئة الطفل » 


