دعوة للمشاركة
الجلسات التكوينية الدولية الرابعة لطلبة الدكتوراه
جامعة الحاج لخضر باتنة  1و الماستر في الهندسة المعمارية والعمران

معهد الهندسة المعمارية والعمران
قسم الهندسة المعمارية

ينظم مخبر "الطفل ،المدينة والبيئة"
الجلسات التكوينية الدولية الرابعة لطلبة
الدكتوراه والماستر في الهندسة المعمارية
والعمران )(4ème AIFDMAU
(بتقنية التحاضر عن بعد)
يومي  15 :و  16ديسمبر 2020
باتنة  -الجزائر

(بتقنية التحاضر عن بعد)
الرئيس الشرفي :
أ.د.ضيف عبد السالم (مدير جامعة باتنة)1

رئيس اللجنة العلمية :
أ.د .الذيب بلقاسم (مدير مخبر :الطقل ،المدينة والبيئة)

رئيسة التظاهرة :
د .بارو جمعة
لجنة التنظيم :
نـــجاي فتــيحة
د .بن بوعزيز عقيلة
زمـورة زين الدين
د .سعيدي طاهر
بن عائشة عبد النور
د .بناني نرجس
بوذراع حسام الدين
د .ظهير أمير
د.بوعافية عبد الرزاق زغــــــيشي سلـــــيم
حمالت فطيمة الزهراء
د.جفال جعفر
شـــعبان الطـــاهر
بغياني العيد

اللجنة العلمية :
أ.د.علقمة جمال جامعة قالمة  ،الجزائر
أ.د.ناصر فريدة جامعة باتنة ، 1الجزائر
أ.د.زموري نورالدين ،جامعة بسكرة الجزائر
أ.د .خلف هللا بوجمعة جامعة مسيلة الجزائر
د .حمودة عبيدة  ،جامعة باتنة ، 1الجزائر
د .دمبري مبروك  ،جامعة باتنة ، 1الجزائر
د.محمد احمد يوسف هللا ،جامعة القاهرة ،مصر
د .نبيل الكردي الجامعة األردنية األردن
د .ليزيو زازارا ،جامعة بيسكارا ،إيطاليا

حـــــول التظاهرة :
تعالج التظاهرة بعض المشاكل المنهجية
التي يعاني منها طلبتنا على مختلف
اختصاصاتهم في المستويات العليا ،كما
تطرح تجارب بعض الجامعات األجنبية من
خالل مجموعة باحثين من جامعات أجنبية
وجامعات وطنية في المناهج والعمارة
والعمران ،خاصة ما تعلق بأدوات البحث
وتقنياته والبرمجيات ذات الصلة .وتكمن
أهمية الموضوع في تصحيح مسار البحث
األكاديمي لدى طلبتنا وأساتذتنا وتقويم
بحوثهم وكذا تدريب طلبة الدكتوراه على
دخول مجال التواصل واإللقاء ،ومحاولة
إرساء تقاليد بحثية تجمع بين مستويات
طلبتنا مما ينعكس إيجابا على النشر
وفحص الميدان من جهة ،ومن جهة أخرى
إرساء عالقات مع الهيئات المعنية
بالمرحلة ما بعد التخرج للتكفل بهم
وتوجيههم بما يناسب التخصص.

وتسلط الضوء على الصعوبات التي تعترض
الباحث خالل بحثه من خالل تدخالت الخبراء،
وتدعيم طلبتنا بالمادة الالزمة على المستويين:
النظري والتطبيقي وتوجيههم في خططهم البحثية.
كما تطرح التظاهرة أيضا العديد من محاور للبحث
على شكل محاضرات في شكل ورشات ينشطها
مشاركون من أقسام الهندسة المعمارية والعمران
الجزائرية وطلبة الدكتوراه ،تدخل ضمن برنامج
تكوين تخصصات الماستر المفتوحة بالمعهد.

مواعيد هامة :
أخر أجل الستالم
 31 أكتوبر 2020
الملخصات المطولة (1000كلمة)  ،على أن
يشمل الملخص جل العناصر التي يحتويها
موضوع التدخل  ،مع خمس كلمات مفتاحية
على األكثر.
 7 نوفمبر 2020القبول األولي
 18 نوفمبر 202ارسال التسجيالت
 25 نوفمبر 202القبول النهائي للمشاركات

محاور التظاهرة العلمية :

لغات التدخل  :العربية  /اإلنجليزية  /الفرنسية
للتـــــواصل :
0550124765 & 0665851644

المحور  : 1أدوات وتقنيات البحث العلمي
المستعملة في اختصاص الهندسة المعمارية
والعمران.
المحور  : 2إشكاليات السكن ،مكانة الطفل في
السكن والتراث في الجزائر.
المحور  : 3الهندسة المعمارية وعمارة الطفل
و التكنولوجيا والبيئة.

ترسل المساهمات على العنوان التاليين:
internationalesassises@gmail.com

هـــام  :تقبل فقط المساهمات حول المحور 1و 2
تنشر المساهمات المختارة في «مجلة العمارة وبيئة الطفل»

