دعـــــــــوة للمشاركة
الورشة التكوينية الوطنية األولى لطلبة الدكتوراه
جامعة باتنة  - 1الحاج لخضر
في الهندسة المعمارية والعمران
معهد الهندسة المعمارية والعمران
(بتقنية التحاضر عن بعد)

قسم الهندسة المعمارية
ينظم مخبر "الطفل ،المدينة والبيئة"
الورشة التكوينية الوطنية األولى لطلبة
الدكتوراه
في الهندسة المعمارية والعمران
(بتقنية التحاضر عن بعد)

يوم  01 :مارس 2021
باتنة  -الجزائر

الرئيس الشرفي :
أ.د.ضيف عبد السالم (مدير جامعة باتنة)1

(مدير مخبر :الطقل ،المدينة والبيئة)

رئيسة التظاهرة :
د .بناني نرجس

اللجنة العلمية :

لجنة التنظيم :
د .بن بوعزيز عقيلة
د .سعيدي طاهر
د .بارو جمعة
د .ظهير أمير
د .بوعافية عبد الرزاق
د .جفال جعفر

رئيس اللجنة العلمية :
أ.د .الذيب بلقاسم

نـــــجاي فتيحة
زمـورة زين الدين
بن عائشة عبد النور
بوذراع حسام الدين
زغـــــيشي سلـــــيم
شـــعبان الطـــاهر

أ.د .علقمة جمال جامعة قالمة
أ.د .زموري نورالدين ،جامعة بسكرة
د .حمودة عبيدة  ،جامعة باتنة1
د .دمبري مبروك  ،جامعة باتنة1
د .صاحبي وهيبة  ،جامعة باتنة1
د .فلوسية لحسن  ،جامعة مسيلة.
د .الوافي سميرة  ،جامعة قسنطينة 3

assisesnationalesarchitecture@gmail.com
assisesnationalesarchitecture@gmail.com

حـــــول التظاهرة

مــــــواعيد هامة

تعالج التظاهرة بعض المشاكل المنهجية
التي يعاني منها طلبتنا على مختلف
تخصصاتهم في الدكتوراه ،كما تطرح
تجارب جامعاتنا من خالل باحثين في
المناهج المستعملة في ميدان العمارة
والعمران ،وتركز على كيفيات اعداد
وتحرير البحث األكاديمي .وتسلط الضوء
على الصعوبات التي تعترض الطالب
خالل اعداد وكتابة مقاله العلمي من خالل
تدخالت الخبراء ،وتدعيم طلبتنا بالمادة
الالزمة في ذلك على المستويين :النظري
والميداني وتوجيههم الى المجالت
المعتمدة وشروط النشر فيها وكيفية
التعامل معها عند إيداع مقاالتهم ومتابعة
ذلك حتى النشر .كما تقيم محاوالتهم
البحثية واشكاليات بحوثهم ويجري ذلك
assisesnationalesarchitecture@gmail.com
بواسطة عقد جلسات نقاش بين الطلبة
هـــام  :تقبل مساهمات الطلبة فقط حول المحور 6 ،5 ،4 ،3 ، 2
لمشاركين لخلق مناخ حوار بينهم.

وتطرح التظاهرة العديد من محاور البحث على 20 جانفي  2021أخر أجل الستالم
شكل ورشات ينشطها الطلبة تحت اشراف نخبةالملخصات المطولة ( 1000كلمة)  ،على أن
من أساتذة أقسام الهندسة المعمارية والعمرانيشمل الملخص جل العناصر التي يحتويها
الجزائرية ،تدخل ضمن برنامج تكوينموضوع التدخل ،مع خمس كلمات مفتاحية.
تخصصات الدكتوراه المفتوحة بجامعاتهم.
 27 جانفي  2021القبول األولي
 10 فيفري  2021ارسال التسجيالت
محاور التظاهرة العلمية :
 20 فيفري  2021القبول النهائي
المحور  : 1ابجديات اعداد وتحرير المقال
العلمي.
لغات التــــدخل
المحور  : 2إشكاليات السكن في الجزائر.
العربية  /اإلنجليزية  /الفرنسية
المحور  : 3العمارة وبيئة الطفل.
للتـــــواصل :
المحور  : 4العمارة والتراث.
0550124765 & 0663983817
المحور  : 5العمارة والبيئة
المحور  : 6العمارة والمشروع الحضري
ترسل المساهمات على العنوان التالي

تنشر المساهمات المختارة في «مجلة العمارة وبيئة الطفل»

