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 املؤمترإشكالية 

    
 :ديباجة

 

الاختالالت الكبيرة التي تشهدها املدن الجزائرية حاليا في توسعها العمراني 

بل مشاريع مدن  ،مشاريع توسع عمرانيالوقوف على ننا لسنا بصدد أتشير الى 

  .الثقافية جديدة ال تتواصل مورفولوجيا ووظيفيا مع طبيعتها الجغرافية وبيئتها

 ينيقتصر اهتمام القائم أينلى املعطيات الكمية البرمجة العمرانية القائمة ع

للمرجعيات الثقافية  مراعاةالوحدات السكنية دون عدد بالتخطيط على تحديد 

باهتة ميتة ال تندمج  فأضحت ،من روحها ينةفرغ املدأ الجوانب الشكلية والجماليةو 

 .شاريعي، ولألسف البعد الثقافي غائب عن مثل هذه املوالبيئ يمع محيطها الطبيع

إنه  وظيفي وشكلي، منه منتوج مادي، كثرأعمار منتوج ثقافي واجتماعي ملُيعد ا

وانفتاح عناصر  الشعور باالستمرارية عبر الزمن من خالل تفاعل رموز املاض ي يمنح

فطبائع العمران  عبر عن رؤيته وثقافته وتطلعاته،منتوج مجتمع يُ  إنه الحاضر عليه،

وعلى  خلدون، ابنحسب  اوتقاليده اوعن عاداته اضيةامل ممحوال لا أتتحدث عن 

 ".الفضاء يختزن الزمن" مارتن هيدغرحد تعبير 

 
ُ
 مبهرة،مشيدة  وأسواًرا فهي ليست جدرانا ،املدينة عن ثقافة عصرها عبرت

نعيش انفصاال تاما بين املدينة كمبان نحن  .تعبير عن روح العصرأيًضا ولكنها 

قطيعة سيؤدي ذلك إلى حدوث ف ،غير متصل باملجتمعذا كان املعمار إ ،انهاكوس

لقد  ،انتجنا اختالال في العالقة بين السكان ومجالهم السكنيبينهما، وبالفعل، لقد 

تسبب تدهور الفضاء الحضري في تدهور العالقات الاجتماعية، وعدم قدرتها على 

من  لعديدفرزت اأفتكونت حالة من العدائية  ليه،إو الانتساب أالانسجام معه 

 وساخ في املحيط وانحصار املساحات الخضراء،كانتشار لا  حضريةغير ال املظاهر

 ... هشكالأكل العنف بن وتنامي مانعدام لا  إلىزيادة 



تمثل أكثر من مبررات سوسيولوجية السالفة الذكر نعتقد أن هذه الظواهر 

ي مدى يمكن أن قصد معرفة إلى أ ملقاربة ومعالجة مثل هذه الاشكاالت الراهنة

تتقاطع العلوم الاجتماعية والهندسة املعمارية لجعل املدينة تنتقل من حالة ركود 

 .وجمود إلى حالة حيوية ونشاط؟

 

 :امللتقى فهداأ

علم : فاق التقارب والتقاطع بين مختلف الحقول املعرفيةآ حصرهدف الى ي

... الهندسة املعمارية ،الفن ،التاريخ لانثروبولوجيا، الديموغرافيا، ،الاجتماع

ومكاتب  مجاالت املعرفة املختلفةيجاد رابط بين ل يهدف امللتقى  ، كماواملدينة

دة اعإالى  آلاراء، فضالرضية مشتركة تلتقي فيها مختلف أسيس أجل تأالدراسات من 

 . والجدران ياملوروث الثقافي كونه روح هذه املبان استنهاض

 

 :مـحـاور امللتقى

 .املهرجانات املحليةو  سينما ،مسرح :ؤسسات الثقافيةاملدينة  وامل .1

 ، املعايير التقنية، القوانين، (النشاط الاقتصادي)فية املدينة والطبيعة الجغرا .2

 .التقاطع والتكامل: لهندسة املعماريةاالعلوم الاجتماعية و  .3

واق، سلا )املساحات الخضراء، الفضاءات الاقتصادية : املدينة والفضاءات .4

 .(...لعملاأماكن 

 (.جمالية املدينة)املدينة والطابع العمراني  .5

 .املدينة كفضاء للتنشئة الاجتماعية .6

 .املدينة والساكنة .7

 

 
 (رئيس اجلامعة) يعقويب بلعباس  . د.أ :الرئيس الشريف للمؤمتر -

 (،اجلزائر مستغامن جامعة)احلاج بلهواري   .د :رئيس املؤمتر 



 (،اجلزائر مستغامن جامعة) براهيم أمحد .د.أ :رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر 
 

 :يةة العلميةاهل
 

 (اجلزائر  ،20جامعة وهران) الزاوي احلسني / د.أ (اجلزائر  ،20جامعة وهران) بن شرقي بن مزاين / د.أ

 (،اجلزائرجامعة مستغامن)مالفي عبد القادر/د.أ (مركز الدوحة الدويل حلوار األداين، قطر )د ابراهيم صاحل النعيمي.أ
 (جامعة مستغامن،اجلزائر)عمارة الناصر /د.أ (جامعة مستغامن،اجلزائر)بن جدية دمحم /د.أ
 (فرنسا ليل االنسانية للعلوم سينا ابن معهد) بشاري دمحم/د.أ (السعودية العربية اململكة)لزعر خمتار/ د.أ

 (،اجلزائر 20جامعة وهران)  عبد هللاعبد الالوي / د.أ (جامعة اجلزائر )عبد الرزاق قسوم / د.أ

 (،اجلزائر تلمسانجامعة ) سعيدي دمحم /د.أ (جامعة الكيبك مونرتايل،كندا) سوحيب بن نوبيلة/  د.أ

 (الكويتجامعة )  رشيد احلاج صاحل/ د.أ (تيسمسيلتجامعة )دهوم عبد اجمليد / د.أ
 (املغربالعلمي،  للبحث جلامعياملعهد ا)فريد الزاهي / د.أ (جامعة اجلزائر) عمر بوساحة/  د.أ
 (اجلزائر  جامعة وهران،)  سواريت بن عمر/ د.أ (     جامعة اجلزائر) نصر الدين العياضي /  د.أ

 (اململكة العربية السعودية)زكي امليالد /د.أ (     اجلزائرمعسكر، جامعة ) معاشو كوبييب  /د.أ
 (،اجلزائر 20وهران  جامعة)غامل عبد الوهاب/  د.أ  (،اجلزائر جامعة مستغامن)بلوفة بلحضري /د.أ
 ( البحرينجامعة )  عبد الكرمي العجمي الزايين/ د.أ (قطر جامعة) دمحم مسعود قرياط/ د.أ
 (بريطانيا)امحد احلسو/ د.أ (العراق جامعة) وفاء عبد الرزاق/ د.أ
 (قطر جامعة) عبد احلق بلعابد/ د (مستغامن،اجلزائر جامعة) حفصة كوبييب/دأ
 (معهد ابن سينا للعلوم االنسانية ليل فرنسا)دمحم بشاري /د ( اجلزائر جامعة) دمحم حتريشي/د.أ
 (اجلزائر  ،غليزانجامعة )  القادر عيد ابي بغداد/د.أ (مستغامن،اجلزائر جامعة)دمحم صحراوي/د.أ

 (اجلزائر  ،20 جامعة وهران) توفيقشليح  مالك/د.أ (جامعة مستغامن،اجلزائر) حييدمحم لعمارة /د

 (اجلزائر  ، 20جامعة وهران) بوحمراث بلخري/د.أ (جامعة مستغامن،اجلزائر)اسعد فايزة  /د.أ

 (جامعة مستغامن،اجلزائر)بشري خملوف /د.أ (،اجلزائر تلمسانجامعة ) رضا بن اتمي /د.أ
 (،اجلزائرجامعة مستغامن) عامل دمحم/د (جامعة مستغامن،اجلزائر)ابشا احلاج/د
 (مستغامن،اجلزائر جامعة)علي ابراهيم طيب/د (جامعة مستغامن،اجلزائر)زيكيو مصطفى /د
 (جامعة مستغامن،اجلزائر)طاليب توفيق/أ (،اجلزائر مستغامن جامعة) اندية قجال/ د

 
 
 
 
 

 



 :شروط املشاركة واآلجال
 

املرفقة وترسل يف صيغة ملف مرفق يف اآلجال احملددة للعنوان  حسب الضوابط الشكلية Wordتقدم األوراق املقرتحة  يف شكل  -
 : االلكرتوين للملتقى

diacicult@univ-mosta.dz 
 

 

 : اآلجال
 

 .اإلعالن عن امللتقى:   0202سبتمرب  02
 (. صرملخص خمت+ عنوان )آخر آجل لتلقي املقرتحات : 0200 فيفري 22
 . عن امللخصات الرد: 0200 فيفري 21
 . آخر آجل لتلقي األوراق النهائية حسب الشكل املطلوب: 0200 جويلية 02
 . إشعار ذوي املداخالت بقرار اللجنة العلمية: 0200 أوت 02 -21

 .أشغال امللتقى: 0200  نوفمرب 9-22

 
 : خالاي التنسيق واملراسالت

 هلواري احلاج. د
 22020334000190 
  أمحد براهيم.د  
  22020332029322   /22020112540302  

 . ، اجلزائر03222، مستغامن، 220ب .كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن، ص
 241402209/241402203: فاكس/هاتف

 diacicult@univ-mosta.dz . :  الربيد اإللكرتوين

  http://diacicult.univ-mosta.dz:   املوقع اإللكرتوين
 
 
 
 
 
 
 

 :الضوابط الشكلية للمداخالت

mailto:diacicult@univ-mosta.dz
mailto:ahmed.brahim@univ-mosta.dz
mailto:ahmed.brahim@univ-mosta.dz
http://diacicult.univ-mosta.dz/


 
 .  صفحة 21ميكن حترير املداخالت إبحدى اللغات العربية أو االجنليزية أو الفرنسية يف حدود  -
، أمما ابلنسمبة للممداخالت ابللغمة الفرنسمية فهمو 24حبجمم  Simplified Arabicاخلط ابلنسبة للمداخالت ابلغة العربية هو نوع  -

Times New Romain  20حبجم . 
 .كلمات  22كلمة مرفق بكلمات مفتاحية يف حدود   212ملخص املداخلة جيب أن ال يتجاوز  -
ملؤلف، سنة النشر بني قوسني، عنوان املقال بني شولتني، اسم اجمللة أو عنوان املرجع ا:  كما يلي يذكر املؤلف يف أخر الصفحة، -

املداخلممة، مرتبممة نممص  أممما قائمممة املراجممع فتكممون يف  ايممة. مكتمموب بشممكل مائممل، اسممم الناشممر، مكممان النشممر، اجلممزء، رقممم الصممفحة
 .أجبداي

 :ابلكيفية التاليةنرتنت تعرض يف قائمة املراجع املراجع املستقاة من شبكة األ
 Smith, J.P. (1997). Comparing Search engines for resarch. [ En Line]. Adresse internet: http://www... 
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  :ستمارة وإرساهلا إىل الربيد االليكرتوين التايلاال تعبةة هذهعلى كل من يريد املشاركة يف هذا امللتقى 
diacicult@univ-mosta.dz 
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