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یة،  وم السیاس وق والعل ة الحق ا كلی ي تنظمھ ة الت اھرات العلمی ار التظ ي إط وم یف م العل یة نظم قس السیاس

ة ة باتن ن اإلنساني وبمشاركة بلدی یمو بالتعاون مع مخبر األم ة اإلقل ا وتھیئ د الجغرافی ة معھ ة باتن  2بجامع

 :یوما دراسیا بعنوان

 

 2016 أفریل 11 اإلثنینیوم: 

 قسم العلوم السیاسیة - بقاعة المناقشات 
  

 د. عبد الوھاب مخلوفي :الشرفي الرئیس

 1جامعة باتنة  - عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  

 یوسف بن یزةرئــــیـس الیوم الدراسي د. 
  

 حسین قادريأ. د.  :رئیس اللجنـة العلمیــة

  1جامعة باتنة  -اإلنساني: الواقع، الرھانات واآلفاق مدیر مخبر األمن 

 

 

 

 

 



 

 :  

دھور    كل تت تمر بش اھر مس اة مظ ریة الحی ي الحض دن ف ة الم د الجزائری ة بع ة األزم ي األمنی  الت

دة واقتصادیة اجتماعیة أوضاعا خلق ما إلیھا، األریاف لسكان الكبیر الجماعي والنزوح البالد شھدتھا  معق

دن، أغلب في روزو الم رة مظاھر ب اة تسيء كثی ة، في للحی ي  المدین یشالت ا وضعا تع ین انتقالی داوة ب  الب

ا جعل والتحضر، ا أجل من مفتوحة ورشات منھ ا صالحة لتصبح تأھیلھ اة یكفي بم ذا ظل وفي .للحی  ھ

ع دي الوض ات ُتب ة السیاس ي العمومی دھا الت ات تعتم ة الھیئ ییر المكلف ة بتس زا المدین ال عج ي متواص  ف

  .للسكان الضروریة للمتطلبات االستجابة

دن  بسبب غیاب المعطى البیئي في التخطیط  ،بیئیا كارثیا وضعا الجزائریة المدن تعیشمن جھة ثانیة  للم

فوتسییرھا  ي تكیی اة العصریة،  من جھة والعجز المستمر ف ات الحی ع متطلب دیم م ي الق راث العمران المی

ة  یستدعي وھذا ة بیئی ةالبحث في أفضل السبل لحوكم ة  ناجع ة الجزائری نللمدین اة خالل م  تجارب محاك

  ا.منھ لالستفادة ونقلھاعبر العالم  ةالمستدام المدن

ى یفرض وھذا دن تسییر في المشاِركة الفواعل مختلف عل  في التسییریة األسالیب في النظر إعادة الم

وء ارب ض ة، التج ا العالمی رض كم ى یف احثین عل ة الب ات البحثی ین والھیئ ات المھتم ة بالسیاس  العمرانی

دن تسییر وأنماط ة الحضریة الم ة والتنمی ة العمرانی ود تكثیف والتھیئ ام الجھ ة بدراسات للقی  حول میدانی

دن تعیشھا التي اإلشكاالت مختلف ة الم ة  الجزائری ة المكلف ات المحلی ع الھیئ ول، بالتنسیق م راح الحل واقت

  المدن. وتھیئة بتسییر 

 

 .الجزائریة، وإبراز األخطار التي تواجھھا تشخیص الوضع البیئي في المدن -

 إشاعة ثقافة البحث في المواضیع ذات الطابع المیداني في أوساط الطلبة واألساتذة. -

ن أجل  االنفتاح على محیط الجامعة من خالل دعوة فواعل المیدان - للمشاركة في الیوم الدراسي م

دنا ة الم ي حوكم اربھم ف ف بتج كاالت  ،لتعری ى اإلش وف عل راء والوق اش واإلث اعھا للنق وإخض

 المسجلة.

ة  - ي إمكانی التعرف على نماذج تسییر المدن الحدیثة وأسالیب صنع السیاسات الحضریة والنظر ف

 نقلھا واالستفادة منھا.
 

 



 

 

 والتنمیة الحضریةإطار مفاھیمي للحوكمة والحوكمة البیئیة المحور األول:  -

   والتنمیة الحضریة في الجزائر واقع المدینة: نيالمحور الثا -

 تخطیط المدن وسیاسة المدن الجدیدة المحور الرابع:  -

  المستدامةالمدن  مقاربات ونماذج حوكمة المحور الخامس:  -

: 

 .لیوم الّدراسيمحاور اضمن أن یكون موضوع المداخالت   -  

  لعرض في جھة أخرىا أو موجھا للنشرأن ال یكون البحث   -

 .تحریر المداخالت یكون باللغة العربیة، الفرنسیة أو االنجلیزیة  -

 .ال تقبل المداخالت ألكثر من مشاركین -

 Timesبالنسبة للغة العربیة و Simplified Arabic (14)خط أن تكتب المداخالت المقبولة كاملة ب -

New Roman (12)  بالنسبة للغة األجنبیة. 

صفحة على األكثر مع  20في حدود  Word ترسل المداخالت المقبولة كاملة في شكل ملف مرفق -

 .إرفاق المداخالت بملخصین باللغة العربیة وباللغة األجنبیة

  .العلمي من قبل اللجنة العلمیة للیوم الّدراسي تخضع المداخالت للتحكیم -

: 

 2016 مارس 26آخر أجل الستالم المداخالت: 

   2016 أفریل 05یتم الّرد على المداخالت المقبولة: 

: 

 :ترسل المداخالت إلى البرید اإللكتروني اآلتي

Youcef.Benyza@univ-batna.dz 
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 ........................................................................ :مجال التخصص

 ............................................................................. :ھیئة االرتباط

 ......................................................................... :البرید اإللكتروني

 ...................................................................................... :الھاتف

 .......................................................................... :محور المشاركة

 ........................................................................... :عنوان المداخلة
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