:

ﺵﺏﺭﻯ ٜﺏ ِ ﺝ ﺫٝ.ﺫﺍﻯﻁﺏﺱﻑ
ﺕ ﺍﻯ
ﺝﺏٍﻉ
ﺡ ْﻅ ٌ ﻡﻱّٞﺕ ﺍﻯﻉﻱ ٘ ً ﺍإلﺝﺥَﺏﻉ ٞﺕ ٗﺍ ّ.ﺱﺏ ّ ٞﺕ
ﻕﺱٌ ﻉﻱٌ اإلﺝﺥَﺏ
ﺍﻯَﻱﺥﻕ ٚﺍﻯ٘ ﻁْ ٜﺡ٘ ﻩ

المدينة الجزائرية

اإلشكاليات الحضرية والتحديات المستقبلية

ﻑﺵٝﻭ 0808
 80 ٍٜ٘ٝﺃ

ﺡﺵﺍﻙ ﺍالﺝﺥَﺏﻉ  ٜﺍﻯﻥﺏٞﺵ ﺍﻯﺯ  ٛﺵٖﺫ ٓ
ﻯﻕﺫ ﻡﺏ ُﻯﻱ
ﺝﺵﺓﺍﻯﺵ ٝﻑٞﺕ
ﺍﺉﺵ ٛﺏﻉﺫ ﺍالسخقالهﺝﺵﺍء ﺍﻯٖ
ﺝﺽ
ﺍﻯَﺝﺥَﻉﺍﻯ
ﻯﺏْﺏء ﺍالجخ َﺏﻉ .ٜﻡَﺏ ّﺝ ٌ
ﺍﻯَﻥﺙﻑﺕ ،ﺡﺃﺙٞﺵﺍ ﻉَٞﻕﺏ ﻉﻱ ٚﺍ
ﺍﻯﻥﺏﺵ  ،ٙﻑﻅٖﺵﺙ ﻉﺫﺓ
ﻍﻁﺏ ﻡﺏٞﺵﺍ ﻉﻱ ٚﺍﻯَﺫ ُ
عْٔ ﺽ
ﻯﺵٗﺱ ،ﺍﻁ٘ﺏٞﺵ ﻉﻱٍ ٚﺱﺥ٘ ٙ
ﺃﺹٍﺏﺙ ﻡﺏﻯْﻕﻭ،ﺍﺹﺩﺡﺏً ﺍ َ
ﻯﺏﺵٝﺫ،
ﺥﻑﺏﺩﺓ ٍ ِ ﺍﻯﺥﺫٍﺏﺙ (ﺍ
اإلداسﺍﺙ ﺍﻯﻉَ ٍ٘ٞﺕ ﻯالﺱ
ﺏﻯﺕ ﺍﻯَﺫ ّٞﺕ ،)...ﺃﺹٍﺕ ﺡَ ٘ٝﻭ،ﺃﺹ ٍﺕ ﺡﺱٞٞﺵ....ﻑﺽال
ﺍﻯﺡ
ﺍﺉﺵﺏﻉﺫ
ﺝﺽ
ﺱﺕ ﺍﻯﺥْ َ٘ٝﺕ ﻑ ٜﺍﻯ
ﻉ ِﺭﻯﻝﺱﺏ َٕﺝ ﺍﻯﺱٞﺏ
ﺏﺵٗﺹﻑ ﺝ٘ﺓ ﺡْ َ٘ٝﺕ ﺏِ ٞﺍﻯﺵٝﻑ ٗﺍﻯَﺫ ْٝﺕ،
ﺍالسخقال ﻩ ،ﻑٜ
ﻡﺽ ﺝﻭ ٍﻕﺵﺍﺙ ﺍﻯ َﺅﺱﺱﺏﺙ ﺍإلﺩﺍﺱٝﺕ
ﺃﺩﺙ ﺇﻯ  ٚﺡَﺵ
ﻥﺏﺵ ٍَ ،ٙﺏ ٝﺫﻑﻉ
ﻯﺹﺡٞﺕﻑ  ٜﻕﻱﺏ ﺍﻯَﺫ ُﺍﻯ
ﻯﺥﺵﺏ ٘ٝﺕ ٗﺍ
ٗﺍ
ﺏٞﺵ ٍ ِ ﺍﻯَ ٘ﺍﻁْ ِ ٍ ِ ٞﺱﻥﺏ ُ ﺍألسٝﺏﻑ ٗﺍﻯ َﺫ ُ
ﻉﺫﺩ ﻡ
ﻍﺵ  ٙﺇﻯ  ٚﺍﻯﺥْﻕﻭ ﺏﺵﻥﻭ ٍﺱﺥَﺵ ﺇﻯ ٕ ٚﺯٓ ﺍﻯَﺫ ُ،
ﺍﻯﺹ
ﻯﺽﻍﻅ
ﺏٞﺵ ٍ ِ ﺍ ﻯ٘ﺍﻑﺫ  ِ ٝﺇﻯٚﺹٝﺏﺩﺓ ﺍ
ٝﺥﺱﺏﺏﺍﻯﻉﺫﺩﺍﻯﻥ
ٗ
ﺏﺹﺕﻉﻱ ٚ
ﻯﺥ٘ﺡﺵ ﺥ
ﺏﻉﺵﺍﻯﻕﻱﻕ ٗﺍ
ٗﺍالصدﺡﺏًٍَ ،ﺏ ٍ ٜ َْٝﺵ
ﻯﺥﺵﺩﺩ ﻉﻱٖٞﺏ.
ﺱﺏﺙﺍﻯ ﺥٝ ٜﺥٌ ﺍ
ٍﺱﺥ٘ ٙاالداس ﺍﺙٗﺍﻯ َﺅﺱ
ﻯﺥﺝَﻉﺏﺙ
ﻯﻥٞﻑﺕ ّ ﺡ٘ ﺍ
ﺝﺵﺓﺍﻯﺵٝﻑٞﺕ ﺍﺙ
ﻡَﺏ ﺃﺩﺙ ﺍﻯٖ
ﺍﻯﺡﺽﺵٝﺕ ،ﺇﻯ ٚﻅٖ٘ﺱ ﺃﺡٞﺏء ﻍٞﺵ ٍﺥﻁﻁﺕ ﻉﻱ ٚﺡ ﺥ٘ ً
ﺥﻕﺵ ﺇﻯ ٚﺃ ﺩّ ٚﺵﺵٗﻁ ﺍﻯﺡٞﺏﺓ
ﺍﻯَﺫ ُٕ ،ﺯٓ ﺍألﺡٞﺏءﺡﻑ
ﻯﺥﺵﺏ٘ٝﺕ
ﺙﻕﺏﻑٞﺕ ٗﺍ
ﺍﻯﻥﺵَٝﺕٗ ،ﺡْﻉ ﺫً ﻑٖٞﺏ ﺍألّﺵﻁﺕ ﺍﻯ
ﺽﺍﺉﺵٝﺕ
ﺹﺏﺡﺝ ٍﻉ ﻅٌ ﺍﻯَﺫ ُﺍﻯﺝ
ٗﺱﺏﺉﻭ ﺍىخشفٗ .ٔٞﺏٖﺯﺍ ﺃ
ٗ
ﻕﺏﺩﺱﺓﻉﻱ ٚ
ٍ ِ ٍﺵﻥالثﺱﻥﺏ ّٞﺕ ٍﺥﺵﺍﻡَﺕ ،ﺡ ٞﺙ ﻯٌﺡﻉﺫ
ﻁﺏﺱ ٍﻉٞﺵٍ ٜالﺉٌﻯ ٌٖ،
ﺡﻱﺏٞﺕﺡﺏﺝﺏﺙﺱﻥﺏّ ٖﺏ ٗﺡ٘ﻑٞﺵ ﺇ
ﻯﺥ ﺥﻁٞﻅ
ﺏﻯﺫﺱﺝﺕ ﺍألٗى ٚﺇﻯ ٚﻉﺫًﻑﻉﺏﻯٞﺕ ﺍ
ٗ ٝﻉ٘ﺩ ﺭﻯﻝ ﺏ
ﺹ ُ
ﺡﺽﺵ ٗ ،ٛفشئ ﻑ ٜﺽَﺏ ُ ّﺱٞﺝ ﻉَﺵﺍّ ٍ ٜﺥ٘ﺍ
ﺍﻯ
ٍٗﺥْﺏﺱﻕ ٗﻅٞﻑٞﺏ ٗ ﺝَﺏﻯٞﺏ ٗﺍﺝﺥَﺏﻉٞﺏ ،ﻡَﺏ ﺃﺩﺙﺍﻯﺱٞﺏﺱﺕ
ﺍﻯﻉَﺵﺍ ّٞﺕ ﺍ ﻯَْﺥٖﺝﺕﻯﺡﻭﺃﺹ ٍﺕﺍﻯﺱﻥ ِ ،ﺇﻯ ٚﻅٖ٘ﺱ ٍﺫ ُ
ﻯﺽﺵٗﺱٝﺕ
ﺽﺵﺍءٗ ،ﺍﻯَﺵﺍﻑﻕ ﺍ
ﺡﻑﺥﻕﺵﻱَﺱﺏﺡﺏﺙﺍﻯﺥ
ﺝﺫ ٝﺫﺓ ﻯ
ﺱٞﺏﺱﺍﺙٍ ،ﺵﺍﻑﻕ
ٍ٘ﺍﻕﻑ ﻯﻱ
(ٍﺱﺏﺡﺏﺙ ﺡﺝﺏﺱٝﺕ،
حشف.)...،ٔٞ

ﻯً ٞ
ﺍﺉﺵٝﺕ ﺍ ٘
ﺝﺽ
ٗﻡْﺥٞﺝﺕ ﻯﺯﻯﻝ ﺡ٘ﺍﺝٔ ﺍﻯَﺫ ُ ﺍﻯ
ﺽ ﺍٝﺫ
ٍ ﺝَ٘ﻉﺕ ٍ ِ ﺍﻯﺥﺡﺫٝﺏﺙ،ﺏﺏﻯْﻅﺵ ﺇﻯ ٚﺍﻯْ َ٘ ﺍﻯَﺥ
ﺱﺏ ّﻁﺏ ﻕٖﺏ
ﻯﺱﻥﺏ ّٞﺕ ٗﺍﺡ
ﺏﻑﺥ ٖﺏ ﺍ
ﻯﺱﻥﺏّٖﺏ ٗﺡﺽﺍٝﺫ ﻡﺙ
ﺥﻱﻑﺕ
ﺍﻯﻉَﺵﺍّ ،ٜﻑﺽال ﻉ ِ ﺍﻯﺥٖ ﺫٝﺫﺍﺙ ﺍ ٗﻯَﺥﺏﻁﺵ ﺍﻯَﺥ
ﺡﺏﺕﻯﻱﻉ٘ﻯَ ﺕ ٗ .ﻑ ٜﻅﻭ ٕﺯٓﺍﻯﻅﺵٗ ﻑ ٗﺍﻯَﻉﻁٞﺏﺙ
ﺹﺏ
ﺍﻯَ
ﻡﺙﺵ ﺍﺱ ﺥﺫﺍٍﺕ
ﻑﺉ ُﺍﻯﺱ ﻉٗ ٜﺱﺍء ﺡﺡﻕٞﻕﺏٞﺉﺕﺡﺽﺵٝﺕ ﺃ
ﺏﻕﺫﺱ ٍﺏ ٕ٘
ﻑ ٍﺫ ُ،
ٗﺡﺡﺱٍ ِ ٞﺱﺥ٘  ٙﺝ٘ﺩﺓ ﺍﻯﺡٞﺏﺓ ٜ
ﻉﺏﺕ
ﺹﺏﺡ ٍٖ َﺕ ﺹ
ﺏﺏ ﺍﺝﺥَﺏﻉٞﺏ ٍﻱﺡﺏ ،ﺃ
ٝﺵﻥﻭ ٍﻁﻱ
ٍٗﻉﻕﺫﺓ

ﻑ ﺍﻯَﺫ ُ
ٜ
ﺵﺵﺓ
ﻯﻉﻱ َٞﺕ ﻯﻱ ﻅ٘ﺍ ٕﺵ ﺍﻯَﺥ
ﺱﺕ ﺍ
-1ﺍﻯﺫﺱﺍ
ﺡﺽﺵٝﺕ ﺍﻯﺥ ٜ
ﺝﺽﺍﺉﺵٝﺕ ٗﺡﺡ ﺫٝﺫ ﺍإلشنبﻯٞﺏﺙ ﺍﻯ
ﺍﻯ
ﺡ٘ﺍ ﺝٖٖﺏ.
 -0ﻉﺵﺽ ﺍﻯﺫﺱﺍﺱﺏﺙ ﺍﻯﺡﻕﻱٞﺕ ﻑ ٜﻕﺽﺏٝﺏ ﺍﻯَﺫ ْٝﺕ
ﺝﺽﺍﺉﺵٝﺕﻯﻱ٘ﺹ ٘ﻩ ﺍﻯ ٚﻡﺵﻑ ٗﺍﻕ ﻉٖﺏٍ ،ﺵﻥالحٖﺏ
ﺍﻯ
ﺹٍﺡٖﺏ.
ٗﺃ ﺏ
ﻕﺏﻱٞﺕ ﺍﻯ ﺥَٝ ٜﻥ ِ ﺍ ُ
ﻯﺏﺡﺙ ﻉ ِ ﺍﻯﺥﺡﺫٝﺏﺙﺍﻯَﺱﺥ
 -3ﺍ
ﺍﺉﺵٝﺕ .
ﺝﺽ
ﺡ٘ﺍ ﺝٖٖﺏ ﺍﻯَﺫ ُﺍﻯ
ﻑﺥﺵﺓﺍﻯﺡﺏﻯٞﺕ
ﺱﺕ ٕﺯﺍ ﺍﻯَ ٘ﺽ ٘ ﻑٜﺍﻯ
 -4ﺇ ُ ﺃ َٕٞﺕﺩﺱﺍ
ﺱﺕ ﺍﻯ َﺫ ْٝﺕ
ٝﺥﺝﻱ ٚﻑ ٜﻡ ٘ ُ ﺍﻯَﻱﺥﻕ ٚﺡ ٍﺏٗﻯﺕ ﻯﺫﺱﺍ
ﺹﺹﺏﺙ
ﻯﺥﺥ
ﺱﺕ ﻉﻱَٞﺕ ٍﺥﻉﺫﺩﺓ ﺍﻯﺡﻕ ٘ﻩ ،ﺍ
ﺩﺱﺍ
ﺍﺱﺥﺵﺵﺍﻑﺏ
ﺙﺏ ﻑٜﺍﻯﺵﺍ ٕ ِ ٗ
ﺍﻯﻑﻥﺵٝﺕ ،ﺏﺡ
ٗﺍﻯﺥ٘ﺝٖﺏﺙ
ﻯﻕﺵ ٝﺏ.
ﻕﺏﻭ ﺍ
ﻯﻱَﺱﺥ

المحور األول :النمو الحضري ومشكالت المدن في
الجزائر.
المحور الثاني :مشاكل التخطيط الحضري في المدن
الجزائرية.
المحور الثالث :إشكاليات المجال العام في المدن
الجزائرية.
المحور الرابع :واقع وتحديات التنمية المستدامة في
المدن الجزائرية.
المحور الخامس :إشكالية العنف واإلجرام في الوسط

معمومات بشأن اإلقامة والرسوم المالية
لممشاركة:
 ال تتحمل الييئة المنظمة لمممتقى نفقات السفر وال
نفقات اإلقامة لممتدخمين أثناء انعقاد الممتقى.

 رسوم المشاركة لالساتذة ،الدكاترة والباحثين3000 :
دج لممشاركة (في المداخالت الفردية أو الثنائية).

 رسوم المشاركة لطمبة الدكتوراه 1500 :دج لممشاركة
(في المداخالت الفردية أو الثنائية).

 رسوم المشاركة لالساتذة والباحثين في حالة
المداخالت الثنائية بين االساتذة والطمبة 3000 :دج

لممشاركة (في المداخالت الثنائية).

الحضري وقضايا األمن والسالمة في المدن
الجزائرية.
الجزائرية.

 تقبل المداخالت الفردية والثنائية فقط.
 األولوية لمدراسات الميدانية.

 01أفريل .2020
 مراسمة أصحاب المشاركات العممية المقبولة
وتأكيد الحضور  04أفريل .2020

 أال يزيد عدد صفحات البحث عن  15صفحة ، A4

وأال يقل عن  10صفحة ،شاممة الجداول والرسوم وكافة
الممحقات.

ُ يستخدم نوع خط  Simplified Arabicحجم  14في
كتابة المتن ،بمسافة  1.15بين سطور المتن ،وحجم

 16في العناوين الرئيسية ،وكتابة قائمة المراجع في
نياية البحث.

ُ يستخدم نوع خط  Times new romanبحجم 12
في كتابة المصطمحات و المراجع األجنبية.

 يقوم الباحث بملء البيانات المطموبة في االستمارة،
ويرفق معو ممخص لبحثو بحد أقصى  250كممة ،بالمغة

مع الكممات الدالة .

المحور السادس :جودة الحياة الحضرية في المدن

 آخر موعد الستقبال نص المداخمة واالستمارة:

البحث.

العربية واحدى المغات األجنبية (الفرنسية أو االنجميزية)،
 تُقبل المشاركات بالمغات العربية ،اإلنجميزية والفرنسية.

 يعقد الممتقى يوم  00أفريل 2020

 استخدام أسموب  APAفي التوثيق وفي كتابة تقرير

 أن يمتزم الباحث بمحاور الممتقى ،ويقوم بتحديد
المحور الذي تندرج ضمنو مداخمتو.
ُ يشترط أال يكون قد سبق تقديم البحث في أي مؤتمر أو
فعالية عممية سابقة ،أو أن يكون قد تم نشره في دورية
مستخمصا من بحث آخر أو أي
عممية سابقًا ،وأال يكون
ً

يرسل الباحث نص المداخمة كامال في صيغة

)97-2003

word

(document

word

موجيا
 documentعبر البريد اإللكتروني لمممتقى،
ً

رسالة إلى رئيس الممتقى.

 -يتم نشر أعمال الممتقى في كتاب يصدر الحقا.

ﺍﻯﺏﺵٝﺫ اإلىنخﺵٗ ّٜﻯﻱَﻱﺥﻕ:ٚ

colloquetarf@gmail.com

:
الرئيس الشرفي لمممتقى  :األستاذ الدكتور باش

 د .بوحنيكة نذير  /جامعة الطارف -د .عثمان مريم  /جامعة الطارف

 د .بوخاري أم ىاني  /جامعة الطارف -د .زويتي سارة  /جامعة الطارف

خزناجي عبد المميك -رئيس جامـعة الشاذلي بن

 -د .بن وىيبة نورة  /جامعة الطارف

جديد .الـطارف.

 -د .مراد سبرطعي  /جامعة الطارف

رئيس الممتقى  :الدكتور تريكي حسان

 -د .عواطف عطيل  /جامعة الطارف

رئيس المجنة العممية الممتقى والمنسق العام

 -د .عبد المطيف عابد /جامعة الطارف

لمممتقى  :الدكتور ساسي سفيان

1
 أ .د .الياس شرفة  /جامعة الطارف -أ .د .بوزيان راضية  /جامعة الطارف

 د .سعاد مقدم  /جامعة الطارف -د.مراد كشيشب /جامعة الطارف

 د .معاوي سامية /جامعة الطارف -د .بوغراف حنان /جامعة الطارف

 د .مناعي وسيمة /جامعة الطارف -د .نوار فوزي /جامعة الطارف

 -د .زعبالة ليندة /جامعة الطارف

 -د .بميل عبد الكريم/جامعة الطارف

 -أ .د .عماد بن تروش /جامعة الطارف

رئيس المجنة التنظيمية لمممتقى:

 -أ .د .منية غريب  /جامعة الطارف

الدكتور :ادريس لعبيدي /رئيس قسم عمم االجتماع

 د .بن حمزة حورية  /جامعة الطارف د .محمد دفون  /جامعة الطارف د .عيادي نادية  /جامعة الطارف -د .حديدان صبرينة  /جامعة جيجل

ﺍﻝﻝﻕﺏ ................................. :
 ﺍ .ﺱﻡ ﻭﻱﻑﺓ......................................... :
ﺍﻝﻭﻅﺍﻝﺩﺭﺝﺓﺍﻝﻉﻝﻡﻱﺓ ................................ : ﻡﺅﺱﺱﺓ االنتماء ............................... :ﺍﻝﺏﺭﻱﺩ اإللكﺕﺭﻭﻥﻱ ............................. : ﺍﻝﻩﺍﺕﻑ ........................................ : ﻉﻥﻭﺍﻥ ﺍﻝﻡﺩﺍﺥﻝﺓ.................................:ﻝﻡﺵﺍﺭﻙﺓ .............................. :
 ﻡﺡﻭﺭ ﺍ....................................................
ﻝﻡﻝﺥﺹ ....................................... :
ﺍ
....................................................
....................................................

 د .ميدية ىامل /جامعة الطارف -د .حربي سميرة  /جامعة الطارف

ﺵﺏﺱﻡـــﺕ
ﺍﺱﺥ َــﺏﺱﺓ ﺍﻯَ

2
-

أ .سعد خطابي

-

أ .خالد اونيسي

-

أ .زبيدة مشير

-

زعرة غوماري

 -طمبة الدكتوراه

 -طمبة الماستر

 -النادي العممي مالك بن نبي لطمبة الكمية

....................................................
....................................................
....................................................
...................................................

