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 تطوان-شعبة الجغرافيا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 بشراكة مع

 بتطوان المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 
 ينظمان:

 في موضوع:يوما دراسيا 
 

 :مناهج وأدوات البحث في الدراسات المجالية

 تكامل المناهج والمعارفنحو 

 

 الورقة التأطيرية

 

فراد ومكوناتها وأبعادها، ومساعدة األ التحري عن حقيقة األشياء إلى العملي البحثيهدف 

 ،تشخيصعلى ، مما يساعد ةالظواهر المختلفأو مضمون  والمؤسسات على معرفة محتوى

، ةالراهناإلشكاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية ، وحل ، ومعالجةوتفكيك ،وفهم

 تشكل مناهج وأدوات البحث صبحتأهذا السياق  ي. فاألساليب والمناهج العلمية باالعتماد على

 ،، خاصة مع تعقد الظواهرمختلف الحقول المعرفية منأمام الباحثين  حقيقياتحديا ورهانا 

عدة  ديدة، صاحب ذلك بروزوارتفاع وتيرة انتشارها، وظهور أدوات وتقنيات ج ،تعددهاو

دون  ،الحديثةباالختيار السليم للمناهج والتوظيف المناسب للتقنيات واألدوات  إشكاالت مرتبطة

لخروج عن الحقل المعرفي الذي السقوط في األخطاء أو االنسياق وراء الجوانب التقنية، أو ا

ال يناقش ظواهر نفسه  الظواهر المجالية، حيت يجدسيما عند محاولة مقاربة ليه الباحث، إي ينتم

متباعدة أو مفككة بل يدرس الظاهرة في عالقتها بالظواهر األخرى فيكشف الصالت 

 واالرتباطات بين ظاهرة وأخرى ويميز بين التجاور الزمني والمكاني لظاهرات معينة.
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ضوئها تحليل  فيؤسس تالمعتمدة التي  هجاالمنتدعي الوقوف عند ست فالدراسات المجالية

 من جوانبها المختلفة.  ت المطروحةاإلشكاال

نحو  :مناهج وأدوات البحث في الدراسات المجالية حول يوم دراسي في هذا السياق يأتي تنظيم

والعلوم اإلنسانية، بتعاون وشراكة بين شعبة الجغرافيا بكلية اآلداب  ،تكامل المناهج والمعارف

 .تطوان والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

 ى:إل اليوم الدراسيويهدف 

 المرتبطة  تعزيز ثقافة التواصل مع الطلبة وتمكينهم من اإللمام بمجموعة من المفاهيم

 والعلوم المجاورة، بالجغرافيا

   المرتبطة بهما واإلشكاالتلية االنقاش حول مناهج وأدوات البحث في الدراسات المجتعميق، 

 تقريب وجهات النظر بين الجغرافي والمهندس في المجاالت واالهتمامات المشتركة، 

  وتحليل الظواهر المجالية، واكتسابهم لرصيد معرفي  فهمفي العمل على تقوية قدرات الطلبة

 ،رصين ومنهجي

  الوطنية للهندسة المعماريةخلق تواصل علمي بين طلبة شعبة الجغرافيا وطلبة المدرسة، 

  فضل الظروفأبحاثهم في أ بإنجازالمناهج الكفيلة تمكين الطلبة الباحثين من، 

 محاور اليوم الدراسي

 مفاهيمية مقاربة البحث: مناهج :األولالمحور  -

 األدوات والتقنيات الحديثة وإشكالية التشخيص الترابي المحور الثاني:  -

 المنهج والموضوع والبشرية، إشكالية مناهج البحث في الجغرافيا الطبيعة الثالث:المحور  -

 والموضوع المنهج وإشكاليةهندسة المعمارية ال علوم مناهج البحث في الرابع:المحور   -

 

 اللجنة المنظمة

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان، :شنتوفوسمية بة. ذ

 المعمارية، تطوان المدرسة الوطنية للهندسة ذ. بوعزة سالك:

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان  ةكلي :عاتقينادية ة ذ

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان : ذ.عبد هللا موصالح

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان  :ذ.عبد الباقي دركال
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 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان :ن االدريسي البوزيديذ. محس

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان:الراجي محمدذ.

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان بن دريس نسرين:

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تطوان : ندى كوبريت

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان :محمد طنبوري

 شهيد: المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تطواناهاب 

 اللجنة العلمية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان: ذ.نور الدين الشيخي

 الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان جبران: المدرسةذة. ابتسام 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان:ذ.عبد الباقي دركال

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوانكلية :ذ.الراجي محمد

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان ذ. بوغابة عبد السالم:

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان:ذ.محمد علي بلمين

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان: ذ.بوعزة سالك

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان:شنتوفوذة.سمية ب

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان:ذة.نادية عاتقي

 الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان المدرسة :موصالحذ. عبد هللا 

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان :لرمانيا زايد ذ.

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تطوان : مسحن االدريسي البوزيديذ.

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بن مسيك، الدار البيضاءذة. حسناء طنورجي: 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان بن دريس نسرين:ذة .

 تنسيق اليوم الدراسي:

 

 تاريخ ومكان انعقاد الملتقى

  2022مارس  30 -

 تطوان-اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة عبد المالك السعدي بكلية  46قاعة -

 سالك بوعزةذ: 

b.sallak@enatetouan.ac.ma 

00212661518511 
 

 نادية عاتقيذة: 

natiki@uae.ac.ma 

00212697873347 
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……………… 

 

 شنتوفوسمية بذة: 

sbouchantouf@uae.ac.ma 

00212666580888 
 

 

……………. 

……………… 
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