
 : البرنامج األولً لفعالٍاث التظاهرة 

 الٍوم االول

 

 

 

 د05                                                                        القرآن الكريم                                                                
 د05                                                                                                                ا                  النشيد الوطني    

                                                      د10                           نادية  بعيبن                                                                                      /دأ مديرة المخبركلمة 
 د                        10                                                                    عميد كلية العلوم االنسانية و االجتماعية   أ.د جبالي نور الدين       كلمة 

                                                                                                                    د 20                 تيغزة أمحمد      جامعة وهران                                                                  المحاضرة االفتتاحية :تقديم    
 استراحة قصيرة 

 اليوم األول
 

 
 المحاضر/جامعة  عنوان المداخلة التوقيت 

خطىاد ثُبء يمُبط نهكؾف ػٍ أًَبط انتفكُش حغت َظشَخ هُشيبٌ  10:35_10:20

 دساعخ يُذاَُخ ثثبَىَبد والَخ يغتغبَى- نذي تاليُز انغُخ أونً ثبَىٌ 

 

 لًبسٌ يحًذ

   خبيؼخ يغتغبَى

 ثىػىٌ انغؼُذ أَثشوثىنىخُخ  عُكىثبثىنىخُخلشاءح  نُفغُخاالختجبساد ا 10:50_10:35

 خبيؼخ ثبتُخ
ضىاثظ اعتخذاو يؼطُبد اختجبس انشوؽبخ فٍ انًًبسعخ انؼُبدَخ  11:05_10:50

 وانجحىث انًُذاَُخ فٍ انًدتًغ انًحهٍ

 

 َىعف ػذواٌ

 خبيؼخ ثبتُخ

 ثىخًُظ / ثىفىنخثشكىيضوص   ؽبخ.خالل اانُفغىيشضُخ يٍ  انجشوفُالد 11:20_11:05

 ثبتُخخبيؼخ 

تكبفؤ انُغختٍُ انؼشثُخ واأليشَكُخ الختجبس يُُغىتب انًتؼذد األوخه :  12:00_11:20

 ( دساعخ ػجش ثمبفُخ  فٍ انجُئخ اندضائشَخMMPI-2نهؾخصُخ )

 

 َغًُخ ػهٍ تىدسد

 2خبيؼخ اندضائش

 مناقشة 12:30_12:00
 فترة الغداء والصالة  13.30ــــــــــــــ12:30

 
 

 
 

 المحاضر/جامعة عنوان المداخلة التوقيت 
14:00_14:15 دالالد صذق وثجبد يمُبط انغضت حبنخ وعًخ فٍ انجُئخ  

 اندضائشَخ.

 فبسط صٍَ انؼبثذٍَ و حجبل َبعٍُ

عُذٌ ثهؼجبط خبيؼخ  

:د /  بوعود اسماء   مقرر الجلست       عبذونً عبذ الحمٍذ رئٍس الجلست  د :     12:30_   10:20الجلست االولى :   

 رئٍس الجلست  د/    حذة ٌوسفً           مقرر الجلست: أ/ بلخٍري وفاء      16.00ـ 13:30المسائٍت األولى  : الورشت 

  10:15_0:00                       الجلست االفتتاحٍت



 
14:15_14:30 خُىٌ وهُجخ ولُشواٍَ صهُخ  اختجبس نمُبط انىػٍ انفىَىنىخٍ ثُبء   

2خبيؼخ عطُف   

14:30_14:45 انخصبئص انغُكىيتشَخ وانجُُخ انؼبيهُخ نًمُبط فُالدنفُب  

(. دساعخ يُذاَُخ ػهً PGCMSنهشوذ انًؼُىَخ نهًغٍُُ )

 يغتىي والَتٍ انًغُهخ واالغىاط. 

 

َىَىح خًبل وثىسصق َىعفثٍ    

2خبيؼخ عطُف   

14:45_15:00  أيبل لبعًٍ انطفم. يثُبء يمُبط انزاكشح انذالنُخ نذ 

2خبيؼخ اندضائش   
15:00_15:15    ثٍ وصح خذَدخ انخصبئص انغُكىيتشَخ نًمُبط انزكبء انًتؼذد ندبسدَش 
15:15_15:30 صذق تطجُك يُهدُخ انًُبرج انؼبيهُخ انتىكُذَخ فٍ دساعخ  

 .ثُبء االختجبساد وانًمبَُظ انُفغُخ وانتشثىَخ

 ثىلصبسح يُصىس

صَـبد سؽُـذ    
15:30_15:45  kissler  تشخًخ وتمٍُُ يمُبط كُغهش نهؾذح انُفغُخ 

Psychological Distress scale (k10) ػهً ػُُبد

 يٍ اندُغٍُ فٍ انجُئخ اندضائشَخ

 

 انؼمىٌ نحغٍ

 خبيؼخ ثغكشح

15:45_16:00 ة مناقش    
 
 
 

 المحاضر/جامعة      عنوان المداخلة  التوقيت 
14:00_14:15  ايضَبٌ وَبطا.د / َفغُخ َىػُخ الختجبسادانؼمبثُخ  ثبنًؤعغبد انُفغبٍَُُ انًًبسعٍُ 

 خبيؼخ ثبتُخ

 
14:15_14:30  Multiple Professional SkillsRequired in a 

UniversityGraduatefrom the                    

Perspective of Employers- An Analytical Survey 

 وهُجخ هبيمَبدَخ  /أ.  ثؼُجٍا.د/ 

 خبيؼخ ثبتُخ             

14:30_14:45 انُفغُخ و انتشثىَخ داخم انًؤعغبد والغ تطجُك االختجبساد  

 اندضائشَخ )حبنخ يذَُخ ثغكشح ًَىرخب(.

 دثشاعى فطًُخد/ 

 خبيؼخ ثغكشح
14:45_15:00 انتمُُبد االعمبطُخ ثٍُ انتؾخُص و انؼالج:ػشض ثشوتىكىل  

 سوسؽبخ. 

 ثىػالق فبطًخ انضهشاءأ/ 

 خبيؼخ انًغُهخ
14:15_14:30 تفؼُم ػًهُخ اَتمبء يؼهًٍ انًذسعخ فؼبنُخ االختجبساد انُفغُخ فٍ  

 االثتذائُخ يٍ خالل تحذَذ انًتطهجبد انغُكىنىخُخنهًهُخ.

  ثىيؼضح فتُحخ أ/ 

14:30_14:45 تمُُى فبػهُخ االختجبساد انُفغُخ و انتشثىَخ انًغتخذيخ فٍ  

 انًؤعغبد )انًؤعغخ انؼمبثُخ أًَىرخب(

 يحًذ دَجىٌأ/ أ

 خبيؼخ تهًغبٌ

االختُبس وانتمُُى انخبصخ ثبنخذيخ انًذَُخ أو انؼبيخ اختجبساد  

 )ًَبرج أخُجُخ وػشثُخ(.

 احغٍ حًضحأ/ 

 خبيؼخ تُضٌ وصو

14:45_15:00   مناقشة 

 
 اليوم الثاني :

 
 

 ست:  د/ هالٌلً  ٌاسمٍنت    مقرر الجلست:د/  عطال  ٌمٍنترئٍس الجل       16:00_14:00الورشت المسائٍت الثانٍت :

 أ/ سالث سلٍمت  مقرر الجلست شنت زكٍت                      رئٍس الجلست  د :     12:30_   10:20الورشتاالولى: 

 



 

 المحاضر/جامعة  عنوان المداخلة التوقيت 
 هالَهٍ َبعًُُخ  .اإلنكتشوَُخ و دوسهب فٍ تحغٍُ انتمىَى انتشثىٌ االختجبساد 10:35_10:20
 انمص صهُحخ/ثٍ غزفخ ؽشَفخ  .االختجبس انُفغٍ: يفهىيه و ؽشوطهخىدح   10:50_10:35

وضشوسح انتحىل َحى  االختجبساد انتمهُذَخ فٍ انتمىَى اعتخذاو خإؽكبنُ 11:05_10:50

 نتحمُك اندىدح انتؼهًُُخ فٍ انتؼهُى اندبيؼٍ. انتمىَى انجذَم

 عؼبد ثٍ ػجُذ/ حذح َىعفٍ 

ثٍ / ػجذ انمبدس   ثٍ صبفٍ  .ثُبء أداح نتمُُى طشق تمذَش صذق وثجبد االختجبساد انُفغُخ وانتشثىَخ 11:20_11:05

 انحبج خهىل
تطجُك يُهدُخ انًُبرج انؼبيهُخ انتىكُذَخ فٍ دساعخ صذق ثُبء  

 .االختجبساد وانًمبَُظ انُفغُخ وانتشثىَخ

صَـبد و  ثىلصبسح يُصىس

 سؽُـذ
تمذَش ثجبد ثطبلخ يالحظخ انكفبءاد انتؼهًُُخ نذي انًؼهًٍُ ثبعتخذاو  

 َظشَخ إيكبَُخ انتؼًُى

  : طجبع فبسوق/ثهمُذوو ثهمبعى 

 خشيىػ عًُشح: فٍ انُمم انثمبفٍ نهًمبَُظ.   اػتجبساد  
 مناقشة 12:00_11:20

 
 
 

 المحاضر/جامعة عنوان المداخلة التوقيت 
13:30_13:45 تؾخُص نأخطبء انمُبط وَمص انتذسَت نذي األخصبئٍ انُفغٍ   

 –تؾخُص ثظء انتؼهى ًَىرخب  - انًذسعٍانًؾكالد فٍ انىعظ 

 ثٍ فهُظ خذَدخ

13:45_14:00 ثىػىد أعًبء  يؾكالد انمُبط وانتمىَى فٍ انتشثُخ انخبصخ.   
يمبسثخ عُكىيتشَخ خذَذح  (le système intégré)انُظبو انًذيح  

 نهشوسؽبخ.
 لبنى سفاري

14:00_14:15 ػطبل  انمُبط وانتمىَى فٍ يدبل انتشثُخ انخبصخ   
14:15_14:30 والغ انصؼىثبد انتؾخُصُخ الضطشاة انتىحذ ثٍُ دلخ االختجبساد  

 وتُىػهب ) انكؾف، انتؾخُص ، انتمُُى (.
 وسدح صغُؼ

14:30_14:45 صػًىؽٍ / سكضح عًُشح   .وأصىل تطجُمه فٍ انىعظ اندضائشٌثُبء االختجبس انُفغٍ  

ٌسضىا  
14:45_15:00   مناقشة 

 

 رئٍس الجلست : د/  القص صلٍحت         مقرر الجلست:   أ /  لٍنت عورة                  16.00ـ 13:30الورشت الثانٍت : 


