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  امللتقى الوطين ةــإشكالي
ت أن الواضـــح مـــن ســـنوات، عـــدة بعـــد  دمـــج يف الرئيســـية الصـــعو
 شــكلت اإلنســانة، والعلــوم العلـوم جمــال يف وخاصــة اجلامعــات، خرجيـي

 ويعـــود مســتمر، تزايــد يف اجلامعــات خرجيــي بطالــة فنســبة. مهمــا حمــورا
 ســــوق احتياجــــات مــــع املقرتحــــة التخصصــــات تناســــق عــــدم إىل ذلــــك

ت مجيـــع علـــى العـــايل التعلـــيم نظـــام جـــودة واخنفـــاض العمـــل، . املســـتو
ــال هــذا يف جديـــدا نفســا إدمــاج جيــب  لــذلك  جـــزءك  االســرتاتيجي ا

  . منها بد ال حقيقية إصالح عملية من
دة فان الواقع، ويف  وإجـراءات تـدابري اختـاذ تتطلـب العمـل فرص ز
ا مـــــن وفعالـــــة، ومبتكـــــرة جديـــــدة  األكادمييـــــة االســـــتقاللية تعزيـــــز شـــــا

 الصـــــلة، ذات التخصصـــــات يف التكـــــوين جـــــودة حتســـــني للجامعـــــات،
 علــــى القضــــاء املتخــــرجني، قبــــل مــــن املهــــارات اكتســــاب علــــى الرتكيــــز

تكــــون  الــــيت تلــــك وتعزيــــز البطالــــة إىل فقــــط تــــؤدي الــــيت التخصصــــات
 احلاليـــــــة املشـــــــاريع مـــــــن وغريهـــــــا...  عاليـــــــة فيهـــــــا التوظيـــــــف امكانيـــــــة

 تكامـل يف وتسـاعد اجلزائريـة اجلامعـة مسـتقبل ستشـكل اليت واملستقبلية
  .مهامها
 ،2003 منــذ اختاذهــا مت الــيت والتــدابري اإلصــالح مــن الــرغم علــىو 

، مـن العديـد يـوفر الـذي د.م.ل نظـام إدخـال مع سيما ال  واصـل املـزا
 إبــراز يــتم ومل األنبـويب، للنمــوذج وفقـا التقــدم اجلزائـر يف اجلامعــات نظـام
 الســياق وظــل. التحــول هــذا خــالل إلدمــاج االهتمــام أو املهــين البعــد

 أساســية أكادمييـة رؤيـة علـى منحصـرا د.م.ل نظـام ظـل يف البيـداغوجي
 الطـالب مـن كبـرية جمموعـات تتخـرج وهكـذا .املهين التكامل تدعم ال

 قــدرات أو منهجيـة، صـرامة أي مـن ختلـو النظريـة املعرفـة مـن قاعـدة مـع
 عوامـــل أهـــم عتـــربت والـــيت املنطقـــي، والتفكـــري النقـــديـــة قائمـــة علـــى حتليل

  . التوظيف
 
  

 علــى ترتكــز وال ،واضــحة معـايري علــى تقــوم ال التــدريس منـاهج  ألن
 قابليــــــة كبــــــري حــــــد إىل تســــــهل أن ميكــــــن الــــــيت املهــــــارات اكتســــــاب
  .التوظيف

 البحـــث يف هـــوامللتقـــى  هـــذا مـــن اهلـــدف فـــإن الســـياق، هـــذا يف
 لنظــام املباشــرة وعالقتهــا العمــل بفــرص املتعلقــةو  األساســية ملســألةا

 وأدوات التكـوين، ملنـاهج شـامل حتليـل خـالل من اجلزائري، اجلامعي
لتــــايل... التــــدريس  وأمهيــــة التكيــــف علــــى القــــدرة حمــــددات حتليــــل و

 يـزداد الـذي العمـل سـوق مـع  اتسـاقها ودرجـة املقرتحـة التخصصات
ـــا عوملـــة ً  حتليـــل يف املشـــاركة إىل واملهتمـــني البـــاحثني نـــدعو لـــذا. وتطلب

ت ملواجهــــة حتســــينه يف واملســــامهة النظــــام هلــــذا احلاليــــة الرتكيبــــة  حتــــد
  :التالية احملاور أحد يف أحباث اقرتاح خالل من  التوظيف،

ت واقـع،: اجلزائـر يف العـايل التعليم إصالح تقييم -  ورؤى حتـد
  مستقبلية

 مبــــا اجلزائــــر يف د.م.ل نظــــام خمرجــــات جــــودة حتســــني آليـــات -
   العمل سوق مع يتماشى

 يف ودورهــا االقتصــادي والقطــاع اجلامعــات بــني العالقــة واقــع -
    العايل التعليم مناهج احرتافية تعزيز

 املنظمـــــات املؤسســـــات، اجلامعـــــات،( الفاعلـــــة اجلهــــات دور -
 العلمي البحث تثمني يف) احلكومية

 مـــن الدوليـــة املعـــايري إىل اجلزائريـــة جلامعـــات االرتقـــاء كيفيـــة -
ا حيث  .والعلمية التعليمة إنتاجا

جلامعات اجلزائرية يف ظل عن التعليم  -  .جائحة كورو بعد 
 التعلـــيم بنظـــام االرتقـــاء يف دوليـــةو  عربيـــة لتجـــارب دراســات. -

  التوظيف قابلية وتعزيز العايل
  
  



  لتقى الوطيناملشرفــة على امل ةـيئاهل

  الرئيس الشريف  اجلامعة مدير الشيخ دمحم برابح. د.أ
  الكلية ةعميدشيشة نوال . د
  مديرة املخربخبازي فاطمة الزهراء . د

   ةالعام ةاملنسق
  املنسقة العامة 

  امللتقىرئيسة   بن عيشوبة رفيقة. د
  ئب رئيس امللتقى  غيدة فوزية . د
  صدقاوي صورية. د 
  لعلمي فاطمة . د.أ

  رئيسة اللجنة العلمية
اللجنة  ئب رئيس

  العلمية
  اللجنة التنظيمية  رئيس  هللا عبد عقون. د

  املشاركة  شروط
رسال امللخص فقط يف حدود  -  تكون املشاركة يف امللتقى 

ت املؤلفني،  صفحتينـ إذ جيب أن حيتوي امللخص على كامل بيا
إشكالية ( يستويف شروط املنهجية العلمية املتعارف عليها 

، )األدوات املعتمدة، النتائج املتوصل إليهاالبحث، املنهجية و 
وان ال يكون قد مت نشره يف جملة علمية او سبق املشاركة به يف 

 .مشاريع حبثية سابقة
 .تقبل املشاركات الفردية و الثنائية فقط  - 
العربية، اإلجنليزية، : اللغات التالية حدى تقبل املشاركات   - 

 ،الفرنسية
 .جمانية، وتكون عرب تقنية التحاضر عن بعداملشاركة يف امللتقى  - 
 : ترسل امللخصات عرب الربيد االلكرتوين التايل - 

 

pcia@univ-dbkm.dz  
 

  

 نشرال شروط
أن  ، وصفحة 20 املداخلة عدد صفحاتتجاوز أن ال تيشرتط  - 

للغة العربية ولغة أجنبية ) كلمة  150حنو (تشمل على ملخص 
 ;  أخرى

ستخدام  -   جمـلــة قالبهذا وفقا لو  Wordحترر الورقة البحثية 
 إىل التحـول إستـراتـيـجـيـة خمربالصادرة عن  والبيئـة، االقتصـاد
 . مستغامن ديس إبن جامعة -  أخضـر إقتـصــاد

لة -   :رابط ا
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRev

ue/645 
 : مهمة تواريخ

 2023جانفي  20 املداخالت كاملةأخر اجل الستالم  - 
 2023فيفري  1ل يبلغ أصحاب املداخالت املقبولة قب - 
 2023 فيفري  21ريخ انعقاد امللتقى  - 
 ،2023 مارس 15  النهائيةالبحثية  أخر اجل إلرسال الورقة - 
مللتقى يكون  -   .  2023أفريل يف  نشر العدد اخلاص 

  اللجنة التنظيمية
  اجلزائر  -مخيس مليانة-جامعة جياليل بونعامة            هللا عبد عقون

  اجلزائر  -مخيس مليانة-بونعامةجامعة جياليل    مهدية سردون
  اجلزائر  -مخيس مليانة-جامعة جياليل بونعامة  غداوية معمر

  حلمش مهدي
  بلغامل محزة 

  -مخيس مليانة-جامعة جياليل بونعامة
  -مليانةمخيس -جامعة جياليل بونعامة

  اجلزائر
  اجلزائر

  اجلزائر  -مخيس مليانة-جامعة جياليل بونعامة  كارش سعيد 
   جلولشويرب 
 امليلود فرحول

  -مخيس مليانة-جامعة جياليل بونعامة
  مخيس مليانة  -جامعة جياليل بونعامة

  اجلزائر
  اجلزائر

  

  

  استمارة املشاركة

  .....................................  االسم و اللقب

  ..............................................  :املؤسسة

  ...........................................  :رقم اهلاتف

  .....................................  :الربيد االلكرتوين

  .....................................  :عنوان املداخلة

  ................................................  :احملور

  .....................................  :الكلمات املفتاحية

 .......؛ ......؛ ...... : JELتصنيفات 
  

  : اللجنة العلمية 

 املؤسسة االسم واللقب

 جامعة اجلياليل بونعامة صدقاوي صورية . د

 جامعة مستغامن  لعلمي فاطمة  .د.أ
 جامعة مستغامن   عدالة لعجال .د.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة بن عناية جلول.د.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة زنيين فريدةد .أ
 جامعة اجلياليل بونعامة د مادي دمحم إبراهيم.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة د قاضي جناة.أ
 املركز اجلامعي مرسلي تيبازة جليد نور الدين.د.أ
 املدية- جامعة  حيي فارس د ملوج كمال .أ
  جامعة اجلياليل بونعامة د غيدة فلة.أ

 



 جامعة اجلياليل بونعامة دمحمد خثري .أ
 جامعة اجلياليل بونعامة بن زهرة بن يوسف .د .أ
 جامعة اجلياليل بونعامة شيشة نوال. د
 جامعة اجلياليل بونعامة خبازي فاطمة الزهرة. د
 ةجامعة اجلياليل بونعام توبني علي .د.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة بناولة حكيم. د. أ
 جامعة اجلياليل بونعامة سيد دمحم. د.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة زحويف نور الدين. د

 جامعة اجلياليل بونعامة د فرحول امليلود
دية. د  جامعة اجلياليل بونعامة مسعودي 
دية . د  جامعة تيسمسيلت  سوداين 
 جامعة اجلياليل بونعامة خلفاوي مونية. د. أ
 جامعة الشلف  امليلودي سعاد. د
 جامعة اجلياليل بونعامة أمحد بن حيي ربيع. د.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة دمحم بلكبري خليدة. د.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة د بكوش كرمية.أ
 جامعة اجلياليل بونعامة رية ادمحماد بز .أ
 جامعة اجلياليل بونعامة د لعرييب دمحم.أ
  غداوية معمر. د
 لطفي خمزومي . د.أ

  اجلياليل بونعامةجامعة 
 جامعة الوادي 

   دمحمبوهدة , د
 سعيداين مجال. د.أ

  جامعة تيارت 
 جامعة اجلياليل بونعامة 

 جامعة اجلياليل بونعامة حاج صدوق بن شرقي.د
 جامعة اجلياليل بونعامة غيدة فوزية . د
 جامعة اجلياليل بونعامة ردة خدجية. د

 بونعامةجامعة اجلياليل  بوعبديل زهرة.  د
 جامعة اجلياليل بونعامة قاسم شاوش سعيدة. د.أ
 اليل بونعامة جامعة اجل موح مرمي  صغري.د
بن حاج جياليل مغراوة . د

 فتحية
 جامعة اجلياليل بونعامة

 جامعة اجلياليل بونعامة سعيد منصور فؤاد. د
 جامعة اجلياليل بونعامة خلفاوي حكيم . د.أ
ن ر بو . د  اجلياليل بونعامةجامعة  محاين مجالز
 جامعة اجلياليل بونعامة خلج مرمي, د
 جامعة اجلياليل بونعامة شويرب جلول, د

 جامعة اجلياليل بونعامة د قبلي نبيل
  بوعمامة نصرالدين. د

  قويدر قوشيح بومجعة,د
  بن عيشوبة رفيقة. د
  وري نبيل . د
  سردون مهدية. د

  بكدي مليكة . د
  عقون عبد هللا . د
  حلمش مهدي. د
  سافحلو رشيد. د

  3جامعة اجلزائر

  جامعة اجلياليل بونعامة
  جامعة اجلياليل بونعامة
  جامعة اجلياليل بونعامة
  جامعة اجلياليل بونعامة

  جامعة اجلياليل بونعامة
  جامعة اجلياليل بونعامة
  جامعة اجلياليل بونعامة
 جامعة اجلياليل بونعامة

 
 

  

 


