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  CDCحصيلة نشاطات مركز المسارات المهنية

 9191 مارسإلى  9102سبتمبر 

 

 من إعداد الدكتورة صولح سماح

 االقتصاديةأستاذة محاضرة )أ( بقسم العلوم 

 مديرة مركز المسارات المهنية لجامعة بسكرة
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 نوع النشاط النشاط التاريخ

المؤطرة من قبل  welcome daysاأليام المفتوحة  تم إعداد تقرير عن 9102أكتوبر 

مركز المسارات المهنية وهياكل المجمع اإلداري من قبل خلية اإلعالم 

 للجامعة

 

 

 

 اإلعالم واالتصال
مركز المسارات المهنية من قبل إذاعة الزيبان وتلفزيون  تم إعداد تقرير عن 9102أكتوبر 

 نوميديا

 9102نوفمبر 

 عمل مستمر

العمل على النسخة العربية واإلنجليزية للموقع الكتروني لمركز المسارات 

 .والبريد اإللكتروني CDC المهنية 

http://cdc.univ-biskra.dz/ 

92/01/9102 

 

وبدعوة من مكتب الربط قام وفد ممثل عن شركة سيالس بزيارة عمل لجامعة 

صولح سماح  ، حيث كان في استقبالهم كل من األستاذة الدكتورة0012 بسكرة

المسارات المهنية واألستاذ  مديرة مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة ومركز

 الدكتور زوزو صالح الدين مدير مخبر الهندسة الكهربائية وبعض األساتذة.

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التعاون

بالتعاون مع مركز المسارات المهنية بتنفيذ سلسلة من يقوم مكتب الربط  01/09/9102

 :جلسات العمل مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

الجلسة األولى للعمل بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

بحضورها الكلية العميدة نائب العميد البيداغوجيا نائب العميد نائب العميد 

 .إلدارات، و مسؤول مكتب التدريبالمكلف بالبحث، رؤساء ا

يقوم مكتب الربط بالتعاون مع مركز المسارات المهنية بتنفيذ سلسلة من  01/09/9102

 :جلسات العمل مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

بحضورها الكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية الجلسة الثانية للعمل بكلية 

البيداغوجيا، نائب العميد المكلف البحث، رؤساء األقسام، العميد نائب العميد 

 .و مسؤول مكتب التدريب

يقوم مكتب الربط بالتعاون مع مركز المسارات المهنية بتنفيذ سلسلة من  01/09/9102

 :جلسات العمل مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

بحضورها الكلية اة العلوم الدقيقة والطبيعة والحيالجلسة الثالثة للعمل بكلية 

العميد نائب العميد البيداغوجيا، نائب العميد المكلف البحث، رؤساء األقسام، 

 .ومسؤول مكتب التدريب

يقوم مكتب الربط بالتعاون مع مركز المسارات المهنية بتنفيذ سلسلة من  99/09/9102

 :جلسات العمل مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

اآلداب واللغات بحضورها الكلية العميد  بكلية كلية  الجلسة الرابعة للعمل

نائب العميد البيداغوجيا، نائب العميد المكلف البحث، رؤساء األقسام، 

 .ومسؤول مكتب التدريب

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة التعاون

2020/02/03 La journée d'étude 

 

01/19/9191 

بعقد سلسلة من يقوم مكتب الربط بالتعاون مع مركز المسارات المهنية 

 :جامعة بسكرةلمكاتب تربص كليات  جلسات العمل مع

حصة العمل الخامسة لمكتب الربط ومركز المسارات المهنية مع مكتب 

 التربص بكلية العلوم والتكنولوجيا.

91/19/9191 
الطاولة المستديرة في دورتها األولى منظمة من قبل مكتب الربط بين 

 الكوابل بسكرةالجامعة و المؤسسات صناعة 

91/19/9191 
تقرير الطاولة المستديرة دورتها األولى منظمة من قبل مكتب الربط بين  .

 الجامعة و المؤسسة الجزائرية لمنسجات بسكرة

19/10/9191 

يقوم مكتب الربط بالتعاون مع مركز المسارات المهنية بعقد سلسلة من 

 :بسكرةجامعة لمكاتب تربص كليات  جلسات العمل مع

حصة العمل السادسة لمكتب الربط ومركز المسارات المهنية مع مكتب 
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 التربص بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

12/01 

 9191مارس

في ملتقى مركز دعم االبتكار والتكنولوجيا مركز المسارات المهنية مشاركة 

 ر.حول االبتكار األخض

 ) الحجر الصحي ( توقيف النشاطات بسبب وباء كورونا   15/10/9191

 
 9191مارس ، لجامعة بسكرةونادي البحث عن الوظيفة مركز المسارات المهنية  صولح سماح، مديرةالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. مركز المسارات المهنية إحصائيات  CDC: 
 

 :   CDC حصيلة التكوين(: 19جدول رقم )

 

عدد الدورات  المسجلينعدد  نوع التكوين

 التكوينية

عدد 

 المتكونين

 األثر

TRE 563 التحسيس والتكوين 20 03 طالب 

التوجيه المهني 

 واإلستشارة

اختبار الشخصية المهنية والتوجيه  طالب 10 جلسة  10 طالب 10

 المهني وإعداد مخطط عمل

 
 9191 مارسلجامعة بسكرة، ونادي البحث عن الوظيفة مركز المسارات المهنية  إحصائياتالمصدر: 

II.  لهذه السنة: نادي البحث عن الوظيفةلمركز المسارات المهنية وبرنامج العمل 

 نادي البحث عن الوظيفة دورات تكوينية في -CRE  لخريجي الجامعة من تنشيط أعضاء من

 ؛الوكالة الوالئية للتشغيل

  البحث عن الوظيفة حول تقنياتدورات تكوينية -TRE  أساتذة الجامعة الجامعة من تنشيط لطلبة

 أعضاء المركز؛

  أعضاء المركز؛ أساتذة الجامعةالجامعة من تنشيط لطلبة جلسات التوجيه المهني الموجهة 

 صالون الشغل موجه لطلبة الجامعة للتقريب بينهم وبين عالم الشغل؛ 

  الربط؛لقاءات مع المؤسسات بالتعاون مع مكتب 

 أيام تحسيسية وإعالمية حول المركز لدى كليات الجامعة موجهة للطلبة؛ 

  ؛موجهة للطلبة  أيام تحسيسية وإعالمية حول الوكالة الوالئية للتشغيل 

 دراسة قياسية حول تحسيس الطلبة حول المركز؛ 

 دراسة قياسية حول تحسيس خريجي الجامعة حول نادي البحث عن الوظيفة؛ 

 

                                         مديرة مركز المسارات المهنية                                                                        
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