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I. نادي البحث عن الوظيفة  إحصائياتCRE : 
 CRE حصيلة التكوين(: 19جدول رقم )

عدد الدورات  عدد المسجلين نوع التكوين

 التكوينية

عدد 

 المتكونين

 األثر

CRE 110 ال يوجد 13 01 متخرج من الجامعة  

 

 

 مالحظة:

تشهد مديرة نادي البحث عن الوظيفة عن عزوف الوكالة الوالئية عن تنشيط النادي منذ مارس 

 ماعدا الدورة 9102رئاسة الجامعة في أكتوبر كما ورد في التقرير المرسل إلى  9102

 .9102التي تمت في نوفمبر  التكوينية الثامنة

 

 نوع النشاط النشاط التاريخ

 أكتوبر 

9102 

المؤطرة من قبل  welcome daysاأليام المفتوحة  تم إعداد تقرير عن

من قبل خلية اإلعالم وهياكل المجمع اإلداري مركز المسارات المهنية 

 للجامعة

 أنشطة التعاون

 

9102أكتوبر  92  

تقرير عن وضعية نادي البحث عن الوظيفة من قبل مسؤولة النادي 

 إلى مدير الجامعة 

 أنشطة أساسية 

9102نوفمبر  01/92  

 الدورة الثامنة لنادي البحث عن الوظيفة

9191جانفي 10  

 :رسميا BITالمكتب الدولي للشغل  المرحلة الثانية من مشروع إطالق

، ونادي البحث عن المسارات المهنية، مركز الربطمديرة مكتب استقبلت حيث 

الذي يهتم بتقييم  Mr Khatal Thomasخبير منظمة العمل الدولية  ،العمل

من حيث التشغيل لتقييم نقاط القوة والضعف،  نادي البحث عن الوظيفة

استمرت جلسة التقييم لمدة يومين آخرين من أجل إجراء تقييمات أخرى مع 

، المؤسسات، المشاركون في CRE، منشط AWEMالمشاركين: ممثل 

 CREالدورات التكوينية للنادي 

، ونادي البحث عن المسارات المهنية، مركز الربطمديرة مكتب استقبلت حيث  9191جانفي 01 / 01

الذي يهتم بتقييم  Mr BEN MOUSSAخبير منظمة العمل الدولية  ،العمل

، استمرت جلسة في دراسة اجتماعية واقتصادية نادي البحث عن الوظيفة

التقييم لمدة يومين آخرين من أجل إجراء تقييمات أخرى مع المشاركين: ممثل 

AWEM  المؤسسات، المشاركون في الدورات التكوينية للنادي ،CRE 

جلسة تقييم لنادي البحث عن الوظيفة ضمن المرحلة الثانية من مشروع     9191فيفري  91  

مكتب شغل الدولي في الجزائر العاصمة التوظيف، تحت إشراف وإعداد 

بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي ووزارة العمل و ممثلي نادي البحث 

عن الوظيفة في الجامعات المشاركة في المشروع: بسكرة، تلمسان، 

 .5بجاية، قالمة، مستغانم ،الجزائر 
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مسؤولة نادي البحث عن الوظيفة
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