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I. الوظيفةنادي البحث عن  إحصائياتCRE : 
  0212منذ  CRE(: حصيلة التكوين20جدول رقم )

عدد الدورات  عدد المسجلين نوع التكوين

 التكوينية

عدد 

 المتكونين

 األثر

CRE 170 00 00 ال يوجد 

 

جانفي /20

0202 

: رسميا bitالمكتب الدولي للشغل لإنطالق المرحلة الثانية من مشروع 

إستقبلت مديرة مكتب الربط، مركز المسارات المهنية، و نادي البحث عن 

الذي يهتم نادي  Mr Khatal Thomasالعمل ، خبير منظمة العمل الدولية 

البحث عن الوظيفة من حيث التشغيل لتقيم نقاط القوة و الضعف ، استمرت 

ن من أجل إجراء تقيمات أخرى من جلسة التقيم لمدة يومين  اخري

، المؤسسات، المشاركون في CRE، منشط AWEMالمشاركين: ممثل 

 CREالدورات التكوينية للنادي 

 أنشطة التعاون

 

 

 11و  11

 0202جانفي

، ومسؤولة نادي  العملالبحث عن ، مركز الربطمديرة مكتب استقبلت  حيث

الذي يهتم بتقيم Mr MOUSSA خبير منظمة العمل الدولية ،عن العمل

نادي البحث عن الوظيفة في دراسة اجتماعية واقتصادية، استمرت جلسة 

التقييم لمدة يومين اخرين من أجل إجراء تقييمات أخرى مع المشتاركين: 

، المؤسسات، المشاركون في الدورات التكوينية للنادي AWEMمثل 

CRE 

فيفري  24

0202 

عن الوظيفة ضمن مرحلة الثانية من مشروع جلسة تقيم لنادي البحث 

التوظيف، تحت إشراف وإعداد مكتب شغل الدولي في الجزائر العاصمة 

بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي ووزارة العمل و ممثلي نادي البحث 

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

 .5قالمة، مستغانم، الجزائر

 02و 11

 0201جانفي

عن بعد  CREو BLEU  ،CDCمشاركة الدكتورة صولح سماح مسؤولة

في ورشة العمل االفتراضية حول متابعة وتقييم  ZOOMعبر تقنية 

يومي  BIT-" التي نظمها مكتب العمل الدوليTAWDIF02المشروع "

 صباحا. 10:00على الساعة 0001جانفي 00و 11

19/01/2021 

 ونادي المهنية مركزالمسارات مسؤولة سماح صولح البروفسور مشاركة

 عبر بعد عن الجامعة و مؤسسات بين الربط ومكتب الوظيفة عن البحث

 الدعم مهمة اطالق على يركز والذي 0001 جانفي11 يوم ZOOM تقنية

  CREالوظيفة عن البحث لنوادي رسمي عمل اطار لتطوير
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 مالحظة:

فة عن عزوف الوكالة الوالئية عن تنشيط النادي يتشهد مديرة نادي البحث عن الوظ

ما عدا  0212التقرير المرسل إلى رئاسة الجامعة في أكتوبر كما ورد في  0212منذ مارس 

 . 0212الدورة التكوينية الثامنة التي تمت في نوفمبر 

وبما أن النادي عبارة عن شراكة بين الجامعة والوكالة الوالئية حيث الوكالة تقوم 

دوما  بتنشيطه )وهي متوققة اآلن( أما الجامعة والمسؤولة عن تسيير النادي فهي تواصل

 واجباتها في تسجيل خريجي الجامعة ومتابعة المكونين السابقين باإلضافة إلى أنشطة التعاون.

 

 

 

 سؤولة نادي البحث عن الوظيفة م
 

 

 

 
 

 

 


