
ت الدًملساطُت الؼػبُت                 الجمهىزٍت الجصائٍس

 وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي                    

 الػسبي الخبس ي. جبظت  حامػت                         

                         
 
 ُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُتول

 .ظم غلم الاحخماعك                              

 I05L02UN120120200004زكم:   PRFUفي ئطاز مؼسوع    

م هذوة وطىيت حول      
ّ
أهيل الوظيفي وفىّياث يىظ

ّ
: مهاراث الخ

مكين املإّسس ي للشباب الجامعي في الجزائز. 
ّ
                        الخ

 2222أكخوبز  20عن بعذ يوم 

ذوة: -1
ّ
 ئشكاليت الى

غل مً أغلد          
 

ىظُف وهدزة فسؾ الػمل في طىق الؼ حػد  مؼيلت الخ 

امُت اإلاؼىالث التي جىاحهها اإلاجخمػاث الحدًثت،  ٌو الى  متها الد  وفي ملد 

والجصائس، التي حػاوي مً ازجفاع مػدالث البطالت، ومً حػلد الترهُبت 

ىغُت للبطالين غلى مظخىي طىق الػمل، بخاؿت مؼ اشدًاد أغداد  الى 

ػلُم  ظاث الخ  ُاث ومإط 
 
 مً مػاهد وول

ً
ا باب الجامعي اإلاخخس ج طىٍى

 
الؼ

ـاتهم ومظخٍى ـ  ع ػهاداتهم الػالي غلى اخخالف جخ اتهم، وغلى جىى 

غل 
 

التهم الػلمُت واإلاػسفُت. وال ًخفى غلى اإلاهخمين بؼإون غالم الؼ ومإه 

ز هإالء اإلاخخس حين الجدد فُما ًخف  ػف الحاد الري ًمي  وطُاطاجه الل 

ت مػازفهم الػلمُت التي جخماش ى ومخطلباث 
 
مهازاتهم الىظُفُت، الى حاهب كل

دٌى الىبير الري ٌؼهده طىق الػمل اإلاخطىزة باطخمس  از، خاؿت مؼ الخ 

س 
 
كمىت الري أؿبذ ًىف ـاالث والس 

 
ز في اإلاػلىماجُت والاج الػالم مً جطى 

اجُت.
 
ا وان  آفاكا واطػت لخدظين الامياهاث الاكخـادًت والاحخماغُت الر

 
وإلا

ادة فسؾ  باب ًيىن بٍص
 

فؼ مً الامياهاث الاكخـادًت والاحخماغُت للؼ الس 

ص مإهالتهم الىظُفُت، وفخذ الػمل أمام س كدزاتهم اإلاهىُت وحػٍص هم وجطٍى

ة لهم، فان  هرا ًخطلب  ظُت واإلالاوالجُت الحس  ؼ اإلاإط  مجاٌ اإلابادزة للمؼاَز

باب الجامعي 
 

فض ي الى جمىين الؼ
ُ
ة التي ج  مً ألابدار الػلمُت الجاد 

ً
دا مٍص

فىير مً الحـٌى غلى الىظائف وؿلل مىاهبه فيها، وجىغُخه بأهمُت  الخ 

ت والخطبُلُت في خلل  ظٍس الابداعي، وكسوزة جىطُؼ مػازفهم الى 

ا ًيؼط زوح اإلابادءة لديهم لُػخمدوا غلى أهفظهم،  ـهم؛ مم  ـ  جخ

اجُت، واهدؼاف 
 
ولِظػىا الى برٌ ما في وطػهم لخدظين مهازاتهم الر

م كدزاتهم ومػازفهم  يزة التي جإهلهم الى حظٍى ُت اإلام  خـائـهم الفى 

غل؛ هىفاءاث الطخ
 

لطابهم مً كبل اصحاب اإلااٌ وألاغماٌ في طىق الؼ

غل، 
 

شمت التي جخماش ى ومخطلباث غالم الؼ
 

مطلىبت جملً اإلاإهالث الال

باب الجامعي، الري لدًه زوح اإلاخاطسة لإلكدام غلى 
 

دت الؼ ؼ ػٍس وحشج 

ؼ اإلاظخللت، بخاؿت جلً التي ال جخطلب امياهاث مالُت  خىق غماز اإلاؼاَز

غير  هبي ـ  ل ال مٍى  Les micros)رة )اإلاؼسوغاث الـغسي ذاث الخ 

enterprises)  دوة الىطىُت مً أحل  مما طبم جأحي أغماٌ هره الى 
ً
واهطالكا

ئِع آلاحي: ظاٌؤ الس 
 
 بدث الد

مىين  - أهُل الىظُفي، وفي الخ  ت في الخ  ما طبُػت مظاهمت الجامػت الجصائسٍ 

باب الجامعي؟.
 

س ي للؼ  اإلاإط 

إاٌ مً خالٌ ئطهاماث اإلاؼازهين في اإلاداوز  غًحابت وجخم ؤلا  هرا الظ 

 آلاجُت:

ذوة: -2
ّ
                                         محاور الى

  :أهُل الىظُفي املحور ألاّول ظسي ليل مً الخ  م باإلاىزور الى 
 
ًخػل

اث... الخ(. ظسٍ  س ي )اإلافهىم، ألابػاد، الى  مىين اإلاإط   والخ 

  :أهُل الىظُفي املحور الثاوي ً الجامعي وغالكتها بالخ  يٍى بسامج الخ 

باث طىق 
 
باب الجامعي في ظل واكؼ ومخطل

 
س ي لؼ مىين اإلاإط  والخ 

 لػمل.ا

  :ظاث الخػلُم املحور الثالث واكؼ غمل خالًا كمان الجىدة في مإط 

ػلُم. ت، ومظاهمتها في جطبُم مػاًير الجىدة في الخ   الػالي الجصائٍس

  زابع:  املحور
ّ
س ي ال مىين اإلاإط  أهُل الىظُفي والخ  مػىكاث ول مً الخ 

ً الجامعي  يٍى باب الجامعي في ظل بسامج الخ 
 

فىير ؤلابداعي للؼ والخ 

 الحالُت.

  :أهُل املحور الخامس اجحت في مجاٌ الخ  جازب الىطىُت الى  غسق الخ 

باب الجامعي الجصائسي.
 

س ي للؼ مىين اإلاإط   الىظُفي والخ 

3-  
ّ
ذوة ئلى:أهذاف الى

ّ
 ذوة: تهذف هذه الى

  ت ؤلاخاطت ظٍس مىين مً خالٌ الى  أهُل الىظُفي والخ  بمىكىعي الخ 

 جددًد مفهىميهما و......

 أهُل الىظُفي  جددًد طبُػت غالكت ً الجامعي بالخ  يٍى بسامج الخ 

باث طىق 
 
باب الجامعي في ظل واكؼ ومخطل

 
س ي للؼ مىين اإلاإط  والخ 

 الػمل.

  ظاث الخػلُم الىؼف غً مدي فاغلُت خالًا كمان الجىدة في مإط 

ت، في ؤلاػساف واإلاخابػت غً مدي جطبُم مػاًير الجىدة  الػالي الجصائٍس

ػلُم الػالي.  في الخ 

  فىير س ي والخ  مىين اإلاإط  أهُل الىظُفي والخ  اطخىؼاف مػىكاث الخ 

ً الجامعي الحالُت،  يٍى باب الجامعي في ظل بسامج الخ 
 

ؤلابداعي للؼ

زاث اإلاػالجت اإلامىىت لها.وج  لدًم جـى 

  ٌاجحت في مجا ولُت الى  جازب الىطىُت والد  الاطخفادة مً خبراث الخ 

باب الجامعي.
 

س ي للؼ مىين اإلاإط  أهُل الىظُفي والخ   الخ 

ذوة: -4
ّ
مت للى

ّ
 الجهاث املىظ

 حامػت الػسبي الخبس ي.  

ُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت.و 
 
 ل

م بدث     .I05L02UN120120200004زكم  PRFUفٍس

 الجهاث املذعّوة للمشاركت: -5

ـىن.  ـ  هخىزاه.و  ألاطاجرة الباخثىن وألاطاجرة اإلاخخ  طلبت الد 

طت   ظاث اإلاخىط  ت الىطىُت للمإط  الجهاث اإلاظئىلت في اإلادًٍس

غيرة. ـ   وال

ظاث اللطاغين الػام والخاؾ.  ىاغُت في مإط  ـ   ؤلاطازاث ال

 شزوط وكيفيت املشاركت: -6

؛  أن 
ً
م أؿُال م في ملخلُاث ًيىن البدث اإلالد  لم ٌظبم وأن كد 

ت غلمُت.
 
ؼس في مجل

ُ
ام دزاطُت طابلت. أو و  ً  وهدواث غلمُت، أو أ

 بأخد مداوز الفػالُت. 
ً
 مباػسا

ً
 ازجباطا

ً
م مسجبطا  أن ًيىن البدث اإلالد 

م اإلاىهجُت الػلمُت اإلاخػازف غليها.   أن ًساعى في الػمل البدثي اإلالد 

د غدد اإلاؼازهي أن   .ن في اإلاداخلت الىاخدة غً ازىينال ًٍص

ت، الفسوظُت(   الر )الػسبُت، ؤلاهجليًز
 
غاث الث

 
م البدث بأخد الل ًلد 

د غدد ؿفداجه غً   2,1ؿفدت، مؼ جسن مظافت  11وغلى أن ال جٍص

 طم مً الجىاهب.

ت(  غت ألاحىبُت )فسوظُت/ئهجليًز
 
سفم البدث بملخف بالل في خالت ما  ًُ

غت الػسبُت، وملخف باللغت الػسبُت في خالت ما 
 
اذا واهذ اإلاداخلت بالل

ت(   10 بددوداذا واهذ اإلاداخلت باللغت ألاحىبُت )فسوظُت/ئهجليًز

  ططس.أ

ىُت   لت الجمػُت ألامٍس أن ٌػخمد في تهمِؽ مـادز ومساحؼ البدث طٍس

فع   .12ملاض  APAلػلم الى 

 جواريخ مهمت: -7

  ًـاث. 10/00/2022 ئلى 2022/ 28/00م
 
 اطخلباٌ اإلالخ

  ًـاث اإلالبىلت2022/ 15/00ئلى  11/00م
 
 .السد غلى اإلالخ

  ًئزطاٌ اإلاداخالث واملت. 2022/ 08/10ئلى  16/00م 

 2022 أهخىبس 20: اوػلاد الفػالُت. 

  :صاث واملذاخالث عبر البريذ الالكترووي آلاحي
ّ
زسل امللخ

ُ
 ج

labautonomi@gmail.com 

 

 



 مالحظاث:

   م لم ٌظخىف  ًدم جىت الػلمُت الاغخراز غً كبٌى أي  بدث ملد 
 
لل

سوط الػلمُت أو اإلاىـىؾ غليها أغاله، دون ئبداء ألاطباب.
 

  الؼ

  دىُم الػلمي.هما  جخلؼ اإلاداخالث اإلاسطلت ئلى الخ 

ذوة الوطىيت:
ّ
 رؤساء الى

  دوة الىطىُت: أ.د سفي للى 
 

ئِع الؼ مكىاطمُالس  / زئِع حامػت  ت غبد الىٍس

 جبظت.-الػسبي الخبس ي

  ُت الػلىم
 
س خفظ هللا/ غمُد ول

 
دوة الىطىُت: أ.د بىبى م الػام للى  اإلايظ 

 ؤلاوظاهُت والاحخماغُت.

 :د. وخُد دزاواث. زئِع مؼسوع  رئيس امللخقىPRFU (Code N° 

I05L02UN120120200004                                                      

جىت 
ّ
افعي.ةو للىّذ  العلميترئيس الل

 
                                           : د. بلهىػاث الؼ

جىت العلميت للىذوة:
ّ
  أعضاء الل

ػلُم الػالي    بلغُث طلطان -  حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. أطخاذ الخ 

ػلُم الػالي دهبري لطفي -  حامػت الػسبي بً مهُدي. أم البىاقي. أطخاذ الخ 

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" لػمىزي أطماء -

 حامػت الؼٍسف مظاغدًت . طىق اهساض. مداكس "أ" طالطىُت زكا -

 02حامػت غبد الحمُد مهسي كظىطُىت  مداكس "أ"  ذًب فُـل -

  حامػت مدمد بىكُاف .اإلاظُلت. مداكس "أ" الػمسي واضح -

 " حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت.أ"مىـس هازون       مداكس  -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" هىاز بىزشق  -

ىة بللاطم -  حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" مٍص

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" بدزاوي طفُان -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" بلغُث مدمد الطُب -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" غىاق حماٌ -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس " الوي زبُؼمط -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "ب" مظػىدي بدزالدًً -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس " ػاوي ٍزاق -

 لبجي فخُدت         مداكس أ حامػت الػسبي الخبس ي. جبظت. -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس " غماد ػازف -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس " حبلي فاجذ -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "ب" لطسغ فيروش  -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس "   حفاٌ مىاٌ      -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس " بً داز وظُمت -

 

اق.
ّ
ذوة: د. جمال عى

ّ
 رئيس اللجىت الخىظيميت للى

 اللجىت الخىظُمُت:أغلاء 

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. مداكس "أ" أطماء لػمىزي -

 حامػت الػسبي الخبس ي . جبظت. "أمداكس " الؼافعي بلهىػاث -

 حامػت الػسبي الخبس ي. جبظت.  مظاغد" أ " خداد هـس الدًً -

 حامػت الػسبي الخبس ي. جبظت. طالب دهخىزاه بياي غىتر  -

 .باجي مخخاز غىابت حامػت  طالب دهخىزاه ؿُد خظان -

 حامػت الػسبي الخبس ي. جبظت. طالب دهخىزاه غظاٌ زكا -

 اسخمارة املشاركت

  ............................................................................. :قب
ّ
 الاسم والل

  :الوظيفيت.................................................................................... 

 ......................................................................................... :الّزجبت 

 ..................................................... :املإّسست الجامعيت................ 

 ....................................................................................... :الهاجف 

 ......................................................................... :البريذ الالكترووي 

 . :محور املذاخلت......................................................................... 

 .......................................................................... :عىوان املذاخلت 

 

 

 

 

ص املذاخلت
ّ
 ملخ
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