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 9102جويلية بسكرة: 

 

 

 

  حصيلة نشاطات

 مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة 

Bureau de Liaison Entreprise-Université (BLEU) 

 لجامعة بسكرة

9108/9102 

 

 من إعداد الدكتورة صولح سماح

 أستاذة محاضرة )أ( بقسم العلوم اإلقتصادية

 امعة لجامعة بسكرةمديرة مكتب الربط بين المؤسسات والج

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :9108/9102المنجزة خالل مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة حصيلة نشاطات 

 6102في نوفمبر  منذ إنشائه مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة لجامعة بسكرةيوضح الجدول الموالي حصيلة نشاطات 

 .مع توضيح تاريخ اإلنجاز تي تنتمي إليهاوقد تم تنظيم األنشطة حسب الفئة ال، 6109 جويليةإلى شهر 

 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  
Université Mohamed Khider - Biskra  
Bureau de liaison Entreprise-Université 

Réf :    19   /2019 

 

 

 
ة ـــــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــلجمهوريا

 ةــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــالديمقراطي
الي ــــــــــــــم العـــــــــــــليــــوزارة التع

 يـــــــــــــــــمـــــث العلـوالبح

 -ـر ــــد خيضــــــــة محمــــــــــــــــــــجـامعـ

 ــرة ـــــــــــــــــــــــــــــكـبسـ

 مكتب الربط بين المؤسسات والجامعةأمانة 
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 9102منذ إنشائه إلى مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة أنشطة (: حصيلة 10جدول رقم )

 النشاط التاريخ
 نوع النشاط

تعيين الدكتور جالب محمد )أستاذ باحث في كلية العلوم االقتصادية  9102نوفمبر 

الربط بين المؤسسات والجامعة  مكتبوالتجارية وعلوم التسيير( كمدير ل

 لجامعة بسكرة

 

 

 مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة مغادرة الدكتور جالب محمد  9108نوفمبر  اإلنشاء

مارس  01

9102 

تعيين الدكتورة صولح سماح )أستاذة باحثة في كلية العلوم االقتصادية 

 سسات والجامعة مكتب الربط بين المؤكمديرة ل والتجارية وعلوم التسيير(

 

 9108أفريل  12

 الحصول على مقر مكتب الربط بين المؤسسة والجامعة

 .إداري 10تقني سامي و  10 مهندس 10 توظيف موظفين دائمين:

 

 01إلى  09

 9108مارس 

 Florenceجلسات عمل مع الخبيرة الدولية في إدارة المشروع السيدة 

Terranova المسارات المهنية وخطة العمل لمركز حول البنى التحتية. 

 

 

 نشاطات
أفريل  02إلى  01

9108 

 المشاركة في صالون العمل )من إنجاز الجامعة مع الهياكل األخرى(

نوفمبر  92

9102 

تشخيص وضعية التربص في الجامعة في إطار مشروع توظيف للمكتب 

امعة الدولي للشغل بتنظيم سلسلة لقاءات مع مسؤولين وطلبة وخريجي الج

وبعض المؤسسات في مركز المسارات المهنية بتمثيل من الدكتورة صولح 

 سماح.

ديسمبر  08

9108 

تكوين عمال مكتب الربط في يوم دراسي حول براءات اإلختراع التسجيل 

والحماية بالتعاون مع مركز دعم اإلبتكار والتكنولوجيا الخاص بمركز 

 ماح.بتأطير من الدكتورة صولح س CRSTRAالبحث 

 

حول مكتب الربط، إنشاء  Power Pointتصميم الشعارات، إعداد عرض  9108 مارس

 . Facebook على  BLEUصفحة 

 

 

 اإلعالم واإلتصال
 .والبريد اإللكترونيومكتب الربط إنشاء موقع الكتروني  9108جوان 

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

مارس  01

9108 

ى المجلس الموسع للجامعة بحضور جميع عل عرض تقديمي لمكتب الربط 

 .مسؤولي الجامعة

من قبل وحدة اإلعالم واالتصال بالجامعة وتم  BLEU تم إعداد تقرير عن 9108ماي 

 الخاصة بالجامعة. youtube نشره على قناة 

مركز المسارات المهنية ودار المقاوالتية ومكتب الربط  تم إعداد تقرير عن 9108ديسمبر 

 الوطنية  جامعة التكوين المتواصل وتم نشره على القناة  من قبل

 

  BLEU إنشاء مكتب استقبال 9108أفريل 
 

 

 البنى التحتية

مارس  01

9102 

 .شخصا( في مكتب االستقبال 16توضيح مسؤوليات الموظفين اإلداريين )

مارس  01

9102 

وموقع توضيح مسؤوليات المهندس إلنشاء ومتابعة موقع مكتب الربط 

 . إلخ مركز التكنولوجيا ودعم اإلبتكار، تصميم النشرات واإلعالنات
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إنشاء قاعدة بيانات ووثائق مكتب الربط: )قاعدة المؤسسات، النشرات  9102مارس 

وإعالنات، نماذج التسجيل للطلبة وخريجي الجامعة، ونموذج التعاون 

 للمؤسسات واألساتذة وغيرها من النماذج اإلدارية.

 

فيفري  98و92

 12و 12و 11و

 9108مارس 

المشاركة في قافلة تحسيسية حول هياكل الجامعة: مركز المسارات المهنية 

 .ودار المقاوالتية ومكتب الربط في جميع كليات الجامعة

 

 

 

 

 

 أنشطة التعاون

 

Synergies 

 9108ماي  01

 

دار  المشاركة في تقييم مشروع منظمة العمل الدولية في جامعة بسكرة مع

المقاوالتية ومكتب الربط مع خبير منظمة العمل الدولية السيد رضا عمور 

 )تقييم داخلي للمشروع(.

التعاون مع خلية الجودة في مجال عالقة الجامعة مع المحيط االجتماعي  عمل مستمر

 .واالقتصادي

من قسم اإلعالم اآللي من أجل فتح العيد اجتماع تعاون مع الدكتور كحلول  9102مارس 

ماستر مهني وتدريب الطلبة )قسم اإلعالم اآللي وقسم العلوم اإلقتصادية( 

بالتعاون مع دار المقاوالتية ومركز المسارات المهنية في انتظار اعتماد 

 المشروع من المجلس العلمي في الجامعة.

تماع تعاون مع الدكتور بلحي قريرة من قسم الميكانيك من أجل فتح اج 9102مارس 

- Hygène Sécurité Envirenomentليسانس مهني في تخصص 

HSE 

 

 

 

النشاطات 

 األساسية

لقاء عمل مع أساتذة ومديري بعض المخابر في الجامعة من أجل زيارة  9102أفريل  11

 المؤسسات بعض المؤسسات من أجل تنظيم عالقات التعاون مع

اللقاء األول بين المؤسسات والجامعة على مستوى مؤسسة سيالس مع  9102ماي  11

المسؤولين مع مكتب الربط ومجموعة من األساتذة من الجامعة بما فيهم 

 بعض مديري مخابر البحث

 Obudaالمشاركة في اجتماع عمل مسؤولي الجامعة مع مسؤولي جامعة  9102جوان  92

أثناء  Obudaتقديم شروحات حول مكتب الربط وسبل التعاون مع جامعة  9102جوان  11

 زيارة مكتب الربط

اطالق الدراسات االحصائية للعالقة بين الجامعة والمحيط )دراسة موجهة  9102جويلية 

 لألساتذة وأخرى للمؤسسات(

 
 9102، مارس بسكرةلجامعة مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة  صولح سماح، مديرةالمصدر: 

 

 

 

 الجامعة مديرة مكتب الربط بين المؤسسات و 

 د. صولح سماح

 

 6109 جويلية حرر في بسكرة:
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