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تم تنظيم حصيلة نشاطات مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة في نشاطات للتعاون، األنشطة األساسية، أنشطة 

 اإلتصال بتواريخ حصولها مع الهيئات التي تمت معها: اإلعالم و
 

 التاريخ النشاط نوع النشاط

 أنشطة التعاون

synergies 

العمل على خريطة للمؤسسات الموجودة في والية بسكرة بالتعاون مع دار المقاوالتية 

 ومركز المسارات المهنية
 عمل مستمر

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

 
République Algérienne Démocratique et 

Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  
Université Mohamed Khider - Biskra  

Bureau de Liaison Entreprise Université 

REF :     /B.L.E.U/2020 

 
ة ـــــــــــــــــــالجزائري ةـــــــــــــلجمهوريا

 ةــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــالديمقراطي
الي ــــــــــــــم العـــــــــــــوزارة  التعلي

 يـــــــــــــــــث العلمـوالبح

 -ــة محمد خيضـــر ــــــــــــــــــــجـامعـ

 ــرة ـــــــــــــــــبســـكـ

 بين المؤسسات والجامعةمكتب الربط أمانة 

 0202/.م.ج/م.ر      :الرقم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مكتب الربط بين المؤسسات والجامعةنشاطات  حصيلة

 0202- 0202للسنة الجامعية 

   0202 إلى مارس 0202 من سبتمبر

mailto:bleu.biskra@univ-biskra.dz


 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المجمع اإلداري الطابق األول ) مقابل كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير(المؤسسات والجامعةمحمد خيضر بسكرة، مكتب الربط بين العنوان: جامعة 

 033.54.32.09 (213+)  :لهاتفا

 dzbiskra.-bleu.biskra@univالبريد اإللكتروني:

 0202سبتمبر  02و 02 لمؤسسات والجامعةمكتب الربط بين ا على WELCOM DAYSأبواب مفتوحة 

 0202نوفمبر  02 للتعريف بالمؤسسات الناشئة Startup Dayالمشاركة في يوم إعالمي بعنوان 

 :رسميا BITالمكتب الدولي للشغل  المرحلة الثانية من مشروع إطالق

، ومسؤولة نادي البحث عن المسارات المهنية، مركز الربطمديرة مكتب استقبلت 

الذي يهتم بتقييم نادي  Mr.Khatal Thomasخبير منظمة العمل الدولية  ،العمل

، جلسة التقييم CREمن حيث التشغيل لتقييم نقاط القوة والضعف في البحث عن العمل 

استمرت لمدة يومين آخرين من أجل إجراء تقييمات أخرى مع المشاركين )مديرة 

CRE ممثل ،AWEM  منشط ،CREنادي  مكونين والغير مكونين في، المترشحين ال

 CRE البحث عن العمل

22/20/0202 

مشاركة مكتب الربط في تنظيم ملتقى مركز دعم االبتكار والتكنولوجيا حول االبتكار 

 األخضر
 0202مارس  02و 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشاطات 

 األساسية

 إطالق الدراسات اإلحصائية للعالقة بين الجامعة والمحيط:

 راسة موجهة لألساتذة  د-1 

 دراسة موجهة للمؤسسات-2

 وإعادة التذكير بها في بداية السنة الجامعية

 0202جويلية 

 0202سبتمبر 

 0202نوفمبر  إعداد التقرير للنتائج األولية للدراسات اإلحصائية للعالقة بين الجامعة والمحيط

ت، النشرات وإعالنات، نماذج )قاعدة المؤسساإنشاء قاعدة بيانات ووثائق مكتب الربط 

التسجيل للطلبة وخريجي الجامعة، ونموذج التعاون للمؤسسات واألساتذة وغيرها من 

 النماذج اإلدارية(

 0202مارس 

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

ولح سماح مديرة مكتب ، حيث كان في إستقبالهم كل من األستاذة الدكتورة ص2112

الربط بين المؤسسات والجامعة ومركز المسارات المهنية واألستاذ الدكتور زوزو 

 .من مختلف التخصصات صالح الدين مدير مخبر الهندسة الكهربائية وبعض األساتذة

 0202أكتوبر02

 Rencontre 2 université entrepriseاللقاء الثاني بين المؤسسات والجامعة 

 كة شركة سيالسبمشار
 0202نوفمبر 22

بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

للعمل بكلية العلوم االقتصادية  األولىالجلسة  :مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

ئب العميد نا ،لبيداغوجيالنائب العميد ، الكليةعميدة  والتجارية وعلوم التسيير بحضور

 .ربص، ومسؤول مكتب التاألقسامالبحث، رؤساء ب المكلف

02/00/0202 

بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

العلوم اإلنسانية بكلية للعمل  الثانيةالجلسة  :مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

البحث، ، نائب العميد المكلف نائب العميد البيداغوجيا ،ةالكلي عميد ربحضو الجتماعيةوا

 .ربصالت، و مسؤول مكتب قساماألرؤساء 

02/00/0202 

بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

دقيقة العلوم البكلية للعمل  ثالثةالجلسة ال :مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

، نائب العميد المكلف نائب العميد البيداغوجيا ،الكلية عميد ربحضو والطبيعة والحياة

 .ربصالت، و مسؤول مكتب قساماألالبحث، رؤساء 

02/00/0202 

بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

 تاواللغ اآلداببكلية للعمل  رابعةالجلسة ال :مع مكاتب تربص كليات جامعة بسكرة

البحث، رؤساء ، نائب العميد المكلف نائب العميد البيداغوجيا ،الكلية عميد ربحضو

 .ربصالت، و مسؤول مكتب قساماأل

00/00/0202 

، ومسؤولة نادي البحث عن المسارات المهنية، مركز الربطمديرة مكتب استقبلت 

جلسة التقييم لمدة  تستمر، اMr.Ben Moussa خبير منظمة العمل الدولية ،العمل

 ,يومين آخرين من أجل إجراء تقييمات أخرى

 0202جانفي 02و 01

mailto:bleu.biskra@univ-biskra.dz
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 ، المجمع اإلداري الطابق األول ) مقابل كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير(المؤسسات والجامعةمحمد خيضر بسكرة، مكتب الربط بين العنوان: جامعة 

 033.54.32.09 (213+)  :لهاتفا

 dzbiskra.-bleu.biskra@univالبريد اإللكتروني:

بالمشاركة مع كلية  إجراءاته وكيفية تطبيقه حول التربص الميداني: يوم دراسيتنظيم 

 بحضور مسؤولي كل من كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية العلوم اإلنسانية و

ومركز المسارات BLEU ومديرة مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات  اإلجتماعية

 المهنية وممثلين عن المؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية واإلعالمية واالقتصادية. 

 0202فيفري 01الخميس

بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

بكلية العلوم للعمل  خامسةالجلسة ال :اتب تربص كليات جامعة بسكرةمع مك

، نائب العميد المكلف نائب العميد البيداغوجيا ،الكلية عميد ربحضو والتكنولوجيا

 .ربصالتمسؤول مكتب ، وقساماألالبحث، رؤساء 

   02/20/0202 

مع مؤسسة  Le Lien-Proإنشاء نشاط جديد في مكتب الربط يسمى الرابط المحترف 

ENICAB - Biskra  12على الساعة 
02/20/0202 

مع مؤسسة  Le Lien-Proإنشاء نشاط جديد في مكتب الربط يسمى الرابط المحترف 

TIFIB - Biskra  11على الساعة 
02/20/0202 

بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

بكلية الحقوق والعلوم للعمل  سادسةالجلسة ال :بص كليات جامعة بسكرةمع مكاتب تر

البحث، ، نائب العميد المكلف نائب العميد البيداغوجيا، الكليةعميد  بحضور السياسية

 قسام.األرؤساء 

 20/21/0202 

 
بتنفيذ سلسلة من جلسات العمل  سارات المهنيةمالبالتعاون مع مركز  الربطيقوم مكتب 

بمعهد علوم وتقنيات للعمل  ةبعساالجلسة ال :تب تربص كليات جامعة بسكرةمع مكا

، نائب العميد نائب العميد البيداغوجيا، الكليةعميد  بحضورالنشاطات البدنية والرياضية 

 قسام.األالبحث، رؤساء المكلف 

22/21/0202 

 
 0202مارس  02و 22 والتكنولوجيا المشاركة في تنظيم ملتقى اإلبتكار األخضر الخاص بمركز دعم اإلبتكار

أنشطة 

اإلعالم 

 واالتصال

 عمل مستمر صفحة الفايسبوك لمكتب الربط اإلعالم المستمر على

 2112أكتوبر  تم إعداد تقرير حول مكتب الربط وهياكل المجمع من قبل إذاعة الزيبان وقناة نوميديا 

 2112أكتوبر  بل خلية االتصالتم إعداد تقرير حول مكتب الربط وهياكل المجمع من ق

من خالل إنشاء صفحة أنترنات وتفعيل االستبيان في موقع  تفعيل شبكة خريجي الجامعة

 Almni-univ-biskra مكتب الربط

 2112ديسمبر

 العمل على نسخة العربية واالنجليزية لموقع األنترنات لمكتب الربط 

/http://bleu.univ-biskra.dz 
 2112نوفمبر 

نهاية إلى  2112مارس  وقف األنشطة بسبب وباء كورونا والحجر الصحيت 

 السنة

 

                                 

 2121مارس  ببسكرة في: حرر

 مديرة مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة:

 د. صولح سماح

 
                                                           

mailto:bleu.biskra@univ-biskra.dz

