
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ن سطيف  ن دباغي   2جامعة محمد لمي 
 مركز المساعدة النفسية الجامعي 

 األستاذة: بن يزار فريدة

 بالتنسيق مع: 

 
 نيابة عمادة الكلية المكلفة بالبيداغوجيا وشؤون الطلب

ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــم: ينظــــــ ـــ  ـ

 منتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
 
 
 
 
 
 

 
 

 2021جوان  17يوم: 
 

نامجا  لبر
 
 

 سا 09:00 كلمة السيدة مسؤولة مركز المساعدة النفسية الجامعي 

 سا 09:00كلمة السيد نائب عميد الكلية المكلف بالبيداغوجيا وشؤون الطلبة

 انطالق فعاليات المنتدى

ة الصب  احيةالفبر

 منسقة الورشة: حافري زهية غنية

ي  مقدم فاطمةد. 
 09:00 نظريات االختيار المهنن

 ذياب لبنن  د. 
ي نظام ل 

ن
هم معايب  االختيار والتوجيه نحو أد و . م . التعليم ف

 مختلف التخصصات
09:20 

 د. عزيز غنية
ات  ن التفسب  ي التعليم العالي بي 

ن
دينامية االنتقاء والتوجيه ف
 وواقع الممارسة السيكولوجية

09:40 

 سبر الرحمان نعيمةد. 

ي االنتقاء والتوجيه، أدوات  األدوات
ي عملينر

ن
المستخدمة ف

ي 
ن
تفعيل عملية توجيه طلبة الجامعة نحو المسالك المهنية ف

 سياق نظام ل.م.د

10:00 

  المناقشة 

 د. احميد حسينة
بص ي أداة  البر

ن
ي أو أداة للتقويم  لإلدماجالميدان

المهنن
ي 
 
 ؟النهان

10:30 

 د. زرقان ليىل
بوي ن  : التوجيه البر وع الشخصي للطالب بي  المشر

 الطموح واكراهات الواقع
10:50 

 د. سالم هدى
قراءة تحليلية نقدية لمعايب  االنتقاء والتوجيه للطلبة 

ن   العلوم االجتماعية إلالجامعيي 
11:10 

  المناقشة 

ة المسائ  15:30-14:00 يةالفبر

  والتوجيه نتقاءاال  آليات

ي الجــــــــــــــــــــامعة
ن
 ف

 المقاربات النظرية والتطبيقية
 



 الورشة األول: التوجيه واالنتقاء نحو فروع علم النفس

ف عىل الورشة  حمايدية عىلي  المشر

 عزيز غنية، حافري زهية غنية، عسىلي سمرة، بومعزة فتيحة المؤطرون

بوي  الورشة الثانية: التوجيه واالنتقاء نحو علم النفس البر

ف عىل الورشة  سبر الرحمان نعيمة المشر

 احميد حسينة، مقدم فاطمة، زرقان ليىل، سالم هدى، طباع فاروق المؤطرون

 الورشة الثالثة: التوجيه واالنتقاء نحو االرطفونيا

ف عىل الورشة  بوفاسة صفية المشر

ي حسينة، جنون وهيبة المؤطرون
 بزيــــح هناء، بعيىس زهراء، يوسفن

 اختتام فعاليات المنتدى وتوزيــــع الشهادات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء مسؤولة المركز


