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رئيس اليوم الدراسي:د/أمين 

 مخفوظي

 

قاعة  7102مارس 10
محمد بن شنب ”المحاضرات 

 المكتبة المركزية 

“ 

 ينظم يوما دراسيا  حول  :

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 اللجنة العلمية:
 رئيس اللجنة العلمية :د/سعاد عباسي

 د/نبيل ولد محي الدين

 د/عادل اتشي، د/محمد عمور

 د/محمد منادلي

 د/رقية محمودي ،أ/عادل بضياف 

 شروط املشاركة:
أن تتميز املداخلة بالتأصيل واحلداثة، وأن  -

 ال تكون قد سبقت املشاركة هبا قبال؛
ضرورة انسجام موضوع املداخلة مع  -

 احملاور املقرتحة؛
أن يتم التهميش مع إدراج قائمة املصادر  -

 واملراجع أخر البحث بشكل دقيق؛
أن يكتب البحث خبط  -

simplifiedarabic  41حجم. 
يرسل ملخص املداخلة الذي ال يزيد عن  -

صفحة واحدة مع السرية الذاتية لألستاذ )ة( 
إىل  7142جانفي 41يف موعد أقصاه 

الربيد االلكرتوين: 
amine_pto@hotmail.fr  

يقيم امللخص من طرف اللجنة العلمية،  -
ويف حالة قبول املداخلة يبلغ أصحاهبا لتقدمي 

صفحة  41املداخلة كاملة اليت ال تتعدى 
 .7142فيفري71قبل تاريخ: 

يف حالة عدم قبول املداخلة ال ترد  -
 امللخصات ويبلغ أصحاهبا.

حيدد وقت التدخل من طرف اللجنة  -
 العلمية  

 

 اللجنة التنظيمية:

 رئيس اللجنة التنظيمية: د/األخضر شتوي .
 د/حاج اهلل مصطفى ،،د/ زهرة حميده ،

 أ/يوسف جاب اهلل ، 

 أ/محمد منهوم ،خالد بن عيسى.  

 

أهمية التكوين  في 

تنمية وتطوير الكفاءات 

من خالل التحديد 

األمثل للحاجات 

 التكوينية   



 استمارة المشاركة:
 اسم ولقب املشارك: ....................-
 الدرجة العلمية: ....................... -
 التخصص: ........................... -
 اجلامعة: .............................. -
 عنوان املداخلة:........................ -
 عنوان احملور:........................... -
اهلاتف:  -

 أهداف اليوم الدراسي : 

 4 تسليط الضوء على أمهية عملية حتديد
 احلاجات التكوينية يف جناح الربامج التكوينية. 

  الرتكيز على ضرورة تطوير وتنمية الكفاءات
من خالل متكينهم من الربامج التكوينية 

 املناسبة.
   إبراز مدى أمهية الربامج التكوينية املتجددة

 يف الرفع من كفاءات األفراد.
 محاور اليوم الدراسي:

  العملية التكوينية يف ظل التطورات احلديثة

 املتسارعة.

  الطرق واألساليب الناجعة يف حتديد

 احلاجات التكوينية.

  تنمية الكفاءات باعتبارها رأس مال بشري

 نادر يف املؤسسات.

 1-  أمهية الربامج التكوينية احلديثة يف تنمية
 وتطوير الكفاءات.

 إشكالية اليوم الدراسي :

ومنذ وقت ليس بالطويل كان التكوين الموجه       
للموارد البشرية في المؤسسات يقتصر في توجهه إلى 
معالجة النقص الموجود لديها، بمعنى سد الفجوة 

المطلوب واألداء الفعلي، الموجودة بين مستوى األداء 
غير أنه في الوقت الحالي تعتمد الكثير من المنظمات 
وخاصة الرائدة منها على الرفع من كفاءات أفرادها عن 
طريق مختلف البرامج التكوينية الممكنة بهدف مواجهة 
مختلف التحديات الحالية والمستقبلية، والحفاظ على 

ونظرا لما قد قدرة المنظمات على المنافسة والبقاء. 
يترتب على إهمال تحديد الحاجات التكوينية، أو عدم 
تحديد تلك الحاجات بدقة ومهارة من فشل البرنامج 
التكويني في تحقيق أهدافه، أو من آثار سلبية تحول 

يمكننا طرح اإلشكالية دون الجدوى من هذه العملية 
 التالية:

إلستراتيجية المعتمدة من طرف هناك تأثير لهل هناك  -
المؤسسات الجزائرية في تحديد الحاجات التكوينية 

 وبين تنمية كفاءاتها ؟
  

 


