
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الحاج لخضر باتنة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية

 SNEالتضامن الوطني الطالبي 

 -باتنة –المكتب الوالئي 

 لعيد االستقالل 05بمناسبة الذكرى 

 3562أفريل  61ليوم العلم  وإحياء
 "عزوف الطالب عن الدراسة الواقع وآليات العالجظاهرة ": حول الثالثينظم الملتقى الوطني 

 .3562أفريل  61-61يومي  
 .استقبال الضيوف 51/40/3452يوم 

 00: 10 - 30: 09                                               االفتتاح الرسمي للملتقى 51/40/3452يوم 

 مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين خرايفية/ د.أ: الجلسة االفتتاحية                    
 00: 11 - 00: 10عضو مجلس األمة        عبد الكريم قريشي/ د.أ          

 ."مسؤولية الطالب الجامعي: "بعنوان     
 30: 12 - 00: 11                                                               مناقشة   

 .تناول وجبة الغداء   
 .األبعاد النفسية والبيداغوجية لظاهرة عزوف الطالب عن الدراسة: الجلسة األولى   

 00: 14             - جامعة باتنة – مقالتي صحراوي/ د.أ: المداخلة األولى   

 مراجعة للتراث النظري في العزوف عن الدراسة: بعنوان    
 20: 14-   جامعة باتنة – نور الدين جبالي/ د: المداخلة الثانية   

 األبعاد السيكولوجية والنفسية لعزوف الطالب عن الدراسة: بعنوان    
 40: 14-   جامعة المدية – عادل آتشي/ د: المداخلة الثالثة   

 .التكيف اإليجابي في الدراسة الجامعية: بعنوان    
00: 15                           - جامعة باتنة – بشتة حنان/ أ: المداخلة الرابعة   

 األبعاد التربوية والبيداغوجية لعزوف الطالب عن الدراسة: بعنوان    
 20: 15                                                                      .منـــاقشة   

 األبعاد السوسيواقتصادية للعزوف عن الدراسة لدى الطالب الجامعي: الجلسة الثانية 51/40/3452يوم 

  00: 09    -جامعة المسيلة – رضا قجة/ د: المداخلة الخامسة   

 سوق العمل عالقته بالعزوف الدراسي لدى الطالب الجامعي: بعنوان    
 20: 09-  جامعة برج بوعريريج – د قرزيزومحم/ د: المداخلة السادسة   

 مضامين المقررات الدراسية والعزوف عن الدراسة لدى الطالب الجامعي: بعنوان   
 40: 09  -الجامعة اإلفريقية بأدرار – صالح حمليل/ د.أ: المداخلة السابعة   

 في التعليم الجامعي اإليجابي للمرافقة البيداغوجية األداء: بعنوان    
 00: 10    -جامعة تبسة – سميرة لغويل/ د: المداخلة الثامنة   

 نظام التكوين والعزوف الدراسي: بعنوان    
 20: 10-   جامعة باتنة – فارح مسرحي/ د: المداخلة التاسعة   

 -الفلسفة نموذجا –عزوف والعنف الرمزي في الجامعة لا: بعنوان    

 40: 10-   جامعة باتنة – لخضر بن ساهل/ د: العاشرةالمداخلة    

 العزوف من منظور التنمية البشرية: بعنوان    
 00: 11        .منـــاقشة   

 30: 12      االختتام الرسمي للملتقى   

    


