برنامج اليوم الدراسي

الجلسة الثانية

الجلسة االفتتاحية 9.00/ 8.30 :سا

-

جامعة محمد خيضر بسكر
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

-

-

كلمة األستاذ الدكتور عبد الرحمان برقوق عميد كلية العلوم
كلمة األستاذ الدكتور نصر الدين جابر مدير مخبر

11.05

التماثل التنظيمي بين قيم المنظمة
و الوالء لها .

11.10
11.25

التماثل التنظيمي و عالقته بالتوافق
االجتماعي لدى موظفي الجامعة

الجلسة األولى 10.40 / 9.35:
رئيس الجلسة :أ.د جابر نصر الدين

التماثل التنظيمي في المؤسسة

11.30
11.45

التوقيت

عنوان المداخلة

9.35

التماثل التنظيمي في القطاع الجزائري

9.50

العام ( المفهوم و الواقع )

القطب الجامعي شتمة
 08ديسمبر 2016

10.50

عنوان المداخلة

الدراسات النفسية واالجتماعية.

يوم دراسي حول :

ق اعة المحاضرات الكبرى – الورشة –

التوقيت

المتدخلين

-9.55
10.10
10.15
10.20

التنظيمي

المتدخلين
د.شفيقة كحول

أ.عثماني مرابو

الجداريات

صورية

الفجوة بين الثقافة التنظيمية السائدة
هل يمكن أن تكون مؤش ار على

أ.سحنون عبد الرزاق

سيرورة التماثل التنظيمي؟

10.25

10.40

توطين التماثل التنظيمي وفق منظور
على شركة قوقل

أ.عبد الناصر ناصري

أ.بوفضة فيصل

جامعة سطيف 02

و التنظيم

أ.جالب مصباح

من وجهة نظر أساتذة علم النفس العمل

التماثل التنظيمي – المفهوم  /العوامل
و المحددات -

الجداريات

التماثل التنظيمي و عالقته بالتوافق
المهني

أ .جامعة بسكرة

 -جامعة سوق هراس

أ.قبلي ايناس

دور العدالة في تحقيق التماثل التنظيمي

جامعة أم البواقي

أ.فاتن باشا

قيمي لثقافة المنظمة  -دراسة

أ.عبد القادر شخاب

جامعة الجزائر 02
جامعة المسيلة
د.برويس وردة

جامعة سكيكدة
د.زهية دباب

جامعة بسكرة

أ.صدوقي عقيلة

جامعة الجزائر 03
د.بن زروال فتيحة

و المرغوب فيها

جامعة سطيف 02

د.رقيق برة علي

جامعة بسكرة

استراتيجيات النمو و أزمة التماثل

أ.وليد عطية

جامعة بسكرة

الجلسة األولى

الجزائرية

رئيسة الجلسة  :د.كحول شفيقة

كلمة األستاذ الدكتور نور الدين تاوريريت رئيس فرقة القيم

اإلنسانية واالجتماعية.

مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية
فرقة القيم في المنظمة الجزائرية

النشيد الوطني.
في المنظمة الجزائرية

-

الجلسة الثانية 11.45 / 10.45:

مناقشات 15 :د

ورشة للمحور الثاني:

أ.هاجر مودع

أ.نبيلة تاللي

جامعة بسكرة

اللجنة العلمية :
أ.د نصر الدين جابر
أ.د تاوريريت نور الدين
أ.د بلوم محمد
د.شفيقة كحول
د.نبيل مناني
د.عصمان بوبكر
د.زكرياء بن صغير
اللجنة التنظيمية :
أ.عثماني صورية
أ.نهلة حفيظي
أ.هاجر مودع
أ.سناء بوحجار
أ.جنان شريفة
أ.تاللي نبيلة

