
 

 

 

  

 إلاشكالــــــــــــــــــــــــــــيت

مؤسسات التربية والتعميم المتخصصة لألطفال البحث الحالي خص ي
بيا في المجتمع وال يمكننا المعاقين كونيم يمثمون قوة بشرية ال يستيان 

تجاىميا، وحتى ال تكون ىذه الطاقة البشرية معطمة وجب االىتمام بيا 
والوصول إلى إدماجيا في المجتمع. األمر الذي لن يتحقق دون تضافر 
جيود كل المعنيين، نخص بالذكر األفراد الذين يتعاممون معيم مباشرة 

في المجتمع، المتمثمين في ويحممون عمى عاتقيم مسؤولية نجاح إدماجيم 
أعضاء الفريق البيداغوجي المختمف التخصصات والذي يضم الطبيب 

وعمم  والمختص في األرطفونيا والمختص في عمم النفس العيادي،
االجتماع والمختص في البيداغوجيا وكذا المربي والمربي المختص، 

ا ما يكون غالبغير أنو  ،إضافة إلى الوسيط، فيم يمثمون بذلك فريق عمل
يؤدي إلى تداخل األمر الذي قد  ،العمل المسطر واإلجراءات غير واضحة

، فيجعميم يعانون من ضغط الميام فيما بين أعضاء الفريق البيداغوجي
 ميني وىو ما سنحاول الكشف عنو في ىذا البحث. 

 

أن التركيز في هذا اليىم الدراس ي سيخصص  إلى إلاشارة تجدر

تحت  cnepru إطارلعزض ومىاقشت مىهجيت مشزوع بحث في 

 ألاوليتوتحليل الىتائج I05L03UN160220150014رقم: 

 حىل مىطىع إليهاالتي تم التىصل 

 اللجىت العلميت
 ساهي شهزساد د. أ.

 د. سعدو ساميت 

 د. بىعمامت سماعين

 د. سعىدي كزيمت

 تىمي سميرةد. 

 د.بن صافيت عائشت

 د.سرقاق سعيدة

 أ.د.مشياوي فتيحت

 د.بىسىت فطيمت

 

 اللجىت التىظيميت
 أ.د.ساهي شهزساد

 د.بن صافيت عائشت

 د.تىمي سميرة

 د.سرقاق سعيدة

 حزاتي أسماءد. 

 عمزاوي وعيمت

 

 
 

 

 أبى القاسم سعد هللا 2حامعت الجشائز

 كليت العلىم الاحتماعيت

 مخبر تزبيت تكىين عمل
www.laboefort.univ-alger2.dz 

 ًىظم 

 ايــــــــــــــــــــــــــدراس اىمـــــــــــــــً
 حىل 

أهمية تحليل العمل في تسيير الضغط المهني لدى 
الفريق البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة التابعة 
لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة مع 

 اقتراح نموذج لبطاقة وصف وظيفة

 
 

  5102أفريل 52يوم 

 قاعة المحاضرات )المخابر(

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet  

CNEPRU 

I05L03UN160220150014 

L’importance de l’analyse du 

travail dans la gestion du stress 

professionnel chez le groupe 

pédagogique des institutions 

spécialisées du ministère de la 

solidarité nationale de la famille 

et des conditions de la femme  

 البحث فرقة

 مسؤولة المشروعسعدو سامية د. 

 بوعمامة سماعيند. 

 سعودي كريمة د.

 حراتي أسماءد. 

 

 الجلست املسائيت

 

 صافيت عائشت : بنالجلسترئيست 

 بىسىت فطيمت  املقزرة:

13.00_13.30 Les pratiques professionnelles entre 

la réglementation et la réalité 

.directeur CPP  Mr Seraoui Abdelhakim 

مقارهت بين املهام املسطزة واملهام الفعليت  14.00_13.30

 بيداغىحيت ملزكش مختصت

 .بيداغىحيتمختصت  .فيدةمحاشيش 

أهم مصادر الظغط املنهي لدي أعظاء  14.30_14.00

 الفزيق البيداغىجي 

 بمزكش تكىين املكىهين  متدخلت، عىج أهفال

   مىاقشت 15.00_14.30

 الاختتام 15.15_15.00

 

 
 

 

 

 بزهامج اليىم الدراس ي

 الاستقبال 09.30_ 09.00

 ساهي شهزساد، أ.د. كلمت مدًزة املخبر 10.00 _09.30

الكلمت الافتتاحيت: هائب رئيس    10.15_10.00

 الجامعت للبحث العلمي، أ.د.الحاج العيفت 

 

 الجلست الصباحيت 

 تىمي سميرة: رئيست الجلست

 سرقاق سعيدة: املقزرة

 مىهجيت البحث عزض 10.45_10.15

 رئيست فزقت البحث د. سعدو ساميت   

تحليل العمل وعالقته بفعاليت  11.15 _10.45

 العمل الاحتماعي والعمل الجماعي

 عظى ة بفزقت البحثد.سعىدي كزيمت   

 

  12.00_ 11.15مىاقشت 

 13.00_12.00استراحت 
 

 


