
 

 

 

  

 إلاشكالــــــــــــــــــــــــــــُت

في فاعلُت املدزطت هظسا ا مؤثس  اٌعخبر املىاخ املدزس ي مخغير 

لعالكخه املباشسة بالىخائج التي جدللها املؤطظاث وعالكت ذلك 

بالصحت الىفظُت للخالمُر واملعلمين ومخخلف العاملين 

بالىطط املدزس ي، مع العلم أن الىجاح الدزاس ي للخالمُر أو 

جساحع مظخىي أداءهم أو إعادتهم للظىت الدزاطُت أو حظسبهم، 

خأثس بىمط طير املدزطت وبىىعُت الحُاة حعخبر وطعُاث ج

املدزطُت بها، أي بمدي وحىد مىاخ مىاطب للىجاح الدزاس ي، و 

جدلُم دزحت عالُت مً الىىعُت والفعالُت، وزفع مظخىي ألاداء 

ين )جالمُر، معلمين، عمال( ًخىكف إلى خد  للفاعلين التربٍى

كبير على جىفير مىاخ مدزس ي مىاطب، خُث كشف الىاكع 

ربىي بأن املدزطت جمازض جأثير على هجاح الخالمُر، وأن الت

طلىكاث الخالمُر باملدزطت، مثابستهم الدزاطُت، وهجاخهم 

ألاكادًمي، مخأثس باملدزطت التي ًدزطىن بها، مما ًىجم عىه جأثير 

 على فعالُت املدزطت وبالخالي الىجاح الدزاس ي بها.

دزاس ي طُخصص أن التركيز في هرا الُىم ال إلاشازةإلىججدز

جدذ  cnepruإطازلعسض ومىاكشت مىهجُت مشسوع بدث في 

التي  ألاولُتوجدلُل الىخائج  I05L03UN160220150017زكم: 

خىل مىطىع: املىاخ املدزس ي وفعالُت  إليهاجم الخىصل 

 .في الجصائس املؤطظاث الخعلُمُت

 اللجىت العلمُت
 أ.د.شاهي شهسشاد

 د.بً صافُت عائشت

 أ.د.عبظاوي هىز الدًً

اوي فخُدت  أ.د.مٍص

 د.جىمي طميرة

 د.شزكاق طعُدة

 د.بىطىت فطُمت

 د.معطي مىىبُت

 د.طعدو طامُت

 

 اللجىت الخىظُمُت
 أ.د.شاهي شهسشاد

 د.بً صافُت عائشت

 د.جىمي طميرة

 د.شزكاق طعُدة

 عمساوي وعُمت

 

 
 

 

 

 أبى اللاطم طعد هللا 2حامعت  الجصائس

 العلىم الاحخماعُت كلُت

 مخبر جسبُت جكىًٍ عمل
         www.laboefort.univ-alger2.dz 

 ًىظم 

 اُــــــــــــــــــــــــــدزاط اىمـــــــــــــــً

 
المناخ المدرسً وفعالٌة 

 المؤسسات التعلٌمٌة 

 فً الجزائر

 

  8102دٌسمبر  01ٌوم 

قاعة المحاضرات 

 )المخابر(

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسهامج الُىم الدزاس ي

 الاطخلبال 09.30 – 09.00

 شاهي شهسشادأ.د. ، كلمت مدًسة املخبر 00.00—09.30

كلمت الافخخاخُت : هائب زئِع ال   00.05—00.00

 الجامعت للبدث العلمي، أ.د.الحاج العُفت 

 

 الجلظت الصباخُت 

مزئِظت الجلظت  : دزكُني مٍس

 جىمي طميرة : امللسزة

 عسض مىهجُت البدث  00.45—00.05

 املىاخ املدزس ي وفعالُت املؤطظاث الخعلُمُت في الجصائس

 البدث  زئِظت فسكت بً صافُت عائشتد.

 املىاخ املدزس ي كساءة في أدبُاث املفهىم 00.05 ---00.45

 عظى بفسكت البدثمشخت ًاطِىد.

 عظى بفسكت البدثد.بهىاض طلُمان 

  02.00---- 00.05مىاكشت 

 03.00----02.00اطتراخت 
 

 

 

 

 

 

 

 
Projet  

CNEPRU 

I05L03UN160220150017 

 

Climat scolaire et efficacité des 

établissements scolaires en 

Algérie  
 فرٌق البحث

 د. بن صافٌة عائشة  مسؤولة المشروع

 أ.د.محمود بوسنة

 د.مشتة ٌاسٌن.

 د.عٌزل نعٌمة.

 أ.بهناس سلٌمان

 أ.طٌب باي عٌسى

 الجلظت املظائُت

 عمسووي بهجت : زئِظت الجلظت

 شزكاق طعُدةامللسزة:

عُت املىظمت للحُاة   03.30—03.00 العدة الدشَس

 .املدزطُت في الىظام التربىي الجصائسي 

، باب الىاد، مدًسة مخىططت الخيظاء، أوهِع هصيرة

ت التربُت لىالًت   الجصائسوططمدًٍس

مظاهمت مظدشاز الخىحُه في فعالُت  04.00—03.30

 املؤطظاث الخعلُمُت كساءة في املهام واليشاطاث

املدزس ي،  إلازشاد مظدشازة الخىحُه و ، مىُعي طميرة

سة ت التربُت لىالًت بٍى  مدًٍس

جأثير مظدشاز  الخىحُه في فعالُت  04.30—04.00

 الىخائج املدزطُت همىذحا،ملؤطظاث الخعلُمت ا

املدزس ي،  وإلازشادمظدشازة الخىحُه ، بً صافُت هىازة

ت التربُت   الجصائس غسبلىالًت مدًٍس

 مىاكشت 05.00–04.30

 الاخخخام  05.05—05.00
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