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الفھرس

- I04ص-- --------------------------------------------------------------بطاقة تعریف اللیسانس
04ص------------ ------------------------------------------------------ تحدید مكان التكوین-1
07ص----------- ----------------------------------------------------المشاركون اآلخرون  - 2
07ص---------------------- ------------------------------------------إطار وأھداف التكوین- 3

07ص----------------------- ----------------------مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین–أ 
08ص--------------- ----------------------------------------------------أھداف التكوین-ب
08ص-------------------- -------------------------------المؤھالت و الكفاءات المستھدفة -ج
08ص-------------------- -----------------------القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل-د
10ص---------------------- ------------------------ -------الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
10ص--------------------- ----------------------------- مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین -و

11ص--------------------------- --------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة-4
11ص---------------------- ----------------------------------------------قدرات التأطیر-أ

11ص------------------------------------ التأطیر الداخلي المسخر للتكوین في التخصص -ب
13ص---------------- -----------------التأطیر الخارجي المسخر للتكوین في التخصص -ج 
14ص--- ----------------------------ة للموارد البشریة المسخرة للتكوینالحوصلة اإلجمالی- د 

15ص--- ----------------------------------اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین في التخصص-5
15ص-------------------- ---------------------------------المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ

15ص--------------------- ------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات-ب
16ص---------------- التوثیق المتوفر في المؤسسة الجامعیة والمتعلقة بعرض التكوین المقترح-ج
16ص----كلیةفضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعھد أو ال- د

- II17ص------------- ---------------------------------التخصصيبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
18ص----------------- -----------------------------------------------------السداسي الخامس-
19ص----------------- ----------------------------------------------------- السداسي السادس-
20ص--------------------- ------------------------------------------للتكوینإجمالیة حوصلة ال-

III -21ص----------- -----------------البرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الخامس والسادس

IV-56ص-------------------- ---------------------------------- -------------- االتفاقیات/العقود

V- 59ص---- لكل شخص من الفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوین في التخصصمختصرةسیرة ذاتیة

VI- 80ص------ ----------------------------------------والعلمیةرأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة

VII -81ص----------------------- ---------------------------------رة الندوة الجھویةتأشیرأي

VIII -81ص----------------------- -------------رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان
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I-بطاقة تعریف اللیسانس

:تحدید مكان التكوین-1

االجتماعیة واإلنسانیةكلیة العلوم:كلیة أو معھد: كلیة أو معھد 

 العلوم اإلنسانیة:قسم
التاریخ: مجموعة

)یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل: (اللیسانستأھیل رقم قرار
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/: المشاركون اآلخرون- 2

: المؤسسات الشریكة األخرى-

:المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون-

/:الشركاء الدولیون األجانب -
:إطار وأھداف التكوین-3

)حقل إجباري(مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین–أ 

في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة 
مكانة ھذا المشروع مقارنة یرجى تحدید ) سواء من نفس فرقة التكوین أو فرق تكوین أخرى(

: األخرى وفق الشكل التاليبالشعب

اإلنسانیة واالجتماعیةالعلوم: للمیدانقاعدة التعلیم المشترك 

خالتاری:الفرع

التخصصات 
األخرى الموجودة   

بالشعبة المعنیة 
:بالمطابقة

تاریخ عام

:التخصص المعني بالمطابقة
تاریخ عام
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)حقل إجباري(أھداف التكوین-ب
)سطرا على األكثر20- نھایة التكوینالمكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (
تقدیم تكوین یمكن من االندماج السریع والفعال في میدان العمل-
مكین الطالب المتخرج من االستفادة المعرفیة في مجال تخصصھت-
تقدیم تكوین عام للطالب من أجل مواصلة الدراسة والبحث في طوري الماستر والدكتوراه-

)حقل إجباري()سطرا على األكثر20(والكفاءات المستھدفةالمؤھالت-ج
:یھدف برنامج التكوین الى

فھم العملیة االتصالیة منتمكنھكساب الطالب مھارات إ-
المساھمة في تطویر وتحسین أداء مختلف المؤسسات-
ویر المؤسسات الجزائریة من خالل عامل االتصال طلتاعداد وتكوین إطارات مؤھلة علمیا -
تشجیع الطلبة على البحث العلمي والمشاركة في تطویر المؤسسة من خالل عملیات التكوین -

.والتدریب
لطالب المعرفة العلمیة المتخصصة وتطویر قدراتھ وتنمیة مھاراتھ في السعي إلكساب ا-

.بالمنافسةالتعامل مع الواقع االقتصادي الجدید الدي یتسم 

)حقل إجباري(لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د
قافي، یمكن استیعاب الخریجین في كل قطاعات النشاط االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والث

حیث أن مجال العمل بالنسبة لحاملي شھادات یشمل مھام القائم باالتصال  التي أصبحت ضرورة 
لتفعیل أداء كل المؤسسات 

بعد دراستھ مجموع ست سداسیات، منھا التاریخیتحصل الطالب على شھادة اللیسانس في -
في السداسیات التاریخسداسیین األول والثاني جذع مشترك علوم إنسانیة، ثم یبدأ في تخصص 

التالیة، ویتضمن البرنامج البیداغوجي مقاییس متنوعة ال یتسنى للطالب االنتقال إلى السداسي 
ویتلقى الطالب في نظام . التالي إال إذا استكمل األرصدة المخصصة لكل مقیاس من المقاییس

، كما یمكنھ ریخالتاد  مجموع المحاضرات والدروس التطبیقیة في فضاء شعبة .م.لیسانس ل
في السنة الثالثة، وخالل مشواره الدراسي یستفید التربویةاالستفادة من تربص بالمؤسسات 

.مؤسسات البعضكذلك من الخرجات العلمیة المیدانیة إلى 
في الرؤیة الجدیدة للتعلیم العالي التي تتبناھا وزارة التعلیم التاریخإن تكییف التكوین في قسم 

العلمي، من شأنھ أن یجعلھ یتوخى من جھة تزوید الطالب برصید معرفي جوھري العالي والبحث
، والتعرف أكثر على التخصصات ومیادین التكوین األخرى، كما تھدف بالتاریخ العامفي اإلحاطة 

إلى تمكین الطالب من اكتساب قدر من المھارات المختلفة التي یستفید منھا في مستقبلھ 
ومن أجل الوصول إلى ھذه الغایة یركز ھذا المشروع على . من جھة أخرىاألكادیمي أو المھني
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وحدات تعلیم ذات طابع منھجي تفضي إلى تزوید الطالب بمفاتیح معرفیة تتیح لھ تحصیل 
.المعرفة في مجال تخصصھ بجھده الذاتي وتوجیھ األستاذ

لھا الطالب في ھذا المیدان ومنھ یمكن الوصول إلى القول بأن الكفاءات الجوھریة التي یحص
ھي القدرة على الفھم العام للتخصص الموجھ لھ، والقدرة على التوجیھ، وإمكانیة استعمال 

.تخصصھ في المیدان المناسب لھ مع اتخاذ القرار المناسب لذلك
المیدان الحساس والمطلوب على الصعید الوطني ھوتخصص التاریخوما من شك فإن 

.االجتماعیة واالقتصادیةوالسیاسیة ھم بعض القضایا من خالل والمحلي، وھذا
تعریف الطالب بمختلف التنظیمات-
تحدیث وعصرنة منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي وتكییف برامج التكوین بالجامعة بما -

یتماشى والتوجھات العالمیة الحدیثة
جامعيالتكیف مع متطلبات العولمة في مجال التكوین ال-
.التفتح على المستجدات العلمیة والتكنولوجیة-
.تسھیل اندماج الطلبة الجزائریین في الجامعات الغربیة-
.  تلبیة احتیاجات سوق العمل-

باعتباره حقال معرفیا مھمتھ األساسیة التاریخیھدف ھذا المشروع إلى تكوین طلبة في تخصص 
صاص وفق ما تتطلبھ التكنولوجیات الحدیثة وعلیھ فان  البحث في الطرق المثلى للتحكم في االخت

:المؤھالت األساسیة تتمثل في
تكوین اختصاصي-
.التفتح على المستجدات العلمیة التكنولوجیة-
إعداد وتكوین المتخرجین لخوض غمار البحث، عن طریق فتح أفاق بحثیة مستقبلیة كمرحلة -

.وراهأولى تمھیدا للتكوین في الماستر والدكت

)حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
االنثروبولوجیا-
.ةم سیاسیوعل-

)حقل إجباري( لمتابعة التكوینالنجاعة مؤشرات-و
، وھذا ما یجعل فرصة بتخصص التاریخ، حدیثة عھد - 2سطیف –دمحم لمین دباغین تعتبر جامعة 

ة احتیاجات المیادین المعلن علیھا، و ھیكلة التكوین أكثر مرونة باعتبارھا تسعى أوال لتغطی
إال أن وعي فریق التكوین بأن مطابقة التكوین للمیدان، یتطلب أكثر . استكمال الطاقم البیداغوجي

من مجرد نقل مجموع من المعارف النظریة الكالسیكیة، بل یلزم نفسھ تتبعا فصلیا لمراحل 
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نفس الوقت للمادة المعرفیة، ال سیما التكوین ودرجة تجاوب الطلبة والمؤسسات المقصودة في 
یلزمنا التواصل مع -الذي ھو أصال ضروري حتى في التكوین التقلیدي-وأن التكوین المیداني

المؤسسات ، وتثمین الخرجات المیدانیة التي یقوم بھا الطلبة، وھو المقیاس األھم في بعض 
بعة اإلداریة للطلبة ومجموعة كما تبقى المتا. تتبع مردودیة العرض الذي نتقدم بھ حالیا

.االستفسارات وحلقات التقییم ذات أھمیة في مجال المحتوى والتنظیم الداخلي للتكوین
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التوقیع*طبیعة التدخلمؤسسة اإلرتباطالشھادةاالسم واللقب
تربصات+ محاضرةالمسیلةجامعة علومدكتوراه كمال بیرمد 
تأطیر المذكرات+ محاضرةالمسیلةجامعة دكتوراه علوم قاصريدمحم السعید . د
تأطیر المذكرات+ محاضرةالمسیلةجامعة علومدكتوراه أبو بكر الصدیق.د

)توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *



)3سنة (للموارد البشریة المسخرة للتكوین الحوصلة اإلجمالیة -د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
00 00 00 أستاذ التعلیم العالي
07 03 04 أستاذ محاضر أ
03 / 03 أستاذ محاضر ب
19 / 19 أستاذ مساعد أ
06 / 06 أستاذ مساعد ب

/ / / أخرى

35 03 32 المجموع
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:في التخصص للتكویناإلمكانیات المادیة المتوفرة-5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات- أ
)بطاقة لكل مخبر.( التطبیقیة للتكوین المقترح

المجتمع الجزائري المعاصر:عنوان المخبر 

طالب100)  عدد الطلبةت االستیعاب قدرا

المالحظات العدد عنوان التجھیز الرقم
01 المكتبة المركزیة 01
01 -01- قاعة االنترنیت 02
01 -2- قاعة االنترنیت 03
01 مخبر اللغات 04

میادین التربص والتكوین في المؤسسات- ب
مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص 

أسبوع40قسنطینةجامعة
أسبوع40مركز االرشیف الوطني

فصل بالتناوبالخالل 40انمكتبة الوطنیة
أسبوع40مكتبة الجیش

أسبوع40المتحف الوطني للمجاھد
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)إجباريحقل (بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر -ج

لیس قدیما كغیره من التخصصات التاریخرغم أن تخصص : المتخصصةعالمراجتوفر مجموعة من 
كتخصص علم النفس وعلم االجتماع؛ حیث مر على واإلنسانیةالمتواجدة على مستوى كلیة العلوم االجتماعیة 

ت إال أن ھذه المدة كانونظام ل م دوتخرجت في إطاره دفعات من النظام الكالسیكيسنة12فتحھ أكثر من 
كافیة ألن تتزود فیھا مكتبة الجامعة المركزیة ومكتبة الكلیة بالعدید من المراجع ومصادر البیانات المھمة 

وباللغتین العربیة والفرنسیة؛ حیث یمكن أن تشكل مصدرا مھما للتوثیق بتخصص التاریخوذات الصلة 
ھذا ال یمنع من التأكید على أن النوعیة إال أن. د.م.بالنسبة لطلبة ھذا التخصص في النظام التعلیمي الجدید ل

تدریجیا لتموینھاتظل بعیدة جدا عن إمكانیة مصاحبة عروض تكویننا بأتم معنى الكلمة، و ھو ما یلزمنا العمل 
.بمصادر أساسیة وبمصادر جدیدة

فضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال-د
..قاعات االنترنیت بالكلیة-
.تبة المركزیةالمك-
.مكتبة الكلیة-

المتوفرة بالمعھد أو الكلیةاألعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصالمقرات -د



17 تاریخ عام/ عنوان اللیسانس-2سطیف- المؤسسة  جامعة دمحم لمین دباغین

2017-2016:السنة الجامعیة

II
التخصصيبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم-

)6و5السداسیین (
)للمیدان والفرعیم المشترك قاعدة التعلالوزاریة الخاصة بمالحق القرارات تدمج (
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:السداسي الخامس

وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

لسداسيل
)اأسبوع15(

التقییم المستمرالحجم الساعي األسبوعي

مراقبة األرصدةالمعاملأعمال أخرىأعمال تطبيقيةأعمال موجهةحماضرة
مستمرة

امتحان

وحدات التعليم األساسية
)إج(أ و ت
0025XXسا3045سا 301سا 001سا45)1954-1919(تاریخ الحركة الوطنیة بین:  1املادة 
-8(ین: 2املــادة
)م15

0025XXسا3045سا 301سا 001سا45

0025xxسا3045سا 301سا 001سا45)1840-1516(المشرق العربي الحدیثبین:3املادة
: 4املـادة

)م19-16(ما بین القرنین وآسیا 
0025xxسا3045سا 301سا 001سا45

وحدات التعليم املنهجية
)إج(و ت م 

0023XXسا3045سا 301سا 001سا45منھجیة وتقنیة البحث
)إخ/ إج(تعليم االستكشافية وحدات ال

: : 1ادةال
المعاصرة  الفترة

0022xسا3045سا 301سا 301سا22

2 : :
ءالصحرا

0012xسا3045سا 301سا22

)واحدةاختیار ماد: (المادة االختیاریة
:1ة الماد

الفترة المعاصرة 
علم النفس االجتماعي: 2المادة

0011xسا 3045سا 301سا 22

وحدة التعليم األفقية
)إج(و ت أ ف 

0011Xسا 3045سا 301سا 22مخاطر المخدرات : 1المادة 
0011Xسا 3045سا 301سا 22غة أجنبیةل:2المادة 

4501630د30سا 10د30سا 5337.313جمموع السداسي 
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: السداسي السادس-

وحدة التعليم
لسداسيلالحجم الساعي 

)اأسبوع15(
التقییم المستمراحلجم الساعي األسبوعي

مراقبة األرصدةاملالمعأعمال أخرىأعمال تطبيقيةأعمال موجهةحماضرة
مستمرة

امتحان

وحدات التعليم األساسية
)إج(و ت أ 

تاریخ الحركة الوطنیة والثورة التحریریة:  1املادة
)م1962-1954(بین 

0025XXسا 3045سا 301سا 001سا 45

0025XXسا 3045سا 301سا 001سا 45)م15-8(ینالقرنما بینالمشرق اإلسالمي : 2املادة
0025XXسا 3045سا 301سا 001سا 45)1840-1516(المشرق العربي الحدیث بین3املادة
: 4املــادة

)م19-16(ما بین القرنین وآسیا 
0025XXسا 3045سا 301سا 001سا 45

نهجيةوحدات التعليم امل
)إج(و ت م 

3023Xسا 3022سا 301سا 22إنجاز مذكرة تخرج  : 1املادة
3011Xسا 3022سا 301سا 22دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة: 2املادة

)إخ/ إج(وحدات التعليم االستكشافية
3022Xسا 3022سا 301سا 22المھنةالحكم الراشد وأخالقیات: إجباریة:1المادة

2 ::
)1989-1945(بین

3012Xسا 3022سا 301سا 22

)واحدةاختیار ماد: (المادة االختیاریة
علم النفس االجتماعي:1المادة
جغرافیة اقتصادیة: 2المادة

3011Xسا 3022سا 301سا 22

وحدة التعليم األفقية
)إج(و ت أ ف 

3011Xسا 3022سا 301سا 22لغة أجنبیة :   1املادة 
3151630د30سا 10د30سا 6337.310جمموع السداسي 
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)رات واألعمال الموجھة،  لكل السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیةیرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاض(وصلة إجمالیة للتكوینح

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة ح س و ت

73.30 03 18 3.301 39 محاضرة
58.30 09 1 .30 3.301 34.30 أعمال موجھة

/ / / / / أعمال تطبیقیة
195 24 39 42 90 عمل شخصي

)حدد(عمل آخر
327 36 58.30 69 163.30 المجموع
180 8 26 32 114 األرصدة

100% 4.44% 14.44% 17.77% 63.33% األرصدة لكل وحدة تعلیم% 



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 22 :                                                          المؤسسة
2017-2016: السنة الجامعیة

III -بطاقات تنظیم وحدات التعلیم
)یرجى تصمیم بطاقة لكل وحدة تعلیمیة ( 



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 23 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :      المؤسسة
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خامسال: السداسي
الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

سا06: محاضرة 
سا06: أعمال موجهة

00: أعمال تطبیقیة 
سا180: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

20: األساسیة    األرصدة: وحدة التعلیم 
1954-1919تاریخ الحركة الوطنیة : 1المادة 

5: األرصدة
2: المعامل 
)م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین : 2المادة 

5: األرصدة 
2: المعامل 
)م1840-1516(المشرق العربي الحدیث : 3المادة 

5: األرصدة
2: المعامل 
-16وحركــات التحــرر فــي افریقیــا وآســیا ق االســتعمار: 4المــادة 

م20
5: األرصدة 
2: المعامل 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم
وكذا للمواد المكونة لها

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(

)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة
م1954-1919تاریخ الحركة الوطنیة : 1المادة 

ذ سـنة منـحركـة الوطنیـةالیتعرف الطالب عبـر هـذه المـادة علـى تـاریخ
، تاریخ اندالع الثورة التحریریة1954إلى غایة سنة 1919
)م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین : 2المادة 

یتعرف الطالب على تاریخ المشرق العربـي خـالل الفتـرة مـابین القـرنین 
حتـــى ) . تـــاریخ الخالفتـــین األمویـــة والعباســـیة(الثـــامن والثالـــث عشـــر، 

وصف المواد



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 24 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :      المؤسسة
2017- 2016: السنة الجامعیة

.م1258بغداد سنة سقوط
)م1840-1516(العربي الحدیث شرقالم: 3المادة 

ـــــة  ـــــرة العثمانی ـــــة خـــــالل الفت ـــــاریخ المنطق ـــــى ت ـــــى التعـــــرف عل یهـــــدف إل
األوروبي، وكذا التطورات المصاحبة االستعماربالخصوص إلى بدایة 

.لها سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة
-16ي افریقیــا وآســیا ق وحركــات التحــرر فــاالســتعمار: 4المــادة 

م20
والتحــرر فــي االســتعمارتــاریخ یتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى 

االسـتعمارإفریقیا وآسیا وكیف تمكنت هذه المنـاطق مـن الـتخلص مـن 
عبر وسائل نضال

خامسال: السداسي
التعلیم المنهجیة:  عنوان الوحدة

د 30سا 1: محاضرة 
د30سا 01: أعمال موجهة

00: أعمال تطبیقیة 
سا45: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

3: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

منهجیة وتقنیة البحث : 1المادة 
3: األرصدة
2: المعامل 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 
لوحـــدة التعلیموكـــذا للمـــواد المكونـــة 

هال

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(

)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

منهجیة وتقنیة البحث : 1المادة 
والخطـوات التـي علـى الباحـث الواجـب اتباعهـا فـي یهدف إلى تعریف علـم التـاریخ 

التهمیشوعرضمصادر والیخیة  وكیفیة التعامل مع المادة التار إعداد بحث،

وصف المواد
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خامسال: السداسي
)مادتان اجباریتان ومادة اختیاریة(التعلیم االستكشافیة :  عنوان الوحدة

د30سا4: محاضرة 
د30سا و1: أعمال موجهة

00: أعمال تطبیقیة 
سا135: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 
االتعلیموالمواد المكونة له

05: األرصدةاالستكشافیة: وحدة التعلیم 
ي الفترة المعاصرة  فأوربا واألمریكیتین :1المادة 

2: األرصدة
2: المعامل 
تاریخ افریقیا جنوب الصحراء: 2المادة 

2: األرصدة 
1: المعامل 

علــم الــنفس /والسیاســي  فــي الفتــرة المعاصــرةتــاریخ الفكــر االجتمــاعي: 3المــادة
تماعياالج

1: األرصدة 
1: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع
للمـواد المكونـة التعلیم وكذالوحدة 

لها

امتحان نوع التقییم)متواصل أو امتحان(

)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة
ي الفترة المعاصرة  فأوربا واألمریكیتین : 1المادة 

ــــى  ــــاریخي یهــــدف إل ــــى المســــار الت ــــا لتطــــور لالتعــــرف عل ــــین أورب ــــاریخي للمنطقت الت
.وأمریكا، وما شهدته من أحداث وتغیرات وتأثیر وتأثر بین اإلقلیمین

تاریخ افریقیا جنوب الصحراء: 2المادة 
إفریقیـا یتعرف الطالب عبر هذه المادة على مختلـف الحقـب التاریخیـة التـي عاشـتها 

.شكیل العدید من الممالك المحلیةفي العصر الحدیث، من ت
والسیاسي في الفترة المعاصرةتاریخ الفكر االجتماعي: 3المادة

التعرف على نظریات الفكر االجتماعي والسیاسي في العالم المعاصر

وصف المواد
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علم النفس االجتماعي: 4المادة
تھدف ھذه المادة إلى منح الطالب كم من المعارف حول العالقات بین الفرد 

ة والتركیز على نظریات القیادة ومیزات القائد الناجح حتى نكمل محتوى والمؤسس
.ھذا التكوین وإثرائھ من جمیع الجوانب

خامسال: السداسي
التعلیم االفقیة:  عنوان الوحدة

د 30سا 01: محاضرة 
د30سا 01: أعمال موجهة

00: أعمال تطبیقیة 
سا90: عمل شخصي 

لســــاعي لوحـــــدة توزیــــع الحجـــــم ا
التعلیموالمواد المكونة لها

02: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

مخاطر المخدرات: 1المادة 
1: األرصدة
1: المعامل 
لغة اجنبیة : 2المادة 

1: األرصدة 
1: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع
للمـواد المكونـة التعلیم وكذالوحدة 

لها

امتحان+ متواصل نوع التقییم)متواصل أو امتحان(

)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

مخاطر المخدرات: 1المادة 
الهدف من تدریس هذه المادة هو اطالع الطالب على هذه الظاهرة وعلى مخاطرهـا 

.على الفرد واألسرة والمجتمع والعمل على تجنبها 

1غة اجنبیة ل: 2المادة 
یتعلم الطالب المعارف التاریخیة انطالقا من اللغات األجنبیة المختارة للتعلـیم، وكـذا 

.األجنبیةالمصطلحات األساسیة التي تمكن الطالب من التعامل مع النصوص 

وصف المواد
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سادسال: السداسي
الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

سا06: محاضرة 
سا06: جهةأعمال مو 

00: أعمال تطبیقیة 
سا180: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 
التعلیموالمواد المكونة لها

20: األساسیة    األرصدة: وحدة التعلیم 
1962-1954تاریخ الحركة الوطنیة والثورة التحریریة  : 1المادة 

5: األرصدة
2: المعامل 
)م15-8(ا بین القرنین المشرق اإلسالمي م: 2المادة 

5: األرصدة
2: المعامل 
)م1840-1516(المشرق العربي الحدیث : 3المادة 

5: األرصدة 
2: المعامل 
وحركات التحرر في افریقیا وآسیا    االستعمار: 4المادة 

5: األرصدة 
2: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع
نـة للمـواد المكو التعلیم وكذالوحدة 

لها

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(

)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

1962-1954التحریریة تاریخ الحركة الوطنیة والثورة :1المادة 
الهدف من دراسة هذه المادة هو تعریف الطالب باألرضـیة التـي انـدلعت فیهـا الثـورة 

ریریــة،ومراحلها، وجدیــة الشــعب الجزائــري فــي النضــال مــن أجــل التحــرر بعــدما التح
.جرب مختلف وسائل النضال في الفترات السابقة

)م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین : 2المادة 

وصف المواد
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2017- 2016: السنة الجامعیة

یتعـــرف الطالــــب علــــى تـــاریخ المشــــرق العربــــي خــــالل الفتـــرة مــــابین القــــرنین الثــــامن 
.م1258حتى سقوط بغداد سنة ) مویة والعباسیةالخالفتین األ(والثالث عشر

)م1840-1516(المشرق العربي الحدیث : 3المادة 
یهدف إلى التعرف على تاریخ المنطقة خالل الفترة العثمانیة بالخصوص إلى بدایـة 

والتغیرات التي طرأت على المنطقة ، وما تمیزت خالل الفتـرة األوروبي،االستعمار
.لقرن التاسع عشرالحدیث حتى مطلع ا

وحركات التحرر في افریقیا وآسیا االستعمار: 4المادة 
والتحــرر فــي إفریقیــا وآســیا االســتعمارتــاریخ یتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى 

عبر وسائل نضال مختلفـة االستعماروكیف تمكنت هذه المناطق من التخلص من 
.حسب كل إقلیم

سادسال: السداسي
التعلیم المنهجیة:  عنوان الوحدة

سا00: محاضرة 
سا03: أعمال موجهة

00: أعمال تطبیقیة 
د30سا37: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

06: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

إنجاز مذكرة تخرج  : 1المادة 
3: األرصدة
2: المعامل 

دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة: 2مادة ال
1: األرصدة 
1: المعامل 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحـدة 
للمواد المكونة لهاالتعلیم وكذا

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(
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)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

رة تخرج  إنجاز مذك: 1المادة 
یتــدرب الطالــب فــي نهایــة التعلــیم لیســانس، علــى كیفیــة إعــداد المــذكرة والمنهجیــة 

.مستقبال في التحكم في طریقة البحثلتأهیلهإعدادها، في المتبعة 
دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة: 2المادة 

وكیفیــة والمراجعالتاریخیــةیتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى أهــم المصــادر 
منهــــا فــــي إعــــداد البحــــوث والرســــائل الجامعیــــة خاصــــة االســــتفادة عهاو ل مالتعامــــ

.والكتابة التاریخیة عامة

وصف المواد

سادسال: السداسي
)مادتان اجباریتان ومادة اختیاریة(التعلیم االستكشافیة :  عنوان الوحدة

د30سا04: محاضرة 
00: أعمال موجهة

00: أعمال تطبیقیة 
د30سا37: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

05: األرصدةاالستكشافیة : وحدة التعلیم 
الحكم الراشد وأخالقیات المهنة: 1المادة 

2: األرصدة
2: المعامل 
1989-1945تاریخ النظم السیاسیة  : 2المادة 

2: األرصدة 
1: المعامل 
جغرافیة اقتصادیة/اعيعلم النفس االجتم: 3المادة 

1: األرصدة 
1: المعامل 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 
للمــواد المكونــة التعلــیم وكــذالوحــدة 

لها

امتحان نوع التقییم)متواصل أو امتحان(
)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة
الحكم الراشد وأخالقیات المهنة: 1المادة 
مـن خطـر الفسـاد،ودفعه للمسـاهمة لب وتحسیسه توعیة الطاهذه المادة إلى تهدف

وصف المواد



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 30 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :      المؤسسة
2017- 2016: السنة الجامعیة

من خالل اكتساب معارف متعلقة بالحكم الرشید وأخالقیة المهنةفي محاربته
1989-1945تاریخ النظم السیاسیة  : 2المادة 
هـذه المــادة الطالـب علـى مختلــف الـنظم السیاسـیة الســائدة فـي العـالم ودورهــا تطلـع

.م الشعوب، وٕادراك صیرورة األحداث التاریخیة عبر هذه النظمفي حك
علم النفس االجتماعي:3المادة 

.الجوانبمحتوى ھذا التكوین وإثرائھ من جمیع 

جغرافیة اقتصادیة:4المادة 
المقصــود بالجغرافیــا االقتصــادیة، ومــا یدرســه هــذا الفــرع یهــدف إلــى التعــرف علــى

.من علم الجغرافیا من مختلف الموارد االقتصادیة وتوزیعهاعبر مختلف مناطق العالم
سادسال: السداسي

التعلیم االفقیة:  عنوان الوحدة
ا س00: محاضرة 

د30سا 01: أعمال موجهة
00: أعمال تطبیقیة 
د30سا22: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

1: األرصدةاالفقیة: وحدة التعلیم 

لغة اجنبیة : 1المادة
1: األرصدة 
1: المعامل 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 
لمكونـــة لوحـــدة التعلیموكـــذا للمـــواد ا

لها

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(

)تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

لغة اجنبیة : 1المادة 
یحــاول الطالــب الـــتحّكم أساســیات اللغـــة األجنبیــة التـــي تمكنــه مـــن االطــالع علـــى 

.النصوص التاریخیة بهذه اللغة والتعامل معها

وصف المواد
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III -البرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الخامس والسادس
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة ( 

)كل الحقول تمأل إجباریا(



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 32 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :      المؤسسة
2017- 2016: السنة الجامعیة

خامسال: السداسي
التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة

م1954-1919بینتاریخ الحركة الوطنیة: المادة

: التعلیمأهداف
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

، ومختلـف الحركـة الوطنیـة التـي أعقبـت الحـرب العالمیـة األولـىأهـم مظـاهرتمكـین الطالـب مـن التعـرف علـى 
لذي سلكته الحركة الوطنیة، ودور هذا النشاط اتجاهاتها، وموفق السلطات االستعماریة من النشاط السیاسي ا

.في اندالع التحریریة

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

الحـرب العالمیـة األولـى تأتي هـذه المرحلـة مـن الدراسـة بعـدما تعـرف الطالـب سـابقا علـى نشـاط المقاومـة قبـل 
.الذي كان یعتمد على الثورات وكتابة العرائض، والصحافة والنوادي

: محتوى المادة
حصیلة نشاط الحركة الوطنیة خالل الحرب العالمیة الثانیة)1
وتداعیاتها1945ماي 8مجازر )2
إعادة بناء الحركة الوطنیة)3
وموقف الجزائریون منه1947سبتمبر 20قانون )4
ة الخاصة ونشاطها المنظم)5
أزمة حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة)6
اللجنة الثوریة للوحدة والعمل)7

: طریقة التقییم
%50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*
.2001الزبیري ،دمحم العربي، تاریخ الجزائر المعاصر ، جزءان ، دمشق ، -
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الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة : بو عزیز یحیى ،األیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة-
1986.

الجزائر دیوان المطبوعات ) 1962-1919(ةشریط األمین، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطني ، -
.1998الجامعیة 

حاسم في مسار الحركة الوطنیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، رخیلة عامر ـ ثمانیة ماي، المنعطف ال-
1995.

، بیروت، دار الغرب 4أبو القاسم سعد هللا، ط. ، الجزء الثاني، د1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة -
.1992اإلسالمي، 

.1986لكتاب، الخطیب أحمد، حزب الشعب الجزائري، الجزء األول، الجزائر المؤسسة الوطنیة ل-
.1984العقون عبد الرحمن ،الكفاح القومي والسیاسي، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -
.1984، الجزائر، دار البعث، ) 1954-1830(العلوي دمحم الطیب ،مظاھر المقاومة الجزائریة -

.1992سالمي بیروت أجزاء،دار الغرب اإل4سعد هللا ، أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة ،-
- 1830المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنیة، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة -

2007، الجزائر 1954
الخطیب أحمد ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریّین وأثرھا اإلصالحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب -

1985
1986، المؤّسسة الوطنیة للكتاب، 1الّشعب الجزائري، جالخطیب أحمد ، حزب-
، المؤّسسة الوطنیة للفنون 1956-1931لعمامرة رابح تركي ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة -

2000المطبعیة، الجزائر 
وزیع، الجزائر ، دار ھومة للطّباعة والنّشر والت1962-1830إبراھیم میاس، مقاربات في تاریخ الجزائر -

2007
2007، دار المعرفة، الجزائر 1954-1914مھساس أحمد ، الحركة الثّوریة في الجزائر -
2007المیلي دمحم ، المؤتمر اإلسالمي الجزائري، دار ھومة للّطباعة والنّشر، الجزائر -
اإلسالمي، بیروت ، دار الغرب 4، ط2، ج1930-1900سعد هللا أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة -

1992
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1962-1919شریط األمین ، التّعدّدیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة -

.1998الجزائر 
1986شریط عبد هللا ، الفكر الّسیاسي والمجھود اإلیدیولوجي في الجزائر، المؤّسسة الوطنیة للكتاب، -
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2، ط)1937-1926(شمال إفریقیا قدّاش محفوظ وقنانش دمحم ، نجم -

1991
، المؤّسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1954- 1900قدّاش محفوظ وصاري جیاللي ، المقاومة الّسیاسیة -

1987.
ریب المنجي سلیم القومیات اإلسالمیة و السیادة الفرنسیة ، تع-إفریقیا الشمالیة تسیر : جولیان ، شارل أندریھ -

.وآخرون

قائمة المراجع االجنبیة
- COLLOT, Claude et HENRY, Jean-Robert. Le mouvement National Algérien,
Textes 1912-1954
- GUENANECHE, M.- Le mouvement d’indépendance en Algérie entreLes deux guerres.
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- Parti du peuple algérien, 1937-1939. Documents et témoignages pour servir àl’étude du
nationalisme algérien.
- BENKHEDDA, B. Les origines du Premier Novembre 1954.
- KADDACHE, M. Histoire du nationalisme algérien.2 vol , Question nationale et politique
algérienne, 1919-1951.
- MAHSAS, A. Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la Première guerre mondiale à 1954.
Essai sur la formation Du mouvement national.
- MERAD, Ali.Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d’histoire religieuse et
sociale.
- NOUSCHI,André. La naissance du nationalisme algérien.
- STORA, Benjamin. - Les sources du nationalisme algérien. Parcoursidéologiques. Origines des
acteurs.
- HARBI, Mohamed. Les archives de la révolution algérienne.
- KESSEL, P.et PIRELLI, G. Le peuple algérien et la guerre. Lettres Et témoignages 1954-1962.
- MANDOUZE, André. La révolution algérienne par les textes.
- ARON, R. Les origines de la guerre d’Algérie, Paris, 1962, 332p.
- JAUFFRET, J-Ch, (Dir.) :  La guerre d’Algérie par les documents,
T 1, L’avertissement : 11943-1946, SHA, Paris, 1990, 550p.
T 2, Les portes de la guerre : 1946-1954, SHA, Paris, 1998, 1023p.
- EVENO, P. et PLANCHAIS, J. La guerre d’Algérie, Paris, 1989, 425p.
- KOUACI, M. L’Algérie d’hier, Algérie de toujours, ENAL, Alger, 1984.
- ANDER NOUSCHL. La Naissance du Nationalisme Algérie (1914-1954). Paris, Les
editions de minuit, 1962.
- BADRA LAHOUAL: «Politique Coloniale, identité nationale et super nationale en Algérie
1830, 1937» Revus d`histoire Magrébine, vol 15 Numéro (juin) 1988.
- CLAUDE COLLOT ET JEAN ROBERT HENRY. LE MOUVEMENT
- ATIONALE ALGERIEN. TEXTES 1912-1954. 2éme ED. ALGER: O.P.U ET
L`HARMATTAN, PARIS 1981.
- HOUARI ADDI. L`impase du populisme L` Algérie: enterprise nationale 1990.
KADDACHE (M). HISTOIRE DE NATIONAKISME ALGERIEN. ALGER. SNED T2. 1978.
P761.
- MOHAMED TEGUIA. L`ALGERIE EN GUERRE. ALGER: OFFICE DES
PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES. 1988.
- HOUARI ADDI. L’ impase du populisme L’ Algérie collectivité politique et état en
construction Algérie: enterprise nationale. 1990. P. 21.
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خامسال: السداسي
التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

)م15-8(ین القرنما بینالمشرق اإلسالمي : المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
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دة التعرف على تاریخ العهد الثاني من الدول األمویة وتاریخ الدولة یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه الما
.العباسیة والمستوى الحضاري التي عرفته طوال فترة وجودها

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

دما درس الطالب سابقا فترة صدر اإلسالم وتاریخ الدولة األمویة العهد األول ، ومـا تمیـزت تأتي هذه المادة بع
.به من مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة والعسكریة في صراعها مع الروم والفتوحات شرقا وغربا

: محتوى المادة
.الدولة العباسیة-
.الـحركات السیاسیة و اإلجتماعیة-
.قلة عن العباسیینالدویالت الـمست-
.اإلجتیاح الـمغولي -

: طریقة التقییم
%50+%50عالمة األعمال الموجهة .

) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
، الـكامل في التأریخ ، مراجعة وتصحیح یوسف الدقاق ، دار الكتب )علي بن أبي الـكرم الجزري (ابن األثیر -

.2003العلمیة بیروت ، 
)أبو دمحم عبد هللا بن دمحم الـمدیني(البلوي -

ت.الـدینیة ، مصر ،د
.2000، الفرج بعد الشدة ، تحقیق أحمد شعبان ، القاھرة ،) المحسن بن علي بن دمحم(التنوخي -
ابن الجزیري المسمى حوادث الزمان و انبائھ و وفیات الكابر ، الـمختار من تاریخ) ابن أبي بكر (الـجزري -

.1988:العربي بیروت 
-)(

.ت.لبنان،د
، الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقیق إحسان عباس مكتبة لبنان بیروت ، ) عبد المنعمدمحم بن(الحمیر -

1975.
-)(

.2002األعلمي للمطبوعات بیروت لبنان ، 
، وفیات) أحمد بن دمحم بن إبراھیم ( ابن خلكان -

.ت.الكتب العلمیة بیروت لبنان، د
، التحفة المسكیة في الدولة التركیة)یمرابراھیم بن احمد بن أد(ابن دقماق -

.1999الخلفاء و الملوك و السالطین تحقیق عمر عبد السالم تدمري ، المكتبة العصریة بیروت ، 
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:)(ابن قتیبة-
.2001:خلیل المنصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

) أحمد بن عثمان (الذھبي -
.1993:دار الكتاب العربي ، بیروت 

)(الذھبي -
.1999: بیروت 

)أحمد بن عثمان (الذھبي -
.1981: مؤسسة الرسالة بیروت 

، حسن الـمحاضرة ، في تاریخ مصر و القاھرة ، تحقیق دمحم )جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي -
.2004: إبراھیم، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت أبو الفضل

)( الشھرستاني -
.2002: للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت 

: )(الصفدي -
.2002:إحیاء التراث العربي ، بیروت 

.2003: ، تاریخ األمم و الـملوك ، نواف الـجراح ، درا صادر بیروت )دمحم بن جریر (الطبري -
، كتاب بغداد ، تصحیح الشیخ دمحم زاھد الكوثري ، نشر عزة العطار الحسني )أحمد بن أبي طاھر(ابن طیفور -

1949.
، فضائح الباطنیة و فضائل الـمستظھریة ـ تقدیم و تصحیح ، عبد الكریم سامي الجندي ، )دمحم بن دمحم(ي الغزال-

.2002:منشورات علي دمحم بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 
-)(

.1914:القاھرة 
.1، البدایة و النھایة ، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، دار ھجر ، ط)إسماعیل بن عمر (ابن كثیر -
)(ابن مالك -

.الجزائر: شر و الطباعة ، عین ملیلة للنإعتقادھم ، دراسة و تحقیق عثمان الخشت، دار الھدى
-)(

.1999:اللطیف السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، بیروت 
.1971:عة ، دار صادر بیروت مجھول ، اخبار الدولة العباسیة ، تحقیق عبد العزیز الدوري ، دار الطلی-
: مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة : الوزارة ،الناشر مجموعة الوثائق الفاطمیة و وثائق الخالفة و والیة العھد و-

2002.
.1990:، مروج الذھب و معادن الجوھر ، موفم للنشر ، الجزائر )علي بن الحسین (المسعودي -
لسیر تحقیق و تقدیم سھیل زكار ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، ، غرر ا) حسین بن دمحم (المرعشي -

.1996:بیروت 
)جمال الدین دمحم بن سالم (ابن واصل -

.19957: القاھرة :،دار الكتب و المطبعة المیریة 
، بدائع )دمحم بن احمد ( ابن ایاس-

ت.د:القاھرة 
: قائمة املراجع -

) بدر مصطفى(طھ -
.1992: الھیئة المصریة العامة للكتاب 

)كارل(بروكلمان -
.1984للمالیین بیروت 

.2009: ، الخالفة العباسیة ، دار الفكر بیروت ) أحمد إسماعیل ( الجبوري -
-

.1965: النھضة المصریة 
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)(و الدوري ) عبد الرزاق (الحسني -
.1984: إبراھیم خورشید و آخرون دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة طباعة ونشر و وتوزیع 

.2004: دمحم بك الخضري، الدولة ، العباسیة ، المكتبة العصریة ، صیدا -
و عالقتھم بالفاطمیین ، ترجمة و تحقیق حسني نشأتھم ، دولتھم: ، القرامطة )میكاییل یان (ھ دي خوی-

.1978:زینة ، دار ابن خلدون ، بیروت 
.1973: ، العصر العباسي األول، دار الطلیعة ، بیروت) عبد العزیز( الدوري -
اإلسالمیة ، دار زھراء الشرق ، ، تاریخ الدویالت المستقلة في المشرق )نجوى(، كیرة ) صبرة(عفاف -

.2009: القاھرة 
) (عویس -

.1986:بیروت 
السقوط و اإلنھیار ، دار الشروق: ، الخالفة العباسیة )فاروق عمر (فوزي -
:2003.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخامس: السداسي

التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 
م 1840-1516بین ثالمشرق العربي الحدی: المادة

: أهداف التعلیم
) ذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في ه( 

اكتساب الطالب معرفة عن طبیعة الحكم العثمـاني لمنطقـة المشـرق العربـي ومـدى مقارنتهـا مـع طبیعـة الحكـم 
.العثماني في بالد المغرب، والوقوف عند أوجه الشبه وأوجه االختالف 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة ( 

الوقوف على الظروف التي عاشتها المنطقة في بعد سقوط الخالفة العباسیة ببغـداد، واألوضـاع التـي عاشـتها 
.بعد ذلك ما بین أواخر القرن الثالث عشر وبدایة القرن السادس عشر

: محتوى المادة
)الممالیك، الصفویین العثمانیین(قبیل الفتح العثماني أوضاع المشرق العربي )1
أسباب الفتح العثماني لبالد الشام ومصر )2
الفتح العثماني للشام)3
الفتح العثماني لمصر واإلطاحة بدولة الممالیك)4
الفتح العثماني للعراق)5
الفتح العثماني للحجاز والیمن)6
عھد العثمانيأوضاع جنوب الجزیرة العربیة والخلیج العربي خالل ال)7
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: طریقة التقییم
%++50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
-

.م1988-ھـ 1408
.م1975لعصور الوسطى، الطبعة السادسة، مكتبة األنجلو المصریة سعید عاشور ، أوروبا في ا-
-

.م1980
. م1982دمحم الغربي، بدایة الحكم المغربي من السودان الغربي، الدار الوطنیة للتوزیع والنشر، طبعة عام -
-

. م1967-ھـ 1387
. م1960ساطع الحصري ، البالد العربیة والدولة العثمانیة، بیروت -
-

. م1958/ھـ1378
-1405-

. م1985
. رأفت الشیخ، تاریخ العرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیة-
/ 1412. . د-

. م، دار األمل للنشر والتوزیع1992
. م1994ھـ 1415علي حسون، تاریخ الدولة العثمانیة، المكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة . د-
. م، دار البصائر دمشق سوریا1985/ھـ1405القرماني، تاریخ سالطین آل عثمان، الطبعة األولى -
. ر، تاریخ المشرق العربي، دار المعرفة الجامعیة، اسكندریةعمر عبد العزیز عم-
منیر شفیق، تجربة دمحم علي الكبیر، دروس في التغییر والنھوض، دار الفالح للنشر، بیروت لبنان، الطبعة -

. ھـ1418-م 1997األولى بیروت 
-

. م1989/ ھـ1409
.م1979القاھرة سنة 1لویس عوض، تاریخ الفكر المصري الحدیث، ط-

Hurewitz. J.C. Diplomaty in the Near and Middle East. A documentary record : 1535-1914, Vol. 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لخامسا: السداسي

التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 
م20-16بین القرنین االستعمار وحركات التحرر في افریقیا وآسیا:المادة
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: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

رفته مناطق من إفریقیا وآسیا التي كانت تحت سلطة االستعمار األوربي عقـب اكتساب الطالب التحول الذي ع
. الحرب العالمیة الثانیة، واألسالیب التي اتبعتها من أجل التحرر

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

د هذه المادة على تعرف الطالـب للتوسـع االسـتعماري األوربـي الحـدیث الـذي فـي قـارة إفریقیـا وآسـیا بعـد تعتم
ظهور الثورة الصناعیة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحاجة الدولة األوربیة إلى المادة األولیـة، وغیرهـا مـن 

. تداعیات التطور الصناعي

: محتوى المادة
:وربي في آسیانبذة عن االستعمار األ)1
:تحریر جنوب شرق آسیا)2
1946استقالل الفیلیبین )3
1947استقالل الهند وباكستان )4
1948استقالل بورما )5
1949استقالل اندونیسیا )6
: قضیة الهند الصینیة)7

1954-1945:المرحلة األولى-
1975-1954: المرحلة الثانیة-

1953-1945القضیة الكوریة )8
: طریقة التقییم
%50االمتحان+%50الموجهةعالمة األعمال  .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
و اسیا إفریقیاعبد الحمید زوزو، تاریخ االستعمار و التحرر في -
ولید عبد الحي، آفاق التحوالت الدولیة المعاصرة -
عالل الفاسي، الحركات االستقاللیة في المغرب العربي-
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التحلیــل الموضــوعي المقــارن للتــاریخ الحضــاري و السیاســي فــي جنــوب غربــي رشــید الناضــوري ، المــدخل فــي -
إفریقیاسیا و شمال آ

2.ریاض الصمد، العالقات الدولیة في القرن العشرین، ج-
FERRO Marc (direction de) : Le livre noir du colonialisme XVIe - XXIe siècle, 1ère édition,

Laffont 2003, 2ème  édition, Hachette Littératures, collection Pluriel.
- FREMEAUX Jacques, Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation, Maisonneuve
et Larose, 2002
- LIAUZU Claude : Colonisation : droit d’inventaire, Paris, A. Colin, 2004
- Ageron (Charles-Robert), les Chemins de la décolonisation de l'empire colonial français, Paris,
IHTP/CNRS, 1986
- Albert MEMMI , Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, Gallimard, 2004
- Béji (Hélé), le Désenchantement national : essai sur la décolonisation, Paris, Maspero, 1982
- BROCHEUX Pierre et HEMERY  Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, 1858-1954,  2e éd.,
Paris, La Découverte, 2001 , réédition  2004
- Lacouture (Jean), le Désempire : figures et thèmes de l'anticolonialisme, Paris, Denoël, 1993
- LUGAN Bernard La décolonisation : 1919-1963 Colin, 1965 – Collection U.
- MICHEL Marc : Décolonisations et émergence du Tiers monde., Hachette, 1993 – Collection
Carré. Histoire
- PETRE-GRENOUILLEAU Olivier, Les traites négrières : Essai d'histoire globale, Gallimard,
Bibliothèque des Idées, 2004
- PRUDHOMME Claude, Missions chrétiennes et colonisation, XVIème XXème siècle,  Cerf, 2005
- RIVET Daniel, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, Hachette 2002
- Yacono (Xavier), les Étapes de la décolonisation française, Paris, Presses universitaires de France,
collection « Que sais-je ? », 1985

الخامس: السداسي
وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة
منهجیة وتقنیة البحث : المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

كتسـاب المهـارة فـي كیفیـة التعامـل یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المـادة الـتحكم فـي كیفیـة البحـث ، وا
مع الكتب واقتناء المعلومـات التـي یریـدها وأیـن یوظفهـا ، والوقـوف عنـد النصـوص وٕاخضـاعها لقاعـدة النقـد، 

. وتحلیل المعلومات، ثم الصیاغة التاریخیة، أو البناء التاریخي

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن( 

منھجیة التعامل مع المادة المعرفیة 

: محتوى المادة



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 41 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :      المؤسسة
2017- 2016: السنة الجامعیة

: تقنیات البحث / 1
) تعریفھ، انواعھ( :أھمیـــة البحـــث-1

:خطوات البحث األولى -2
.اختیار الموضوع -
.دور األستاذ المشرف-
.تبویب البحث-
–القوامیس والمعاجم –المراجع –المخطوطات -المصادر: ( راجع إعداد قائمة الم-

).الرسائل الجامعیة –الدوریات –الموسوعات ودوائر المعارف 

:خطوات البحث االثانیة  - 1
.القراءة ضرورتھا وأنواعھا-
طریقة تدوین االقتباس-

التھمیش -4
قواعد اللغة-5
التلخیص و إعادة الصیاغة -6
) النتائج –البحث –المقدمة ( ویات البحث وفھارسھ محت-7
: ضرورة المنھج -8

.تعاریف المنھج -
.أھمیة المنھج-

: طریقة التقییم
%50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
1995، 1ة، دار المؤرخ العربي، بیروت، طمسائل المنھج في الكتابة التاریخیة العربی: ابراھیم بیضون-
1992أصول تدریس التاریخ، دار الشواف، القاھرة ، : سر الختم عثمان علي-
. منھج البحث التاریخي، دار المعارف: حسن عثمان-
، : أصول البحث العلمي:  أحمد عبد المنعم حسن-

.كادیمیةالمكتبة األ
.منھج البحث في التاریخ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: محمود الحویري -
.البحث العلمي حرفة وفن، دار الكندي: منصور نعمان، غسان ذیب النمري-
.2002، 1بیروت، ط-أسد رستم،مصطلح التاریخ، المكتبة العصریة، صیدا-
.1979عة خالد بن الولید، دمشق، لیلى الصباغ، دراسة في منھجیة البحث التاریخي، مطب-
.1970، 3حسن عثمان، منھج البحث التاریخي، دار المعارف، القاھرة، ط-
. 2000ناصر الدین سعیدوني، أساسیات منھجیة التاریخ، دار القصبة للنشر، الجزائر، -
-

.والتوزیع، الجزائر، دون تاریخ
مدخل إلى الدراسات التاریخیة ، ترجمة عبد الرحمن البدوي، ضمن ): ش(و النجلوا ) ش(سنیوبوس -

1963كتاب النقد التاریخي، القاھرة، 
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1976منھج البحث التاریخي، القاھرة، : حسن عثمان-

- Arhur Morvic : the nature of history, London, 1970.
- Chatelet (F) : la naissance de l’histoire, Paris, 1960.
- Samarin (c) : L’histoire et ses méthodes, Paris, 1961
- Marrou (H I) : de la connaissance historique, Paris, 1950
- Sartre (J P) : Critique de la raison dialectique, Paris, 1962.
- Palmade (G.P) : L’histoire, Paris, 1964.
- Marrou (H.I) : De la connaissance historique. Paris, 1950.
- Veyne (P) : Comment on écrit l’histoire. Paris, 1971

خامسال: السداسي
التعلیم االستكشافیة: عنوان الوحدة

ي الفترة المعاصرةفن تاأوربا واألمریكی: المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

طریــق الثــورة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة ضــد اكتســاب الطالــب التغیــر الــذي حــدث فــي قــارة أمریكــا عــن
اإلنكلیــز فــي الربــع األخیــر مــن القــرن الثــامن عشــر، وأثــر هــذه الدولــة فــي اســتقالل دول أمریكــا الالتینیــة مــن 

. ثم دور العالم الجدید في األحداث األوربیة في القرن العشرین. االستعمار اإلسباني والبرتغالي

: وبة المعارف المسبقة المطل
)وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

اعتمادا على األحداث التاریخیة التي شهدها العالم في العصر الحدیث بعد الكشوفات الجغرافیة وما نجـم عنهـا 
.في أوربا، خاصة الثورة الفرنسیةمن سیطرة أوربا على العالم الجدید، وتأثر هذه المنطقة بما حدث 

:محتوى المادة
نبذة عن الوجود األوربي في قارة أمریكا بعد الكشوفات الجغرافیة-1
.سیاسة الحكومة البریطانیة تجاه المستعمرات األمریكیة-2
حرب االستقالل األمریكیة-3
أمریكا الالتینیة عقب حرب استقالل أمریكا-4
وبیةالحركات الثوریة في أمریكا الجن-5
عزلة أمریكا ومبدأ مونرو-6
الحرب األهلیة األمریكیة، أسبابها،أحداثها، نتائجها-7
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موقف أوربا من األحداث في األمریكیتین-8
دخول أمریكا الحرب العامیة األولى وخروجها من عزلتها-9

.موقف أمریكا من الحرب العالمیة الثانیة- 10

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
)إلخبوعات،  مواقع انترنت، كتب ومط( : المراجع

.السید رجب حراز، مدخل إلى تاریخ األمریكیتین.محمد أنیس ود.د-1
ولز، موجز تاریخ العالم. ج.ه-2
.مصطفى عامر: ألن تفتز، هنري ستیل كومجز، تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة، ترجمة-3
.یحیىجالل.د: بییر رنوفان، تاریخ العالقات الدولیة، ترجمة-4
.ساطع محلي، أمریكا الالتینیة-5
.نور الدین حاطوم. د: بییر رنوفان ، تاریخ القرن العشرین، ترجمة-6
عبد المجید نعنعي، التاریخ األوربي المعاصر.عبد العزیز نوار  ود. د-7

Garraty,J. A., A Short History of the American Nation, New York, 1973.
McMaster,J.B., The United States and Latin America.
Seymour,C., Woodrow Wilson and the World War1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسال: السداسي

تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة
جنوب الصحراءریقیاإفتاریخ : المـــــــــــادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

اكتساب الطالب المعرفـة بمنطقـة الصـحراء جنـوب الصـحراء ومـا كـان تتمیـز بـه مظـاهر سیاسـیة جعلهـا تكـون 
وذلــك عبــر الصــالت التجاریــة، والعلمیــة ، . مــن الشــمال والشــرقعلــى صــلة بالمنــاطق المحیطــة بهــا خاصــة

.  والهجرات 

) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
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هـذه بهـاامـه بالمظـاهر الطبیعیـةالتي تتمیـز المعرفة المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة هـذا التعلـیم، إلم
.باإلضافة إلى طبیعة التنوع القبلي. المنطقة التي تنعكس على نشاط اإلنسان فیها

: محتوى المادة
)و اقسامها السكانالصحراءالمجال الجغرافي  والبشري إلفریقیا جنوب (تحدید الموقع و السكان .1
)غانة، تكرور، مالي، سنغاي(ممالك السودان الغربي. 2
)كانم بورنو، ممالك الهوسا،(وسطممالك السودان اال. 3
)النوبة، الفونج، دارفور، اكسوم في الحبشة(ممالك السودان الشرقي.4
دور التجــــار و الفقهــــاء، دور الهجــــرة، دور الطــــرق الصــــوفیة، .(انتشــــار االســــالم فــــي افریقیــــا جنــــوب الصــــحراء.5

).الحدیثةاإلسالمیةالحركات 

: طریقة التقییم
%100االمتحان .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : جعالمرا
المصادر

.1،ج)1983ط(وصف إفریقیا ،ترجمة دمحم حجي،دمحم األخضر ،دار الغرب اإلسالمي بیروت:حسن الوزان -
:عبد الرحمان إبن خلدون -

السلطان األكبر ض
2001.والتوزیع،بیروت ،ط

-:
).1984ط(واالنشر،بیروت

نیل اإلبتھاج بتطریز الدیباج ،إ:أحمد بابا التنبكتي -
).م1989(1اإلسالمیة ،طرابلس،ط

-:
).2000ط(والشؤون اإلسالمیة ،المملكة المغربیة

فتح شكور ف:البرتلي الوالتي-
).1981ط(اإلسالمي،بیروت

المراجع
، منشورات مركز البحوث 1الجذور التاریخیة للصالت العربیة اإلفریقیة ، ط: حمید دوالب ضیدان-

.شتراكیة العظمىوالدراسات اإلفریقیة، سبھا، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة اال
الدعوة اإلسالمیة في إفریقیة الواقع والمستقبل ، منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة، : الماحي، عبد الرحمن عمر-

.ىم الجماھیریة العظم1999
، 10حسن عابدین ، السر سید احمد، معالم التاریخ اإلفریقي، الناشرون مؤسسة التربیة للطباعة والنشر، ط-

.السودانم جمھوریة1991
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م الجماھیریة 1528–1493مملكة سنغاي اإلسالمیة في عھد اإلسكیا دمحم الكبیر : جمیلة إ دمحم التكیتك-
.1998، 1العربیة اللیبیة الشعبیة العظمى،ط

/ ھـ1000–600الثقافة اإلسالمیة في تشاد في العصر الذھبي إلمبراطوریة كانم من : الدكو فضل كلود-
.نشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة ، الجماھیریة اللیبیةم م1600–1200

عالمیة الدعوة اإلسالمیة، من علماء األزھر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع : علي عبد الحلیم محمود-
.م1992/ھـ 1412، 4المنصورة، ط

.م1968بة الشرقیة ،، بیروت المكت)م1967-1875(یوسف أسعد داغر، األصول العربیة للدراسات السودانیة -
.م1984عبد هللا عبد الرزاق ابراھیم، االسالم والحضارة في نیجیریا، -
.م1961عبد الرحمن زكي، تاریخ الدول االسالمیة السودانیة بغرب افریقیا، -
.م1898عبد الرحمن السعدي، تاریخ السودان، نشر ھوداس، -
).ت.د(عبد العزیز كامل، جغرافیة االسالم في افریقیة-
.م1986، 1حسن احمد محمود، انتشار االسالم والثقافة العربیة في افریقیا، ج-
.م1940نعیم قداح، افریقیا الغربیة في ظل االسالم، دمشق، -
-2

.1994الثقافة،األردن،

بیةالمراجع باللغة االجن

.DELAFOSSE Maurice, haut Senegal-Niger,trois tomes

.DELAFOSSE Maurice, les noirs de l’Afrique.

. TRIMINGHAM Spencer,history of islam in west africa.

. Jean CANAL SURET ,  Afrique noire (géographie-civilisation-histoire

. MONTEIL(Charles):Les empires du Mali

. TEMSIR djibrilNiane : - Recherches sur l’empire du mali au moyen âge, mémoire de  l’institut
national de recherche, Conakry, 1962
-Le soudan occidental au temps des grands empires.
Présence Africaine, Paris, 1975.

- Histoire  des Mandingues du l’ouest, Le royaume de Gabou.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسال: السداسي
تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

تاریخ الفكر االجتماعي والسیاسي  في الفترة المعاصرة: المـــــــــــادة
: أهداف التعلیم

) تسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اك( 
یهدف إلى اكساب الطالب المعرفة بأهمیة الفكرین االجتماعي والسیاسي في الحیاة البشریة وتاریخیة تطورهما 

.عبر العصور
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) على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین( 
االلمـام بـأهم النظریـات المؤسسـة للفكـرین االجتمـاعي والسیاســي فـي الفتـرة المعاصـرة، وأثرهـا فـي المجتمعــات 

االنسانیة المعاصرة

: محتوى المادة
.في العصور القدیمةنبذة عن الفكر االجتماعي والسیاسي 

االجتماعيتاریخ الفكر -أوال
.القرون الوسطى و في عصر النهضةفي: في أوروبا االجتماعيالفكر -
فكرابن خلدون-
االجتماعينظریة العقد -
الفلسفة الماركسیة-
المعاصرةالنظریات االجتماعیة-
تاریخ الفكر السیاسي: ثانیا

الفكر السیاسي في عصر النهضة-
نظریة الدولة لدى ابن خلدون-
عهد الثورة الفرنسیة-
)اللیبرالیة، الدیمقراطیةاالشتراكیة ،(النظریات السیاسیة المعاصرة -
.الجدیديالنظام العالم-

: طریقة التقییم
%100االمتحان .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
.2004ابراهیم تركي، بین الفسفة واالدب في الفكر العربي، االسكندریة-
ــــي الحــــدیث والمع- ــــي الفكــــر العرب ــــة النهضــــة ولغــــز التــــاریخ ف اصــــر،مركز دراســــات الوحــــدة، أحمــــد جــــدي، محن

.2005بیروت
.أحمد طاهر، دراسات في الفلسفة السیاسیة، دون دار النشر-
.1/2012طإزایا برلین، جذور الرمانتیكیة، ترجمة سعود السویدا، جداول للنشر والتوزیع،-
.2009إسحاق رباح، دراسات في تاریخ الفكر العربي ،دار كنوز،عمان -
.االسالمیة، بیروتاسد رستم، الفرق والمذاهب-
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.إسماعیل علي سعد، نظریة القّوة في علم االجتماع  السیاسي، دار المعرفة -
)ت:د(إسماعیل مظهر، تاریخ الفكر العربي،بیروت -
1997،بیروت 1939-1798إلبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة-

.1977دار المصریة للكتاب، بیتراند راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة محمد فتحي الشنیطي،-
.بیرسلوفردایك، اإلنجیل الخامس لنیتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل-
.م2010/ 1بیرمونتیبیلو، نیتشه وٕارادة القوة، ترجمة جمال مفرج، الدار العربیة للعلوم، ط-
الثاني، ترجمة الجزء) من جون لوك إلى هیدغر(بیوستراوس، وجوزیف كروسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة -

.2005محمود سید أحمد، المجلس األعلى للثقافة، 
.خلیل السامرائي، دراسات في تاریخ الفكر العربي، بیروت-
.1972دي السي اولیري، الفكر العربي، نفله للعربیة اسماعیل العطار ،بیروت-
.م1975رضوان السید، االسالم المعاصر، بیروت -
.1975بیروت زكي محمود، تجدید الفكر العربي،-
.1986صالح العلي واخرون ، تطور الفكر القومي العربي،بیروت -
2000عبدالكریم البرغوثي، الفكر العربي الحدیث والمعاصر، بیر زیت -

.علي أدهم، المذاهب السیاسیة المعاصرة، مطبعة المعارف ومكتبتها، مصر-
.م2000سالمي ، بیروت غسان اسماعیل عبدالخالق، الدولة والمذهب في الفكر العربي اال-
.2001فاروق ابو زید، ازمة الفكر العربي، دمشق-
كارل غوستاف یونغ، الّنازیة في ضوء علم النفس، ترجمة نهاد خیاط، المؤسسة الجامعیة للنشر -

.م1992- /1والتوزیع، ط
1976كمال الیازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسیط،بیروت-

.م1998العربي االسالمي ، بیروت محمد اركون، تاریخیة الفكر-
.م1992محمد عبدالرحمن، اصالة الفكر العربي، عمان -
.م1958م، :محمد عبدالمنعم خفاجي، صور من الفكر العربي وتاریخ االسالم، د-
.م1998محمود اسماعیل ، قراءات نقدیة في الفكر العربي المعاصر، القاهرة -
.م2006، بیروتمروة كریم، الفكر العربي وتحوالت العصر-
.م2003یوسف كرم الصواني، القومیة العربیة والوحدة في الفكر السیاسي العربي، بیروت-
-

Barker, E., Political Thought of Plato & Aristotle, N.Y., 1959.
Uliman, W., Medieval Political Thought London, 1973.
Jean EHRARD, Histoire des idées et histoire littéraire…, Paris, A.Colin, 1974.
D. Chirot., Social Change in the Twentieth Century, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., N.Y., 1977.
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خامسال: السداسي
تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

علم النفس االجتماعي: المـــــــــــادة
: أهداف التعلیم

) الب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الط( 
یكتســب الطالــب المعرفــة بأحــد العلــوم التــي لهــا صــلة بالتــاریخ ألن تحدیــد هویــة المجتمــع وطبیعتــه یــؤثر علــى 

. سلوكه وبالتالي یؤثر في سیر األحداث التاریخیة

) كن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تم( 
ودوره الذي فروع علم النفس بلوغ الطالب إلى معرفة أحد
.ھذا الوسط التفاعالتداخل بین أفراد المجتمع، ضمن 

: محتوى المادة
تعریف علم النفس العام-1
جتماعيتعریف علم النفس اال-2
علم النفس االجتماعي عند الغرب -3
علم النفس االجتماعي عند المسلمین-4
عالقة علم النفس االجتماعي بالعلوم األخرى-5
مشكالت علم النفس االجتماعي المعاصر-6

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

.، عالم الكتبالقاهرة. جتماعيعلم النفس اال).1977(حامد زهران-
.دار الفكر العربي. القاهرة. علم النفس االجتماعي) .1995(فؤاد البهي السید - 
.دار قباء: القاهرة). 2(ج. دراسات في الصحة النفسیة). 1998(محمد السید عبد الرحمن -
.دار قباء: القاهرة. سیكولوجیة العالقات األسریة). 2000( محمد محمد بیومي - 
.الكتبماألمراض النفسیة االجتماعیة، القاهرة، عال):2003(إجالل محمد ، ري س-
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، يصــفوت، دار الفكــر العربــدعبــد الحمیــ:علــم الــنفس االجتمــاعي والتعصــب ترجمــة ): 2000(دكــت ، جــون -
.جمهوریة مصر العربیة 

.علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، مصر ): 2000(زهران ، حامد عبدالسالم -
علـــم الـــنفس االجتمـــاعي وتطبیقاتـــه ، دار الفكـــر العربـــي ، جمهوریـــة مصـــر ):1999(یـــش زیـــن العابـــدین درو -

.العربیة 
،الریاض،مطـــــابع التقنیـــــة، المملكـــــة العربیـــــة 2علـــــم الـــــنفس االجتمـــــاعي، ط):2000(العنـــــزي، فـــــالح محـــــروث -

.السعودیة 
، الریـــاض مطـــابع التقنیـــة، 3،طرمـــدخل إلـــى علـــم الـــنفس االجتمـــاعي المعاصـــ):2001(العنـــزي فـــالح محـــروث-

.المملكة العربیة السعودیة 
، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 2نفســیة اجتماعیــة، طةدراســ: التعصــب):1997(، ســید معتــزعبــد هللا-

.جمهوریة مصر العربیة 
Hubert BONNER, Social Psychology
Paul SWINGLE, Social Psychology

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسال: السداسي
التعلیم األفقیة: عنوان الوحدة

مخاطر المخدرات: المـــــــــــادة
: أهداف التعلیم

) األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على( 
یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة هو اطالعه على هذه الظاهرة من الجانب العلمي وعلى مخاطرها 

.على الفرد واألسرة والمجتمع والعمل تجنبها، ویكون فاعال في محاربتها

) األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على ( 
المــادة هـذه تعدالمخـدرات مـن أكثـر الظـواهر خطـورة التـي تواجههــا المجتمعـات فـي عصـرنا ، ولهـذا فـإن إدراج 

وتكـون دراسـة هـذه المـادة بمثابـة . ضروریة بالنسبة لطالب الجامعة بغض النظر عن التخصص الذي یدرسـه
.أحد صور محاربة هذه الظاهرة في مجتمعنا

: محتوى المادة
).اللغوي والعلمي(المخدرات تعریف )1
.لمحة تاریخیة عن المخدرات)2



تاریخ عام : عنوان اللیسانس 50 2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :      المؤسسة
2017- 2016: السنة الجامعیة

.أنواع المخدرات)3
.أسباب انتشار تعاطي المخدرات)4
.آثار تعاطي المخدرات على الفرد، األسرة والمجتمع)5
.طرق الوقایة من المخدرات وسبل العالج)6

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
)لخإكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

. أحمد خلیفة الحمادي ، ظاھرة المخدرات وأثرھا في مجتمع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة -
- .1416
قصص ال(دراسة میدانیة من واقع.ھوال المخدرات في المجتمعات العربیة.عاید على الحمیدان الشمري-

--(2003 .
.باإلسكندریة

-
.اإلسكندریة–طھ ، دار النشر ،المكتب الجامعي الحدیث االزاری1999جامعة حلوان .والوقایة 

- :
.1994والعقاقیر،جامعة الكویت

-.
.شورات ذات السالسل الكویتاستطالعیة من–میدانیة -استنشاق الغازات، دراسة اجتماعیة

.المخدرات وأضرارھا على الفرد والمجتمع وطریق الخالص منھا . فاطمة دمحم المحضار -
-

).ه1408(لرعایة الشباب 
.)ه1404(1ط:سالمیةعبد هللا الطریقي، أحكام األطعمة في الشریعة اإل-
.مكتبة التوبة) ھـ1412(الطبعة األولى / خالد إسماعیل ،أضرار تعاطي المخدرات،-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسال: السداسي
التعلیم األفقیة: عنوان الوحدة

لغة أجنبیة : المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
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.تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا
:المعارف المسبقة المطلوبة 

) المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة( 
.توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة

: محتوى المادة اإلنجلیزیة
CONTENT :

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the
third year program.

- Contraction,abstracts and analysis of specialized texts.
- Business letters: their techniques with practical exercises.
- Reports and proceeding: their techniques with practical exercises .
- The presentation of the report – the proceeding :
- English oral and written practice .

: محتوى مادة الفرنسیة
CONTENU :

- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.

- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  dans le
programme de1erSemestre.

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques.
- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.

: طریقة التقییم
.عالمة األعمال التطبیقیة

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-**
Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge
UniversityPress.
1- Walter ، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil
Wars.Princeton: Princeton University Press
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press
2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton:
PrincetonUniversity Press
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the EvolvingStudy of
War and Peace
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New York:
Routledge ، 2007. 4 volumes
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سادسال: السداسي
التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة

1962-1954بینتاریخ الحركة الوطنیة والثورة التحریریة: المادة

: أهداف التعلیم
) دة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه الما( 

اكتســاب الطالــب الظــروف والعوامــل التــي أدت إلــى انــدالع الثــورة التحریریــة، والمراحــل التــي مــرت بهــا الثــورة، 
.والتنظیمات والشخصیات التي قادة العمل المسلح ، والتجاوب مع كل الظروف

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة( 

یدرس الطالب هذه المادة ، بعدما درس في السداسي الخامس فترة المقاومة السیاسیة التي اشتدت منذ نهایة 
.1954الحرب العالمیة األولى والتي امتدت إلى غایة سنة 

:محتوى المادة
ریریةأوضاع الجزائر عشیة الثورة التح.1
میالد حزب جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني .2
)قراءة في بیان أول نوفمبر(اندالع الثورة .3
)الظروف ، الوقائع، النتائج(1955أوت 20هجوم .4
)الظروف، الوقائع، النتائج(مؤتمر الصومام .5
)على المستوى الداخلي والخارجي(التنظیم السیاسي للثورة .6
)التزود باألسلحة، وأسالیب المواجهة العسكریة(ثورة التنظیم العسكري لل.7
الخطط الفرنسیة للقضاء على الثورة.8
)نشاطها على المستوى الداخلي والخارجي(الحكومة المؤقتة .9

المفاوضات واالستقالل.10

: طریقة التقییم
%50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة .

)إلخ، كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت( : المراجع-*
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.1962دار الطلیعة ، بیروت ، . الجھاد األفضل : أوزقان عمار -
1997، الجزائر ،دار األمة ) 1962-1954(في قلب المعركة ، : اإلبراھیمي دمحم البشیر -

.1971حقائق عن ثورة الجزائر ، بدون دار و مكان نشر ، : البجاوي دمحم -
الجزائریة خالل الثورة التحریریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر نضال المرأة : بركات ،درار أنیسة-

1985.
.1986ج الجزائر .م.اتفاقیات إفیان ، طبع د: بن خدة، بن یوسف -
.1981) قسنطینة ( لمحات من ثورة الجزائر،دار البعث: بوالطمین جودي األخضر-

.1989المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،، ترجمة جباح مسعودة 1871ثورة : أو صدیق الطاھر -
شاھد على إغتیال الثورة ،مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة ،: بورقعة لخضر-

، منشورات المتحف الوطني ) 1956-1954(استراتیجیة الثورة في مرحلتھا األولى : بومالي  احسن-
.للمجاھد، الجزائر بدون تاریخ

.1987حات من ثورة الجزائر ، الشركة الوطنیة للكتاب لم: بوطمین جودي األخضر -
الغنغرینا أو تعذیب الجزائریین في باریس ، ترجمة رمضان الوند ، دار المالیین ، بیروت : بومعزة وغیره -

1959.
، المركز الوطني للتوثیق ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 3حوار حول الثورة ،ج: جنیدي ،خلیفة -

.1986ر،الجزائ
1961الجزائر العربیة أرض الكفاح المجید ،بیروت : حقي ، إحسان -

.1995منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر 2الثورة الجزائریة و اإلعالم ،ط: حمدي، أحمد-
21978اإلعالم و الدعایة ، ط: حمزة ،عبد اللطیف-

، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، 2ط) 1962-1871(ریة الحركة الطالبیة الجزائ: حمادي، ،عبد هللا -
.1995الجزائر 

.2000دار ھومة ، الجزائر 1السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة ، ط: دبش ، اسماعیل -
.، دار عویدات ، بیروت 1أجزاء ، تعریب سموحي فوق العادة ، ط4مذكرات األمل ، : دیغول، شارل -
.1984، دار المستقبل العربي ، القاھرة 1جمال عبد الناصر و ثورة الجزائر ، ط: الدیب، فتحي-
.1984، دار البعث للطباعة والنشر قسنطینة 1الثورة الجزائریة في عامھا األول ،ط: بیري دمحم العربيزال-

.2001بیري دمحم العربي، تاریخ الجزائر المعاصر ، جزءان ، دمشق ، زال-
، المؤسسة ) 1962-1956( مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة: زغیدي ، دمحم لحسن -

.1989الوطنیة للكتاب ، الجزائر 
.(.ت.ب(الجزائر، .ت.ن.و.تركي رابح ، الشیخ عبد الحمید بن بادیس ،ش-

رى ، ترجمة علي أعزیزي، منشورات الفرنسي في الصحراء الكب-الصراع التركي : تشایجي عبد الرحمن -
.1982مركز دراسة جھاد اللیبیین ، طرابلس ،

.11982ط،الثورة الجزائریة ، بیروت ، دار الشورى: العسلي، بسام-
.1991ثوار عظماء ، مطبعة دحلب ، الجزائر : عباس ،دمحم -

ا العقید الحاج لخضر قائد الوالیة ، كما عایشھ1954قبسات من ثورة أول نوفمبر : عبیدي، الحاج لخضر -
.1993، مطبعة قرفي باتنة ، 1األولى ط

.1995ذكریات المعتقلین ، تقدیم سعد هللا المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : عزوي ، دمحم الطاھر -
.1958الجالدون أو االستجواب ، ترجمة عایدة وسھیل إدریس ، بیروت دار اآلداب : عالق ، ھنري -
عالق ، ھنري ، المسألة وثائق التعذیب في الجزائر ، تعریب أدیب مروان بیروت ، دار النشر للجامعیین -

1958.
1992لمحات من مسیرة الثورة الجزائریة و دور القاعدة الشرقیة ، دار البعث قسنطینة ، : العسكري ،ابراھیم -
، دار السالم للترجمة و النشر ، دمشق )إن شاء هللا(،أصحاب المیمنة )األمیرة( الحسني الجزائري ، بدیعة -

1993.
.1993القاعدة الشرقیة ، دار الھدى ، عین ملیلة : عوادي  عبد الحمید -
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الثورة الجزائریة أمجاد و بطوالت ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : علیة، عثمان الطاھر -
1996.

.، نقلھ إلى العربیة أبو بكر رحال ، مطبعة الفضالة ، المحمدیة ، المغرب لیل االستعمار: فرحات عباس -
.1986ب الشعب الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، زح،الخطیب  أحمد-
قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد : قنان، جمال -

1995.
، وثائق وشھادات لدارسة تاریخ الحركة1937-1926دمحم ،وقداش محفوظ ، نجم شمال إفریقیا قناش-

.1991دار البعث ، قسنطینة ، 1أجزاء،ط3قلیل ، عمار ، ملحمة الجزائر ، -
.2000.الجزائر. ، دار األمة1مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، ط:سعدي، عثمان -
.2001ات ، القاعدة الشرقیة في قلب الثورة النابض، دار األمة ، الجزائر مذكر: سعیداني الطاھر -
.1958عارنا في الجنرال ، ترجمة عایدة وسھیل ادري دار اآلداب ، بیروت : سارتر ، جان بول -
جمیلة بوباشا ، قصة تعذیب بطلة عربیة في الجزائر ، تعریب دمحم لنقاش، : سیمون ، بوفوار ، جزیل حلیمي -
.1962ار العلم للمالیین بیروت د

2001الجزائر.دور سویداني بوجمعة في الحركة الوطنیة وثورة التحریر : شتوان نظیرة -
جزءان ،المتحف الوطني للمجاھد 1956و1955الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة : شریط ،عبد هللا-

1995.
1985لسیاسي و الثقافي و االجتماعي ، الجزائر ،شریط عبد هللا ، المیلي دمحم ، تاریخ الجزائر ا-
.1960القاھرة مطبعة النھضة ) تاریخ الثورة الجزائریة في سطور ( یوما في الجزائر 90: شعبان دمحم حسین-

.قصة الثورة الجزائریة من االحتالل إلى االستقالل، دار العودة، بیروت: الشقیري أحمد-
.ئریة ، عملیات التسلیح السریة ، تر أحمد الخطیب الحیاة ، بیروت الثورة الجزا: صدیقي  مراد -
، دار ) 1962-1946(مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري : كافي  علي -

.1998القصبة للنشر ، الجزائر 
ركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الش3ج) مع ركاب الثورة التحریریة ( حیاة كفاح : المدني ،أحمد توفیق-

.1982الجزائر 
.1984ردود الفعل األولیة عن غرة نوفمبر ، دار البعث ، قسنطینة ): مولود (نایت بلقاسم ،-
.مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، الجزائر ، بدون تاریخ: نزار خالد -
، المركز الوطني للتوثیق والصحافة 1ة الجنیدي ، جحوار حول الثورة ، إشراف خلیف: نور عبد القادر -

.1986والنشر 
.1985التوارق عرب الصحراء الكبرى ، دار الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،: القشاط  دمحم السعید-
.1995، الجزائر ،1962-1830أبحاث و دراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة : ھالل عمار -
.1985، مطبعة الفومیك ، الجزائر، 1954لجزائریین أثناء ثورة نوفمبر ھالل عمار، نشاط الطلبة ا-
.1991الجزائر الثائرة ، دار الھدى ، الجزائر : الورتالني ،فضیل-

المراجع باللغة االجنبیة

- FLN, Textes fondamentaux du FLN, 1954-1962.
- GPRA, Tous Algériens, Ministère de l’information, Tunis.
- Harbi, M. Le FLN : mirage et réalité.
- Duchemin, J. Histoire du FLN.
- Chikh, S. L’Algérie en armes.
- Courrière, Y. La guerre d’Algérie..
- Favrod, Ch-H. La révolution Algérienne.
- Historia, La guerre d’Algérie, 7 vol.
- Teguia, M. L’Algérie en guerre.
- Boudiaf, M. La préparation du 1er Novembre 1954..
- Yousfi, M. Le complot, Algérie 1950-1954, ENAL.
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L’Algérie en marche, 2 vol.
-Benbella, A. Itinéraires,
- Dahlab, S. Mission accomplie.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسال: السداسي

التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 
)م15ق -8ق (ما بین القرنینالمشرق اإلسالمي: المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
تسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة التعرف على تاریخ العهد الثاني من الدول األمویة وتاریخ الدولة یك

.العباسیة والمستوى الحضاري التي عرفته طوال فترة وجودها

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) رین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سط( 

تأتي هذه المادة بعدما درس الطالب سابقا فترة صدر اإلسالم وتاریخ الدولة األمویة العهد األول ، ومـا تمیـزت 
.به من مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة والعسكریة في صراعها مع الروم والفتوحات شرقا وغربا

: محتوى المادة
.الدولة الفاطمیة وأزمات المشرق .1
.ـمجتمع المشرقي في عھد الفاطمیین ال-.2
.سقوط الدولة الفاطمیة-.3
.)األیوبیون، الممالیك(دول السلطنة-.4

: طریقة التقییم
%++50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
، أخبار ملوك بني عبید و سیرتھم ، )دمحم علي (ابن حماد -

.، دار الصحوة للنشر و التوزیع القاھرة
، الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقیق إحسان عباس مكتبة لبنان بیروت ) عبد المنعمدمحم بن(الحمیر -
 ،1975.
-)(

.2002األعلمي للمطبوعات بیروت لبنان ، 
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األعیان و انباء أبناء الزمان ، تحقیق إحسان عباس ، دار ، وفیات) أحمد بن دمحم بن إبراھیم ( ابن خلكان -
.ت.الكتب العلمیة بیروت لبنان، د

أخبار الدولة الفاطمة الفاطمیة ، تحقیق مصطفى (السابع الداعي إدریس ، عیون الخبار و فنون اآلثار السبع -
.2000غالب ، دار األندلس للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت لبنان 

: )أبو دمحم عبد هللا بن عبد المجید(ابن قتیبة-
.2001:بیروت خلیل المنصور ، دار الكتب العلمیة ، 

.2003: ، تاریخ األمم و الـملوك ، نواف الـجراح ، درا صادر بیروت )دمحم بن جریر (الطبري -
كوالن ، . س.، البیان المغرب في أخبار األندلس و المغرب ، تحقیق ج)أحمد بن دمحم المراكشي(ابن عذراى -

.و لیفي بروفنسال ، دار الثقافة ،بیروت 
)بن دمحمدمحم(الغزالي -

.2002:، منشورات علي دمحم بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 
)أحمد بن علي (القلقشندي -

.1914:القاھرة 
)إسماعیل بن عمر (ابن كثیر -
.1ط
مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة : الوزارة ،الناشر مجموعة الوثائق الفاطمیة و وثائق الخالفة و والیة العھد و-
 :2002.
غاثة المة بكشف، إ)أحمد بن علي (المقریزي -
 :2002..
-)(

.1998الشرقاوي ، مكتبة مذبولي القاھرة ، 
.1996بأخبار األئمة الخلفا، تحقیق جمال الدین الشیال ، القاھرة ، ،إتعاظ الحنفا )أحمد بن علي (المقریزي -
)(النویري -

.1985: النشر المغربیة ، الدار البیضاء
: قائمة المراجع -
، محنة اإلسالم الك) بدر مصطفى(طھ -

.1992: المصریة العامة للكتاب 
-)(

.1984للمالیین بیروت 
.2009: ة ، دار الفكر بیروت ، الخالفة العباسی) أحمد إسماعیل ( الجبوري -
-

.1965: المصریة 
.2004: دمحم بك الخضري، الدولة ، العباسیة ، المكتبة العصریة ، صیدا -
-) (

.1994:بیروت 
.،تاریخ الدولة الفاطمیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ) دمحم جمال الدین( سرور -
.1988: ، مجاعات مصر الفاطمیة ، دار التضامن ، بیروت ) أحمد السید(الصاوي -
ت.د: لتاریخ العباسي و الفاطمي ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، في ا) أحمد مختار (العبادي -
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، تطور انظمة استثمار األرض الزراعیة في العصر العباسي ، دار الطلیعة ، بیروت ) عبد الحلیم (عویس -
:1986.
.1983: ، الحاكم بأمر هللا و أسرار الدعوة الفاطمیة ، الخانجي، القاھرة )دمحم عبد هللا (عنان -
-)( :

.1993: للطباعة و النشر و التوزیع : الحداثة 
. 1983:: ) دمحم صالح(مرمول -

.اإلسكندریة 
.1995: السیر ولیم مویر ، تاریخ دولة الممالیك في مصر ، نشر مكتبة مدبولي ، القاھرة -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسال: السداسي

التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 
م  1840-1516بین ثالمشرق العربي الحدی: المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

طبیعة الحكم العثمـاني لمنطقـة المشـرق العربـي ومـدى مقارنتهـا مـع طبیعـة الحكـم اكتساب الطالب معرفة عن 
العثماني في بالد المغرب، والوقوف عند أوجه الشبه وأوجه االختالف 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
وقوف على الظروف التي عاشتها المنطقة في بعد سقوط الخالفة العباسیة ببغـداد، واألوضـاع التـي عاشـتها ال

.بعد ذلك ما بین أواخر القرن الثالث عشر وبدایة القرن السادس عشر

: البرنامج
النظم اإلداریة في بالد الشام في العهد العثماني)1
ة في بالد الشام عالقة الدولة العثمانیة بالعصبیات المحلی)2
طبیعة الحكم العثماني لمصر )3
العراق بین النفوذ العثماني وطموح الصفویین)4
الحكم العثماني في الیمن)5
الحالة االقتصادیة في المشرق العهد العثماني)6
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الحالة الثقافیة في المشرق العهد العثماني)7
أثر ضعف الدولة العثمانیة على المشرق العربي)8

: طریقة التقییم_ 
%50+%50المة األعمال الموجهةع .

) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
محمد أنیس والسید رجب حراز، الشرق العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر

2006فرقةاالنكشاریةنشأتھاوتطورھامنخالاللمصادر:سونیادمحمسعیدالبنا-
2.م،التركیة،بیروت،ایتراكللطباعة،ط

.،دارالمعرفة1،ج.م2006الدولةالعثمانیة،عواماللنھوضوأسبابالسقوط،القاھرة،:مدالصالبیعلیمح-
.م2001تاریخالعثمانیینمنقیامالدولةإلىاالنقالبعلىالخالفة،القاھرة،دارالنفائس،:قطوشمحمدسھیل-
1المسالةالشرقیةمنالخالفةالعثمانیة،بیروت،مكتبةوھبة،ط:دمحمثابتالشاذلي-
.م1977یخالدولةالعثمانیة،بیروت،دارالجیل،تار:دمحمفریدبكالمحامي-
1980تاریخحوضالمتوسطوتیاراتھالسیاسیة،القاھرة،دارالمعارف،:دمحمرفعت-
-م16العسكرفیبالدالشامفیالقرنیین:نوفانرجاءمحمود- .م1981م،بیروت،داراآلفاقالجدید،17
.م1988ةفیصلللتمویل،ط،مؤسس2جتاریخالدولةالعثمانیة،تحقیقمحمداألنصاري،تركیا،:یلمازازوتا-
ج، نقلھ الى العربیة صالح سعداوي، 2إحسان اوغلي، اكمل الدین، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، -

.م1999ارسیكا، استانبول، 
، القاھرة، مكتبة االنجلو المصریة، 1914-1514انیس، دمحم احمد، الدولة العثمانیة والمشرق العربي -

.م1981القاھرة، مصر، 
.م1972، دار الریحاني، بیروت، لبنان، 4ي، امین، تاریخ نج، وملحقاتھ،طالریحان-
.م1980الشناوي، عبد العزیز، الدولة العثمانیة، مكتبة االنجلو المصریة، القاھرة، مصر، -
الصباغ، لیلى، المجتمع العربي السوري في مطلع العھد العثماني، منشورات وزارة الثقافة السوریة، -

.م1973دمشق، سوریا، 
عبد الكریم، عزت، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، -

.م1970
، دار الكتاب الجامعي، 4عبد الرحیم، عبد الرحیم عبد الرحمن، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، ط-

.م1986
النھضة العربیة، عمر، عمر عبد العزیز، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، بیروت، لبنان، دار -

.م1975
م، دار المعارف، القاھرة، 1914-1864عوض، عبد العزیز، االدارة العثمانیة في والیة سوریة -

.م1969مصر، 
-

Hurewitz. J.C. Diplomaty in the Near and Middle East. A documentary record : 1535-1914, Vol. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادسال: السداسي
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التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 
م20-16بین القرنین االستعمار وحركات التحرر في افریقیا وآسیا: المادة

) على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر( 
اكتساب الطالب التحول الذي عرفته مناطق من إفریقیا وآسیا التي كانت تحت سلطة االستعمار األوربي عقـب 

. الحرب العالمیة الثانیة، واألسالیب التي اتبعتها من أجل التحرر

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) صلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من موا( 

تعتمد هذه المادة على تعرف الطالـب للتوسـع االسـتعماري األوربـي الحـدیث الـذي فـي قـارة إفریقیـا وآسـیا بعـد 
ظهور الثورة الصناعیة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحاجة الدولة األوربیة إلى المادة األولیـة، وغیرهـا مـن 

. يتداعیات التطور الصناع

: محتوى المادة
التدخل األجنبي في إفریقیا إلى بدایة القرن التاسع عشر)1
1885-1884في مواجهة التدخل األوربي إلى انعقاد مؤتمر برلین )2
)1885-1884(مخطط تقسیم إفریقیا مؤتمر برلین )3
مظاهر النهضة في إفریقیا عقب الحرب العالمیة الثانیة)4
)نواعها، خصائصها، العالقة فیما بینهاأ(الحركات التحریریة في إفریقیا )5
1962-1956استقالل المستعمرات اإلفریقیة )6
دور الثورة الجزائریة في تصاعد التحرر اإلفریقي)7

: یقة التقییمطر 
%50االمتحان+% 50عالمة األعمال الموجهة .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

.ت.یقیا الحدیث والمعاصر، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، دتاریخ إفر: شوقي عطا هللا الجمل-
، ترجمة مركز الدراسات اإلفریقیة، جامعة 1912بازیل دیفیدسن، إفریقیا تحت أضواء جدیدة، لندن، -

.1989سبھا، 
.1981، دار المریخ للنشر، الریاض، 1دیاب أحمد إبراھیم، لمحات من التاریخ اإلفریقي الحدیث، ط-
.1959سیجال، موجز تاریخ إفریقیا، بیروت، رونالد -
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.1966زاھر ریاض، استعمار إفریقیا واستقاللھا، دار المعرفة، القاھرة، -
.1997فیصل دمحم موسى، موجز تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة، لیبیا، -
.2005كتبة النھضة المصریة، إبراھیم عبد المجید دمحم، دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث، م-
الكشوف، االستعمار، االستقالل، العلم : ھریدي فرغلي علي تسن، تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصر-

.2008واإلیمان للنشر والتوزیع، 
ھوبكنز، التاریخ االقتصادي إلفریقیا الغربیة، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المجلس األعلى للثقافة، . ج. أ-

.1998القاھرة، 
القومیة والدول الجدیدة في أفریقیا ، ) : ترجمة شاكر نصیف لطیف: (على مزروعى ومایكل تایدى -

.1990الجزء الثاني ، دار الشئون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
.م1999تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصر ،المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ،: جالل یحي -
، مؤسسة شباب الجامعة، 2خ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، جحلمي محروس إسماعیل ، تاری-

.2002اإلسكندریة،الطبعة االولى، 
شوقي عطا هللا الجمل وعبدهللا عبد الرازق ابراھیم، تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر ، دار الزھراء، -

.2002الریاض،الطبعة األولى، 
.1965ة،قاھر زاھر ریاض، استعما ر إفریقیا، الدار القومیة، ال-

المراجع باللغة االجنبیة

- CLAUZEL Jean : La décolonisation de l'Afrique ., Hatier, 1995 – Collection Optiques. Histoire
- COOPER Frederick, Africa since 1940, Cambridge (G.B.), Cambridge University Press, 2002
- GAUTHIER A. : L’Algérie, décolonisation, socialisme, industrialisation., Bréal, 1976
- GRIMAL Henri :La décolonisation : 1919-1963., A. Colin, 1965 – Collection U.
- Julien (Charles-André), l'Afrique du nord en marche, Paris, Julliard, 1972
- LACOUR GRANDMAISON Olivier : Coloniser, exterminer.,  Fayard, 2005

سادسال: السداسي
وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة
إنجاز مذكرة تخرج: المادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

ل إلى عالم البحث العلمي وادماجھ فیھ، حیث یبدأ أول احتكاك فعلي ـ تھدف ھذه المادة إلى تحضیر الطالب للدخو
بالمصادر التي ستكون مراجعھ األساسیة في مذكرة تخرجھ  

ـ تھدف ھذه المادة إلى اإلدماج  الفعلي للطالب في عالم البحث من خالل تطویر البحث البیبلیوغرافي الذي قام بھ 
. خیة حول موضوع یرتبط ارتباطا وثیقا بتخصصھفي السداسي الثالث عن طریق دراسة تاری
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: المعارف المسبقة المطلوبة 
) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

ركا ـ یشترط في الطالب لمتابعة ھذا التكوین أن یكون على درایة بالمعارف العامة لمناھج البحث، ویكون مد
.  للجانب المنھجي للبحث العلمي، والنظریات التي تؤخذ كأطر مرجعیة للتحلیل التاریخي

: محتوى المادة
تخرج یتم تقدیمھا للمناقشةمذكرة بحث في المكتبات ینتھي بانجاز :تحضیر مذكرة تخرج-1

: طریقة التقییم
ء على األقل، تمنح لھ عالمة لھا معامل ورصید ـ یناقش الطالب مذكرتھ أمام لجنة مناقشة تتشكل من ثالثة أعضا

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
:  ـ الكتب1
المناھج الكیفیة في العلوم االجتماعیةالمختار الھراس، -
أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناھجھ-
حسن عثمان، كیف یكتب التاریخ -
ھجیة التاریخ سعیدوني ناصر الدین، أساسیات من-
فرانتز روزنتال، مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي-
مصطفى حلمي، مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة -
محمود زیدان، االستقراء والمنھج العلمي -
ـ قواعد البیانات على شبكة اإلنترنت          2

-http://www.erudit.org
-http://gallica.bnf.fr
- http://classiques.uqac.ca
-http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
php/cadcgp.php?MODELE=vues/commun/charte/present-login-
ird.html&query=1

-http://socio-anthropologie.revues.org
-http://www.centre-charles-moraze.msh-paris.fr/article.php3?id_article=9
- http://www.awu-dam.org/book/indx-study.htm
-http://www.espritcritique.fr/accueil/index.asp
-http://www.civilisations.ca/resourcef.asp
- http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
-http://www.textesrares.com/indnoms.html
-http://www.pheno.ulg.ac.be/Lexique_philosophique_Fr_All.htm
-http://www.pheno.ulg.ac.be/Lexique_philosophique_All_Fr.htm
-http://www.ai.univ-paris8.fr/corpus/lurcat/dara
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_christianisme.asp
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_islam.asp
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_islam.asp
-http://muttaqun.com/dictionary.html
-http://theses.univ-lyon2.fr
-http://presses.univ-lyon2.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2
-http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=87
-http://www.persee.fr
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سادسال: السداسي
التعلیم المنهجیة: عنوان الوحدة 

دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة: المادة
: أهداف التعلیم

) ه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتساب( 
یكتسب الطالـب مـن خـالل دراسـته لهـذه المـادة المعرفـة بأهمیـة النصـوص والوثـائق وكیفیـة التعامـل معهـا فـي 

.استخالص الحقائق التاریخیة ، والتي تؤهله في إعداد المذكرات والرسائل في مستقبل دراسته

: بقة المطلوبة المعارف المس
) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

المعرفــة المطلوبــة التــي تمكــن الطالــب مــن مواصــلة هــذا التعلــیم هــو إعطــاء العنایــة والوقــوف عنــد النصــوص 
.والوثائق في استنباط المعرفة التاریخیة

: محتوى المادة
یة المصادر في الكتابة التاریخیةأهم-1
الوثـــائق األرشــیفیة، المخطوطــات، المراســـالت، المــذكرات، الصــحف، المؤلفـــات، (أنــواع المصــادر-2

...)الدوریات
تحري النصوص ونقدها-3
النقد الظاهري -4
النقد الباطني اإلیجابي-5
النقد الباطني السلبي-6
إثبات الحقائق التاریخیة-7

رةمراقبة مستم: طریقة التقییم
عالمة األعمال التطبیقیة

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

.2005، 1عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الھیثم، القاھرة، ط-
عمار بوحوش، دمحم محمود الدیبات، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات -

3،0120الجامعیة، الجزائر، ط
.، دس5صالح الدین مصطفى الفوال، منھجیة العلوم االجتماعیة عالم الكتب، القاھرة، ط-
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.1،2008خالد حامد، منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة، جسور، الجزائر، ط-
.2003سامیة دمحم جابر وآخرون، البحث العلمي االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، دط،-
ار، االتجاھات النظریة و التطبیقیة في منھجیة العلوم االجتماعیة، منشورات جامعة باتنة، ج محي الدین مخت-

.،دس1
2003صال الدین شروخ، منھجیة البحث العلمي للجامعیین، دار العلوم، عنابة، دط، -
. م1998دار المعرفة ،  : في منھج البحث التاریخي ، االسكندریة : عادل غنیم وجمال حجر-
ھـ 1420مدخل إلى عالم التاریخ ومناھج البحث فیھ، الطبعة الثانیة : بدیر الحلوانيسعد -
منھج البحث التاریخى، القاھرة، دار المعارف: حسن عثمان-
.التاریخ والمؤرخون ، القاھرة ، دار المعار ف: حسین مؤنس -
كیف تكتب بحثا أو رسالة ، القاھرة، النھضة المصریة: أحمد شمبى-
ولنجم التاریخ، القاھرة االلل عشوقى الجم-
ت-مصطمح التاریخ ، بیروت د: أسد رستم -
.م1937م التاریخ ، القاھرة، لع: ھرنشو-
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لسادسا: السداسي
التعلیم االستكشافیة: عنوان الوحدة

الحكم الراشد وأخالقیات المهنة: دةالما
: أهداف التعلیم

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على ( 

.وعي الطالب بمظاهر الفساد في الواقع االجتماعي الذي یعیش فیه
: محتوى المادة

)المفھوم، المكونات، المبادئ والقواعد( الحكم الرشید-1
الفسادمكافحة ظاھرة -2

)المالي، االداري، االخالقي، السیاسي(مفھوم الفساد وانواعھ -
....).التزویراإلبتزاز و،الوساطة،المحاباة ،المحسوبیة،الرشوة (مظاھر الفساد اإلداري والمالي -
..)االسباب السیاسیة، الحضریة، االجتماعیة، االقتصادیة، البیولوجیة: ( اإلداري والماليأسباب الفساد-
)على الجانب االجتماعي ، االقتصادي، السیاسي( :والماليآثار الفساد اإلداري-

والمحلیةالهیئات والمنظمات الدولیة من طرف محاربة الفساد -
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)تقدیم تجارب دولیة( الفسادل محاربة ظاهرةالعالج وسبطرق -
أخالقیات المهنة-2

ماهیة أخالقیات المهنة واألهداف-
أهمیة أخالقیات المهنة-
مبادئ أخالقیات المهنة-

: طریقة التقییم
%100االمتحان .

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
) . 1ط( . -

.1989.دار العلوم للطباعة والنشر : الریاض 
-)( .

2001.
.2002تـاب العـرب، دمشـق، القاھرة، منشورات اتحـاد الك. ، الفساد واإلصالح)عماد(الشیخ داود عبد الرزاق -
.2004دمشق، دار الفكر العربي، . ، المنظمات الدولیة) سھیل(الفتالوي حسین -
-5 .)( : .

.2003القاھرة، 
2001.لطیف فـرج، القـاھرة، : تر. ول بین المراوغة والمسؤولیةالد: ، عالم بال سیادة)برتران(بادي -
. 2004ترجمة ونشر مركز الخلـیج لألبحـاث، دبي، . ، عولمة السیاسة العالمیة)ستیف(، سمیث )جون(بلیس -
-)( :

). ن.س.د(منشورات منظمة الشفافیة الدولیة، برلین، . قیاتاالتفا
-)( .:

1993.
. )()()برایان(وایت -

. 2004ث، دبي، لألبحا
.1985دار الكتاب العربي، لبنان ، . ، النظریة في العالقات الدولیة) ناصیف(حتي یوسف -
. 2006، دار الفكر، بیروت، 2ط. ، ما العولمة)صادق(، جالل العظم )حسن(حنفي -
: . : ، الدولة في القلب)أندریھ(، تالمان )بیر(كاالم -

. 2006محسن عوض، مكتبة األسرة، القاھرة، : تحریر
المؤسسـةالجامعیة للدراسات . دراسة مقارنة: ، اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا في الدول العربیة)حسن(دمحم عواضھ -

.1983والنشر والتوزیع، بیروت، 
-)( .

1999للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، 
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: . )جون(، دوناھیو )جوزیف(ناي -
.2002العبیكان، الریاض، 

. 203: . )جوزیف(ستیغلیتز -
.2004دبي، 

-)(11 .
.2003مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 

: . المؤسسات العالمیة عبر الحدود القومیة: ، القوة الثالثة)آن(فلوریني -
. 2005الكویت، /مع مركز االبطین للترجمة، بیروت

: . : )سوزان(روزأكرمان -
.2003والتوزیع، عمان، 

مر. والتنمیة المستدامة) الصالح(، الحكم الراشد )عبد الحسین(شعبان -
.207المدنیة، دمشق، 

2ج. :)(-
.1994الجزائر، 

..العبیكان للنشر:الناشر،عصام بن عبدالمحسن الحمیدان ،أخالقیات المھنة في اإلسالم -
یاللحقوقالتأصیةمن زاویقیةتطبیةدراسة نظر: العامة یفةالوظیاتخالق، أیدمقدم ، سع-

.1997، یعللطباعة والنشر والتوزاألمةشركة دار : الجزائر ) . 1ط(، ینللموظفیبيالنظام التأد
للتنمالعربالمن: ) . 1ط(، -

.2005یةاإلدار

المواقع االلكتروتیة
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0
بحر ، یوسف . الفساد اإلداري ومعالجتھ من منظور إسالمي
http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm
. حمودي ، ھمام . مصطلح الفساد في القرآن الكریم
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm
الفقي ، مصطفى. الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات
http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm
. . من معالم المدرسة العمریة في مكافحة الفساد محمود ، مھیوب خضر
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm
. حملة ضد الفساد بزاز ، سعد 
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display
طھ ، خالد عیسى . مالحقة الفساد اإلداري
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm
الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة
http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
متى نرى آلیة صحیحة لمحاربة الفساد السیف ، خلیفة عبد هللا . 
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm
 ( الفساد اإلداري والمالي ( 1
http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm
 ( الفساد اإلداري والمالي ( 2
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http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm
إدارة التغییر والموارد البشریة .
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc
إدارة الذات 
-world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor
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سادسال: السداسي
تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

م1989-1945بینالنظم السیاسیة تاریخ : المـــــــــــادة
: أهداف التعلیم

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المـادة المعرفـةبمختلف الـنظم السیاسـیة السـائدة فـي العـالم فـي العصـر 

.حكم الشعوب، وٕادراك صیرورة األحداث التاریخیة عبر هذه النظمالحدیث، ودورها في 

) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
المعرفــة المطلوبــة التــي تمكــن الطالــب مــن مواصــلة هــذا التعلــیم، هــو أن الطالــب مــن خــالل دراســته لألحــداث 

ر العصــور كانــت وراءهــا كیانــات سیاســیة ودول، وبالتــالي یــدرك طبیعــة تلــك األنظمــة فــي وقــوع التاریخیــة عبــ
.األحداث التاریخیة

: محتوى المادة
النظم السیاسیة اللیبرالیة-1

االیدیولوجیة اللیبرالیة-
مبادئ التنظیم السیاسي في النظم السیاسیة اللیبرالیة-
مبدأ الشرعیة -
مبدأ سیادة األمة-
الفصل بین السلطاتمبدأ -

النظم السیاسیة اللیبرالیة الحدیثة-2
النظام البرلماني-
النظام الرئاسي-
نظام حكومة الجمعیة-
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)نموذج النظام السیاسي السوفیاتي(النظم الشمولیة -3

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

ظم السیاسیةمحمد رفعت عبد الوهاب، الن
محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة

ثروت بدوي، النظم السیاسیة
عاصم أحمد عجیلة، النظم السیاسیة

عادل ثابت، النظم السیاسیة
محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة

محمد ناصر مهنا، في تاریخ األفكار السیاسیة وتنظیر السلطة
، النظم السیاسیة وسیاسات اإلعالمإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي

حافظ علوان حمادي الدلیمي ، النظم السیاسیة في أوروبا الغربیة و الوالیات المتحدة األمریكیة
Marcel Prélot et J. Boulois, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel

André Hauriou, J. Gicquel et P. Gelard, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel

سادسال: السداسي
تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

علم النفس االجتماعي: المـــــــــــادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

بأحــد العلــوم التــي لهــا صــلة بالتــاریخ ألن تحدیــد هویــة المجتمــع وطبیعتــه یــؤثر علــى یكتســب الطالــب المعرفــة
. سلوكه وبالتالي یؤثر في سیر األحداث التاریخیة

) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
ودوره لذي افروع علم النفس بلوغ الطالب إلى معرفة أحد
.ھذا الوسط التفاعالتداخل بین أفراد المجتمع، ضمن 

: محتوى المادة
السلوك االجتماعي وأسس قیاسه)1
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القیم تعریفها ، أنواعها)2
االتجاهات، تعریفها، خصائصها)3
الرأي العام ، تعریفه، قیاسه)4
الشائعات، تعریفها أهدافها)5
لفرد ثقافته وتنشئته االجتماعیةا)6
الجماعة ، تعریفها ، خصائصها، وأنواعها)7

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

.، عالم الكتبالقاهرة. علم النفس االجتماعي).1977(حامد زهران-
.دار الفكر العربي. اهرةالق. علم النفس االجتماعي) .1995(فؤاد البهي السید - 
.دار قباء: القاهرة). 2(ج. دراسات في الصحة النفسیة). 1998(محمد السید عبد الرحمن -
.دار قباء: القاهرة. سیكولوجیة العالقات األسریة). 2000( محمد محمد بیومي - 
.الكتبماألمراض النفسیة االجتماعیة، القاهرة، عال):2003(إجالل محمد ، سري -
، يصفوت، دار الفكـر العربـدعبد الحمی:علم النفس االجتماعي والتعصب ترجمة ): 2000(ون دكت ، ج-

.جمهوریة مصر العربیة 
.علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، مصر ): 2000(زهران ، حامد عبدالسالم -
علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، مصر ): 2006(زهران ، حامد عبدالسالم -
علــم الــنفس االجتمــاعي وتطبیقاتــه ، دار الفكــر العربــي ، جمهوریــة مصــر ):1999(عابــدین درویــش زیــن ال-

.العربیة 
،الریاض،مطـــابع التقنیـــة، المملكـــة العربیـــة 2علـــم الـــنفس االجتمـــاعي، ط):2000(العنـــزي، فـــالح محـــروث -

.السعودیة 
اض مطـابع التقنیـة، ، الریـ3،طرمـدخل إلـى علـم الـنفس االجتمـاعي المعاصـ):2001(العنزي فالح محـروث-

.المملكة العربیة السعودیة 
، دار غریب للطباعة والنشـر والتوزیـع، 2نفسیة اجتماعیة، طةدراس: التعصب):1997(، سید معتزعبد هللا-

.جمهوریة مصر العربیة 
، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 2جالحــرب النفســیة والشــائعات، مــ):1997(، ســید معتــزعبــد هللا-

.یة مصر العربیة جمهور 
، دار غریــب للطباعــة والنشــر، 1جبحــوث فــي علــم الــنفس االجتمــاعي، مــ): 1997(،ســید معتــز عبــد هللا-

.جمهوریة مصر العربیة 
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، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر 2بحـــوث فـــي علـــم الــنفس االجتمـــاعي، مـــج): 1997(،ســـید معتـــز عبــد هللا-
.والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة 

ـــز، ســـیعبـــد هللا- ـــنفس االجتمـــاعي، مـــج ):1997(د معت ـــم ال ، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر 3بحـــوث فـــي عل
.والتوزیع ،جمهوریة مصر العربیة 

غریـب، ، جمهوریــة دار، علـم الــنفس االجتمـاعي.)2003(خلیفــة ، عبـد اللطیـف & ، سـید معتـز عبـد هللا-
.مصر العربیة 

مالالت فــي األمــراض النفسـیة والعنــف ، عــالاألمــراض المرضــیة أو الضـ):2003(جمیــل عطیـة نعـز الــدی-
.الكتب، جمهوریة مصر العربیة 

إرشــاد الصــحة النفســیة لتصــحیح مشــاعر ومعتقــدات االغتــراب عــالم الكتــب، ):2004(زهــران ،ســناء حامــد -
.جمهوریة مصر العربیة 

للنشـــر غریــب ر، ، دا3دراســـات فــي علــم الـــنفس االجتمــاعي، مجلـــد):2003(محمــد فخلیفــة ،عبــد اللطیـــ-
.والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة 

الكتب مالمهارات االجتماعیة واالتصالیة دراسات وبحوث نفسیة، عال): 2003(محمد ، طریف شوقي -
.جمهوریة مصر العربیة 

( العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع، اإلسكندریة: حسین عبد الحمید أحمد رشوان-
1993الدیث، ، المكتب الجامعي )مصر

1976العالقات العامة والمجتمع، القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة،: إبراھیم إمام-
1973المبادئ والتطبیق، القاھرة، مكتبة عین شمس،-العالقات العامة: حسن دمحم خیر الدین-
1982العالقات العامة،القاھرة، دار التألیف،:دمحم عبد هللا عبد الرحیم-
1991ریة الرأي العام، بغداد، دار الشؤون الثقافیة،نظ: حمیدة سمیسم-
.2007دمحم منیر حجاب، الشائعات وطرق مواجھتھا، ط دار الفجر -

- Gold, M. & Douvan, E (1997). A New Outline of Social Psychology. Washington:
APA Publication. ISBN: 1-55798-408-5ISBN 13: 978-1-55798-408-1.
- Augoustinos, M.; Walker, I &Donaghue, N (2006). Social Cognition, anIntegrated
Introduction. (2nd  ed.),Sage Publication.ISBN: 9780761942191.
- Postmes, T. &  Jetten, P. A. (2006). Individuality and the Group, Advances in Social
Identity. Sage Publication.ISBN:9781412903219.
- Baumeister, R., & Bushman  .(2008).Social Psychology & Human Nature ,International
Students Edition ,Thomson Higher Education , USA
- Kassin,S., Fein,S., &  Markus ,Hazel .(2008). ).Social Psychology , International Edition,
7th ED, Wadsworth Cengage learning , USA .
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سادسال: السداسي
تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

جغرافیة اقتصادیة: المـــــــــــادة

: أهداف التعلیم
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة المعرفة بأحد فـروع الجغرافیـا وهـي الجغرافیـا االقتصـادیة فیتعـرف 
.إلنسان في اإلنتاج االقتصاديعلى أهم الموارد االقتصادیة طبیعیة وحیوانیة وخدماتیة، ودور ا

) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
تعتبر هذه المادة مكملة لبعض المواد األخرى في تخصص الجغرافیـا التـي درسـها الطالـب فـي السـنتین األولـى 

.والثانیة

: محتوى المادة
ومناهجهااالقتصادیةیا مفهوم الجغراف)1
االقتصاديالمقومات الطبیعیة لإلنتاج )2
االقتصادياإلنسان ودوره في اإلنتاج )3
)بیةاالزراعة، الرعي، الصید، الموارد الغ( اإلنتاج الحیوي )4
)الحدید ، معادن أخرى( اإلنتاج المعدني )5
)الفحم، البترول، مصادر طاقویة أخرى(موارد الطاقة )6
الصناعة وأنواعها)7
النقل والتجار والخدمات)8

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

سیف سالم القایدي، المدخل إلى الجغرافیا االقتصادیة ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، مكتبة الفالح -
.2001للنشر والتوزیع، 

.م1987ة، مكتبة بغداد الوطنیة، بغداد جغرافیة النقل والتجارسعدي علي غالب،-
. 1986دمحم محمود الدیب، الجغرافیا االقتصادیة ، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، -
.1983دمحم عبد العزیز عجمیة ، الموارد االقتصادیة ، دار النھضة العربیة، بیروت، -
.1995ة،اإلسكندریة،على أحمد ھارون، أسس الجغرافیا االقتصادیة، دار المعرفة الجامعی-
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- :
.م1999اإلسكندریة 

.م1996: -
.م1995: أحمد على إسماعیل-
- :

.1997القاھرة، 
رة : -

1984/1985.
.2000دراسات في الجغرافیة البشریة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،: فتحي دمحم أبو عیانة-
.م1984:-
.م1995: دمحم السید غالب-
- :2006.
-.: :2005.
اھرة، : : و جودي.أندریھ ي-

2005.
.1998دار القلم، دبي ، : أسس علم الجغرافیا: محمود دمحم عاشور-
.2000علي أحمد ھارون، أسس الجغرافیا االقتصادیة، دار الفكر العربي، القاھرة، -
1998فرید بشیر طاھر، التخطیط االقتصادي، دار النھضة العربیة، بیروت، -
.1986ھضة العربیة، بیروت، كامل بكري، التنمیة االقتصادیة، دار الن-
1999دمحم عبد العزیز عجمیة، التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومشكالتھا، الدار الجامعیة، مصر، -
-.

1999.

- Isabelle Géneau de Lamarlière, Jean-François Staszak,Principes de géographie économique
- Paul Claval, Chroniques de Géographie Economique
- Franck Debié, Géographie économique et humaine
- Alexander, j. W. , EconomicGeography

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسال: السداسي

التعلیم األفقیة: عنوان الوحدة
لغة أجنبیة : المادة

: محتوى المادة اإلنجلیزیة
: أهداف التعلیم

) كتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب ا( 
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.تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

THE OBJECTIVE OF THE MODULE :
Practical use the English language as a toll for self-information – English should also be as a means
of expression.
OBJECTIF DU MODULE:
Développementd’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez l’étudiant.

: المعارف المسبقة المطلوبة 
) اصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مو ( 

یةتوفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیز 

: محتوى المادة اإلنجلیزیة
CONTENT :

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the
third year program.

- Contraction,abstracts and analysis of specialized texts.
- Business letters: their techniques with practical exercises.
- Reports and proceeding: their techniques with practical exercises .
- The presentation of the report – the proceeding :
- English oral and written practice .

: محتوى مادة الفرنسیة
CONTENU :

- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.

- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  dans le
programme de1erSemestre.

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques.
- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.

: طریقة التقییم
.عالمة األعمال التطبیقیة

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-**
Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge
UniversityPress.
1- Walter ، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil
Wars.Princeton: Princeton University Press
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press
2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton:
PrincetonUniversity Press
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the EvolvingStudy of
War and Peace
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4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New York:
Routledge ، 2007. 4 volumes

: محتوى مادة الفرنسیة

مراقبة مستمرة:طریقة التقییم
.عالمة األعمال التطبیقیة

)إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-**

-)
)لكل السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة ح س و ت

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة
عمل شخصي

)حدد(عمل آخر
المجموع

180 ةاألرصد
األرصدة لكل وحدة تعلیم% 
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IV- االتفاقیات / العقود

نموذج رسالة إبداء النیة أو الرغبة
)في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (
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ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

:موافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان ال:الموضوع

عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج عن اللیسانس المذكورة ).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 
ترافق ھذا  المشروع ) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة .أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا التكوین 

:من خالل
إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-
المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-
المشاركة في لجان المناقشة ،-
المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة-

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

:الوظیفة

:التاریخ

یة أو الرغبةنموذج رسالة إبداء الن
)في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم (
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)ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

:الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان:الموضوع

:المقدم من 

فقة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرا
المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

:وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خالل
إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-
المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-
.المناقشة المشاركة في لجان-
تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو -

.في إطار المشاریع المؤطرة

سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا 
و المستوى البشريإن على المستوى المادي 

.المشروعخارجیا لھذامنسقا )*...............ة(یعین السید

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ

:الختم الرسمي للمؤسسة

V-سیرة ذاتیة مختصرة
لكل شخص من الفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوین في التخصص

)جيالتأطیر الداخلي والخار(
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)المرفقحسب النموذج (

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

فارس كعوان: االسم اللقب
01/04/1977:تاریخ ومكان المیالد

05554785950: الھاتفyahoo.frfares_kaouane@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: سسة االرتباطمؤ
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
في التاریخشھادة ماجستیر -
التاریخ الحدیث والمعاصرشھادة دكتوراه علوم في -

):الخ......سةالمواد المدر(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
ثتاریخ المغرب العربي الحدی-
تاریخ الجزائر الحدیث-
تاریخ األمریكیتین-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

بشیر فاید: االسم اللقب
–سطیف –بعموشة 23/10/1972: :تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف bachir.faid@gmail.com: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
في التاریخشھادة ماجستیر -
الحدیث والمعاصرالتاریخ شھادة دكتوراه علوم في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ الجزائر الحدیث-
تاریخ الثورة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
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سفیان لوصیف: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف @yahoo.frSofianeloucif: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

شھادة لیسانس في -
شھادة ماجستیر -
ه علوم في شھادة دكتورا-

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ الجزائر الحدیث-
تاریخ الثورة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

إسعد لھاللي: االسم اللقب
بلدیة عموشة والیة سطیف 1975-01-24:تاریخ ومكان المیالد

/ 6680710666: الھاتف lahlali.issaad@gmail.com: البرید اإللكتروني والھاتف
0554210346

"أ"أستاذ محاضر :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
التاریخ  شھادة لیسانس في -
التاریخ  شھادة ماجستیر في -
التاریخ  شھادة دكتوراه علوم في في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ الجزائر المعاصر-
تاریخ الثورة الجزائریة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
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عبد المالك بكاي: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

0773735836: الھاتف yahoo.frbekaiabdelmalek@: رید اإللكتروني والھاتفالب
"ب"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)لخا...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخ  شھادة لیسانس في -
التاریخ  شھادة ماجستیر في -
التاریخ  شھادة دكتوراه علوم في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب اإلسالمي-
صدر اإلسالم-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

خمیسي بولعراس: االسم اللقب
:المیالدتاریخ ومكان

0778422063: الھاتف yahoo.frkemissi boulaaras@: البرید اإللكتروني والھاتف
"ب"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخ  شھادة لیسانس في -
التاریخ  شھادة ماجستیر في -
التاریخ  شھادة دكتوراه علوم في في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب اإلسالمي-
إفریقیا اإلسالمیة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

ي آیت سوكيمحند آكل: االسم اللقب
آمالو بجایة1958:تاریخ ومكان المیالد

0558167553: الھاتف yahoo.fraitsouki@: البرید اإللكتروني والھاتف
"ب"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.ا بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وم:( الشھادات

التاریخ  شھادة لیسانس في -
التاریخ  شھادة ماجستیر في -
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التاریخ  شھادة دكتوراه علوم في في -
):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

تاریخ الجزائر الحدیث-
تاریخ المغرب العربي الحدیث-

ص للسیرة الذاتیةنموذج ملخ

بلقاسم صحراوي: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.frb-sahraoui@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"أستاذ محاضر :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

شھادة لیسانس في -
شھادة ماجستیر -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
عبد الحفیظ بو عبد هللا: االسم اللقب

27/12/1967:تاریخ ومكان المیالد
: الھاتف yahoo.frbouabdhafid@: تروني والھاتفالبرید اإللك

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
لتاریخاشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ الجزائر المعاصر-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
دمحم كراغل: االسم اللقب

1967/11/05:تاریخ ومكان المیالد
0550217296: الھاتف gmail.commed.kera@: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
التاریخشھادة لیسانس في -
2006في التاریخ شھادة ماجستیر -
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):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
مقیاس المشرق اإلسالمي-
تاریخ الجزائر المعاصر-
تاریخ الثورة الجزائریة-
المسألة الشرقیة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
كلثوم بن اعراب: االسم اللقب

23/11/1976:تاریخ ومكان المیالد
: الھاتف yahoo.frbenarab k@: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخفي شھادة ماجستیر-

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
مشرق إسالمي-
صدر اإلسالم-
المسالة الشرقیة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

لخضر بوطبة: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.frboutebalakhdar@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في --
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(نیة الكفاءات البیداغوجیة المھ
تاریخ الجزائر الحدیث-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
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النوي معماش: االسم اللقب
1958:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.frmaameche.noui@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعداذ أست:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخ شھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
منھجیة البحث-
الثورةتاریخ-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

عبد الحق مسعي: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.frmessai@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2یفجامعة دمحم لمین دباغین ، سط: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ وحضارة المغرب القدیم-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

رحمن خلفةعبد ال: االسم اللقب
25/09/1963:تاریخ ومكان المیالد

0779020774: الھاتف hotmail.frabddrkhalfa@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المعتقدات واألدیان القدیمة-
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ما قبل التاریخ العام-
ما قبل التاریخ الشمال اإلفریقي-

یرة الذاتیةنموذج ملخص للس
دمحم شمبازي: االسم اللقب

1958:تاریخ ومكان المیالد
: الھاتف yahoo.frchambazi20042001@: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا( :الشھادات
التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

مسعود بریكة: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

0772123629: الھاتف yahoo.frmessaoudbri@: وني والھاتفالبرید اإللكتر
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخانس في شھادة لیس-
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
المشرق اإلسالمي-
المغرب اإلسالمي-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

ھشام قیشاح: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.frhichamkichah@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
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التاریخشھادة ماجستیر في -
):الخ......المواد المدرسة(ءات البیداغوجیة المھنیة الكفا
اإلسالميتاریخ المشرق -

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
جعفر عدالة: االسم اللقب

راس الواد1971/ 13/06:تاریخ ومكان المیالد
0662130481: الھاتف yahoo.fraddala.djaafar@: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
العلوم السیاسیة والعالقات الدولیةشھادة لیسانس في -
ة والعالقات الدولیةالعلوم السیاسیشھادة ماجستیر -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ العالقات الدولي العالم العربي المعاصر-
1914العالم بعد -
االستعمار وحركات التحرر-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
سامیة مقري      : االسم اللقب

1975/ 11/ 10:تاریخ ومكان المیالد
: الھاتف yahoo.frsamiamegri@: اإللكتروني والھاتفالبرید
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في-
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ صدر اإلسالم-
تاریخ المغرب اإلسالمي-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
رضا بن النیة: االسم اللقب

:تاریخ ومكان المیالد
0550600451: ف الھاتbenridha@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
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العالقات بین الشرق والغرب-
اإلسالمتاریخ صدر -

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
سمیر ناصري: االسم اللقب

:تاریخ ومكان المیالد
: الھاتف yahoo.frbeaeat@: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: االرتباطمؤسسة

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
الجغرافیاشھادة لیسانس في -
الجغرافیاشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

محفوظ خالد: اللقباالسم
:تاریخ ومكان المیالد

0772891486: الھاتف yahoo.frkhaledmahfoud@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما بعد :( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب القدیم-
ما قبل التاریخ-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

مسعودة ماضي: االسم اللقب
:دتاریخ ومكان المیال

: الھاتف yahoo.frmessaouda.m@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخھادة لیسانس في ش-
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
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تاریخ الجزائر المعاصر-
منھجیة البحث-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

كمال خلیل: االسم اللقب
1970/ 10/ 11:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف gmail.comkamalkhelil@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخجستیر في شھادة ما-

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب العربي-
تاریخ الجزائر الحدیث-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

سلوى لھاللي: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.fr@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......واد المدرسةالم(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

غزالن لخلف: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف hoitmail.frlakhlef-ghoz@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2دمحم لمین دباغین ، سطیفجامعة: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
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التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب اإلسالمي-
تاریخ صدر االسالم-

لسیرة الذاتیةنموذج ملخص ل

خالد حموم: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.frhammoum.k@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب اإلسالمي-
تاریخ المشرق االسالمي-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
ةالبشیر بوقعد: االسم اللقب

:تاریخ ومكان المیالد
0550792562: الھاتف yahoo.frbechirbougaada@: البرید اإللكتروني والھاتف

"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط

)الخ...والتخصص.الحصول علیھاالتدرج وما بعد التدرج وتاریخ:( الشھادات
التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ المغرب اإلسالمي-
تاریخ المشرق اإلسالمي-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة
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ھشام بن عبد الرحمن: االسم اللقب
:المیالدتاریخ ومكان 

: الھاتف benabderahman@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
لتاریخاشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ الثورة الجزائریة-
تاریخ المغرب العربي-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

عماد طویل: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.fr@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: مؤسسة االرتباط
)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......سةالمواد المدر(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ وحضارة المغرب القدیم-
.ما قبل التاریخ-

ةملخص للسیرة الذاتینموذج

نجوى راشي: االسم اللقب
:تاریخ ومكان المیالد

: الھاتف yahoo.fr@: البرید اإللكتروني والھاتف
"أ"مساعدأستاذ :الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین ، سطیف: ة االرتباطمؤسس

)الخ...والتخصص.التدرج وما بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
التاریخشھادة لیسانس في -
التاریخشھادة ماجستیر في -

):الخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
تاریخ وحضارة المغرب القدیم-
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.لتاریخما قبل ا-
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VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(

VIII -رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان
)یة لعرض التكوین المحولة للوزارةالتأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائ(


