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I -بطاقة تعریف اللیسانس
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:تحدید مكان التكوین-1
كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة:كلیة أو معھد

ععلم اإلجتما:قسم 

)یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل: (تأھیل  اللیسانسرقم 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(كانة المشروعم: التنظیم العام للتكوین–أ 

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

علوم  :قاعدة التعلیم المشترك للمیدان
اجتماعیة

علم السكان-علوم اجتماعیة:الفرع

التخصصات  األخرى الموجودة   
:بالشعبة المعنیة بالمطابقة 

دیموغرافیـــة-

:بالمطابقة التخصص المعني 
علم السكان
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)حقل إجباري(أھداف التكوین-ب
)سطرا على األكثر20- نھایة التكوینالمكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (

علم السكانتكوین إطارات حاملین لشھادة لسانس في
لتطبیقیة  نرید من خالل من خالل ھذا التكوین إعطاء أو إكساب الطلبة كم من المعارف واألطر النظریة و ا

التي تؤھلھم لبناء قاعدة معلومات خاصة بالظواھر السكانیة و استعمال االدوات المناسبة لتحلیلھا من أجل 
مساعدتھم على اتخاذ القرارات السیاسیة و االداریة المناسبة تمكنھم من بناء استراتیجیات تنمویة مالئمة، كما 

.د مؤسستنا الجامعیة بإطارات جدیدة في االختصاصنطمح لفتح مشاریع بحثیة في المستقبل غرضھا تزوی

)حقل إجباري()سطرا على األكثر20(المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج

.في مختلف القطاعاتمؤھلین للعمل المیدانيعلم السكانتكوین إطارات حاملین لشھادة لسانس في -*
.الدراسيهمسارسبھا خاللاكتالقدرة على توظیف المعارف التي إعطاء الطالب-*
. عملھفي إطارو اإللمام بھاسكانیة القدرة على الفھم للمعطیات الإعطاء الطالب-*
.ناسب لھاوتقدیم الحلول المسكانیة الالقدرة على تحلیل المشكالتإعطاء الطالب-*
ى العمل األكادیمي والبحث اكتساب القدرة عل.(میادین العملمختلفالقدرة على التكیف معإعطاء الطالب-*

).التكیف السریع مع بیئة عملھو مؤسسات مختلف الأو التوجھ إلى العمل ب
. القدرة على العملیات االتصالیة و التواصلإعطاء الطالب  -*
.القدرة على العمل الجماعيإعطاء الطالب-*

)حقل إجباري(لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د

ھمیة علم السكان و ارتباطھ الوثیق مع كل المیادین لما یقدمھ من مساعدة في بناء قواعد نظرا أل
و مخططات تالمعطیات السكانیة و االجتماعیة و االقتصادیة و تحلیلھا و بناء استراتیجیا

بواسطتھا تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الحلول الالزمة باإلضافة إلى طابع ھذا التخصص الذي 
ھ مختلف العلوم كل ھذا یجعل من حامل شھادة اللیسانس في علم السكان قابل للتوظیف  و تصب فی

العمل في كل المصالح ذات الصلة باإلحصائیات السكانیة و االجتماعیة و االقتصادیة و ذلك في 
الدیوان الوطني لإلحصائیات، مختلف المدیریات الوالئیة و الوزاریة، مصالح (مختلف القطاعات 

الة المدنیة، قطاع التربیة بمختلف أطواره، باإلضافة إلى امكانیة التوظیف كخبراء في العدید الح
...)االمم المتحدة  إلختمن ھیئا

)حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
. علم االجتماع-
. علم النفس-
.فلسفة-
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.األنثروبولوجیا-
األرطوفونیا-
. علوم التربیة-

)حقل إجباري( لمتابعة التكوینمؤشرات النجاعة -
....)معاییرالدیمومة، نسبة النجاح،إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الكفاءات المكتسبة( 

و یقتصر التكوین فیھ على عدد قلیل جدا من 1973علم السكان تخصص موجود في الجامعة الجزائریة منذ 
ئیات و االستشراف دلیل قاطع على تفطن الدولة إلى جامعاتنا و على المستوى الرسمي إنشاء وزارة لإلحصا

سلیمة و القیام بعملیات استشرافیة دیموغرافیة سكانیة و اجتماعیة و اقتصادیةأھمیتھ في بناء قواعد معطیات 
تنمویة عامة و قطاعیة علمیة یحدد بواسطتھا مجموعة أھداف  تتساعد الدولة في تسطیر سیاسات و استراتیجیا

كل ھذه األسباب تضمن الدیمومة للتكوین في ھذا التخصص و نسبة . لة للنھوض بالتنمیة المستدامةتتبناه الدو
.النجاح فیھ

مع ذلك الوعي بأھمیة ھذا التخصص یفتح األبواب لحاملي شھادة اللیسانس في علم السكان للتشغیل في ةبالموازا
و االقتصادیة و ذلك في مختلف كل المصالح ذات الصلة باإلحصائیات السكانیة و االجتماعیة 

الدیوان الوطني لإلحصائیات، مختلف المدیریات الوالئیة و الوزاریة، مصالح الحالة (القطاعات 
المدنیة، قطاع التربیة بمختلف أطواره، باإلضافة إلى إمكانیة التوظیف كخبراء في العدید من 

...)األمم المتحدة  إلختھیئا
.تماد على األبحاث  المیدانیة الخاصة بتقییم اإلدماج المھنيیمكن متابعة الخریجین باالع

:یسمح ھذا التكوین باكتساب كفاءات و مھرات لھا عالقة بالتخصص یمكن ذكر تكوین
.مختصین في میدان االحصاء السكاني و االجتماعي و االقتصادي-
.مختصین في میدان تخلیل البیانات السكانیة و االجتماعیة و االقتصادیة-
و مخططات تمختصین في میدان الستشراف الدیموغرافي و القطاعي و بناء استراتیجیا-

.بواسطتھا
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)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص المسخر للتكوین التأطیر الخارجي-ج

مؤسسة االسم واللقب
شھادة التخصص شھادة التدرجاالرتباط

المادة الرتبةدكتوراه-ماجستیر 
التوقیعالمدرسة

ادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                               مص
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)3سنة (الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین-د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
00 00 00 أستاذ التعلیم العالي
02 00 02 أستاذ محاضر أ
05 00 05 أستاذ محاضر ب
12 00 12 أستاذ مساعد أ
00 00 00 أستاذ مساعد ب
/ 00 / *أخرى

19 00 19 المجموع

مستخدمو الدعم والتقنیین: أخرى* 
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:في التخصص اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین-55

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

:عنوان المخبر 

)عدد الطلبة(قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجھیزالرقم
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) االتفاقیات/ العقود أنظر الملحقة( ي المؤسساتمیادین التربص و التكوین ف-ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص 

)حقل إجباري(بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر -ج

ن في مكتبة الكلیة و المكتبة المركزیة، كما توفر العدید من المراجع المتخصصة في الجناح الخاص بعلم السكا
أن لالختصاص عالقة باختصاصات أخرى كثیرة یمكن االستفادة من مصادرھا ومراجعھا كالعلوم االجتماعیة 

باإلضافة إلى وجود العدید من المكتبات التي توفر العدید . و العلوم االقتصادیة و علم األوبئة و علوم األرض
ر كمكتبة الدیوان الوطني لإلحصاء و مركز االبحاث و االعالم  التوثیق في العلوم من المراجع و المصاد
االجتماعیة و الثقافیة او المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجی) CREDISSH( االجتماعیة و االنسانیة

)CRASC  ( و مركز التوثیق االقتصادي و االجتماعي لوھران)CDES(و المكتبة الوالئیة.
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فضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة-د
الدوریات و المجالت و لمعاینة قاعة تابعة للقسم مخصصة لألعمال الشخصیة التي یقوم بھا الطلبة-

.الخ...والمذكرات و رسائل التخرج
.و قاعة المطالعةدة علة مستوى المكتبةقاعة الكتب العلمیة المتواج-
مخبر لإلعالم اآللي لتدریس و تطبیق المعارف المكتبیة في مجال اإلعالم اآللیو تكنولوجیا االتصال و برامج -

.اإلعالم اآللي المطبق في علم السكان
.مفتوحة للطلبةالتابعة للقسم و قاعة اإلنترنت-
.مفتوحة للطلبةجامعة و التابعة لمكتبة القاعة اإلنترنت-
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II -التنظیم السداسي للتعلیم التخصصيبطاقات
)6-5-4-3- 2-1: السداسیات(

)تدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع(
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)علوم اجتماعیة(علم السكان : السداسي الثالث/ یةنسنة الثابرنامج ال

وحدة التعلیم
المواد

صید
الر

مل
معا

الحجم الساعي األسبوعيال
الحجم الساعي 

للسداسي 
)أسبوعا15(

*أخرى
التقییم المستمر

أعمال دروسالعنوانالرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة 
امتحانمستمرة

سیةوحدة تعلیم أسا
00وت أس : الرمز

19: االرصدة
9: المعامل

00xxسا0045سا3045سا301سا1531التحلیل الدیموغرافي 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا1521جمع المعطیات الدیموغرافیة 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521جغرافیا السكان والخرائط000أس 

00xسا0045سا3022سا1421علم اجتماع السكان والعائلة 000أس 

وحدة تعلیم منھجیة
00وت م : الرمز

6: االرصدة
4: المعامل

00xxسا0045سا3045سا301سا1211الریاضیات في الدیموغرافیا000م 

00xxسا3045سا3045سا301سا1221االحصاء في الدیموغرافیاو تطبیقاتتقنیات000م 

00xxسا3045سا3045سا301سا211مدخل لإلعالم اآللي المطبق في الدیموغرافیا000م 

استكشافیةوحدة تعلیم 
00وت إس : الرمز

4: االرصدة
2: المعامل

00إس 
:المادة االختیاریة

النظریات والسیاسات السكانیة - 1
.األوبئةالفیزیولوجیا البشریة وعلم - 2
.  الفكر الخلدوني- 3

)فقطاختیار مادتین(

00xسا3045سا3022سا211

00إس 

00xسا3045سا3022سا211
وحدة تعلیم أفقیة

00وت أف : الرمز
1: االرصدة
1: المعامل

00xسا3045سا3022سا1111لغة أجنبیة 000أف 

00سا450سا30360سا3010سا3301613ي مجموع السداس



2016/2017: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

)علوم اجتماعیة(علم السكان : السداسي الرابع/ برنامج السنة الثانیة

وحدة التعلیم
المواد

صید
الر

مل
معا

الحجم الساعي األسبوعيال
الحجم الساعي 

للسداسي 
)أسبوعا15(

*أخرى
التقییم المستمر

أعمالدروسالعنوانالرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

مراقبة 
امتحانمستمرة

وحدة تعلیم أساسیة
00وت أس : الرمز

19: االرصدة
9: المعامل

00xxسا0045سا3045سا301سا2531التحلیل الدیموغرافي 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا2521جمع المعطیات الدیموغرافیة 000أس 

00xxسا0045سا3045سا301سا521السبرتقنیات 000أس 

00xسا3045سا3022سا2421علم اجتماع السكان والعائلة 000أس 

وحدة تعلیم منھجیة
00وت م : الرمز

6: االرصدة
4:المعامل

00سا0045سا3045سا301سا2211الریاضیات المطبقة في الدیموغرافیا000م 
xx

00xxسا3045سا3045سا301سا2221ت وتطبیقات االحصاء في الدیموغرافیاتقنیا000م 

00xxسا0045سا3045سا301سا211و أخرىSPSSمعالجة و تحلیل البیانات 000م 
استكشافیةوحدة تعلیم 

00وت إس : الرمز
4: االرصدة
2: المعامل

و الصحة التخطیط العائلي- 1: المادة االختیاریة00إس 
السكان والتنمیة المستدامة - 2اإلنجابیة 

)اختیار مادتین فقط(علم اجتماع الصحة     - 3
00سا3045سا3022سا211

x

00xسا3045سا3022سا00211إس 

وحدة تعلیم أفقیة
00وت أف : الرمز

1: االرصدة
1: المعامل

00سا3045سا3022سا2111أجنبیة لغة000أف 
x

00سا30360450سا 3010سا4301613مجموع السداسي 



2016/2017: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

)علوم اجتماعیة(علم السكان : السداسي الخامس/ ةلثبرنامج السنة الثا

وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

السداسي 
الحجم الساعي األسبوعي

األرصدةالمعامل
منوع التقیی

امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
180660920وحدات التعلیم األساسیة

)إج(1و ت أ 
0305XX\\1451.301.30ةالدیموغرافیسقاطاتاال1المادة 
0205XX\\451.301.30التحلیل الكمي للھجرة2المادة 
0205XX\\451.301.30مدخل إلى النماذج السكانیة3المادة 
*)إخ(2و ت أ 
دیموغرافیة المغرب العربي4المادة 
المشاكل الدیموغرافیةالمعاصرة5المادة

ةالدیمو اقتصادیالنماذج 6المادة 
451.301.30\\0205XX

904.301.300406وحدات التعلیم المنھجیة
)إج(1و ت م 
0202X\\451.301.30مكمل االحصاء الریاضي1المادة 
0102X\\\22.301.30االنتقالیة الدیموغرافیة2المادة

0102X\\\22.301.30علم السكان التطبیقي3المادة 
4530203االستكشافیةوحدات التعلیم 

/)إج(1و ت إ
0101X\\\22.301.30الحكم الراشد وأخالقیات المھنة1المادة 

)**إخ(2و ت إ  
اقتصاد السكان2المادة 
0102X\\\22.301.30السكان و النشاط االقتصادي3المادة 

22.301.300101وحدة التعلیم األفقیة
)إج(1و ت أ ف 

0101X\\1.30\122.30لغة أجنبیة :1المادة 
1630\\337.3013.309خامسمجموع السداسي ال

.المواد الثالثة االختیاریة لوحدات التعلیم االساسیةفقط من مادة واحدةاختیار فریق التكوینعلى -*
.االستكشافیةات التعلیمحدیاریتین لوالمادتین االختفقط من مادة واحدةعلى كل طالب اختیار -**
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)علوم اجتماعیة(علم السكان : السداسي السادس/ ةلثبرنامج السنة الثا

وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

السداسي 
الحجم الساعي األسبوعي

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

امتحانصلمتواأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
180660920وحدات التعلیم األساسیة

)إج(1و ت أ 
0305XX\\2451.301.30ةالقطاعیة الدیموغرافیسقاطاتاال1المادة 
0205XX\\451.301.30التشیخ والعالقات بین االجیال2المادة 
0205XX\\451.301.30تقویم المعطیات الناقصة3المادة

)*إخ(2و ت أ 
االحصاء االجتماعي4المادة 
دیموغرافیة الجریمة5المادة 
والسیاسات االجتماعیةاالدیموغرافی6المادة

451.301.30\\0205XX

9031.301.300406وحدات التعلیم المنھجیة
)إج(1و ت م 
0102XX\\451.301.30األعمال المیدانیةالتدریب على1المادة 
0102X\\\22.301.30منھجیة البحث2المادة 
1.300202X\\\22.30تقریر نھایة الدراسة3المادة 

22.301.300102وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
) **إخ(2و ت إ  
البیئةالسكان و 1المادة 

0102X\\\22.301.30سكان العالم العربي2ة الماد

451.301.300202وحدة التعلیم األفقیة
/)إج(1و ت أ ف 

0101X\\1.30\222.30لغة أجنبیة 1المادة 
0101X\\\22.301.30مخاطر المخدرات2المادة 

1630\\337.30129سادسمجموع السداسي ال

.المواد الثالثة االختیاریة لوحدات التعلیم االساسیةفقط من مادة واحدةاختیار فریق التكوینعلى -*
االستكشافیةات التعلیمحدالمادتین االختیاریتین لوفقط من مادة واحدةعلى كل طالب اختیار -**
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20

ع بین المحاضرات واألعمال الموجھة،  لكل السداسیات الستة یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موز(وصلة إجمالیة للتكوین-
)بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة ح س و ت

30سا1102 30سا22 30سا247 30سا292 سا540 محاضرة
30سا967 سا135 سا45 30سا337 سا450 أعمال موجھة

قیةأعمال تطبی
عمل شخصي

)حدد(عمل آخر
سا2070 30سا157 30سا292 سا630 سا990 المجموع

180 7 21 34 118 األرصدة
100 % 3,88 11,67 18,89 65,56 األرصدة لكل وحدة تعلیم% 
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III -والسادسالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الخامس
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

)كل الحقول تمأل إجباریا(
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الثالث: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

1التحلیل الدیموغرافي :المادة 
5:الرصید
3:المعامل

أھداف التعلیم
و تمكینھ من الدیموغرافیةلظواھریاني لالبتمثیلیھدف التكوین في ھذه المادة إعطاء الطالب المبادئ العامة لل

.السكانیةظواھرالاتvمؤشكل حساب
المعارف المسبقة المطلوبة

.وغیرھا ... واإلحصائیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیة
: محتوى المادة

ل الفوجالمبادئ األساسیة للتحلی.1
المفاھیم األساسیة1.1
المبادئ األساسیة في غیاب االضطرابات1.2

المبادئ األساسیة في وجوداالضطرابات1.3
المبادئ األساسیة لتحلیل الفترة. 2

االستعمال المزدوج للتحلیل2.1
ومشكلة المؤشرات العامة) standardisation(طریقة التوحید القیاسي 2.2
) translation(لتحویل طریقة ا2.3
ةالتركیبة السكانیة  والحركة الدیموغرافی2.4

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
-CASELLI G., VALLIN J., WUNSCH G. (2001) Démographie : analyse et synthèse – I. La dynamique des
populations, INED – PUF, 574 p.
- CASELLI G., VALLIN J., WUNSCH G. (2002) Démographie : analyse et synthèse – II. Les déterminants de la
fécondité, INED – PUF, 458 p.
- HENRY L. (1984) Démographie - Analyse et Modèles, INED, 2e éd., 341 p.
- PRESSAT R. (1995) Éléments de démographie mathématique, Paris, AIDELF, 278 p.
- VANDESCHRIK, K., 1996, « Analyse démographique », ed. ACADEMIA, Belgique, 183 p.
- DITTGEN, A ., et FESTY, M., 1996, « Travaux pratiques d’analyse démographique », ed. MASSON, France,
223 p.
- KOUAOUCI, A., 1992, « Eléments d’analyse démographique », ed. OPU, Algérie, 123 p.

الثالث: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

1جمع المعطیات الدیموغرافیة :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
سا في التعداد السكاني و سجالت الخالة المدنیة و ،ھو تزوید الطالب بأھم مصادر جمع البیانات السكانیة و المتمثلة أساالھدف من تدریس ھذه المادة

.التحقیقات و تمكینھ من طرق استخدام ھذه البیانات في البحوث السكانیة
المعارف المسبقة المطلوبة

و الزواج جرة الوفیات والخصوبة والھالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیة
.واألسرة

:محتوى المادة
تاریخ نشأة المعطیات الدیموغرافیة  : 1الفصل 

تاریخ-1
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التعداد واإلحصاء1.1
سجالت الرعیة واألحوال المدنیة2.1

بعض المشاكل العامة لجمع المعطیات الدیموغرافیة  -2
مفاھیم و تعاریف: 2الفصل 

مفاھیم و تعاریف  الخصائص الجماعیة-1
مفاھیم و تعاریف الخصائص الفردیة-2
مفاھیم و تعاریف مجموع السكان والبیئة المعیشیة-3
مفاھیم و تعاریف األحداث الدیموغرافیة-4

الحالة المدنیة: 3الفصل 
التعاریف والوظائف والخصائص الرئیسیة لنظام لحالة المدنیة-1
المشاكل الخاصة بالتسجیل-2
ة  للحالة المدنیةالنشرات اإلحصائی-3
الحالة المدنیة في العالم-4

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Tabutin Dominique. La Collecte des données en démographie, Ordina éditions, Belgique, 1984.
- NATIONS UNIES, 1958. – Manuel des méthodes de recensement de la population. Volume I. Aspects généraux

d’un recensement de la population. – New York, Nations unies, Bureau statistique, VI + 180 p. (Études
méthodologiques, Série F, n˚ 5, rev. 1).

- NATIONS UNIES, 1970. – Manuel des méthodes de recensement de la population et de l’habitation. – New
York, Nations unies, XI + 166 p. (Études méthodologiques, Série F, n˚ 16).

- NATIONS UNIES, 1980. – Principes et recommandations concernant les recensements de la population et de
l’habitation. – New York, Nations unies, 130 p. (Document ST/ESA/STAT/SER.M/67).

- NATIONS UNIES, 1985. – Manuel de statistiques de l’état civil, vol. II : Étude des pratiques nationales. – New
York, Nations unies, 115 p. (Études Méthodologiques, Série F, n˚ 35).

- NATIONS UNIES, 1990. – Principes et recommandations complémentaires concernant les recensements de la
population et de l’habitation. – New York, Nations unies, 195 p. (Document ST/ESA/STAT/SER.M/67/Add/1).
04_PI-121_VolVIII.fm Page 62 Jeudi, 8. juin 2006 8:34 08 VOLUME VIII –OBSERVATION, MÉTHODES
AUXILIAIRES, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE — 63 —

- NATIONS UNIES, 1991. – Tendances et thèmes nouveaux des recensements de la population et de l’habitation.
– New York, Nations unies, 41 p. (Études méthodologiques, Série F, n˚ 52, Document
ST/ESA/STAT/SER.F/52).

- NATIONS UNIES, 1992a. – Les enquêtes de suivi pour la mesure de la fécondité, de la mortalité et de la
migration. – New York, Nations unies, 167p. (Études Méthodologiques, Série F, n˚ 41, Document
ST/ESA/STAT/SER.F/41).

- NATIONS UNIES, 1992b. – Manuel des méthodes de recensement de la population et de l’habitat. – New York,
Nations unies, 2 volumes, 164 p. et 182 p. (Document ST/ESA/STAT/SER.F/54).

الثالث: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

ئط  جغرافیا السكان و الخرا:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
إكساب -تعریف الطلبة بمصادر البیانات الدیموغرافیة، وخصائصھا ومدلوالتھا-لتعریف بمفھوم وأھداف ومواضیع الجغرافیة السكانیة، وأھمیتھاا

.كانیة، والسیاسات السكانیة العالمیةاإلطالع على أھم المشكالت الس-الطلبة الخبرة في حساب مختلف المعامالت والمقاییس السكانیة
المعارف المسبقة المطلوبة

.المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیة والجغرافیة على مستوى الخرائط
:محتوى المادة
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مقدمة
المنشأ و االنتشار: السالالت البشریة: الفصل األول

لإلنسانالوطن األول -1
أنواع السالالت البشریة-2
أسباب التصنیف إلى أجناس-3
أماكن تواجد السالالت البشریة في العالم-4
انتشار  سكان العالم حسب المنطقة الجغرافیة  -5
سكان العالم بین الواقع واألفاق-6

العوامل المؤثرة في توزیع السكان: الفصل الثاني
العوامل الطبیعیة-1
الجتماعیة العوامل ا-2
العوامل االقتصادیة-3

مدخل للمؤشرات المرتبطة بالسكان: الفصل الثالث
الخصوبة-1
معدالت الوفیات -2
معدل النمو السكاني-3
التركیبة  السكانیة-4
مقاییس كثافة السكان وتوزیعھم-5
الھجرة الداخلیة-6

جغرافیة  الجزائر البشریة: الفصل الرابع
تاریخ الجزائر-1
جغرافیة الجزائر-2
التقسیمات اإلداریة-3
اقتصاد البالد-4
المواصالت في الجزائر–5
دیموغرافیة الجزائر–6

الخاتمة
: طریقة التقییم

مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 
:المراجع

، جغرافیة السكان، بیروت، دار النھضة العربیة2000أبو عیانة، فتحي دمحم، -
.، أسس علم السكان وتطبیقاتھ الجغرافیة، الطبعة الثامنة، القاھرة، دار الثقافة والنشر والتوزیع1997إسماعیل، أحمد علي،-

-Pierre George (1950).  Géographie de la population et démographie. Population    n° 2 (Vol 5). pp. 291-300
-Jean-Marc Zanninetti (2011). Géographie des peuplements et des populations. PUF. 272 p.
-http://www.parisbalades.com/Geopop/geopopulation.htm  Géographie de la population

الثالث: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

1علم اجتماع السكان والعائلة :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
ھمفي ھذا المجالتقویة معارفمعارف الطالب اتجاه القضایا االجتماعیة التي لھا صلة بالسكان ومن ذلك تھدف ھذه المادة إلى تقویة 

.السكان بالمجتمع الذي یھدف إلى تقویة و تعمیق عالقة 
المعارف المسبقة المطلوبة

وغیرھا... لدیمغرافیةواإلحصائیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات ا
:محتوى المادة

أدوات ومفاھیم أساسیة في دراسة السكان: الجزء األول
المفاھیم األساسیة في علم السكان.1
النظریة الكالسیكیة لالنتقالیة الدیمغرافیة ونظرة عامة موجزة عن العالم.2
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الطرق الرئیسیة لجمع المعلومات حول السكان.3
نات الرئیسیة للحقائق السكانالمكو: الجزء الثاني

انتقالیة الوفیات وعواملھا الرئیسیة.1
شیخوخة السكان والقضایا الصحیة الرئیسیة الحالیة.2
انتقالیة الخصوبة في العالم، وعواملھا الرئیسیة.3
.الجندر و دینامیكیات األسرةتنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة؛ قضایا.4
خالصھا لدراسة السكان؟الدروس  الممكن است: السكان والتنمیة.5
مختلف أشكال تنقل السكان.6
اآلثار الدیمغرافیة واالجتماعیة لتنقل السكان.7

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
.1992علم اجتماع السكان وتنمیة الموارد البشریة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، . ـ حسن دمحم حسن دمحم1

2 1995علم اجتماع السكان ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر،: ي ـ علي عبد الرازق جلب
.1998الوحیشي أحمد بیري، األسرة و الزواج، مقدمة في علم االجتماع العائلي، الجامعة المفتوحة طرابلس، -3

.2009إحسان دمحم الحسن، علم اجتماع العائلة، الطبعة الثانیة، -4
.2008الجزائریة، دار الملكیة، الطبعة األولى، دمحم بومخلوف و آخرون، واقع األسرة -5
.1998إحسان دمحم الحسن، العائلة و القرابة و الزواج، دار الطلیعة، -6
.1985مصطفى الخشاب، دراسات في االجتماع العائلي،دار النھضة العربیة، بیروت،-7
.1994معن خلیل عمر، علم اجتماع األسرة، دار الشروق،-8

9-Thierry Bloss, les liens de famille : sociologie des rapports entre générations, édition broché, 1997.
10- GUERRID, D., 2010, « La société algérienne à l’épreuve de la modernité », ed. EL KASBA, Algérie, 250 p.
11- HUBERT, G., 1990, « Sociologie de la population », Polycopié de cours, Université Catholique de LOUVAIN-
LA-NEUVE, 113 p.
12- OUALI, A. 2010, « Evolution de la structure familiale », in Revue de la CENEAP, N° 44, Algérie, pp 1-311.
13- Victor Piché et Hubert Gérard (1195). La sociologie des populations. LES PRESSES DE L’UNIVERSITE DE
MONTREAL AUPELF/UREF. 518 p.

الثالث: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

1الریاضیات المطبقة في الدیموغرافیا :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
ة، كالتحلیل الدیموغرافي، االسقاطات غرافیونیات الدیمواستخداماتھا في مجال التقریاضیة تھدف ھذه المادة إلى التركیز على جملة من التقنیات ال

.الدیموغرافیة، النماذج الدیموغرافیة و التحلیل الكمي للھجرة
المعارف المسبقة المطلوبة

.المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من معرفتھ األولیة بالقواعد الحسابیة لتسھیل العمل المیداني مستقبالً 
:محتوى المادة

جموعات و الدوال   الم1
تعریفات -.11

خصائص المجموعات-1.2
عملیات المجموعات-1.3

تمارین-.41
المعادالت و الالمعادالت 2
معادالت-.12
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المعادالت من الدرجة األولى-2.1.2
المعادالت من الدرجة الثانیة-2.1.3
)أو متعدد الحدود(معادلة جبریة -2.1.4

الالمعادالت -22.
عدم المساواة الدرجة األولى  -2.2.1
3عدم المساواة الدرجة الثانیة-2.2.2

المتتالیة العددیة3
تعریف-3.1
المتتالیة الحسابیة  -3.2
المتتالیة الھندسیة -3.3
متتالیة متصاعدة متتالیة متناقصة -3.4

دراسة عامة: الدوال العددیة4
مجال التعریف  -4.1
الحدود -4.2
المشتقات  -4.3
التغیرات-4.4
المنحنى -4.5

الدوال األسیة واللوغاریتمات5
الدوال اللوغاریتمات-5.1
الدوال األسیة-5.2

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- DUSCHENE J.(1996). Mathématiques pour démographes. ed. Academia, Belgique, 155 p.
- Pierre V. Tournier (2011).Mathématiques appliquées à la démographie, cours et exercices. Université Paris I

Panthéon Sorbonne Centre d’histoire sociale du XXe siècle, UMR CNRS 8058 9, rue Malher 75181 PARIS
Cedex 04.

الثالث: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

1اإلحصاء في الدیموغرافیا اتتقنیات و تطبیق:المادة 
2:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
وقد صممت ھذه المادة لمناقشة ھذه . غرافيوفي مجال البحث الدیمتھدف ھذه المادة إلى التركیز على جملة من التقنیات اإلحصائیة واستخداماتھا

وفي سیاق مفردات ھذه المادة حاولنا االبتعاد قدر اإلمكان عن كل العملیات .الشامل لمناھج البحثالتقنیات وبیان كیفیة الربط بین اإلحصاء والحقل 
.الجبریة والریاضیة المعقدة حتى نمكن طالب ھذا التخصص أن یفھموا ھذه التقنیات واستخداماتھا في دراساتھم وأبحاثھم بشكل مبسط ومفھوم

المعارف المسبقة المطلوبة
.متمكناً من الجانب اإلحصائي والخطوات الرقمیة المیدانیة في انجاز البحوثأن یكون الطالب 
:محتوى المادة

المجموعات-1
أنواع المجموعات 1.1
العملیات على المجموعات2.1

التحلیل التوافقي -2
طریقة السحب 1.2
نوع السحب 2.2
التراتیب3.2
التوفیقات4.2
التبادیل5.2
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االحتمال-3
تعریف االحتمال1.3
تعریف الحدث 2.3
التجربة العشوائیة3.3
االحتماالت الشرطیة4.3
نظریة بایز5.3

المتغیرات العشوائیة-4
المتغیر العشوائي المتقطع1.4
توقع المتغیر العشوائي المتقطع2.4
تباین المتغیر العشوائي المتقطع3.4

التوزیعات االحتمالیة-5
زیع االحتماليدالة قانون التو1.5
التمثیل البیاني لدالة قانون التوزیع االحتمالي2.5
التوقع الریاضي و التباین3.5

التوزیعات االحتمالیة المتقطعة-6
توزیع ذو الحدین1.6
توزیع بواسن2.6
التوزیع الھندسي3.6
التوزیع فوق الھندسي4.6

التوزیعات االحتمالیة المستمرة -7
یعيالتوزیع الطب1.7
tتوزیع2.7
²توزیع كا3.7
توزیع فیشر4.7

التقدیر و المعاینة -8
توزیع المعاینة1.8
اختبار حسن المطابقة2.8

فترات الثقة-9
: طریقة التقییم

مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 
:المراجع

.1999جزائر، اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال. جالطو جیاللي-
.1994مدخل إلى اإلحصاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . حلیمي عبدالقادر-2
.1998التحلیل اإلحصائي للبحوث في الخدمة االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، . خاطر أحمد مصطفى وآخرون-3
.1999، 1ار صفاء للنشر  والتوزیع، عمان، طأساسیات علم اإلحصاء الوصفي، د. عوض منصور وآخرون-4
.1991اإلحصاء و القیاس في البحث االجتماعي، . غریب دمحم سید أحمد-5
.2000، 1عوض منصور، ھبري عزام، مبادئ اإلحصاء، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الطبعة-6
.2002جتماعیة، االسكندریة، تطبیقات علم اإلحصاء في العلوم اال. مھدلي دمحم محمود-7
.1993محاضرات في اإلحصاء التطبیقي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . كالس دمحم-8

9- Albarello luc , Bourgeois Etienne . Statistique descriptive  , De boeck, Bruxelles, 2003.
10-BAillargeon G . INTRODUCTION A LA STATISTIQUE, ed gaetan, Québec, 1983.
11- Frontier S . Méthode statistique , Paris , ed masson,1981.
12- Grais B . Méthode statistique, ed dunod, paris , 1977.
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الثالث: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

مدخل لإلعالم اآللي المطبق في الدیموغرافیا:المادة 
2:الرصید
1:لالمعام

أھداف التعلیم
.صغیرةبرامجالبیانات؛إنشاءقواعدإلدارةالوصوللتمكین الطالب AccessوExcelمثلبیاناتجدولالتدریب على استعمال

المعارف المسبقة المطلوبة
.لي و كیفیة استعمالھالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة والبسیطة لجھاز اإلعالم اآل

:محتوى المادة
Excelالشروع في العمل مع برمجیات .1
المصطلحات والتعاریف.2
قراءة و تفسیر الجداول.3
الرسومات و االشكال البیانیة.4
Excelتحسبن التمكن في برمجیات .5
) الوسیط، المتوسط، المنوال(خصائص النزعة المركزیة .6
التغییرات المطلقة والنسبیة.7
قنیات االحصائیة باالعتماد على مصادر بیانات مختلفةتطبیق الت.8

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- SchoumakerB, (2003), Initiation à la micro-informatique, aux technologies de l'information et au traitement des
données DEMO 3419. Partie I : Introduction à EXCEL, université Catholique de Louvain-La-Neuve, Belgique.

الثالث: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

النظریات و السیاسات السكانیة:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
منذ القدیم إلى یومنا مع ابراز أوجھ االختالف و التشابھ  كانیةلنظریات و السیاسات الستھدف ھذه المادة إلى إعطاء الطالب أھم المعارف الخاصة با

.بینھم
المعارف المسبقة المطلوبة

.و مكوناتھا األساسیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالحركة الدیمغرافیة
:محتوى المادة

النظریات السكانیة في القدیم-1
التعریف بالنظریات السكانیة-أ

الفكر السكاني القدیم- ب
آراء القدماء في السكان- ج
النظریات السكانیة الحدیثة-2
نبذة عن المحیط االجتماعي و االقتصادي وكذا السیاسي الذي ظھرت فیھ-أ

النظریات الطبیعیة والبیولوجیة- ب
النظریات االجتماعیة واالقتصادیة- ج
سكانیة السیاسات ال-3
تعریف السیاسة السكانیة-أ

تاریخ ظھور السیاسات السكانیة- ب
السیاسة السكانیة في الدول المتقدمة- ج
السیاسة السكانیة في الدول النامیة-د
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: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
.المراجع باللغة العربیة-
.1980اد، دار التقدم ، موسكو، آنا نیف و آخرون ، أسس نظریة السكان ، تد بسام مقد-1
.1980علم السكان و قضایا التنمیة والتخطیط لھا   دار النشر، دمشق ،–األخر س صفوح -2
.1967قتصادي تر أحمد إبراھیم عیسى ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر القاھرة ، السدنیھ كونتر ، النظریات السكانیة و تفسیرھا ا-3

. غة الفرنسیةالمراجع بالل-
1- Ohlin Goran – la théorie économique en face de la croissance de la population, in aspects économiques de la
croissance démographique, ed CNRS, paris, 1976.
2- Sauvy Alfred – Malthus et les deux Marx, ed Canthier, paris, 1963.
3- Sauvy Alfred – Théorie générale de la population, PUF paris, Tome 1 et 2, 1963.

الثالث: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

الفیزیولوجیا البشریة و علم األوبئة:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
المشاكل الصحیة لھذا فھي مجتمع سكاني ، وتطبیق ھذه الدراسة في مكافحةفي أسبابھاومحدداتھا و اإلمراضعلم یختص بدراسة توزیع علم األوبئة

الخ، و ال یمكن المرور علیھ مباشرة دون التطرق إلى الفیزیولوجیا البشریة ...ضروریة لطالب السنة الثانیة  ألنھم یھتمون بدراسة صحة المرأة الطفل
.ب مؤشراتھمن أجل فھم جید لعلم األوبئة و الطرق المستعملة في حسا

المعارف المسبقة المطلوبة
.المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة في فیزیولوجیا االنسان وعلم االوبئة

:محتوى المادة
التعاریف والمفاھیم األساسیة1-
تعریف الفیزیولوجیا البشریة-1.1
تشریح جسم اإلنسان-1.2
ز التناسلي عند المرأة الجھا-1.3
الجھاز التناسلي عند الرجل-1.4

.تعریف الوبائیات وأھدافھا-2
.التعاریف والمفاھیم األساسیة في علم الوبائیات-2.1
التطور التاریخي لمفھوم الوبائیات-2.2
الظروف المرتبطة بحدوث األوبئة-2.3
مؤشرات الطوارئ في حالة األوبئة-2.5
لوباءتوقف ا-2.6

أنماط الدراسات الوبائیة-3
الدراسات الوصفیة-3.1
الدراسات التحلیلیة-3.2
الدراسات التجریبیة-3.3

.المتغیرات الدیموغرافیة المرتبطة بدراسة الوبائیات-4
العمر -4.1
الجنس-4.2

.المتغیرات االجتماعیة المرتبطة بدراسة الوبائیات-5
.ین الجنسیناالختالفات سلوكیة ب-5.1
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المجموعة األثنیة-5.2
الوضع العائلي-5.3
المھنة-5.4
الطبقة االجتماعیة االقتصادیة-5.5

.متغیرات المكانالمرتبطة بدراسة الوبائیات-6
األمراض المحصورة جغرافیاً -6.1
األمراض العالمیة االنتشار -6.2
التوزیع ضمن البلد الواحد-6.3
)الحواضر واألریاف( ن التوزیع بین المد6.4
التوزیع المحلي-6.5

متغیرات الزمان-7
)المنحنیات الوبائیة( تغیرات على المدى القصیر -7.1
وباء نقطي المصدر-7.2
وباء مستمر المصدر-7.3
وباء المرض الساري أو المعدي-7.4

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع

المراجع باللغة العربیة
.1963، الشركة القومیة للنشر و التوزیع، تونس، تنظیم النسل. هللا عبد المجیدرزق -
،2003، دار الباز وردي العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة األولى ، علم اجتماع الصحة. مزاھرةأیمن و أخرون-
.1991، تونس، التنظیم العائلي في تونسالسكان و . الدیوان القومي لألسرة و العمران البشري، وزارة الصحة العمومیة-

.، نیویورك، السنة غیر مذكورةالتمكین للمرأة و صحتھا اإلنجابیة.  صندوق األمم المتحدة للسكان-

.1999، نیویورك، الرجال و الصحة اإلنجابیة. الھیئة الدولیة لصحة األسرة-
، الدیوان الوطني لإلحصائیات، جامعة الدول العربیة، التقریر 1992األم  و الطفلالمسح الجزائري حول صحة .  ونرخأوزارة الصحة و السكان، و-

.1994، القاھرة، الرئیسي، الجزائر

المراجع باللغة األجنبیة
- IMT(2010), Epidémiologie et statistique de base (Epistat1), département de santé publique, Anvers,Belgique.
- Goldberg M, (1994), L’épidémiologie sans peine, OPU, Alger, Algérie.
- Dourlin. (A), Rollier (M). Planning familial dans le monde, petite bibliothèque Dayot, Paris, 1969.
- Jarray Sarra et autres.  Allaitement maternel, manuel à  l’usage du personnel de santé.  Tunisie, 1995.
- Khiati Mustapha. Quelle santé pour les algériens ?, Maghreb relation, Alger, 1990.
- Mattellard Armand. Géopolitique du contrôle des naissances, PUF, Paris, 1965.
-Institut National de la Santé Publique.  Enquête sur les résistances à l’utilisation du dispositif intra-utérin auprès
des contraceptantes et des prestataires, Ministère de la Santé et de la Population, Alger 2000.
-Ministère de la Santé.  Enquête sur la mortalité et la morbidité infantiles en Algérie 1985 – 1989, Alger, 1992.
-Ministère de la santé et de la population. 30 ans de planification familiale en Algérie, Alger, SD.
- Ministère de la santé et de la population. L’activité de la santé reproductive-planification familiale à travers les
régions sanitaires, Alger, Décembre 1997.
-Ministère de la santé et de la population. Santé de la reproduction cours Africain sur la maternité sans risque, INSP,
Alger, du 16-20 Mai 1999.
-Ministère de la santé et de la population. Enquête sur les résistances à l’utilisation du dispositif intra-utérin, auprès
des contraceptantes et des prestataires, Alger, Avril 2000.
-Ministère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière. Enquête Algérienne sur la santé de la famille
2002, Rapport principal, Alger, juillet 2004.

الثالث: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم



2016/20173131: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

الفكر الخلدوني:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
،   االجتماع السیاسي، علم االجتماع، العمران البشري،العمران البشريتھدف ھذه المادة إلى إعطاء الطلب أھم أفكار ابن خلدون من خالل ما كتبھ حول 

.تفسیر الواقع العربيونشأة المجتمع وتطوره
المعارف المسبقة المطلوبة

.فكر الخلدونيللمبادئ األساسیة  للالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة 
:محتوى المادة

التعریف بابن خلدون وكتابھ المقدمة -1
التعریف بالعالمة ابن خلدون،-1.1

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاشرھم من ذوي السلطان األكبر، المعروف بمقدمة ابن خلدون، التعریف بكتاب -
ولھأبوابھ وفص

التعریف بعصر ابن خلدون-1.3
منھج ابن خلدون في كتابة العمران البشري-2

)تصحیح أخطاء المؤرخین(ابن خلدون واضع علم التاریخ -2.1
)ابن خلدون واضع علم االجتماع( من التاریخ إلى علم االجتماع-2.2

نظریة ابن خلدون في العمران البشري-3
مجاالت البحث في الفكر الخلدوني-3.1
نظریة ابن خلدون في االجتماع السیاسي  -3.2

نظریة العصبیة  . أ
مراحل تأسیس النظام السیاسي . ب

المجتمع وتطوره  نظریة ابن خلدون في نشأة-3.3
)  اإلنسان مدني بطبعھ( ضرورة االجتماع اإلنساني. أ

) من البداوة إلى الحضارة( مراحل تطور المجتمعات اإلنسانیة . ب
ابن خلدون في المیزان-4

تفسیر الواقع العربي في ضوء فكر ابن خلدون-4.1
ابن خلدون والعرب-4.2
فكر الخلدونيآراء بعض المفكرین المعاصرین في ال-4.3

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
.الكوستإیف:خلدونابنالعالمة-
.البیكاجورج:خلدونابنعندوالدینالسیاسة-
.حسینطھ:ونقدتحلیل- االجتماعیةخلدونابنفلسفھ-
.ربیعمحموددمحم:مقارنةدراسةخلدونالبناإلسالمیةالنظریة-
.الشكعةمصطفى:ونظریاتھخلدونابنفكرفياإلسالمیةاألسس-
.خلیلالدینعماد:خلدونابن-
)تصحیح أخطاء المؤرخین(ابن خلدون واضع علم التاریخ -

الثالث: السداسي
أفقیة:وحدة التعلیم

1لغة أجنبیة :دة الما
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة

المقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من التقاریر : الوثائق  االتیة  و یعتمد على.  المفردات الخاصة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوص
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ان، البرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك
... والشیخوخة والنساء،  و العمل إلخ

لوبةالمعارف المسبقة المط
.جنبیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة باللغة األ

:محتوى المادة
وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة

المقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من التقاریر : و یعتمد على الوثائق  االتیة  .  الخاصة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوصالمفردات
، انالبرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك

... والشیخوخة والنساء،  و العمل إلخ
: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة

:المراجع
الرابع: السداسي

أساسیة:وحدة التعلیم
2التحلیل الدیموغرافي :المادة 
5:الرصید
3:المعامل

أھداف التعلیم
و تمكینھ من الدیموغرافیةرلظواھالبیاني لتمثیلیھدف التكوین في ھذه المادة إعطاء الطالب المبادئ العامة لل

السكانیةظواھرالمؤشراتكل حساب
المعارف المسبقة المطلوبة

.وغیرھا... واإلحصائیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیة
:محتوى المادة

تحلیل الوفیات. 1
وفیات الرضع1.1
اسات الزمنیة للوفیاتالقی2.1

تحلیل الحالة الزواجیة. 2
تحلیل لحالة الزواجیة على أساس إحصاءات تغیر السكان1.2
تحلیل لحالة الزواجیة على أساس التعداد نوع البیانات2.2

تحلیل الموالید. 3
القیاسات الخام للموالید1.3
الخصوبة  حسب العمر2.3
الخصوبة  حسب المدة الزواجیة3.3
الخصوبة حسب المدى الفاصل بین الوالدات4.3
قیاسات الخصوبة الطبیعیة وفعالیة وسائل منع الحمل5.3

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
-CASELLI G., VALLIN J., WUNSCH G. (2001) Démographie : analyse et synthèse – I. La dynamique des
populations, INED – PUF, 574 p.
- CASELLI G., VALLIN J., WUNSCH G. (2002) Démographie : analyse et synthèse – II. Les déterminants de la
fécondité, INED – PUF, 458 p.
- HENRY L. (1984) Démographie - Analyse et Modèles, INED, 2e éd., 341 p.
- PRESSAT R. (1995) Éléments de démographie mathématique, Paris, AIDELF, 278 p.
- VANDESCHRIK, K., 1996, « Analyse démographique », ed. ACADEMIA, Belgique, 183 p.
- DITTGEN, A ., et FESTY, M., 1996, « Travaux pratiques d’analyse démographique », ed. MASSON, France,
223 p.
- KOUAOUCI, A., 1992, « Eléments d’analyse démographique », ed. OPU, Algérie, 123 p.
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الرابع: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

2جمع المعطیات الدیموغرافیة :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
ات السكانیة و المتمثلة أساسا في التعداد السكاني و سجالت الخالة المدنیة و ،ھو تزوید الطالب بأھم مصادر جمع البیانالھدف من تدریس ھذه المادة

.التحقیقات و تمكینھ من طرق استخدام ھذه البیانات في البحوث السكانیة
المعارف المسبقة المطلوبة

و الزواج الوفیات والخصوبة والھجرة افیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغر
.واألسرة

:محتوى المادة
التعداد: 4الفصل 

التعاریف والخصائص الرئیسیة لتعداد السكان-1
فائدة التعدادات و وظائفھا-2
أنواع المعطیات المجمعة-3
التنظیم العام للتعداد-4
طرق العد وأنواع االستبیانات-5

المسح: 5الفصل 
وتعریفات و تاریخ المسوح الدیموغرافیةخصائص-1
مزایا وعیوب المسوح-2
أھم  أنواع المسوح لقیاس حركة السكان-3
)طویلة الفترة المرجعیة(المسوح بأثر رجعي -4
) قصیرة الفترة المرجعیة(المسوح بأثر رجعي -5
الجمع المزدوج-6

المصادر الثانویة: 6الفصل 
سجالت الرعیة-1
سات المونوغرافیا الدرا-2
التصویر الجوي-3
الملفات اإلداریة لألشخاص أو األسر-4

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Tabutin Dominique. La Collecte des données en démographie, Ordina éditions, Belgique, 1984.
- NATIONS UNIES, 1958. – Manuel des méthodes de recensement de la population. Volume I. Aspects généraux

d’un recensement de la population. – New York, Nations unies, Bureau statistique, VI + 180 p. (Études
méthodologiques, Série F, n˚ 5, rev. 1).

- NATIONS UNIES, 1970. – Manuel des méthodes de recensement de la population et de l’habitation. – New
York, Nations unies, XI + 166 p. (Études méthodologiques, Série F, n˚ 16).

- NATIONS UNIES, 1980. – Principes et recommandations concernant les recensements de la population et de
l’habitation. – New York, Nations unies, 130 p. (Document ST/ESA/STAT/SER.M/67).

- NATIONS UNIES, 1985. – Manuel de statistiques de l’état civil, vol. II : Étude des pratiques nationales. – New
York, Nations unies, 115 p. (Études Méthodologiques, Série F, n˚ 35).

- NATIONS UNIES, 1990. – Principes et recommandations complémentaires concernant les recensements de la
population et de l’habitation. – New York, Nations unies, 195 p. (Document ST/ESA/STAT/SER.M/67/Add/1).
04_PI-121_VolVIII.fm Page 62 Jeudi, 8. juin 2006 8:34 08 VOLUME VIII –OBSERVATION, MÉTHODES
AUXILIAIRES, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE — 63 —

- NATIONS UNIES, 1991. – Tendances et thèmes nouveaux des recensements de la population et de l’habitation.
– New York, Nations unies, 41 p. (Études méthodologiques, Série F, n˚ 52, Document
ST/ESA/STAT/SER.F/52).
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- NATIONS UNIES, 1992a. – Les enquêtes de suivi pour la mesure de la fécondité, de la mortalité et de la
migration. – New York, Nations unies, 167p. (Études Méthodologiques, Série F, n˚ 41, Document
ST/ESA/STAT/SER.F/41).

- NATIONS UNIES, 1992b. – Manuel des méthodes de recensement de la population et de l’habitat. – New York,
Nations unies, 2 volumes, 164 p. et 182 p. (Document ST/ESA/STAT/SER.F/54).

الرابع: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

تقنیات السبر:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
تساعده في اختیار عینة عشوائیة ممثلة تمثیال جیدا للمجتمع األصلي و استعمال النوع تھدف ھذه المادة من تمكین الطالب من استیعاب أھم التقنیات التي 

تتوفر شروط سحب الذي یتماشى مع كل حالة من الحاالت باإلضافة إلى ذلك تساعد الطالب في كیفیة استبدال العینة العشوائیة بالعینة التجریبیة عندما ال 
.عینة احتمالیة

بةالمعارف المسبقة المطلو
.النظریات االحتمالیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالطرق اإلحصائیة و

:محتوى المادة
مقدمة
)مبررات استعمالھا طرق  وأسالیب استغالل المعطیات(العینة العشوائیة البسیطة .1
حساب حجم العینة.2
)امفھومھا و تكوینھ(قاعدة السبر .3
)مبررات استعمالھا طرق وأسالیب استغالل المعطیات(العینة العشوائیة الطبقیة .4
)مبررات استعمالھا طرق وأسالیب استغالل المعطیات(السبر المتعدد المراحل .5
)مبررات استعمالھا طرق وأسالیب استغالل المعطیات(السحب ذو االحتماالت الغیر متكافئة .6
)استعمالھا طرق  وأسالیب استغالل المعطیاتمبررات ) (Quotas(طریقة الحصص.7
)التقسیم الطبقي البعدي، اإلسناد إلى(طرق تقویم و معالجة االمتناع عن االجابة .8

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Clairin R et Brion P (1997). Manuel de sondages. Applications aux pays en développement,Paris, Centre

français sur la population et le développement, 108 p. (2e édition).
- Kalton G,(1988), Introduction to Survey Sampling,Series/Number 07-035,University of Michigan,USA.
- Arijit C, (2005), Survey sampling: theory and methods, ArijitChaudhuri, Horst Stenger.2nd ed
- Brossier G et Dussaix AM (1999). Enquêtes et Sondages. Dunod
- Ardilly Pascal (1994). Les techniques de sondage.
- Arkin Herbert (1963). Handbook of sampling for auditing and accounting.
- Gouriéroux C. (1981). La théorie des sondages, Economica.
- Rea Louis (1992). Designing and conducting survey research : a comprehensive guide.
- Tillé Y (2001). Théorie des sondages. Dunod
- Beaud J. P. (1997). L’échantillonnage, in : Gauthier, op.cit.  Satin A., Shastry W (1983). L’échantillonnage :

un guide non mathématique. Statistique Canada, Ottawa. 69 p.
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الرابع: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

2علم اجتماع السكان والعائلة :المادة 
4:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
في ھذا المجالھمتقویة معارفتھدف ھذه المادة إلى تقویة معارف الطالب اتجاه القضایا االجتماعیة التي لھا صلة بالسكان ومن ذلك 

السكان بالمجتمععالقة الذي یھدف إلى تقویة و تعمیق
المعارف المسبقة المطلوبة

.وغیرھا... واإلحصائیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیة
:محتوى المادة

أساسیات علم االجتماع العائلي-1
.ائليمفاھیم و طبیعة و أھداف علم االجتماع الع-1.1
.نشأة علم اجتماع العائلة و تطوره-1.2
.مجال علم اجتماع العائلة-1.3
.مناھج علم اجتماع العائلة-1.4
.عالقة علم اجتماع العائلة بعلم االجتماع-1.5

أھم قضایا العائلة و السكان-2
.ماھیة و تطور نظام الزواج-2.1
.ماھیة و طبیعة نظام القرابة-2.3
.بین الفرد، العائلة و المجتمعالعالقة-2.4
.العالقة الوظیفیة بین العائلة و المجتمع-2.5

التغیر االجتماعي و تغیر العائلة-3
.تطور وظائف العائلة و تغیرھا-3.1
.العائلة و العولمة-3.2
.التطور االجتماعي و االقتصادي و أثره على العائلة-3.3
.البشریةأثر العائلة في تنمیة الموارد-3.4

العائلة العربیة  في مجتمع متغیر-4
.دور العائلة في تنشئة أبنائھا في ظل مجتمع متغیر-4.1
.معالم العائلة العربیة قبل التغیر-4.2
.معالم العائلة العربیة بعد التغیر-4.3
.العائلة العربیة في مرحلة انتقالیة-4.4
.لة العربیةعناصر التغیر و الثبات في بناء العائ-4.5

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
.1992علم اجتماع السكان وتنمیة الموارد البشریة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، . ـ حسن دمحم حسن دمحم1

2 1995علم اجتماع السكان ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر،: ـ علي عبد الرازق جلبي 
.1998األسرة و الزواج، مقدمة في علم االجتماع العائلي، الجامعة المفتوحة طرابلس، الوحیشي أحمد بیري،-3

.2009إحسان دمحم الحسن، علم اجتماع العائلة، الطبعة الثانیة، -4
.2008دمحم بومخلوف و آخرون، واقع األسرة الجزائریة، دار الملكیة، الطبعة األولى، -5
.1998رابة و الزواج، دار الطلیعة، إحسان دمحم الحسن، العائلة و الق-6
.1985مصطفى الخشاب، دراسات في االجتماع العائلي،دار النھضة العربیة، بیروت،-7
.1994معن خلیل عمر، علم اجتماع األسرة، دار الشروق،-8

9-Thierry Bloss, les liens de famille : sociologie des rapports entre générations, édition broché, 1997.
10- GUERRID, D., 2010, « La société algérienne à l’épreuve de la modernité », ed. EL KASBA, Algérie, 250 p.
11- HUBERT, G., 1990, « Sociologie de la population », Polycopié de cours, Université Catholique de LOUVAIN-
LA-NEUVE, 113 p.
12- OUALI, A. 2010, « Evolution de la structure familiale », in Revue de la CENEAP, N° 44, Algérie, pp 1-311.
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13- Victor Piché et Hubert Gérard (1195). La sociologie des populations. LES PRESSES DE L’UNIVERSITE DE
MONTREAL AUPELF/UREF. 518 p.

الرابع: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

2الریاضیات المطبقة في الدیموغرافیا :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
ة، كالتحلیل الدیموغرافي، االسقاطات غرافیوواستخداماتھا في مجال التقنیات الدیمریاضیة تھدف ھذه المادة إلى التركیز على جملة من التقنیات ال

.غرافیة، النماذج الدیموغرافیة و التحلیل الكمي للھجرةالدیمو
المعارف المسبقة المطلوبة

.المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من معرفتھ األولیة بالقواعد الحسابیة لتسھیل العمل المیداني مستقبالً 
:محتوى المادة

حساب التفاضل والتكامل 1
تذكیر 1.1
ة  یتحلیل دالة تسلسل1.2

عناصر حساب التفاضل والتكامل2
الدالة (primitives)أصول 2.1
مفھوم التكامل 2.2
تمدید مفھوم التكامل البسیط2.3

المساحات الناقالت 3
تعریفات 3.1
التركیبات الخطیة والفضاءات الجزئیة الناقلة 3.2
التطبیقات الخطیة و المعادالت الخطیة3.3

عناصر حساب المصفوفة 4
تعریفات 4.1
العملیات الحسابیة على المصفوفات 4.2
مصفوفة ا التطبیقات الخطیة 4.3
تغییر قاعدة ومصفوفة االنتقال4.4
حل أنظمة معادلة خطیة4.5

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- DUSCHENE J. (1996). Mathématiques pour démographes. ed. Academia, Belgique, 155 p.
- Pierre V. Tournier (2011).Mathématiques appliquées à la démographie, cours et exercices. Université Paris I

Panthéon Sorbonne Centre d’histoire sociale du XXe siècle, UMR CNRS 8058 9, rue Malher 75181 PARIS
Cedex 04.

الرابع: السداسي
منھجیة:التعلیموحدة

2تقنیات وتطبیقات اإلحصاء في الدیموغرافیا :المادة 
2:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
وقد صممت ھذه المادة لمناقشة ھذه . تھدف ھذه المادة إلى التركیز على جملة من التقنیات اإلحصائیة واستخداماتھا في مجال البحث الدیمغرافي

وفي سیاق مفردات ھذه المادة حاولنا االبتعاد قدر اإلمكان عن كل العملیات الجبریة حصاء والحقل الشامل لمناھج البحثالربط بین اإلالتقنیات وبیان كیفیة 
.والریاضیة المعقدة حتى نمكن طالب ھذا التخصص أن یفھموا ھذه التقنیات واستخداماتھا في دراساتھم وأبحاثھم بشكل مبسط ومفھوم
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المطلوبةالمعارف المسبقة 
.أن یكون الطالب متمكناً من الجانب اإلحصائي والخطوات الرقمیة المیدانیة في انجاز البحوث

:محتوى المادة
مقدمة
النموذج الكالسیكي لالنحدار الخطي-أ

:  المبادئ األساسیة.1
)عشوائي(العالقات الدقیقة  ومؤشر ستوكاستیك -
...طء، واالتساق والفعالیة الخ: معاییر تقییم األسالیب اإلحصائیة المختلفة-

االنحدار الخطي وطرق التقدیر .  2
تصور االنحدار الخطي البسیط2.1
الفرضیات المبسطة وطریقة الحساب): MCO(ر بطریقة المربعات الصغرى یالتقد2.2
الحدس و الفرضیة المبسطة االضافیة المطلوبة :(MLE)تقدیر االحتمال األقصى2.3
ملخص االفتراضات الكالسیكیة والسمات المرغوب فیھا للمقدرات المنتظرة-مقارنة الطرق2.4
تصور االنحدار الخطي المتعدد، مع أمثلة عملیة 2.5

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
.1999اإلحصاء مع تمارین ومسائل محلولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،. جالطو جیاللي-1
.1994مدخل إلى اإلحصاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . حلیمي عبدالقادر-2
.1998التحلیل اإلحصائي للبحوث في الخدمة االجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، . خاطر أحمد مصطفى وآخرون-3
.1999، 1ء للنشر  والتوزیع، عمان، طأساسیات علم اإلحصاء الوصفي، دار صفا. عوض منصور وآخرون-4
.1991اإلحصاء و القیاس في البحث االجتماعي، . غریب دمحم سید أحمد-5
.2000، 1عوض منصور، ھبري عزام، مبادئ اإلحصاء، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الطبعة-6
.2002ة، االسكندریة، تطبیقات علم اإلحصاء في العلوم االجتماعی. مھدلي دمحم محمود-7
.1993محاضرات في اإلحصاء التطبیقي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . كالس دمحم-8

9- Albarello luc , Bourgeois Etienne . Statistique descriptive, De Boeck, Bruxelles, 2003.
10-BAillargeon G. INTRODUCTION A LA STATISTIQUE, ed Gaetan, Québec, 1983.
11- Frontier S. Méthode statistique, Paris, ed Masson,1981.
12- Grais B. Méthode statistique, ed Dunod, Paris, 1977.

الرابع: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

وأخرىSPSSمعالجة و تحلیل البیانات :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.صحیحبشكلو أخرى SPSSات یجبرمإتقانعلىقادراالطالبیكونالدورةھذهمنتھاءاالنعند

المعارف المسبقة المطلوبة
.المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة باإلعالم اآللي و اإلحصاء

:محتوى المادة
):الببلیوجرافیاالمحتوى والمنھجیة والتوجیھ (SPSSمدخل في التحلیل اإلحصائي المطبق  بواسطة.1
طرق المعالجة البیانات الكمیة .2
أنوع  المتغیرات.3
SPSSتقنیات معالجة البیانات بواسطة.4
ملخص من المالحظات لمصفوفة البیانات.5
نسخ خصائص البیانات من ملف خارجي إلى ملف العمل الجدید.6
دمج ملفات .7
یات التنقل داخل ملف وفرز المعط.8
كیفیة انتقاء المعطیات.9



2016/20173838: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

الوظائف الرئیسیة ألیقونات محرر البیانات.10
SPSSتقنیات تحویل البیانات بواسطة.11
تقنیات إعادة ترمیز المتغیرات.12
SPSSتطبیق االختبارات اإلحصائیة بواسطة.13
معامل للطوارئ.14
للعینات المستقلة tاختبار .15
للعینات المقرونةtاختبار .16
معامل االرتباط.17
ربعكاي م.18
)1عامل ANOVA(تحلیل التباین .19
اختبار ذو الحدین.20

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Antonius R,(2005),Introduction à SPSS, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, canada.
- Plaisent M (2009),Introduction à l’analyse des données de sondage avec SPSS : guide d’auto-apprentissage,
Presses de l’Université du Québec
http://www.spss.com/

الرابع: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

التخطیط العائلي و الصحة اإلنجابیة :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
تاریخ ، ثم المشكلة السكانیة عبر المؤتمراتبطرح التخطیط العائلي و الصحة اإلنجابیةة ھو اعطاء الطالب كما من المعلومات حول الھدف من ھذه الماد

المحددات المؤثرة على الخصوبة و الصحة ة إلى مختلف و عالقتھما بصحة المرأالمراقبة الطبیةو الصحة اإلنجابیةمرورا بنشأة حركة تنظیم النسل
.جابیةاإلن

المعارف المسبقة المطلوبة
التخطیط العائلي الخاص بالظواھر ونجابیة االو المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ومعرفتھ األولیة بالحركة الصحیة 

.الدیمغرافیة
:محتوى المادة

المشكلة السكانیة عبر المؤتمرات السكانیة-1
. Bucarest1974ببوخارست المؤتمر العالمي للسكان

.Mexico1984المؤتمر العالمي للسكان مكسیكو 
.1994المؤتمر الدولي للسكان و التنمیة القاھرة 

.1994المؤتمرات و الندوات الدولیة المنعقدة حول المرأة و السكان بعد 
.تاریخ نشأة حركة تنظیم النسل في العالم-2
.ألمھاتالصحة اإلنجابیة ووفیات ا-3
.المراقبة الطبیة للمرأة-4
:المراقبة الطبیة قبل الزواج -أ

:المراقبة الطبیة أثناء الحمل- ب
:المراقبة الطبیة أثناء الوضع و النفاس- ج
:المراقبة الطبیة بعد الوضع -د
المحددات االجتماعیة المؤثرة على الخصوبة و الصحة اإلنجابیة-5
نوع ونمط األسرة-أ

نشئة االجتماعیةالت- ب
اختیار الزوج لآلخر- ج
المحددات الثقافیة المؤثرة على الخصوبة و الصحة اإلنجابیة-6
. التدین الشعبي و الخصوبة-أ

.المركز االجتماعي و الخصوبة- ب
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.المعاشرة الزوجیة- ج
المحددات االقتصادیة المؤثرة على الخصوبة و الصحة اإلنجابیة-7
.بقیة والفقر وعالقتھ بالخصوبةاالختالفات الط-أ

.التحضر وقیمة الطفل- ب
المحددات الدیموغرافیة للخصوبة و الصحة اإلنجابیة-8
.الھیكلة العمریة -أ

.السن عند أول زواج - ب
. بقاء األطفال أحیاء- ج
.استعمال وسائل منع الحمل-د
.وفیات الموالید الجدد- و
.الوفیات الرحمیة- ه
ت البیولوجیة المؤثرة على الخصوبة و الصحة اإلنجابیةالمحددا: 9
.سن البلوغ -أ

.األمراض النسائیة- ب
.العقم األولي و النھائي- ج
.فترة العقم التي تلي الوالدة-د
. الرضاعة الطبیعیة- و
األمراض المنقولة جنسیا- ه

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
- WHO,(2010),Social determinants of sexual and reproductive health: informing future research and programme
implementation ,edited by Shawn Malarcher, Genève.
- Tissot Guerraz F,(2003), Santé publique, Faculté de Médecine Lyon Sud, université Claude Bernard, France.
- OMS, ONUSIDA et FHI, Strategic Considerations for Strengthening the Linkages Between Family Planning and
HIV/AIDS Policies, Programs, and Services (Kampala, Ouganda : FHI, 2009) ; et OMS, FNUAP, IPPF, ONUSIDA
et UCSF, Sexual and Reproductive Health and HIV Linkages: Evidence Review and Recommendations (Genève :
OMS, FNUAP, IPPF, ONUSIDA, UCSF, 2009).
- OMS, FNUAP, IPPF, ONUSIDA et UCSF, Sexual and Reproductive Health and HIV Linkages.
-Heidi Reynolds et al., "The Value of Contraception to Prevent Perinatal HIV Transmission," Sexually Transmitted
Diseases 33, no. 6 (2006) : 350-56.
- Heidi W. Reynolds, M.J. Steiner et Willard Cates Jr., "Contraception's Proved Potential to Fight HIV," Sexually
Transmitted Infections 81, no. 2 (2005) : 184.
- John Stover, Leanne Dougherty et Margaret Hamilton, Are Costs Savings Incurred by Offering Family Planning
Services at Emergency Plan (PEPFAR) HIV/AIDS Care and Treatment Facilities? (Washington, DC : USAID,
2006).

الرابع: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

المستدامةالسكان و التنمیة :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.المستدامةوالتنمیةالسكانبینالعالقةونظریاتمفاھیمو فھم  بقادرا على استیعاالطالبیكون سوفالمقررھذامناالنتھاءعند

المعارف المسبقة المطلوبة
.ھ األولیة بموضوع البیئة والسكانالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفت

:محتوى المادة
مقدمة
تعریف مصطلح التنمیة المستدامة.1
عالقة السكان بالتنمیة المستدامة.2
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مجاالت التنمیة المستدامة.3
أھدافھا.4
المیاه.5
الغذاء.6
الصحة.7
المأوى والخدمات.8
الدخل.9

دور تقنیة المعلومات في تحقیق التنمیة المستدامة.10
قیق التنمیة المستدامةدور االتصاالت في تح.11

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
- LEBRAS, H. (1998). Population et développement ; le cas de la Tunisie. ed. Economica, France, 452 p.
- MAZOUZ, M. (1990). Intégrer population et développement en Algérie. ed. l’HARMATTAN.
- FRANCK, P. (2011).Population et développement durable en Afrique subsaharienne. Population et Avenir. 20p.

الرابع: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

علم اجتماع الصحة:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
لعالقة بین علم االجتماع و الصحة بما فیھا المناھج النظریة و االسس المعرفیة إلى عدم المساوات الھدف من ھذه المادة ھو تمكین الطالب من معرفة ا

.االجتماعیة
المعارف المسبقة المطلوبة

.كانیة السالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بحركیة السكان و المؤشرات الدیمغرافیة في مجال الصحة 
:محتوى المادة

مقدمة
المناھج النظریة لفھم ھیكلة وتطویر الصحة في العالم.1
علم اجتماع الصحةاألسس المعرفیة ل.2
تمثیالت الجسم .3
تمثیالت المرض .4
تمثیالت الصحة .5
تطویر العلوم الطبیة .6
العالقات المھنیة .7
وتوزیع الموارد) خاص/ عام (أنواع التكفل  .8
أخالقیات الصحة.9

لمساواة االجتماعیة في الصحة والمرض، والقضایا المتصلة بالوقایةعدم ا.10
: طریقة التقییم

امتحان كتابي 
:المراجع

- WHO. (2010). Social determinants of sexual and reproductive health: informing future research and programme
implementation ,edited by Shawn Malarcher, Genève.

- Tissot Guerraz F. (2003). Santé publique, Faculté de Médecine Lyon Sud, université Claude Bernard, France.
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- Philippe Adam et Claudine Herzlich. (2007). Sociologie de la maladie et de la médecine, Paris, Armand Colin.
coll. « 128 »
- A. Bargès. (2001). Anthropologie et sociologie associées au domaine de la maladie et de la médecine, dans
Collectif, Introduction aux sciences humaines en médecine. Paris. Ellipses. (présentation en ligne), p. 131-205
- J. Benoist. (1994). Petite bibliothèque d'anthropologie médicale. Une anthologie. Paris. Karthala.
- E. Crognier. (1994). L'écologie humaine. Paris. PUF. coll. « Que sais-je ? » (no 1607).
- Marc Ferland et Ginette Paquet (1994). L'influence des facteurs sociaux sur la santé et le bien-être. dans Vincent
Lemieux. Pierre Bergeron. Clermont Bégin et Gérard Bélanger (sous la direction de). Le système de santé au
Québec. Organisations, acteurs et enjeux. Québec. Les Presses de l’Université Laval. 370 p.

الرابع: السداسي
أفقیة:وحدة التعلیم

2لغة أجنبیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة

ر رالتقاریالمقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من : ة  و یعتمد على الوثائق  االتی.  المفردات الخاصة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوص
ان، البرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك

...والشیخوخة والنساء،  و العمل إلخ
المعارف المسبقة المطلوبة

.لمطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة باللغة األجنبیةالمعارف ا
:محتوى المادة

وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة
المقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من التقاریر : و یعتمد على الوثائق  االتیة  .  وغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوصالمفردات الخاصة بالدیم

ان، البرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك
... لنساء،  و العمل إلخوالشیخوخة وا

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة

:المراجع

الخامس: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

1االسقاطات الدیموغرافیة :المادة 
5:الرصید
3:المعامل

أھداف التعلیم
تنمیة و في توفیر الخدمات الخاصة و العامة للسكان ساسي في دراسة التخطیط للأمر ب و توزیع السكان في المستقبل ألن تقدیر و اسقاط حجم التركیإ

دماج ھذه المادة في برنامج السنة الثالثة أمر ضروري حتى یتمكن الطالب  من وضع مختلف االسقاطات إالصحة الخ  لذلك نرى ان ،التعلیم،كالعمل
. نیةالسكانیة الخاصة بالظواھر الدیمغرافیة اآل

المعارف المسبقة المطلوبة
.ألسس التحلیل الدیموغرافيرف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھالمعا

:محتوى المادة
مقدمة
.الطرق الریاضیة  لتقدیر عدد السكان -1

.نمو السكان على أساس الصیغة العددیة للنمو-أ
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نمو السكان على اساس الصیغة الھندسیة للنمو- ب
السیة للنمونمو السكان على اساس الصیغة ا- ت
نمو السكان على أساس المنحنى اللوجستي - ث
طریقة االحصاءات الحیویة- ج

الطریقة التركیبیة للتنبؤ السكاني-2
طریقة التقدیر-أ

فروض التقدیر- ب
فروض الخصوبة-
فروض الوفاة-
فروض الھجرة -

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- WATTELAR C. (1980) Perspectives démographiques par sexe et par âge : les indices de mortalité et le calcul
des survivants, Département de démographie, UCL, CABAY, Louvain-La-Neuve
- COSIO M.E et TABAH L. (1975) Les perspectives démographiques, dans Sources et analyse des données
démographiques, 3ème partie, INED. MC. ORSTOM , Paris, pp. VI-1 à VI-117.
- HENRY L. (1973) Perspectives démographiques, INED, 2e éd., 115 p.
- ONU (1956) ‘’Manuel III’’ Methods for population projections by sex and age, Population Studies n° 25, New
York, 81p.
- ONU (1975) ‘’Manuel VIII’’ Méthodes de projections des populations urbaine et rurale, Etudes démographiques,
n° 55, New York, 131p.
- PRESSAT R. (1973) Perspectives de population, dans l’analyse démographique, PUF, 3ème ed, pp 255-278.
-Preston S.H., P. Heuveline and M. Guillot (2001) Demography. Measuring and Modeling Population Processes.
Blackwell Publishers, (Chapter 6: “Population Projection”) p.117-137
-Caselli, G., J.Vallin et G.Wunsch (sous la direction de)(2004) Démographie : analyse et synthèse Vème volume:
Histoire du peuplement et prévision. Édition de l’INED, 2004, p.251-443

الخامس: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

التحلیل الكمي للھجرة:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
لیات التي تؤھلھ لوصف وتحلیل حركیة السكان باإلضافة إلى أھم في نھایة یھدف المقیاس فإن الطالب یكتسب المفاھیم واآل

.تحلیل كمي للمھاجریني فوفي طریق النمورء في العالم المتطور أو السائاالتحدیات الدیمغرافیة للحضر سو
المعارف المسبقة المطلوبة

.لتحلیل الدیموغرافيألسس االمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ
:محتوى المادة

حركة السكان المكانیة و االجتماعیة-1
االختالف الجوھري لمفھوم حركة السكان المكانیة و الھجرة-2
نشأة الھجرة و ماھیتھا-3
الحركة المكانیة للسكان و الھجرة -4
أشكال و أسباب الھجرة-5
أشكال و أنماط حركة السكان المكانیة-6
السكان المكانیةاآلثار الناجمة عن حركة -7
القیاس اإلحصائي للحركة المكانیة للسكان-8
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صعوبات الدراسة اإلحصائیة للھجرة-9
: طریقة التقییم

مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 
:المراجع

- Caselli G, Vallin J, and Wunsch G.(2006).Demography: Analysis and Synthesis, Elsevier Academic Press
publications, USA.

- LEDENT J,(2008). La dynamique des populations urbaines EUR 8224,institut nationale de recherche
scientifique, Montréal, Canada (support électronique)

- POULAIN M. (1982). L’analyse spatiale d’une matrice de migration interne, l’exemple des migrations
interprovinciales de six provinces du Canada pour les périodes 1956-1961, 1966-1971 et 1971-1976, Cahiers
québécois de démographie, Volume 11, numéro 1, p. 47-68

- POULAIN M. (1993). Confrontation des Statistiques de migrations intra-européennes: Vers plus
d'harmonisation?, European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, Volume 9, Issue 4, pp
353-381

- COURGEAU D. (). Mesure et analyse des migrations. Colloques Nationaux du C.N.R.S, n° 934. L’analyse
démographique et ses applications. Pp 151-161

- COURGEAU D. (1988). Méthodes de mesure de la mobilité spatiale, Ined, Paris, 1988
- COURGEAU D. (1980). Analyse quantitative des migrations humaines. – Paris, Masson, 226 p.

الخامس: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

مدخل إلى النماذج السكانیة :المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
كالعالقة بین ، الظواھر الدیمغرافیة لفھم إشكالیة اللجوء إلى النماذج لتفسیر وتحلیىلفي نھایة المادة العلمیة فإن الطالب قادر ع

الحركة السكانیة والھیكل العمري وتطبیقھا فعلیا
المعارف المسبقة المطلوبة

.ألسس التحلیل الدیموغرافيالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ
:دةمحتوى الما

والشبھ المستقرین) نظریة لوتكا(نموذج السكان المستقرین -
:الجداول النموذجیة للوفیات : نموذج الوفیات-
جداول لیبرمان، لوجیت براس، OCDEجداول، جداول كول ودیمني ، جداول االمم المتحدة -
نموذج وفیات االطفال-
نموذج كول وتروسال، نغارتس نموذج العوامل الوسطیة للخصوبة لب: نماذج الخصوبة-
نماذج الزواجیة-
.نماذج الھجرة-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
-Bonneuil, Noël ( 1997) Introduction à la modélisation démographique. Édition Armand Colin
- HEUVELINE P. Ansley J. COALE A. J. MENKEN J. (1995). Modèles démographiques : les cinquante premières
années.Population n° 6 (vol50). pp. 1545-1564
- BLACHET D. (1997). Modèles démographiques non linéaires et modèles à dynamique chaotique. Population n°
4 (vol52). pp. 933-945
-United Nations, (1983). Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation
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(United Nations Publication, Sales No. E.83.XIII.2).
-Kouaouci, A. (2004), Recueil de textes DEMO 6350 : Analyse des statistiques imparfaites,
Département de démographie, université de Montréal, Canada.

الخامس: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

دیموغرافیة المغرب العربي:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
رب كتأثیر العوامل التاریخیة لسكان المغرب في معدل الوفیات في آخر المادة العلمیة فان الطالب یتمكن الطالب من التحلیل لتاریخ سكان المغ

.والخصوبة والھجرة ومعدالت الزواج
المعارف المسبقة المطلوبة

.المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیةلتاریخ سكان المغرب
:محتوى المادة

.المغربتاریخ سكان-
.تنمیة سكان المغرب-
.العوامل التاریخیة لسكان المغرب في معدالت الخصوبة والھجرة والوفیات-
.األبعاد التاریخیة لسكان المغرب على تغییر التركیبة السكانیة -
.سكان المغرب والنمو الدیمغرافي-
اآلثار التاریخیة لسكان المغرب للھجرة-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ كتابي امتحان

:المراجع

- COURBAGE, Y. 2002. Sur les pas de l’Europe du Sud : La fécondité au Maghreb. Expert Group Meeting on
Completing the Fertility Transition. New York, Nations unies, Division de la population, 15 p.

- Maria Eugenia Cosio Zavala (2011) Les transitions démographiques dans les pays arabes et en Amérique latine :
similitudes et différences, HAL archives-ouvertes.fr, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00558688, 18p.

- TABUTIN D. et SCHOUMAKER B. (2005) La démographie du monde arabe et du Moyen-Orient des années
1950 aux années 2000, Synthèse des changements et bilan statistique, Population n°5 (vol.50), INED, pp 611-
724.

- MONTENAY Y. (2007) Le monde arabe : le poids du nombre,  des Cahiers de l’Orient n° 88
- FARGUES Ph. (1992) Démographie et politique dans le monde arabe, Population n° 2 (vol 47),  INED, pp 305-

326
- NARCY G. (2009) Les migrations vers les pays du Golfe arabo-persique, dans ACTUALITÉS DU MOYEN-

ORIENT ET DU MAGHREB, Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), n° 10.

الخامس: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

المشاكل الدیموغرافیة المعاصرة:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
مشاكل الدیموغرافیة المعاصرة من الظواھر الدیموغرافیة في العالم الثالث إلى السكان و من أھم أھداف ھذه المادة ھو إعطاء الطالب المفاھیم األساسیة لل

.التنمیة المستدامة
المعارف المسبقة المطلوبة
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ع على مستوى كل دول العالم و تطورھا مالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیة
.الزمن

:محتوى المادة
تعریف التنمیة-
الظواھر الدیموغرافیة في العالم الثالث-
بعض المظاھر الخاصة  للدیموغرافیا المعاصرة-
العالقة بین السكان و الموارد-
السكان و التنمیة المستدامة-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- SANNI A. KLISSOU P. MARCOUX R. et TABUTIN D. (2009). Villes du Sud. Dynamiques, diversités et

enjeux démographiques et sociaux, Editions des Archives contemporaines
- PRIOUX F. TABUTIN D.TOULEMENT L. (2012) Démographie des régions du monde : état et tendances,

Population n) 67(vol2) pp 219.
- TESTOT L. (décembre 2006 - janvier 2007) Démographie, les problèmes contemporains, Sciences Humaines

Grands dossiers N°5, 4-23 pp
- VIMARD, P. et R. FASSASSI (2010). Changements démographiques et développement durable en Afrique.

Documents de recherche, Série Population-Santé n° 18. Marseille, LPED, 48 p.
- CASSEN, R. (dir.). (1994). Population and Development : Old Debates, New Conclusions. New Brunswick-

New Jersey-Oxford, Transaction Publishers.
- BLOOM, D., D. CANNING. et J. SEVILLA. (2003). The Demographic Dividend. A New Perspective on the

Economic Consequences of Population Change. Population Matters. RAND, 106.
- PISON G. (2009) Atlas de la population mondiale : faut-il craindre la croissance démographique et le

vieillissement, Autrement Collection Atlas-monde.
- - CHASTELAN J-C. et CHESNAIS J-C. (2003) La population du monde : géants démographiques et défis

internationaux,  INED.
- FERRY B. (2007) L’Afrique face à ses défis : un avenir incertain, Khartalah.
- MAGNIADAS J. et ROGALSKI M. (2004) Démographie et migrations mondiales, Association 64 Blanqui.

الخامس: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

ةاذج الدیمو اقتصادیالنم:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.تھدف ھذه المادة إلى تعریف الطالب بأھم النماذج المفسرة للعالقة الموجودة بین الظواھر الدیموغرافیة و النمو االقتصادي

المعارف المسبقة المطلوبة
.للتطور المؤشرات الدیموغرافیة و المفاھیم األساسیة القتصاد السكانرفتھ األولیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي مع

:محتوى المادة
ةالنماذج الدیمو اقتصادیتعریف مفھوم -
ةلنماذج الدیمو اقتصادیالمالمح العامة ل-
العالقة بین النمو الدیموغرافي و النمو االقتصادي-
ةأھم النماذج الدیمو اقتصادی-

: التقییمطریقة 
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
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- Becker C. M., E. S. Mills, J. G. Williamson (1986) Modeling Indian Migration andCity Growth 1960-2000.
Economic Development and Cultural Change, 35, pp 1-33
- Blanchet D. (1991) Modélisation démo-économique, conséquences économiques desévolutions démographiques.
Institut National d'Etudes Démographiques, Travaux etdocuments cahier n°130, PUF, Paris, 136 p.
- Coale A.J. Hoover E.M. (1958) Population growth and economic development in lowincome countries. A case
study of India's prospects. Princeton University Press.
- Gérard H. (ss la dir de) (1993) "intégrer population et développement, chaire Quetelet,1990." Academia,
L'Harmattan, Louvain-la- Neuve, 823 p.
-Todaro M. P. (1969) A model of labor migration and urban unemployment in lessdeveloped countries. American
economic review, 59, pp. 138-48.
-Wéry R.(ss la dir de) (1996) Modélisation démo-économique : l'expérience desmodèles Bachue. Population et
développement n°4, Academia-Bruylant, L'Harmattan,
Louvain-la-Neuve, Paris, 215 p.
- BLANCHET, D. 1991. Modélisation démo-économique. Conséquences économiques des évolutions
démographiques. Paris, INED-PUF.
- BLOOM D. D. CANNING. et J. SEVILLA. 2003. The Demographic Dividend. A New Perspective on the
Economic Consequences of Population Change. Population Matters. RAND, 106 p.
- BONGAARTS  J. 2010. The causes of educational differences in fertility in Sub-Saharan Africa. Vienna
Yearbook of Population Research, 8 : pp 31-50.

الخامس: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

مكمل لإلحصاء الریاضي:المادة 
2:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
. و مشاكل الفتراضات و قیاس المتغیراتاإلحصائیةاالختباراتنظریةالطالب فھمنیتمك

المعارف المسبقة المطلوبة
.حصائیة المطبقة في الدیموغرافیاللتقنیات االالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة 

:محتوى المادة
على متغیر نرید دراستھ؟" ذو داللة"كیفیة معرفة ما إذا كان للعوامل تأثیر : اختبار الفرضیات و اإلحصاء الوصفي . 1
تباین المخاطر والمعامالت المقدرة–وضع تصور للداللة إحصائیة وتعریفھا -
"T"، ومجالت الثقة و االختبار األحادي لستودنت الثنائي "T"اختبار -
R2ومعامل التحدید Fاختبار-
كیفیة تفسیر معامالت االنحدارات؟. مستمرة، ثنائیة التفرع و تفاعالتھا: أنواع المتغیرات المستقلة. 2
والتفاعالت لدراسة التغییرات الھیكلیة Fاستخدام اختبار . 3
یر نتائجھابعض األمثلة من االنحدار الخطي و تفس-
الخطیة المتعددة المثالیة و األقل مثالیة. 4
مشاكل مع االفتراضات األساسیة للنموذج .5

مشاكل تحدید المعادلة-5.1
الغیر خطي-5.1.1
المتغیرات المستقلة األساسیة التي حذفت من المعادلة-5.1.2
المتغیرات المستقلة الغیر جوھریة المدرجة في المعادلة-5.1.3
كیفیة االستعمال الفعلیة؟ : ریقة التي ینصح بھا إلجراء دراسة میدانیةالط-5.1.4
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مشاكل قیاس المتغیرات-5.2
الرقابة على المتغیر التابع ونموذج طوبیا الكالسیكیة -5.2.1
"الوكالء"أخطاء القیاس العشوائیة واستخدام المتغیرات -5.2.2

من المتغیرات المستقلة.) ..السببیة العكسیة، والتزامن (النمو الداخلي -6
مدخل إلى الترجیح، وآثار مجموعات العنقودیة . لمحة عامة عن قضایا عدم التجانس واالرتباط الذاتي"ε"المشاكل المرتبطة مع التغییر العشوائي-7

.ولمحة موجزة عن التحلیل متعدد المستویات
.االحتمال الخطي ، اللوغارتمیة:  یطة ذات الحدیننماذج بس: النماذج الغیر خطیة اللوغاریتمیة واالحتمالیة-8

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
- MONFORT A. (1997). Cours de Statistique Mathématique. Economica.
- DACUNTA-CASTELLE D et DUFLO M. (1983). Probabilités et Statistiques, Tome 1, Masson.
- BICKEL P. J. et DOKSUM K. A. (1977/20011). Mathematical Statistics. Prentice Hall

الخامس: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

ةیافراالنتقالیة الدیموغ:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.باختالف الدولااختالفاتھتمكین الطالب من اكتساب أھم المعارف الخاصة باالنتقالیة الدیموغرافیة أشكاال و أنواعا و 

المعارف المسبقة المطلوبة
.في الزمنالمؤشرات الدیمغرافیةتطور المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة ب

:محتوى المادة
تعریف االنتقالیة الدیموغرافیة-1
أشكال و أنواع و مراحل االنتقالیة الدیموغرافیة-2

االنتقالیة الدیموغرافیة في الدول المتقدمة األوروبیة-2.1
االنتقالیة الدیموغرافیة في الدول النامیة-2.2
االنتقالیة الدیموغرافیة  في الدول المتقدمة األخرى-2.3

الشكل الكالسیكي لالنتقالیة الدیموغرافیة-3
أثار االنتقالیة الدیموغرافیة على التنمیة-4

: طریقة التقییم
ن كتابي امتحا

:المراجع
-Vallin, J., (2004a), « La transition démographique européenne : 1740-1940 », Chapitre 68 dans : Caselli G.,
J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement et prévisions »,
édition de l’INED, Paris, 2004. p.71-116
-Vallin, J., (2004b), « De la mondialisation de la transition au retour des incertitudes (1940-2000) », Chapitre 69
dans : Caselli G., J.Vallin et G.Wunsch., Démographie : analyse et synthèse. Volume V. « Histoire du peuplement
et prévisions », édition de l’INED, Paris, 2004. p.117-170
-Chesnais, J.-C. (1986), La transition démographique : étapes, formes, implications économiques : étude de séries
temporelles,(1720-1984) relatives à 67 pays / Jean-Claude Chesnais. - Paris : Presses universitaires de France, 1986.
- IV-580 p.
-Lesthaeghe, R. (1995), “The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation.” Dans :  K.
Oppenheim Mason et A-M. Jensen, Editors, Gender and Family Change in Industrialized Countries. Oxford, 1995 :
Clarendon
-TABUTIN D. EGGERICKX T. et COURBAIN C. (dir) (1995) Transitions démographiques et sociétés,  Chaire
Quételet 1992,  Louvain-La-Neuve, Academia l’Harmattan, 691p
- TABUTIN D. MASQUELIER B. (2013) Ralentissements, résistances et ruptures dans les transitions
démographiques, Presses universitaires de Louvain
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- Maria Eugenia Cosio-Zavala (2012)   Les transitions démographiques du XXe siècle dans les pays en
développement, des contre-exemples théoriques ? Les Cahiers de l’EMAM, n° 21, pp 13-31.
- Maria Eugenia Cosio Zavala (2011) Les transitions démographiques dans les pays arabes et en Amérique latine :
similitudes et différences, HAL archives-ouvertes.fr,  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00558688, 18p.

الخامس: السداسي
منھجیة:لیموحدة التع

علم السكان التطبیقي:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.جالت أخرىتھدف ھذه المادة إلى تمكین الطالب من استعمال و تطبیق التقنیات الدیموغرافیة التي تعلمھا في أھم المواد التقنیة الدیموغرافیة في م

المعارف المسبقة المطلوبة
.ألسس التحلیل الدیموغرافي و االسقاطات الدیموغرافیةي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة المعارف المطلوبة الت

:محتوى المادة
التطبیقيالسكانعلمتعریف -
تطبیق التقنیات الدیموغرافیة على السكان المتمدرسین و في سن التمرس-1
لبة الجامعیینئة الطعلى فالدیموغرافیةلتقنیاتتطبیقا-2
على السكان في سن النشاط االقتصاديالدیموغرافیةلتقنیاتتطبیقا-3
على بعض الفئات السكانیة المحلیةالدیموغرافیةلتقنیاتتطبیقا-4

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
- GIUSEPPE D. B. et POULAIN M. (2003) La démographie appliquée à la gestion publique des entreprises,
AIDELF
- DE BRUYN F. et BRINGE A. (2006)   Un prolongement de la démographie sportive : l’analyse de durée
appliquée aux populations de sportifs licenciés, Population n° 5 (vol 61), pp 805-819.

الخامس: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

الحكم الراشد و أخالقیات المھنة:المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.د وأخالقیة المھنةاشتوعیة الطالب وتحسیسھ من خطر الفساد، ودفعھ للمساھمة في محاربتھ من خالل اكتساب معارف متعلقة بالحكم الر

المعارف المسبقة المطلوبة
.بمشكل الفساد القائم في البالد على جمیع المستویاتالطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیةالمعارف المطلوبة التي تمكن

:محتوى المادة
الحكم الرشید: أوال

تعریف المفھوم:  ـ الحكم الرشید1
ـ المكونات الرئیسیة للحكم الرشید 2
ـ مبادئ وقواعد حكم الرشید 3

مكافحة ظاھرة  الفساد:ثانیا 
:ـ جوھر الفساد 1
:الفسادـ أنواع 2



2016/20174949: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

:الفساد اإلداري والمالي ـ مظاھر3
:أسباب الفساد اإلداري والمالي  -4

:         من وجھة نظر المنظرینأسباب الفساد -4.1
4.2- ).

إلخ  ....قانون بالشكل الصارم،عدم تطبیق ال...وغیرھا
آثار الفساد اإلداري والمالي -5
:محاربة الفساد من طرف الھیئات والمنظمات الدولیة والمحلیة-6
:ـ طرق العالج وسبل محاربة ظاھرة الفساد7
:ـ نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد8

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
دار : ) . 1ط( ) . م 1985/ 1405. ( ، موسى --

.العلوم للطباعة والنشر 
e.php?sid=276&mode=&order=0http://www.islameiat.com/doc/articl

الفساد اإلداري ومعالجتھ من منظور إسالمي. یوسف ، بحر 
online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc

.مصطلح الفساد في القرآن الكریم . ھمام ، حمودي 
http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm

الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات. مصطفى، الفقي 
/articles/art0900.htmegypt.org-http://www.cipe

.من معالم المدرسة العمریة في مكافحة الفساد . مھیوب خضر ، محمود 
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm

حملة ضد الفساد. سعد  ، بزاز 
http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display

مالحقة الفساد اإلداري. خالد عیسى ، طھ 
29/802.htm-.com/azzaman/articles/2004/03/03http://www.azzaman

الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة
6http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=12307

متى نرى آلیة صحیحة لمحاربة الفساد.  خلیفة عبد هللا ، السیف 
19/resders.htm-10-http://www.alwatan.com.sa/daily/2002

) 1( الفساد اإلداري والمالي 
4.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag

) 2( الفساد اإلداري والمالي 
5.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag

.إدارة التغییر والموارد البشریة 
http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc

إدارة الذات 
www.alnoorworld.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41-

الخامس: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

اقتصاد السكان:المادة 
2:الرصید
1:لالمعام

أھداف التعلیم
خصوبة والھجرة في آخر المادة العلمیة فان الطالب یتمكن من التحلیل االقتصادي للظواھر الدیمغرافیة كتأثیر العوامل االقتصادیة في معدل الوفیات وال

....و معدالت الزواج وغیرھا
المعارف المسبقة المطلوبة

. و االقتصادیةا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذ
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:محتوى المادة
تاریخیةلمحة-
االقتصاديوالنموالسكان-
السكانواقتصادمالتوسنظریة-
السكانواقتصادالماركسیةالنظریة-
الرئیسةالمنتجةالقوةالسكان-
االستیطانيواالستعمارالسكان-

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
- Mazerolle F. (2007). Démographie économique, Faculté d’Economie Appliquée Site de Marseille-Canebière

,France.
- AGLIETTA, M., BLANCHET, D., HERAN, F., (2002), « Démographie et économie" ed. La documentation

française, France, 342 p.
- LECAILLON J-D.(1992), " Démographie Economique", ed. LITEC, France, 289 p.
- KUZNETS S. (1967). « Population and Economic Growth », Proceeding of the American Philosophy Society,

111, 3 : 170-193.

الخامس: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

و النشاط االقتصاديالسكان :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
فئة من نیالنشطالنشاطات االقتصادي باعتبار السكان ألھم مؤشرات االقتصادي الدیموغرافي وفي آخر المادة العلمیة فان الطالب یتمكن من التحلیل

.فئات تركیبة السكان حسب العمر و الجنس
المعارف المسبقة المطلوبة

.لھرم السكان و تركیبة السكان حسب السن و الجنسارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة المع
:محتوى المادة

النشاطات االقتصادیة-
السكان في سن العمل أو النشطون-
العاملینالنشطونالسكان -
البطالینالنشطونالسكان-
نیالنشطغیر السكان-
تقاعدونالم-
الماكثون في المنزل-
التالمیذ و الطلبة-
أرباب العمل-
أشخاص آخرون غیر نشطین-
السكان المعالون اقتصادیا-
المؤشرات-
نسبة النشاط-
نسبة البطالة-
نسبة الذكورة-
االقتصادیةاإلعالةنسبة-
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: طریقة التقییم
امتحان كتابي

:المراجع
- OIT (2012). Mesure de la population économiquement active lors de recensements de la population: Manuel
- FORTE M. (2012). Activité, emploi, chômage: De quoi parle-t-on? http://sspsd.u-

strasbg.fr/IMG/pdf/Definitions_.pdf
- JOUKHAR A-H. (1984). Une méthode rapide de calcul de l'espérance de vie active masculine. Population n° 4-

5 (vol 39). pp 751-764.

الخامس: السداسي
أفقیة:وحدة التعلیم

1لغة أجنبیة :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . م كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیةبناء المھارات األساسیة للقراءة وفھ

ر رالتقاریالمقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من : و یعتمد على الوثائق  االتیة  .  المفردات الخاصة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوص
منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السكان، البرلمانیة أو

...والشیخوخة والنساء،  و العمل إلخ
المعارف المسبقة المطلوبة

.جنبیةاألالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة باللغة

:محتوى المادة
وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة

ت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من التقاریر المقاال: و یعتمد على الوثائق  االتیة  .  المفردات الخاصة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوص
ان، البرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك

... والشیخوخة والنساء،  و العمل إلخ
: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة

:المراجع

سادسال: سيالسدا
أساسیة:وحدة التعلیم

2القطاعیة ةاالسقاطات الدیموغرافی:المادة 
5:الرصید
3:المعامل

أھداف التعلیم
ساسي في دراسة التخطیط للتنمیة و في توفیر الخدمات الخاصة و العامة للسكان أمر ب و توزیع السكان في المستقبل ألن تقدیر و اسقاط حجم التركیإ

دماج ھذه المادة في برنامج السنة الثالثة أمر ضروري حتى یتمكن الطالب  من وضع مختلف االسقاطات إالصحة الخ  لذلك نرى ان ،یمالتعل،كالعمل
. نیةالسكانیة الخاصة بالظواھر الدیمغرافیة اآل

المعارف المسبقة المطلوبة
.ألسس التحلیل الدیموغرافي و تقنیات االسقاطات الدیموغرافیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ

:محتوى المادة
).أسس میدانیة(دواعي تقدیر االحتیاجات االجتماعیة و االقتصادیة -
).أسس میدانیة(تقدیر احتیاجات السكن-
). أسس میدانیة(تقدیر احتیاجات التعلیم-
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).أسس میدانیة(تقدیر احتیاجات مناصب الشغل-
).أسس میدانیة(حتیاجات المرافق الصحیةتقدیر ا-
).أسس میدانیة(تقدیر احتیاجات الموارد البشریة-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- WATTELAR C. (1980) Perspectives démographiques par sexe et par âge : les indices de mortalité et le calcul
des survivants, Département de démographie, UCL, CABAY, Louvain-La-Neuve
- COSIO M.E et TABAH L. (1975) Les perspectives démographiques, dans Sources et analyse des données
démographiques, 3ème partie, INED. MC. ORSTOM , Paris, pp. VI-1 à VI-117.
- HENRY L. (1973) Perspectives démographiques, INED, 2e éd., 115 p.
- ONU (1956) ‘’Manuel III’’ Methods for population projections by sex and age, Population Studies n° 25, New
York, 81p.
- ONU (1975) ‘’Manuel VIII’’ Méthodes de projections des populations urbaine et rurale, Etudes démographiques,
n° 55, New York, 131p.
- PRESSAT R. (1973) Perspectives de population, dans l’analyse démographique, PUF, 3ème ed, pp 255-278.
-Preston S.H., P. Heuveline and M. Guillot (2001) Demography. Measuring and Modeling Population Processes.
Blackwell Publishers, (Chapter 6: “Population Projection”) p.117-137
-Caselli, G., J.Vallin et G.Wunsch (sous la direction de)(2004) Démographie : analyse et synthèse Vème volume:
Histoire du peuplement et prévision. Édition de l’INED, 2004, p.251-443
- Lori S. Ashford, Davidson R. Gwatkin et Abdo S. Yazbeck (2007 ), Comment créer des programmes
démographiques et de santé susceptibles d’atteindre les plus démunis, Population Reference Bureau, Washington,
DC
- BARUN KUMAR D (2006 ), Public Systems Management, New Age International (P) Ltd., Publishers,New Delhi

سادسال: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

التشیخ و العالقة بین األجیال:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.ین األجیالتھدف المادة من تمكین الطالب من اكتساب أھم المعارف الخاصة بالتشیخ و آثاره على العالقة ب

المعارف المسبقة المطلوبة
لھرم السكان و تركیبة السكان حسب السن و المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة 

.الجنس
:محتوى المادة

المفاھیم القاعدیة-
االتجاھات الكبرى للتشیخ-
المصادر االساسیة لدراسة التشیخ-
في الدول المتقدمةأسباب التشیخ-
آثار التشیخ-
الحوارات و السیاسات العمومیة للتشیخ-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Pison G. (2009) Atlas de la population mondiale : faut-il craindre la croissance démographique et le vieillissement,
Autrement Collection Atlas-monde.
- VOLKOFF S. et MOLINIE A-M. (2002) la démographie du travail pour anticiper le vieillissement, Anabet.
- Antoine Philippe (Ed.), Golaz V. (Ed.), 2010 : Vieillir au Sud. Autrepart, 2010, (53), 199 p.
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- « Vieillissement de la population dans les pays du Sud : Famille, Conditions de vie, Solidarités publiques et
privées… » Actes du colloque de Meknès, 17 - 19 mars 2011, CDROm, CEPED.
- Golaz V., Nowik L et Sajoux M., 2012, « L’Afrique, un continent jeune face au défi du vieillissement »,
Population et Sociétés, 491, juillet-août 2012, 4p. http://www.ined.fr/
fichier/t_publication/1604/publi_pdf1_491.pdf.
- Loriaux M. (2008). Vieillissement, relations intergénérationnelles et récession. La crise financière aura-t-elle
raison de la révolution des âges ? Revista de Socologia Configuraçoes. N° 4 pp 11-25.
http://configuracoes.revues.org/

سادسال: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

تقویم المعطیات الناقصة:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
بالدول النامیة،  سواء كان مصدرھا التعداد او التسجیالت الحیویة معرضة ألخطاء عدة اإلحصاءات السكانیة القدیمة و اإلحصاءات السكانیة الخاصة
الخاصة بتصحیح تلك األخطاء، سواء اكانت أخطاء في الطرق المباشرة و الغیر مباشرة من أجل ذلك جاءت ھذه المادة لتقویة معارف الطالب ببعض

.الشمول او أخطاء في المضمون او المحتوى
المسبقة المطلوبةالمعارف

.ألسس التحلیل الدیموغرافيالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ
:محتوى المادة

.أخطاء البیانات: أوال 
اسالیب اختبار جودة البیانات-ثانیا
.االسالیب المباشرة-1
.االسالیب الغیر مباشرة-2
یانات التعدادشمول و دقة ب-3
.شمول و دقة احصاءات التسجیل الحیوي-4

البحث عن وجود انماط معینة للبیانات-5
دراسة السالسل الزمنیة للمعدالت الحیویة-6

بحوث المطابقة : ثانیا
.االساس النظري -1
.بحوث المطابقة في التطبیق -2
.مطابقة المشاكل التي تتعرض لھا بحوث ال-3

.التراكم العمري: ثالثا 
.النمط المتوقع للتوزیع العمري-1
طرق قیاس التراكم العمري-2
االنحراف عن النسبة المثلى-
دلیل مایز-
دلیل وبیل-
دلیل باش-
طریقة المتوسطات-
دلیل سكرتاریة االمم المتحدة -

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Gendreau F., Gubry F., Lohlé-Tart L., Van de Valle E., Waltisperger D, (1981). Manuel deYaoundé :

estimations indirectes en démographie africaine. Liège : UIESP, IFORD.
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- Kouaouci, A. (2004), Recueil de textes DEMO 6350 : Analyse des statistiques imparfaites, département de
démographie, université de Montréal, Canada.

- United Nations, (1983). Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation(United Nations
Publication, Sales No. E.83.XIII.2).

- Wunch, G.(1984). Techniques d’analyse des données démographiques déficientes. ORDINA Editions, 221 p.

سادسال: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

االحصاء االجتماعي:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
یل و تفسیر الظواھر تھدف ھذه المادة من تمكین الطالب من اكتساب مھارات خاصة باستعمال تقنیات و أدوات االحصاء في مجاالت دراسة، تحل

.االجتماعیة و االقتصادیة
المعارف المسبقة المطلوبة

.ألسس لالحصاءالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ
:محتوى المادة

مقدمة 
I .البیاناتتلخیص

II.وتطبیقاتھااالحتمالیةالتوزیعات
III -تحلیل الجداول البسیطة
VI -جداول الفرضیات( حلیل الجداول المزدوجة ت(
V -التحلیل العاملي

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- WILIYAM Fox. (1999). Statistiques Sociales. Presses Universitaires de Laval. 374p.
- CHANVRIL-LIGNEEL Flora et  LE HAY Viviane. (2014). Méthodes statistiques pour les sciences sociales.

Editions ellipses. 288 p.

سادسال: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

دیموغرافیة الجریمة:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.الجغرافيالفضاءفيتوزیعھاو رالزمندرسحجمنزالءالسجون،والھیاكاللجنائیةواالجتماعیةوالدیموغرافیةوتطورھاعلىمتدیموغرافیة الجریمة

المعارف المسبقة المطلوبة
.ألسس التحلیل الدیموغرافي و االسقاطات الدیموغرافیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ

:محتوى المادة
المفاھیم القاعدیة-
ةالمصادر االساسیة لدراسة دیموغرافیة الجریم-
مؤشرات الجریمة-

المقبوض عنھمالسجوننزالءحجم-
المفرج عنھمالسجوننزالءحجم-
مؤشر المدة المتوسطة للسجن-
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الجنائیةوالعقوباتالتدابیرتصنیف-
ة و أثارھا على مدة السجنوالبشریةواإلداریةالقضائیحداثاأل

حسب نوع الجریمة السجوننزالءتوزیع 
: یمطریقة التقی
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- Aebi M., Delgrande N., 2010a, Annual penal statistics SPACE 1 Survey 2008, Strasbourg, Conseil de

l’Europe,http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/empri....
- Aebi M., Delgrande N., 2010b, Annual penal statistics SPACE 2 Non-custodial sanctions and measures served

in 2007, Strasbourg, Conseil de l’Europe,
http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/empri....

- Barré M-D., Tournier P. V., 1988, La mesure du temps carcéral, observation suivie d’une cohorte d’entrants,
Déviance & Contrôle social, 48, Paris, Ministère de le Justice, CESDIP, 1988, 199 pages.

- Barré M-D., Le Toqueux J-L., Tournier P. V., 1982,  Algorithme de détermination des durées au sens de la
catégorie pénale chronologique, Concepts & Méthodes, 10, Paris, direction de l’administration pénitentiaire,
1982, 15 pages.

- Tournier P. V., 2002, Contribution de la démographie carcérale au débat sur la question pénitentiaire, in Defaud
N., Guiader V. (dir.), Discipliner les sciences sociales. Les usages sociaux des frontières scientifiques. Editions
L’Harmattan,  Coll. Les Cahiers Politiques, Université Paris IX Dauphine, Centre de recherches et d’études
politiques, 125-141.

- Tournier P. V., Dictionnaire de démographie pénale. Des outils pour arpenter le champ pénal, Université Paris
1. Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, données actualisées au 1er mai 2007, 133 p.

سادسال: السداسي
أساسیة:وحدة التعلیم

الدیموغرافیا و السیاسات االجتماعیة:المادة 
5:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
.كیفیة بناء السیاسات االجتماعیة باالعتماد على المكاسب المعرفیة المحصل علیھا في علم السكانتفید ھذه المادة من إعطاء الطالب تكوینا متكامال في

المعارف المسبقة المطلوبة
و االسقاطات الدیموغرافیة باإلضافة إلى بنیة ألسس التحلیل الدیموغرافيالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ

.السكان
:محتوى المادة

.النظریات السیاسیة-
اتالسیاسبناءفيالدیموغرافیادور-
الكبرى للسیاسات االجتماعیة دیموغرافیةسوسیوالالتحدیاتمواجھة -
.یة ولتنماالنماذج الدیمغرافیا والسیاسیة -
.ات العوامل السیاسیة الكامنة وراء التغییرات في معدالت الخصوبة و الھجرة و الوفی-
.األبعاد السیاسیة لتغییر التركیبة السكانیة -
.السیاسة والنمو الدیمغرافي-
.الفرص السیاسیة للتشغیل والقدرة اإلنتاجیة-
اآلثار السیاسیة للھجرة الدولیة-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
- PIERRE Grelley. (2014). Démographie et politiques sociales.  Informations sociales2014/3 (n° 183). Éditeur :

Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). 160 p. https://www.cairn.info/publications-de-Grelley-Pierre--
27338.htm
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- Armand PERDON Armand et TABAH Léon. (1947). La politique sociale et démographique en Finlande.
Population n° 1 (Vol 2). pp. 105-115

- MICHLOT Albert. (1947). Politique sociale et démographique en Suisse.N° 3 (Vol 2) pp. 533-546
- McDANIELSusan A. (2003). Politiques sociales, changements économiques et démographiques et

vieillissement de la population canadienne : leurs interactions. Cahiers québécois de démographie. n° 1 (vol32)
pp 77-105

- McDONALD Peter. (2012).  Démographie, politiques familiales et fécondité en Australie. Informations
sociales2012/3 (n° 171). Éditeur : Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). 148 p.

- ADJAMAGBO Agnès et ANTOINE Philippe. (2015). Démographie et politiques sociales (Actes du XVIIe
colloque, Ouagadougou, novembre 2012). Association Internationale des Démographes de Langue Française
(AIDELF)

سادسال: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

التدریب على األعمال المیدانیة:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.میدانيكل الخطوات الواجب احترامھا عند القیام بعملبناءاطالب على كیفیةیتعرف فیھا العملرشةالتدریب على األعمال المیدانیة یتم بواسطة  و

المعارف المسبقة المطلوبة
.ألسس جمع المعطیات و تقنیات السبرالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ

:محتوى المادة
:طریقة التقییم

مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 
:المراجع

- ARBORIO, A.-M. et FOURNIER, P. (1999), L'enquête et ses méthodes : l'observation directe.Paris: Nathan -
128.128 p.

- BEAUD, S. et WEBER, F. (1998), Guide de l'enquête de terrain. Paris: La Découverte.327 p.
- BECKER, H.S. (2002), Les ficelles du métier. Paris: La Découverte.352 p.
- BERTAUX, D. (1997), Les récits de vie. Paris: Nathan - 128.128 p.
- BLANCHET, A. (1985), L'entretien dans les sciences sociales. Paris: Dunod.
- BLANCHET, A. et GOTMAN, A. (1992), L'enquête et ses méthodes : l'entretien. Paris: Nathan -128.128 p.
- KAUFMANN, J.-C. (1996), L'entretien compréhensif. Paris: Nathan - 128.128 p.

سادسال: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

منھجیة البحث:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
لطبیعة المعرفة العلمیة و خطوات المنھج العلمي و حدود الدراسة السكانیة عنھا لكل طالب فھذه المادة تتعرضىبما أن البحث العلمي ضرورة ال غن

یة بناء واالجتماعیة مع إیضاح ألھم المفاھیم و المصطلحات التي تدخل في نطاق البحث السكاني كما تتضمن عرضا للمشكالت المنھجیة في البحث وكیف
.  لمنھجي للطالباإلشكالیة وصیاغة الفروض و التي نراھا ضروریة للتكوین ا

المعارف المسبقة المطلوبة
.للمبادئ األساسیة للمنھجیة في العلوم االجتماعیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ

:محتوى المادة
.مناھج البحث السكاني و أدواتھ-1
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.أھمیة البحث العلمي-
.البحث العلمي و تطور الظواھر السكانیة-
.المتطلبات البحثیة في منھج العلوم االجتماعیة-
.كتابة خطة البحث-
.أسالیب استخدام المراجع أثناء كتابة البحث-

. األسس النظریة للبحث العلمي السكاني-2
. أنواع المناھج السكانیة و االجتماعیة-
.أنواع التقنیات المستعملة في البحث السكاني و االجتماعي-
.لیل في البحث السكاني و االجتماعيأنواع التح-
.مجاالت البحث السكاني و االجتماعي -
أنواع السبر-

.األسس االمبریقیة للبحث العلمي السكاني-3
.تعریف المسح بالعینة-
.الفرق بین البحوث الشاملة والجزئیة-
.خطوات تصمیم البحوث السكانیة-

اختبار مشكلة البحث وكیفیة صیاغتھا-1
تحدید المفاھیم والفروض العلمیة-2
تحدید إطار المعاینة-3
المعاینة /وحدات أخذ العینة-4

ضنا عند إجراء بحوث السبر أھم المشاكل التي تعتر-
تحدید اإلمكانیات المادیة و الفنیة التي یمكن توفیرھا للبحث-
شروط تكوین العینة-
سبرالمعطیات في بحوث ال/طرق جمع المعلومات-

المصادر الغیر مباشرة/ البیانات الجاھزة -1
المصادر الغیر مباشرة/ البیانات المیدانیة -2

االستمارة اإلحصائیة -
.القواعد األساسیة التي تحتویھا االستمارة-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة+ امتحان كتابي 

:المراجع
.2،1986بحث االجتماعي، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، ط األسس العلمیة لمناھج ال.  إحسان دمحم الحسن-1
.1997، اإلدارة العامة للبحوث، السعودیة، العینات وتطبیقاتھا في البحوث االجتماعیة. عبدالرزاق أمینرأبو شع-2
.2004صبة، الجزائر منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، تر بوزید صحراوي وآخرون، دار الق. انجرس موریس-3
1983الموضوعیة و التحلیل في البحث االجتماعي، دار الثقافة الجدیدة، بیروت، . معین خلیل عمر-4
طرق البحث في العلوم االجتماعیة، تر لیلى الطویل، بترل للنشر  والتوزیع، سوریا، دمشق،  . نكفورت شاقا فرانكفورت، شماز ناشیمار داقیدنا-5

.1، ط2004
.1988أسلوب البحث االجتماعي و تقنیاتھ، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، . الي عبد هللا عامرالھم-6

7-Léon Gani.Démographie expliquée, Méthodes d’analyse et études des cas,Nathan, Paris,2001.
8- Méthodologie de recherche. https://explorable.com/fr/methodologie-de-recherche

سادسال: السداسي
منھجیة:وحدة التعلیم

تقریر نھایة الدراسة:المادة 
2:الرصید
2:المعامل

أھداف التعلیم
یبرھن من خاللھ على أنھ اكتسب جملة من المعلومات التقنیة و المنھجیة بحسن استعمالھا في معالجتھ لموضوع كتابة تقریر نھایة الدراسةعلى الطالب 

.سكانمرتبط بال
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المعارف المسبقة المطلوبة
.السكاناللیسانس في علم اكتسابھ لكل المعارف المقررة في برنامجھيتقریر نھایة الدراسةتحریرلمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ا

:محتوى المادة
.موضوع مرتبط بالسكانحول تحریر تقریر نھایة الدراسة

: طریقة التقییم
تمرةمراقبة مس

:المراجع

سادسال: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

السكان و البیئة المستدامة :المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
في التحقیقات االجتماعیة من منظور مدارس نظریة للسكان والبیئة المحیطة بھافي نھایة المقیاس فإن الطالب قادر على تحلیل أھم المؤشرات 

.مسوحات التي تجمع بین عامل الخطر والمشاكل البیئیة  للسكانالالدیمغرافیة ابتداء من تنظیم وجمع وتحلیل 
المعارف المسبقة المطلوبة

.باإلنسان والسكانمعرفتھ األولیة للبیئة المحیطة المعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي
:محتوى المادة

.ئة و المجتمع الدوليحمایة البی-أ
.مخاطر التلوث- ب
.تطور النشاط اإلنساني ودوره في تلوث البیئة- ت

.التزاید السكاني ودوره في تلوث البیئة- ث
المعارف البیئیة-1
.مفھوم علم البیئة-أ

.عناصر البیئة - ب
.التوازن البیئي- ت
أنماط التلوث وحمایة البیئة - ث
.تلوث الھواء والماء -2
أسبابھ -أ

أخطاره–ب
استراتیجیات الوقایة منھ–ج

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
- CASSEN, R. (dir.). 1994. Population and Development : Old Debates, New Conclusions. New Brunswick-

New Jersey-Oxford, Transaction Publishers.
- VIMARD, P. ET R. FASSASSI, 2010. Changements démographiques et développement durable en Afrique.

Documents de recherche, Série Population-Santé n° 18. Marseille, LPED, 48 p.
- TESTOT L. (décembre 2006 - janvier 2007) Démographie, les problèmes contemporains, Sciences

Humaines Grands dossiers N°5, 4-23 pp.
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سادسال: السداسي
استكشافیة:وحدة التعلیم

سكان العالم العربي:المادة 
2:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
.العربيالعالملسكانمن فھم الخصائص الدیموغرافیة الطالبیتمكن سوفالمقررھذامناالنتھاءعند

المعارف المسبقة المطلوبة
.دول العلم العربيلسكان طالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة بالمؤشرات الدیمغرافیةالمعارف المطلوبة التي تمكن ال

:محتوى المادة
.العالم العربيتاریخ سكان -
.العالم العربيتنمیة  سكان -
.في معدالت الخصوبة والھجرة والوفیات العالم العربيالعوامل التاریخیة لسكان -
.على تغییر التركیبة السكانیة العالم العربيیة لسكان األبعاد التاریخ-
.والنمو الدیمغرافيالعالم العربيسكان -
للھجرةالعالم العربياآلثار التاریخیة لسكان -

: طریقة التقییم
امتحان كتابي 

:المراجع
-TABUTIN D. et SCHOUMAKER B. (2005) La démographie du monde arabe et du Moyen-Orient des années
1950 aux années 2000, Synthèse des changements et bilan statistique, Population n°5 (vol.50), INED, pp 611-724.
-COURBAGE, Y. 2002. Sur les pas de l’Europe du Sud : La fécondité au Maghreb. Expert Group Meeting on
Completing the Fertility Transition. New York, Nations unies, Division de la population, 15 p.
- NARCY G. (2009) Les migrations vers les pays du Golfe arabo-persique, dans ACTUALITÉS DU MOYEN-
ORIENT ET DU MAGHREB, Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), n° 10.
- FARGUES Ph. (1992)  Démographie et politique dans le monde arabe, Population n° 2 (vol 47),  INED, pp 305-
326.
- MONTENAY Y. (2007) Le monde arabe : le poids du nombre,  des Cahiers de l’Orient n° 88

سادسال: السداسي
أفقیة:وحدة التعلیم

2ة أجنبیة لغ:المادة 
1:الرصید
1:المعامل

أھداف التعلیم
وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة

ر رالتقاریالمقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من : ئق  االتیة  و یعتمد على الوثا.  المفردات الخاصة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوص
ان، البرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك

...والشیخوخة والنساء،  و العمل إلخ
المعارف المسبقة المطلوبة

.جنبیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة باللغة األ
:محتوى المادة

وینصب التركیز على المراجعات النحویة و إثراء . بناء المھارات األساسیة للقراءة وفھم كامل واستغالل جید  للنصوص الدیموغرافیة باللغة اإلنجلیزیة
المقاالت في المجالت والصحف، أو مقتطفات من التقاریر : و یعتمد على الوثائق  االتیة  .  صة بالدیموغرافیا والتحلیل الدقیق للنصوصالمفردات الخا
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ان، البرلمانیة أو منشورات المنظمات غیر الحكومیة أو المنظمات الدولیة بشأن التعدادات، والسلوك الجنسي والتكاثر واألوبئة وتحركات السك
... شیخوخة والنساء،  و العمل إلخوال

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة

:المراجع

سادسال: السداسي
أفقیة:وحدة التعلیم

مخاطر المخدرات :المادة 
1:الرصید
1:المعامل

:أھداف التعلیم
السلوكي في التحقیقات الدیمغرافیة لمخاطر المخدرات على في نھایة المقیاس فإن الطالب قادر على تحلیل أھم المؤشرات الوبائیة ذات البعد التسممي و

.السكان ابتداء من تنظیم وجمع وتحلیل المسوحات التي تجمع بین عامل خطر المخدرات  والمشاكل الصحیة للسكان
:المعارف المسبقة المطلوبة 

في صحة اإلنسان واألمراض واألوبئة السكانیةالمعارف المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم ھي معرفتھ األولیة 
:محتوى المادة

.تعریف المخدرات-
.ظاھرة تعاطي المخدرات في المجتمع-
.ریفھ وانعكاساتھ على الفرد والمجتمععاإلدمان ت-
أسباب اإلدمان-
.ھجاإلدمان مظاھره وعال-
.محاربة المخدرات-

میة ة اإلسالعالمخدرات من منظور القانون والشری
:طریقة التقییم

امتحان كتابي 

: المراجع
http://www.bib-alex.com/
http://download-human-development-pdf-ebooks.com/104-1-library-books
http://www.ta5atub.com/t416-topic
http://www.goodreads.com/shelf/show/philosophy
http://www.amazon.com/Philosophy-Book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_about_philosophy
https://www.academia.edu/
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V -االتفاقیات /العقود
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نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
)في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

ة المعنیةورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعی

:الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان :الموضوع

المذكورة أعاله عن اللیسانس عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

:ق ھذا  المشروع من خاللتراف) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة .طیلة فترة تأھیل ھذا التكوین 

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



2016/20176363: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

وذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبةنم
)في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم (

)ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

:الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان:الموضوع

:المقدم من 

عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا المستخدم المحتمل تعلن مؤسسة                                           

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،-

ض ،المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغر-

.المشاركة في لجان المناقشة -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نھایة التخرج أو في إطار المشاریع -

.المؤطرة

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

المادي و المستوى البشري

.منسقا خارجیا  لھذا المشروع )*...............ة(یعین السید

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ

:الختم الرسمي للمؤسسة
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V- ملخصةسیرة ذاتیة

في التخصصلفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینالكل شخص من 
)التأطیر الداخلي والخارجي(

)حسب النموذج التالي(
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نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

كوسة نورالدین:اللقباالسم

بسطیف 06/02/1977:تاریخ ومكان المیالد

koussanoureddine:البرید اإللكتروني والھاتف @yahoo.fr

82-09-04-553

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات

1999شھادة اللیسانس  تاریخ جامعة قسنطینة 

2004جامعة قسنطینة شھادة الماجستیر انثروبولوجیا

2014شھادة الدكتوراه انثروبولوجیا جامعة قسنطینة 

):إلخ......المواد المدرسة(یة المھنیة الكفاءات البیداغوج

:مقاییس التدریس

أنثروبولوجیا-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

أعراب سعیدة:اللقباالسم

بجایة-بآقبو20/11/1979:تاریخ ومكان المیالد

saida_arab@Yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف
0794461829:الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات

2000شھادة اللیسانس  تخصص علم اجتماع التربیة 

2006شھادة الماجستیر تخصص علم اجتماع تسییر و تنمیة الموارد البشریة 

2015سییر و تنمیة الموارد البشریة شھادة الدكتوراه تخصص علم اجتماع ت

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

:مقاییس التدریس

لغة أجنبیة-

مدخل إلى علم اإلجتماع-

القیادة اإلداریة-
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نموذج مختصر للسیرة الذاتیة

باللي عبد المالك:اللقباالسم

المدیة-ریة العما02/03/1975:تاریخ ومكان المیالد

malikbalali@yahoo.com:البرید اإللكتروني والھاتف

ب.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات

2005علم االجتماع العائلي شھادة اللیسانس  

2007جتماع الثقافيعلم االشھادة الماجستیر 

2015علم االجتماع تنظیم وعمل شھادة الدكتوراه 

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

:مقاییس التدریس

عولمة الثقافة -

.مدخل لعم االجتماع الثقافي-

لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

مریم بودوخة:اإلسم اللقب

سطیف17/07/1983:تاریخ ومكان المیالد

0795110973: الھاتف boudoukhameriem@yahoo.com:البرید اإللكتروني والھاتف

أستاذ مساعد أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
2007شھادة اللیسانس علم اجتماع التربیة 

2011شھادة الماجستیر دیمغرافیا حضریة 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
:مقاییس التدریس

مدخل إلى علم السكان 

سبر اآلراء شعبة دیمغرافیا 

جغرافیا بشریة 

دیمغرافیا اقتصادیة

تدریب لتقى الم
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لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

لیلى بلعیفة :اإلسم اللقب

عین الحجر سطیف 2/12ِ/1981:تاریخ ومكان المیالد

0774294093: الھاتف lielabelaifa@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

أستاذ مساعد أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :باطمؤسسة اإلرت

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
2007شھادة اللیسانس علم اجتماع الحضري 

2011شھادة الماجستیر دیمغرافیا حضریة 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
:مقاییس التدریس

ى علم السكان مدخل إل

قضایا السكان المعاصرة  

التحلیل الكمي للھجرة  

االحصاء 

المعطیات الدیمغرافیة  

لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

كریمة فوداد:اإلسم اللقب

سطیف22/06/1982:تاریخ ومكان المیالد

0699629945: الھاتف karima@gmail.comfoudad:البرید اإللكتروني والھاتف

أستاذ مساعد أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
2005شھادة اللیسانس علم اجتماع التربیة 

2011شھادة الماجستیر دیمغرافیا حضریة 

):إلخ......المواد المدرسة(كفاءات البیداغوجیة المھنیة ال

:مقاییس التدریس

اإلحصاء 

تحلیل الدیمغرافي  شعبة دیمغرافیا 

تقویم المعطیات الناقصة 
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لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

دودو نعیمة :اإلسم اللقب

سطیف11/10/1982:تاریخ ومكان المیالد
0793381265: الھاتف naima.doudou.2014@gmail.com:البرید اإللكتروني والھاتف

أستاذ مساعد أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

2004س علم االجتماع تنظیم وعملشهادة اللیسان- 
2011دیمغرافیا حضریة : علم االجتماع تخصصشهادة الماجستیر- 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
مقاییس التدریس

مدخل إلى علم السكان 

جغرافیا السكان والخرائط 

جغرافیا بشریة 

دیمغرافیا اقتصادیة

.الصحة والسكان 

لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

لطرش سارة  :اإلسم اللقب

سطیف11/06/1985:تاریخ ومكان المیالد
0696409498:البرید اإللكتروني والھاتف

أأستاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...صصوالتخ.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

2006التربیةشهادة اللیسانس علم االجتماع - 
2012دیمغرافیا حضریة : علم االجتماع تخصصشهادة الماجستیر- 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
:مقاییس التدریس

مدخل إلى علم السكان 

جغرافیا السكان والخرائط 

جغرافیا بشریة 



2016/20176969: علم السكان السنة الجامعیة: عنوان اللیسانس2دمحم لمین دباغین سطیف : المؤسسة

صادیةدیمغرافیا اقت

لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

مھداوي مروان  :اإلسم اللقب

سطیف11/04/1978:تاریخ ومكان المیالد

mahdaouimarouane@gmail.com:البرید اإللكتروني والھاتف
0778668294: الھاتف 

أأستاذ مساعد :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :اإلرتباطمؤسسة

)إلخ...والتخصص.مابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج و:( الشھادات

2004التربیةشهادة اللیسانس علم االجتماع - 
2012دیمغرافیا حضریة : علم االجتماع تخصصشهادة الماجستیر- 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 
:مقاییس التدریس

مدخل إلى علم السكان 

االحصاء 

السیاسات السكانیة  

النماذج الدیمغرافیة 

علم االجتماع إلىمدخل 
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مالحق القرارات الوزاریة الخاصة

بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع
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VI -رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة
:عنوان اللیسانس 
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VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
)لعرض التكوین المحولة للوزارةالتأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة (
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VIII -رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان

)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(


