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 :تحديد مﾜان اﾝّتﾜوين -1

 يةﾞﾜ :ّية وااجتماعّيةカساカع｀وم اإﾟا 

 ع｀م ااجتماع : قسم 

  :(*)اﾝمشارﾜون في اﾝتﾜوين  -2

 .2اأقسام اﾟمخت｀فة ع｀ى مستوى جامعة سطيف* 

 .2 بﾞ｀ّية اﾟع｀وم اإカساカّية وااجتماعّية ﾟجامعة سطيف "اﾝّتراث واﾝّدراسات اأثارّية"مخبر* 

. اﾟمتحف اﾟوطカي ﾟواية سطيف *

وجيا ااجتماعّية واﾟثّقافّية" أقاﾝيم ناشئة ومجتمعات"وحدة بحث *   ز اﾟوطカي ﾟ｀بحث في اأカثروب゚و . اﾟتّابعة ﾟ｀م゙ر
. إدراج ااتفاقيات اﾝخاصة باﾝتﾜوين في اﾝماحق 

 : إطار وأهداف اﾝتﾜوين-3
 (تحديد تخصصات اカﾟموذجية ﾟ｀يساカس اﾟتي تسمح بااﾟتحاق باﾟتﾞوين في اﾟماستراﾟمعカي)شروط ااﾝتحاق  - أ

 

-2016اﾟوزاري اﾟُمسّطر ﾟ｀موسم اﾟجامعي  د وفق اﾟبرカامج.م.ﾞل تخّصصات ﾟيساカس ع｀م اجتماع カظام ل- 
2017 . 

يساカس カظام ل-   عﾞم ااجتماع  ـ عﾞم ااجتماع اﾝثّقافي: م د في اﾟتخّصصات اآتية. ﾟيساカس ﾞاسيﾞي ゚و
 .عﾞم ااجتماع اﾝّتربوي - اﾝحضري

 ( سطر ع｀ى أﾞثر تقدير20اﾞﾟفاءات اﾟمستギدفة، اﾟمعارف اﾟمﾞتسبة عカد ギカاية اﾟتﾞوين ،) أهداف اﾝتﾜوين- ب

ُيعتبر ع｀م ااجتماع اﾟثقافي أحدث اﾟع｀وم ااجتماعية اﾟتي تقدم إمﾞاカية دراسة اﾟثقافة بﾞل مﾞوカاتギا وتカمح    
وأن اﾟثقافة ガي カمط اﾟحياة، فإن . اآﾟيات اﾟتي يمﾞن من خاギﾟا اﾟتأسيس ﾟ｀مواصفات اأساسية ﾟثقافة اﾟمجتمع

ガذا اﾟع｀م اﾟذي تعددت وتカوعت تخصصاتヴ وارتبطت بﾞل カواحي اﾟحياة ااجتماعية، ﾞفيل بأن يقدم اﾟقراءات 
 .اﾟصحيحة ﾟواقع اﾟثقافة اﾟمح｀ية واﾟوطカية، ويحدد عاقتギا باﾟمعطيات اﾟثقافية اﾞﾟوカية

وجيا عموما وفي تخصصات ما    ضمن ガذا اﾟمカظور، يギدف اﾟتﾞوين في مجال ع｀م ااجتماع اﾟثقافي واأカثروب゚و
ة واﾟمجتمع بمتخصصين في اﾟشأن اﾟثقافي اﾟذي تحتاج إﾟيﾞ ヴل اﾟقطاعات  بعد اﾟتﾞوين اﾟقاعدي إﾟى مد اﾟد゚و

ااجتماعية وااقتصادية في تحديد اﾟمواصفات واﾟمميزات اﾟثقافية واﾟحضارية ﾟ｀مجتمع اﾟجزائري واﾟتي ا يمﾞن 
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ت مائمة واﾟبرامج اﾟتカموية متカاسقة مع اﾟمعطيات آتغاف｀ギا في أي اカجاز ガيﾞ｀ي أو وظيفي حتى تﾞون اﾟمカش
 . اإカساカية واﾟثقافية واﾟحضارية ﾟ｀مجتمع

(  سطر ع｀ى اأﾞثر20– فيما يخص ااカدماج اﾟمカギي )اﾝمؤهات واﾝقدرات اﾝمستهدفة - ج

اﾟمقترح ط｀بة ع｀م ااجتماع اﾟذين تحص｀وا ع｀ى تﾞوين قاعدي في ガذا اﾟتخصص، ويمﾞن  اﾟتخصص يستギدف  
ئك اﾟذين ギﾟم اガتمامات  أن يفتح ﾟط｀بة مخت｀ف اﾟتخصصات واﾟشعب في اﾟع｀وم ااجتماعية اأخرى، بخاصة أ゚و

. باﾟشأن اﾟثقافي وااجتماعي

ويギدف اﾟتخصص إﾟى تﾞوين متخصصين يمﾞن أن يﾞ｀فون بمギام ترقية اﾟثقافة اﾟجزائرية وتح｀يل مﾞوカاتギا   
ガؤاء اﾟمتخصصين في ع｀م ااجتماع اﾟثقافي سيﾞون بإمﾞاギカم تأطير فئة اﾟشباب في مخت｀ف . اギﾟيﾞ｀ية واﾟوظيفية

.  اﾟمؤسسات اﾟثقافية وااجتماعية اﾟتي تعカى باﾟثقافة واﾟفカون 

ويمﾞن ギﾟؤاء خريجي ガذا اﾟتخصص أن يدمجوا في مراﾞز اﾟبحث اﾟتي تتﾞفل بإحصاء وجرد وتدوين اﾟتراث   
ヴجزائرية وترقيتﾟثقافة ا｀ﾟ اماديﾟمادي واﾟا .

قد عمل اﾟع｀ماء واﾟخبراء اﾟذين أسカدت إﾟيギم مギمة إカجاز اﾟبرカامج اﾟتع｀يمي ギﾟذا اﾟتخصص ع｀ى ضرورة    ゚و
إعطاء اﾟبعد اﾟحضاري واﾟتاريخي ﾟ｀مجتمع اﾟجزائري مﾞاカة ガامة في اﾟمواد اﾟتع｀يمية اﾟمقترحة، واギﾟدف من ذﾟك 

.  اﾟوصول إﾟى ع｀م اجتماع ﾟ｀ثقافة اﾟجزائرية  من حيث ااカتماء وبأبعاد أﾞاديمية وع｀مية عاﾟمية

أّما اﾟمجاات اﾟتي يمﾞن أن تستقبل اﾟمتخرجين من ガذا اﾟتﾞوين يمﾞن إدراجギا ع｀ى سبيل اﾟمثال ا اﾟحصر   
: في

 .اﾟمؤّسسات اﾟتربوّية في إطار اإرشاد واﾟّتوجيヴ واﾟّتع｀يم اابتدائي واﾟمتوّسط- 

 .دور اﾟشباب واﾟمؤسسات اﾟثقافية واカﾟوادي اﾟع｀مية- 

اإدارات اﾟمح｀ية ﾞاﾟوايات واﾟب｀ديات في إطار اﾟتカشيط اﾟثقافي واﾟسياحي واﾟوساطة ااجتماعية وااستشارات - 
 .في مجال اﾟتعمير واﾟتギيئة اﾟعمراカية

 -ヴﾟ مرافقةﾟشاطات اカﾟع｀مي واﾟبحث اﾟجامعات في إطار اﾟبحث واﾟز اﾞمرا. 

 .اﾟمتاحف واﾟمرافق اﾟسياحية ﾞمرشدين- 

. اﾝقدرات اﾝجهوية واﾝوطنية اﾝقابﾞة ﾝتشغيل حامﾞي اﾝشهادات اﾝجامعية- د
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. مديريات اﾟسياحة -
 .اﾟمح｀ية اإدارة -

 .واﾟتعمير اﾟبカاء قطاع -

 .اﾟعمراカية واﾟتギيئة اﾟمدن تخطيط قطاع -

 .مديريات اカﾟشاط ااجتماعي -

 .مديريات اﾟشباب واﾟرياضة -

اات اﾟتカمية ااجتماعية -  .゙و

 .اﾟمسارح واﾟمتاحف اﾟجギوية واﾟوطカية -

 .واﾟتع｀يم اﾟتربية قطاع  -

: اﾝجسور نحو تخصصات أخرى-ه

اﾟع｀وم  ميدان في عديدة تخصصات بين ااカتقال ع｀م ااجتماع اﾟثقافي مسارات في اﾟمﾞون اﾟطاﾟب يستطيع   
ة اﾟبرカامج مقاييس أن إذ ااجتماعية، ع｀م ااجتماع، وع｀م اカﾟفس واﾟجغرافيا (اﾟتخصصات  من اﾟعديد بين مشت゙ر

وجيا واﾟفカون  ي゚و اﾟع｀وم  مسار من ﾞام｀ة، ويستفيد سداسيات من أربعة اﾟتخصص يتﾞون. .)..اﾟبشرية واأ゙ر
 .) د.م.ل)カﾟظام  واأجカبية اﾟمعتمدة اﾟجامعات اﾟجزائرية إﾟى ااカتقال إمﾞاカية ومن ااجتماعية

: مؤّشرات متابعة اﾝّتﾜوين- و
 .ـ اﾟقدرة ع｀ى استغال واستثمار اﾟمعارف اﾟع｀مية واカﾟظرية في اﾟمجال اﾟتطبيقي 
ـ تثمين اﾟعاقة بين اﾟتﾞوين اﾟمعرفي وتカمية اﾟخبرة اﾟعم｀ية من خال تقارير اﾟترّبصات اﾟميداカية اﾟمカجزة من -

اء اﾟمتخّصصين  .قبل اﾟط｀بة تحت إشراف مجموعة من اﾟباحثين واﾟّش゙ر

اء  .ـ متابعة اﾟتﾞوين اﾟمعرفي اأﾞاديمي واﾟخبراتي واﾟمカギي اﾟمقدم من طرف اﾟش゙ر
   : قدرات اﾝتّأطير- ز
  .طاﾟبا في اﾟدفعة اﾟواحدة (25)خمسة وعشرون -
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: اإمكゅنれゅΑ البشرるΑ المتヱفرة -4
 

: أسゅتذة المぼسسる المتدخΑヤن فヶ التخصص- أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. (تヱضح) محゅضرة، تطبベΑ، أعمゅل مヱجるヰ، أعمゅل تطبるΑボΑ، تほطΑر التربصれゅ،  تほطΑر المذكراれ، أخرى *
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ゆ - ヶرجゅر الخΑطほالت
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اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة - 

تボدュΑ بطゅقる عن التجΑヰزاれ البΑداغヱجるΑ المتヱفرة بゅلنسبる لأعمゅل : المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ- أ
ヵヱتكヤل るΑボΑترحنالتطبボالم .( احدة لكل مخبرヱ るقゅبط) 

 
. 2بجゅمعる سطΑف بكるΑّヤ الュヱヤバ اإنسゅنヱ るΑّااجتمゅعるΑّ "الّتراث ヱالّدراسれゅ اأثゅرるΑّ": عنヱان المخبر

 
 

れゅز  العدد الماحظΑヰالتج ュاس ュالرق  
 1 جゅヰز إعاュ آلヶ محمヱل   2 
 6 れبゅث ヶآل ュز إعاゅヰ2 ج 
 3 آاれ نسخ 2 

 4 عゅكسれゅ صヱر 2 
 2 るΑّئヱض るسحゅ5 م 
 1 るعゅطب る6 آل 

 2 ゆتゅ7 مك 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ゆ -れゅّسسぼالم ヶن فΑヱالّتكヱ ن الترّبصΑدゅΑم: 

 
مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن الترّبص 

ヶطنヱف     المتحف الΑسط るΑاヱر3 25  لヰكل ش ヶف ュゅΑぺ  
  ュゅΑぺ فヶ كل شヰر3 25      دار الّثゅボفる لヱاるΑ سطΑف
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: مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن المボترح- ج
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: فضゅءاれ اأعمゅل الشخصヱ るΑتكنヱلヱجれゅΑ اإعاヱ ュااتصゅل- 
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II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
( سداسれゅΑ (4)الرجゅء تボدュΑ بطゅقれゅ اأربع )
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Mastère Académique : Sociologie  Culturelle                                     

: السداسヶ اأヱل  - 1
 

 ヱحりギ اわャعΒヤم

 ヶعゅジャحجم اャا
 ヶシاギジャا 

ヶعヲらシاأ ヶعゅジャحجم اャا 

モمゅعヨャا りギصケاأ 

 ネヲル اわャقΒΒم

 مヲわاصモ امわحラゅ أعメゅヨ أخンゲ أعメゅヨ تطΒらقるΒ أعメゅヨ مヲجるヰ محゅضりゲ  أسبوع 14-16

るΒシゅシم اأΒヤعわャا れاギحヱ 180 6 6  6 08 20   
 1るΒفゅقんャ れゅジシぽヨャا ネゅヨわم اجヤ05 02 1.30  1,30 1,30 45 ع   

 ヶفゅقんャا ネゅヨわم ااجヤع れゅΑゲヌル1  
45 

1,30 1,30  1.30 
02 05   

 リفャاヱ るفゅقんャا ネゅヨわم اجヤ1ع  45 1,30 1,30  1.30 02 05   
 るΒفゅقんャا れゅعゅレダャ1ا  

45 
1,30 1,30  1.30 

02 05   

るΒجヰレヨャم اΒヤعわャا れاギحヱ 67.30 3 1.30  3 04 06   

 ゑحらャا るΒجヰレ1م  45 1,30 1,30  1.30 03 04   
 ヶصفヱ ءゅダحま1  22.30 1,30   1.30 01 02   

るΒفゅشわムシم اإΒヤعわャا れاギحヱ 45 3   0 02 02   

りゲصゅعヨャا メゅダاات モئゅシヱヱ るفゅقんャ01 01    1,30 22.30 ا   
るΒفゅقんャا れゅΒعطヨャاヱ れゅルゅΒらャا モΒヤ01 01    1,30 22.30 تح   

るΒم اأفقΒヤعわャا りギحヱ 45  3  3 02 02   

                  るΒらレاج るغャ 22.30  1,30  1.30  01   
るثقافي れحاヤصطョ 22.30  1,30  1.30 01 01   

ョ1جヨوع السداسي   337.30 12,00 10,50  12 16 30   
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2 -ヶنゅالث ヶالسداس: 
 

 ヱحりギ اわャعΒヤم

 ヶعゅジャحجم اャا
 ヶシاギジャا 

ヶعヲらシاأ ヶعゅジャحجم اャا 

モمゅعヨャا りギصケاأ 

 ネヲル اわャقΒΒم

 مヲわاصモ امわحラゅ أعメゅヨ أخンゲ أعメゅヨ تطΒらقるΒ أعメゅヨ مヲجるヰ محゅضりゲ  أسبوع 14-16

    るΒシゅシم اأΒヤعわャا れاギحヱ 180 6 6  6 08 20   
ヶفゅقんャا ネゅヨわم ااجヤع ヴャا モخギ05 02 1.30  1,30 1,30 45 م   

ヶفゅقんャا ネゅヨわم ااجヤع れゅΑゲヌル 
45 1,30 1,30  1.30 

02 05   

リفャاヱ るفゅقんャا ネゅヨわم اجヤ05 02 1.30  1,30 1,30 45 ع   
るΒفゅقんャا れゅعゅレダャا 

45 1,30 1,30  1.30 
02 05   

るΒجヰレヨャم اΒヤعわャا れاギحヱ 67.30 3 1.30  3 04 06   

ゑحらャا るΒجヰレ04 03 1.30  1,30 1,30 45 م   
ヶصفヱ ءゅダحま 22.30 1,30   1.30 01 02   

るΒفゅشムわシم ااΒヤعわャا れاギحヱ 45 3   0 02 02   

 れاムشヨャاヱ りゲصゅعヨャا るفゅقんャا
ゆゅらشャا ギレع るΒعゅヨわااج 

22.30 1,30    01 01   

るΒفゅقんャا れゅΒعطヨャاヱ れゅルゅΒらャا モΒヤ01 01    1,30 22.30 تح   

るΒم اأفقΒヤعわャا りギحヱ 45  3  3 02 02   

るΒらレأج るغャ 22.30  1,30  1.30 01 01   
るΒفゅقを れゅحヤطダ01 01 1.30  1,30  22.30 م   

ヶシاギジャا ネヲヨ30 16 12  10,50 12,00 337.30  2 مج   
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:   السداسヶ الثゅلث -3
 

 ヱحりギ اわャعΒヤم

 ヶعゅジャحجم اャا
 ヶシاギジャا 

ヶعヲらシاأ ヶعゅジャحجم اャا 
モمゅعヨャا りギصケاأ 

 ネヲル اわャقΒΒم

14- 16 ネヲらシأ  りゲضゅمح るヰجヲم メゅヨأع るΒقΒらتط メゅヨأع ンゲأخ メゅヨأع ラゅحわام モاصヲわم 

    るΒシゅシم اأΒヤعわャا れاギحヱ 180 6 6  6 08 20   
 サヲطقャاヱ れゅシケゅヨヨャا ゅΒجヲャヲよゲんルا

 るΒفゅقんャ1,30 1,30 45ا 
 

1.30 02 05   

リΒقفんヨャا ゅΒجヲャヲΒシヲシ 
45 1,30 1,30 

 
1.30 02 05   

 ヶΑキゅヨャا ヶفゅقんャا ゐケاإ るルゅΒص
ヵキゅامャاヱ 

45 1,30 1,30 
 

1.30 02 05   

 ヶعゅヨわااج ザفレャم اヤع 
45 1,30 1,30 

 
1.30 02 05   

るΒجヰレヨャم اΒヤعわャا れاギحヱ 67.30 1.30 3 
 

3 04 06   

ゑحらャا ヴヤع ょΑケギわャا ヴقわヤ1,30 1,30 45 م 
 

1.30 03 04   
ヶفゅقんャط اΒشレわャا れゅΒレتقヱ れゅΒャ22.30 ا 

 
1,30 

 
1.30 01 02   

 3 45 ااムわシشゅفヱるΒحギاれ اわャعΒヤم 
  

0 02 02   

 ロゅΑゅقضヱ ゲائゴجャا ヶف ヶレΑギャا ゐギحャا
るΒヨΒヌレわャا 

22.30 1,30 
  

 
01 01   

れゅシケゅヨヨャاヱ るΒعゅヨجャا れاんヨわャ1,30 22.30 ا 
  

 01 01   

るΒم اأفقΒヤعわャا りギحヱ 45 
 

3 
 

3 02 02   

るفゅقんャا メヲح れゅシاケギャ ギقルヱ チゲ22.30 ع 
 

1,30 
 

1.30 01 01   
るΒらレاج るغャ 22.30 

 
1,30 

 
1.30 01 01   

 ヶシاギジャا ネヲヨ12,00 10,50 337.30  3مج 
 

12 16 30 
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Mastère Académique : Sociologie  Culturelle                                     

: السداسヶ الرابع - 4
 

ラاギΒヨャا: るاعيヨوااجت るاإنساني ュوヤالع 
ネゲفャاع  :اヨااجت ユヤع 

 عユヤ ااجتヨاع الثثقافي: اダガわャص
 

تربص فヶ مぼسسΑ るتヱج بمذكرة تنゅقش 
 
 
 

 ヶعゅالس ュالحج
ヶعヱمل اأسبゅاأرصدة المع 

 ヶダガشャا モヨعャا)ゲわシゅヨャا りゲكグ24 12 20 )م 
  りゲكグヨャا コゅجルま るعよゅわم ヴقわヤ6 4 4م 

 ヶシاギジャا ネヲヨ24  4مج x 15 = 360 16 30 
 
 
 ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れالتطبΑ ،れゅボΑرجヴ): حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن - 5

ヶلゅل التヱالجد ゆحس ュΑヤバالت れحداヱ فヤلمخت るلنسبゅب るバاأرب れゅΑسداسヤل:)  
 

 

 れ ヱ               ح س  اأسゅسるΑ المنヰجるΑ ااستكشゅفるΑ اأفるΑボ المجمヱع

 محゅضرة 270 112.30 135 00 517.30
495 135 00 90 270 るヰجヱل مゅأعم 
00 00 00 00 00 るΑボΑل تطبゅأعم 

300 00 00 00 300  ヶالعمل الشخص
(مذكرة المゅستر)  

600 135 00 195 270 
متゅبعる )عمل آخر 

 أعمゅل المذكرة
れゅΑボتヤمヱ)  

 المجمヱع 1110 397.30 135 270 1912.30
 اأرصدة 84 24 6 6 120

 لكل ヱحدة اأرصدة%  % 70 % 20 % 5 % 5 % 100
ュΑヤتع 
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III  - دةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن
(ュΑدボصلتヘم るقゅدةة بطゅلكل م  )
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عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ : عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالثヱ لヱاأ

ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 عモ ااجネゅヨわ اれゅジシぽヨャ اんャقゅفるΒ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

:الヰدف من المادة  
 التعرف عヴヤ خصائص تسيير المؤسساれ الثقافية كمؤسساれ تشتغل عヴヤ إنتاج وتسويベ الصناعاれ الثقافية 

.والترفيヰية التي لヰا عاقة واسعة بالجمヰور المستポヤヰ لヤمنتوج الثقافي  

.يتュ تدريس المادة بالتعاون مع الヘاعヤين في المؤسساれ الثقافية العامة والخاصة  

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
ゅسسぼمヱ るفゅボل الثヱح ュΑهゅヘمれ  ،るΑバالمجتم るفゅボثヤرة لΑمسヱ るمنتج れゅسسぼم ゅرهゅعتبゅب るΑعゅااجتم るالتنشئ 

. والمعاصرةةمヘاهيュ الثقافة  والنظرياれ الثقافية الكاسيكي  

 

: محتヱى المادة  
:مدخل نظري  

.التشريع الخاص بالمؤسساれ الثقافية-  

.المقاربة السوسيولوجية لヤمؤسسة الثقافية-  

.التحヤيل السوسيولوجي لتسيير المؤسسة-  

.سوسيولوجية المؤسساれ الثقافية-  

:مدخل تطبيقي  
.المؤسساれ الثقافية-  

.دور الثقافة-  

.اأماكن اأثرية:المتحف-  

.اإنتاج المسرحي: المسرح-  

-ヵاإنتاج السمعي البصر れمؤسسا.  

.كヘضاء سوسيولوجي لاستヰاポ الثقافي: المヰرجاناれ الヘنية الثقافية-  

.دور الشباゆ كمؤسساれ ثقافية ترفيヰية-  

.دور السينما الثقافي -  

.المدينة كمجال لإنتاج وااستヰاポ الثقافي-  

.مؤسساれ تكوين المؤهヤين إنتاج الصناعاれ الثقافية-  

.العاقة بين الصناعاれ الثقافية ومجتمع المعرفة -  

 

:قائمة المراجع  
 .2004الجزائر - دار القصبة- العヤوュ ااجتماعية و إدارة اأعمال: -محمد هناد: ترجمة: جون فرنسوا شاتا-1

كيف ننتج الثقافة في : الصناعاれ اإبداعية : بدر السيد سヤيمان الرفاعي: ترجمة: جون هارتزヵ وآخرون-2
 .2007الكويれ -339سヤسヤة عالュ المعرفة العدد -العولمة–عالュ التكنولوجيا 

اإماراれ العربية المتحدة : البعد ااستراتيجي لヤمعرفة، مركز الخヤيج لأبحاث، دبي: سヤمان رشيد سヤمان-3
2004 .  

عمر عبد الرحمان طيبة، محمد سيد مرسي، مدن المعرفة، عالュ :ترجمة: فرانشيسكو خافيير كاريヤヤو وآخرون-4
 .2011، الكويれ، 38المعرفة، العدد 
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، الكويれ 377العدد - عالュ المعرفة- اديسا التعددية الثقافية- إماュ عبد الヘتاح إماュ: ترجمة : راسل كيمヤيكا-5
2011. 

 ، الكوي341れسوسيولوجية الヘن، عالュ المعرفة، العدد : ليヴヤ الموسوヵ: ترجمة: ديヘيد انجيヤز وجون هنسون-6
2007   .  

 
 
 
 
 

 _____________________________________________________________
ヶل : السداسヱاأ

ヱحدة التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 れゅΑゲヌル عヤم ااجネゅヨわ اんャقゅفヶ: اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤسطر ): أهداف التعぺ るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅد نجバب れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
ヵالمجتمع الجزائر ヶف ヶعゅر ااجتمΑالتغ れراヱرΑقراءة س ヶف ゅΑجヱلヱبヱهج اأنثرゅمنヱ رفゅバم ュاستخدا .

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤバهذا الت るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤرف المطバمヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
النظرれゅΑ ااجتمゅعるΑ الكبرى 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ  ... مراقب
 ヶبゅن كتゅمستمرة + امتح るمراقب
 إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤط): محتヱى المゅدة

نظرياれ التغير ااجتماعي  و الثقافي                                                                                 
النظرية في عュヤ ااجتماع الثقافي 

- الوظيヘية
- الماركسية

- النظرية النقدية
-  البنيوية
- التاويヤية

نظرية صناعة الثقافة 
 ( إلخ، ومطبوعاれ، مواقع انترنれ،كتゆ): المراجع

 (.معجュ اانتروبولوجيا ، معجュ عュヤ ااجتماع ، معجュ  جميل صヤيبا )المعاجュ و القواميس  
. بيروれ لبنان – دار الطباعة و النشر و التوزيع – ابن خヤدون المقدمة 
. دار المغرゆ بيروれ – تاريخ الجزائر الثقافي – أبو القاسュ سعد ه 

. دار الثقافة لヤطباعة و النشر القاهرة – عن اأنثروبولوجيا  و الヤヘكヤور -  أحمد ابو زيد 
دار الجبل  – عュヤ اجتماع دراسة بنائية وظيヘية  لヤمجتمع الحضرヵ – أحمد كمال و آخرون 

. لヤطباعة 
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. منشوراれ الحوار – التحضر و الثقافة - بوشنافة بوزيان  
. دار وائل لنشر -  التغير ااجتماعي و الثقافي - دال مヤحسن  

  ヵمحمود الجوهر - ヵي و الحضرヘااجتماع الري ュヤدراسة في ع – れبيرو ゆدار الكتا .
. مركز الوحدة العربية بيروれ لبنان – سوسيولوجيا الثقافية – عبد الغني عماد 

 ヵفي مدينة العين أبو ظبي - محمد حسين غامر れدار – اانثروبولوجيا  الحضرية مع دراسا
. المعارف الجامعة ااسكندرية   

 
FOX Richard .anthropology’ s urban process in horizon of anthropology, Chicago, 1977 
MAUSS Marcell & DURKEIM E , Note on the Notion of Civilisation , 
édition Lafayette , paris 1981 , vol 29 
MUMFORD Lewis , the culture of cities , University of Massachussetts 
1989 . 7th edition 
 

 
 

 _____________________________________________________________
  عﾞم ااجتماع اﾝثقافي: عカوان اﾟماستر

 اﾝثاني  واأول    :اﾟسداسي
 

  عﾞم ااجتماع اﾝثقافة واﾝفن :ادةــــاسم اﾟم
  : اﾟوحدة اأستاذ اﾟمسؤول عن 

:  اأستاذ اﾟمسؤول عن اﾟمادة 
 

 5:دـــاﾝرصي
 2:لــــاﾝمعام

 
 

ュΑヤأهداف التع : 
تتنヱゅل هذه الヱحدة الممゅرسれゅ الثゅボفるΑ الヘنるΑ فヶ الجزائر فヶ إطゅر الヘضゅء المغゅربヱ ،ヶستخصص اأعمゅل 

مヱجるヰ لدراسる النصヱص المرجヱ るΑバتحΑヤل المバطれゅΑ حヱل الヘضゅءاれ المختヱ るヘヤدعヱة البゅحثΑن ヱالمتخصصΑن 
 .الゅヘعΑヤن الثゅボفΑΑن

 るΑمヤバالمراجع    ال ヴヤدا عゅاعتم るصゅالخ ュΑهゅヘد من المΑدバد الボمن ن ュヰتمكن るΑجヰمن れاヱدほب るبヤد الطΑヱل تزヱゅنح
. ヱالنصヱص السヱسヱΑلヱجるΑ، ممΑ ゅمكنュヰ من ااندمゅج فヶ مجゅل البحث مستボبا

 :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 
. اﾟثقافةカظريات ع｀م اجتماع ، اﾟثقافية، اカﾟظم اﾟثقافية، اﾟسياسات カشأتヴو اﾟثقافي ع｀م ااجتماع 
  :محتヱى المゅدة

1- ヵر النظرゅاإط : 

 .إبراز بバض المسゅراれ كسΑرヱرة لュヤバ ااجتمゅع الثゅボفヶ كمجゅل ذヱ خصヱصヱ るΑمستボل بذاته -2
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 مرヱرا بـ          Pierre Bourdieu إلWeber ヴمن )استخراج اأسس النظرるΑ من اأعمゅل الرائدة  -3
Norbert Elias, Karl Marx)) ュΑهゅヘالم ュهぺヱ れゅΑمن خال عرض النظر. 

4- るΑسゅاأس れاヱف المدلΑرバت : ،るΑنヘالヱ るΑفゅボالث れゅرسゅالمم ،るΑفゅボالث れゅسゅΑالس ،るΑفゅボالث れゅسسぼالم
るΑفゅボالث れゅعゅالصن . 

5- ヶربゅالمغ ヱぺ ヶنヘال ヶفゅボل الثゅل المجΑヤتحヱ صΑتخص. 

- るΑلمゅバال るفゅボالثヱ るΑبバالش るفゅボء الثゅفضヱ لゅمج るΑتنم. 

-  れاヱضبط مدل( رヱヰالجم ،ヶنヘاإبداع ال ،ヶفゅボعل الثゅヘال ،ヶنヘال ヱぺ ヶفゅボمل الثバال...) 

 :نشほة ヱهΑكるヤ الヘضゅءاれ الثゅボفヱ るΑالヘنるΑ فヶ الجزائر مثل -

 نΑنゅنヘالヱ نΑヘボء المثゅفض. 

 ヵヱغヤء الゅضヘال. 

 ゆゅالكتヱ راءةボء الゅفض. 

  ،ゆء المسرح، اآداゅفض.......るΑヤΑن التشكヱنヘال ،ヴボΑسヱالم ،. 

 るΑفゅボالث ュئل اإعاゅسヱ : ،るالمتحف، المكتب ،るΑتゅمヱヤバالم るالشبك ،れزة، جرائد، مجاヘヤت るإذاع
 .قゅعれゅ المゅバرض

 ( إلخكتヱ ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،)  :المراجع
- Mannhaeim Karl – utopie et idiologie. 

- Elias Norbert – ケu’est-ce que la sociologie ? la Iivilisatioﾐ des ﾏœuヴs. 
- Bourdieu. P – la ﾐoHlesse d’état – question de sociologie. 

- Reﾏouﾐ.h, L’Algéヴie ,histoiヴe, soIiété, Iultuヴe. 
- CRESM, Culture et société au Maghreb.   

ュΑΑボالت るボΑل : طرゅع أعمΑرゅمستمر، مش ュΑヱボن، تゅامتح 
 ____________________________________________________

عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ  : عنـــヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ  ヶنゅالث ヱ 

التュΑヤバ اأسゅسヶ : اسュ الヱحــدة
الصنゅعれゅ الثゅボفるΑ  : اسュ المـــゅدة

: اأستゅذ المسヱぼل عن الヱحدة 
: اأستゅذ المسヱぼل عن المゅدة 

 5:الرصΑــد
 2:المゅバمــــل

 
: الヰدف من المゅدة

تヰدف هذه الヱحدة إلヴ تバرΑف الطヤبる عヴヤ الصنゅعれゅ الثゅボفヱ るΑمدى ぺهمΑتゅヰ فヶ تΑバヘل الバヘل 
ヱبゅأخص عヴヤ المستヱى المぼسسゅتヱ ヶكΑف تسゅهュ المぼسسれゅ الثゅボفるΑ . الثゅボفヱ ヶتنشΑطه بゅلمجتمع

. فヶ حركヱ るΑتヱاصل اأنشطる الثゅボفるΑ عبر المجتمع
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم: 

. الثゅボفる، نظرれゅΑ عュヤ اجتمゅع الثゅボفるΑ، النظュ الثゅボفるΑ، السゅΑسれゅ نشほتهヱ الثゅボفヶ عュヤ ااجتمゅع 
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 ゆΑلゅسぺ ュヰفヱ るفゅボالث るلمجتمع، دراسゅب るرفバر المΑヱتط ヱ るفゅボلثゅب るボヤバالمت るΑسゅاأس れراヱالمنظ 
ゅヰعتゅصنヱ ゅヰجゅإنت .

 
 – اأسطヱانれゅ – الدعヱ るΑゅ اإشゅヰر –التヘヤزヱΑن -  اإذاعる – الصحゅفる – السΑنم 1– ゅ  :- الصنゅعれゅ الثゅボفるΑ المتバددة-  I مゅ هヱ المنتヱج الثゅボفヶ ؟   .نمヱ ااستヰاポ الثゅボفヱ ヶ التحΑヤل ااقتصゅد ヵ مゅ هヶ الصنゅعる الثゅボفるΑ ؟ :- المヱ ュヱヰヘ المصطヤح  2: محتヱى المゅدة

 ヱ るطヱاأقراص المضغDVD...   2 -るΑاإعام れゅعゅالصن : れゅالشبك– るΑئل اإعامゅسヱال ヱ れاヱاأد – るالبرمج 
... れاأنترن .....You Tube…Facebook…Scape    3 -るΑاكヰاست るバヤن كسヘن : - الヘال るΑراطボمΑر - دゅن ااستثمΑب ヵل الرمزゅس مぺالر ヱ نヘال

 るسゅΑالس ヱ            ヶلゅل –المヱボバر الΑتخد ヱ るΑنゅボالت るن الحداثΑب – ヱ ベヱالس ヶبل فゅボالم 
るΑلゅالجم るمΑボدان الボف  .  4  - るΑرゅالتج ヱ るΑفゅボالث るجゅن الحΑب ゆゅالكت - : ゆヤالط ヱ رضバن الヱنゅع –قΑالتصن るΑآل – 

 ポヤヰمستヤجه لヱالم ヶعゅج الصنゅاإنت) むرゅボالنشر- )  ال れゅΑآل :  ヱ るعゅالصن ヱ رゅΑااخت
 -  ぺ Vidéoلゆゅバ الΑヘدヱΑ – المヱسヴボΑ المسجるヤ –النشر : - الゅヘعヱヤن الصغゅر-  1  : غゆゅΑ الطゅقる اإبداع -III るΑ ...  مدرسる فرانكヱヘرれ - مゅ بバد- Design   3... التصمュΑ – الヰندسる المバمゅرるΑ –التصΑヱر -  2 .تطヱر الصنゅعる الヘنるΑ حسゆ هذه المدرس 1 - る  : مدرسる فرانكヱヘرヱ れ الصنゅعる الثゅボف II- るΑ ..تدخل التكنヱلヱجゅΑ  : - الطبゅعる كسベヱ إعゅدة اإنتゅج. التヱزΑع 

  るانヱاأسط.   2 - رヱヰر الجمゅΑاخت ヱ ベاヱذぺ.  3 - رゅن الصغΑヤعゅヘرة عند الゅالخس ヱ الربح..  4 - るمنΑヰالم るΑلゅالجم るالنزع..   IV – るΑدゅة ااقتصヱボال ヱ ヶجヱلヱر التكنゅجヘاان:   1  - دةΑالجد ュΑボفرض ال ヱ ، るΑرゅالتج ベاヱر اأسゅاحتك.  2  - ヶヤالداخ ベالتمز ヱ るΑعゅااجتم れゅاقバر الヱفت.  3 - اإبداع ヱ るΑヱヰدان الボف ヱ るΑفゅボالث るバヤالس ヶثل فゅفكرة التم .  4 - れゅΑنボبت ヱ れاべب ヱ るヤمゅد عΑزة بヰال مجヱمぺ سヱぼر れذا れゅسسぼم.  V  -ベΑヱط التسヱشر - :  るΑفゅボالث るバヤج السゅإنت– るΑفゅボالث れゅالمنتج るمΑق ベΑボتح   - るمΑボال
 ヶفゅボج االثヱمنتヤل るΑدلゅالتب–  ポاヰااست ベΑعن طر るΑلゅمバااست るمΑボال – れءاゅヘد الكΑتجد – 

المنتجれゅ الثゅボفヱ るΑ استراتΑجるΑ .. تΑヤボص حجュ اإنتゅج ヱ الرفع من الكるヘヤ–تجدΑد اأفكゅر 
 . اإنتゅج الثゅボفヶ–رぺس المゅل 
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 VI – るΑاإبداع れゅعゅالصن - :  ゅΑجヱلヱالتكن ヱ ヶج الكمゅاإنت ヱ るعゅالصن るヤج –مرحΑヱالتر 
 – هれゅΑヱ إبداعるΑ –الゅバلュ  اإبداعヶ "   - الヵヱゅヰ " التصΑヱر – ااستヰاポ  – اإشゅヰر –

 るΑاإبداع  れゅرسゅالمم– るΑاإبداع れゅعヱالمشر ..  VII – الجزائر ヶف るΑفゅボالث れゅعゅر الصنヱتط- :   1 - るΑفゅボالث れゅعゅالصن ベرقل انطاバع مΑد الرゅاقتص.  2  -   るعمل دائم ゆصゅء منゅإنش  ヶسゅسぺ ヵヱمصدر تنم るΑفゅボالث るعゅالصن..  3 -  ヶد اإبداعゅااقتص ヱ るΑالمدن اإبداع .  4 -  るΑاإبداعヱ るΑفゅボالث るعゅالصن るΑلتنم るΑطنヱال るلゅكヱء الゅرة إنشヱضر ..  VIII – بلボاستشراف المست ヱ るΑفゅボالث るعゅالصن :   1 - るΑن اإبداعヰالم.  2 - دヱボヘسط المヱال.  3 - المجتمع るボヤخぺ ヱ ، دΑد الجدゅاإقتص . 
るΑسゅالمراجع اأس:   ヱرنヱدぺ . مرΑゅヰركヱر ، هヱدヱΑكس .ثゅم: ًゅΑرΑهゅجم ًゅه خداعヘصヱر بΑヱالتن ، るفゅボالث るعゅصن  

..   سΑنヱل ヶヤصر :بن عゅバن المヘال れゅنゅره ヱ るΑفゅボالث れゅعゅالصن  ...  るΑゅبج るバمゅالجزائر  - ج
 -2013 ュ .  رゅعم ゆゅالجزائر: كس ヶف るΑفゅボالث れゅعゅر الصنヱتط :ベゅاآفヱ لΑراقバس - " الΑرゅب るバمゅج

13ヱ "صرゅバالم ゆل المغرヱث حヱد البحヰバنس" مヱ2013 .. بت.    ヶヤرتゅن.هヱآخر ヱ نヱج:  るΑاإبداع れゅعゅالصن– ゅΑجヱلヱالتكن ュلゅع ヶف るفゅボف تنتج الثΑك 
 る؟ ترجمるلمヱバالヱ :  ヶعゅبدر الرف  - るرفバالم ュلゅع るヤسヤس– れΑヱ2007 الك.  

  ASSOUN Paul-Laurent, L'École de Francfort, , Puf, Que sais-je ?, 
Paris, France  1987  BENHAMOU Françoise, L'Économie de la culture, , La Découverte 

et Syros, Paris, France  
1996/ 2000.  HABERMAS Jürgen, Théorie de l'agir communicationnel, 2 vol., 

traduction française , Fayard, , Paris,  1987  HORKHEIMER Max, ADORNO Théodore. W., La Dialectique de 
la raison, traduction française -  Tel Gallimard, Paris, France ,1983.  Huet .A et autres : capitalisme et industries culturelles – presses 

universitaires de Grenoble –France 1978.  Matthews, J.T : Industrie musicale, médiations et sociologie ; Thèse 
de Doctorat, sous la direction du Professeur Mireille Vagné-

Lebas ; Université de Bordeaux 3 – France – 2006. 
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ュΑΑボالت るボΑن : طرゅل+امتحゅمستمرة من خال اأعم るمراقب . 
 

 __________________________________________________________
عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ : عنヱان المゅستر

ヶل:  السداسヱاأ  ヶنゅالث ヱ 
التعュΑヤ المنヰجるΑ :  اسュ الヱحدة
منヰجるΑ البحث :  اسュ المゅدة

るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱぼذ المسゅاأست  :
:     اأستゅذ المسヱぼل عن المゅدة 

 
 4:الرصΑـــــد
 3:المعゅمـــل

 
 

ュΑヤバهداف التぺ: 
  ،ヶجヱلヱΑسヱلبحث السゅب るボヤバمت るΑجヰمن るفゅボبث ゆلゅد الطΑヱتز ヴحدة إلヱدف من خال هذه الヰن

 るΑجヰمراحل منヱ れاヱمن خط ،ヶمل البحثバز الゅإنج ヶف るΑヤعم れراゅヰبه مゅإكس ヴإل ヴバنس ポكذل
 ヶف るΑسΑرئ れゅمحط ヶه ヶدالتΑتجسヶمヤバالبحث ال ヶفゅボل الثゅالمج ヶف  .

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :

 ヶف ュالتحك ،るΑدانΑالم るΑجヰالمن れاإجراءا れゅΑسゅسぺ ، ヶعゅالبحث ااجتم るΑجヰمن ヶف るΑسゅسぺ むدゅمب
 . التボنれゅΑ البحثヱ るΑفنれゅΑ تحرΑر التゅボرΑر

: - محتヱى المゅدة
- ヶمヤバالبحث ال るΑهゅم 
- ヶفゅボع الثゅااجتم ュヤع ヶهج البحث فゅمن 
- ヶヘΑج الكヰالمنヱ ヶج الكمヰن المنΑب 
- るΑفゅボث ヱΑسヱالس れゅالدراس ヶف ヶヘΑج الكヰالمن るΑهمぺ. 

1-  れゅنゅΑالب るΑهمぺるΑعヱالن. 
- れゅنΑバخذ الぺ ヶف るمゅバال れゅΑجΑااسترات . 

2- るヘヤالمخت れゅنゅΑجمع الب ゆΑلゅسぺ : 
- るالماحظ:  
- るئص الماحظゅخص. 
- るاع الماحظヱنぺ. 
- るماحظ るاعداد شبك. 
-  れゅنゅΑل بΑヤتح るΑヘΑكるالماحظ 
- るヤبゅボالم . 
- るヤبゅボئص المゅخص 
- るヤبゅボمل المバتست ベゅΑس ヵぺ ヶف. 
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- :れباゅボاع المヱنぺ : 
- るヤبゅボل المΑإعداد دل. るヤبゅボر المΑس. れباゅボن المΑヱتد. 
- るヤبゅボالم れゅنゅΑل بΑヤتح るΑヘΑك. 
-  

3- るΑفゅボث ヱΑسヱالس れゅالدراس ヶة فゅΑر الحΑس  るΑهمぺ.  ةゅΑصص الحボب るΑعゅااجتم ュヱヤバال ュتヰذا تゅلمヱ فΑك.  سゅكバاان るΑآل るربゅボكم るΑرة الذاتΑالس.  البطلヱ لفぼالمヱ ヵヱن الراΑب るاقバال.   るΑヱヘدة الشゅヰن الشΑヱتد . るΑرة الذاتΑى السヱل محتΑヤذا .تحゅة؟ لمゅΑالح るقص ゆذا نكتゅلم
  (ヱثるボΑ تゅرΑخるΑ، جدارるΑ، محتヱى مヱرヱث امゅدヵ)   عرض نمゅذج لتحΑヤل محتれゅΑヱ ثゅボف 4  -るΑ نボرぺ قصる الحゅΑة؟

ュΑΑボالت るボΑطر :   るΑボΑل تطبゅعمぺヱ نゅامتح
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع

: كمゅل عبد الحمΑد، مゅΑدΑن عュヤ اإجتمゅع ヱمنゅهج البحث الヤバمヶ ، اإسكندرるΑ , زΑتヱن -1
 .2004, المكتゆ الجゅمヶバ الحدΑث

2- るΑنゅاإنس ュヱヤバال ヶالبحث ف るΑجヰحمد، منぺ لΑنب ،ヵدゅヰن  عبد الゅ(اأردن)، عم :  るΑヤاأه
 .2006, لヤنشر ヱ التヱزΑع

دار  : [اأردن]، عمゅن محمد عبد الكرぺ ،ュΑسゅسれゅΑ البحث الヤバمヱ ヶالثゅボفる المكتبぺ ,るΑبヱ سل -3
 .1998, الヘكر لヤطبゅعヱ る النشر ヱ التヱزΑع

, مركز اإسكندرるΑ لヤكتゆゅ: فゅتن، ぺصヱل البحث الヤバمヶ الحدΑث، اإسكندرるΑ , عبد الヤطΑف -4
2006. 

 
1- Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris : Dalloz, 

11e éd, 2001. 
2- Baillargeon, Gerald-Martin, L, Méthodes quantitatives et analyse de 

données en sciences humaines, Trois-Rivières, Quebec, sd. 
3-  Hatzfeld, Hélène, Spiegelstein, Jackie, Méthodologie de l'observation 

sociale: comprendre, évaluer, agir, Paris : Dunod, 2000. 
4- Rosental, Claude, Frémontier-Murphy, Camille, Introduction aux 

méthodes quantitatives en sciences humaines et sociales, Paris : 
Dunod, 2001. 

5- Benoît Gauthier, Recherche sociale: de la problématique a la collecte 
des données, 5e éd : Presses de l'Université du Québec, Canada, 2009. 

6- Ghiglione (Rodolphe) et Matalon (Benjamin), Les Enquêtes 
Sociologiques, Paris : Armand Colin, 1991. 

7- Passeron, J.-C, Bourdieu, P, Le Métier de sociologue: livre I, Paris : 
Mouton, Bordas, sd. 
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ヶل: السداسヱاأ ヶنゅالث ヱ 
الヱحدة المنヰجるΑ  : دةــــاسュ الヱح

ュال ュء: ادةـــاسゅاإحص ヶヘصヱال  
るΑمΑヤحدة التعヱال ヴヤل عヱぼذ المسゅأست  :

:    أستゅذ المゅدة 
ヶ2:دـــالرص 
ュゅ1:لــــالمع 

 
ュΑヤバهداف التぺ   :

تヰدف هذه المゅدة إلヴ التركΑز عヴヤ جمるヤ من التボنれゅΑ اإحصゅئヱ るΑ استخدامゅتゅヰ فヶ مجゅل البحث 
ااجتمゅعヱ  ،ヶقد صممれ هذه المゅدة لمنゅقشる هذه التボنヱ れゅΑ بゅΑن كるΑヘΑ الربط بΑن اإحصゅء 

. ヱالحボل الشゅمل لمنゅهج البحث
ュヱــــヰヘم ヱ  بشكل مبسط ュتستخد ヴحت .

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :
. ぺسゅسれゅΑ فヶ اإحصゅء بشكل عヱ ، ュゅ المنヰجぺヱ るΑسゆヱヤ تحΑヤل البゅΑنヱ ،れゅفュヰ متغΑراれ البحث

: محتヱى المゅدة
. مدخل لإحصゅء:  ヱぺا

 تバرΑف عュヤ ااحصゅء – 1 
تゅرΑخ نشほة عュヤ ااحصゅء - 2 

ゅΑنゅث  : れゅنゅΑعرض الب ゆΑلゅسぺ
1- るΑل تكرارヱجدا ヶف るΑئゅااحص れゅنゅΑعرض الب
2- るΑنゅΑالب れゅمヱالرس

ゅلثゅث :るΑالمركز るس النزعΑΑゅボم .
1-  るΑئゅااحص れゅسطヱالمت
الヱسΑط  -2
3- れゅنΑالمئ
 
4- れゅΑバΑالرب
5- れراΑشバال
المنヱال -6

ゅバثر - رابバالتب ヱ れس التشتΑΑゅボم
ゅمسゅاانحدار -خ ヱ طゅل اارتبΑヤتح

 كمΑΑن مゅバ –مستボل ヱ تゅبع -قゅΑس اارتبゅط بΑن متغΑرΑن-1
.  كΑΑヘΑن مぺ ヱぺ ゅバحدهمゅ كヱ ヶヘΑ الثゅنヶ كمヶ – مستボل ヱ تゅبع –قゅΑس اارتبゅط بΑن متغΑرΑن -2
3ゅر كゅ2 اختب . 
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ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るالخ  ...مراقب
  (كتヱ ゆ مطبヱعヱ れゅ مヱاقع انترنれΑ الخ  ): المراجع

ぺسゅسれゅΑ عュヤ اإحصゅء الヱصヶヘ،در صゅヘء لヤنشر ヱ التヱزΑع، : عヱض منصヱر ヱ آخرヱن-1
،  1عمゅن،ط

 . 1991اإحصゅء ヱ الゅΑボس فヶ البحث ااجتمゅعヶ ، :غرゆΑ محمد سΑد ぺحمد-2
3 - ュعزا ヵر ،هبرヱض منصヱع: ヱ النشر ヱ るعゅطبヤء لゅヘء،دار صゅاإحص むدゅمب

 .2000، 1التヱزΑع،عمゅن،ط
 .2002تطبれゅボΑ عュヤ اإحصゅء فヶ الュヱヤバ ااجتمゅعるΑ،اإسكندرるΑ،:مヰدلヶ محمد محمヱد-4

5-Albarelloluc ,Bourgeois Etienne :Statistique descriptive, Deboeck, 
Bruxelles,2003.   

6-Aivazian B :Etude statistique des dépendances ,ed mir, Mosco,1979. 
7-Baillargeon G : Introduction a la statistique ,edgaetan , Québev ,1983 . 

8-Frontier S :Méthode statistique ,Paris,1977. 
9-Grais B : Méthode statistique ,eddunod ,Paris,1977. 

10-Poulain M et autres :Statistique descriptive, de boeck ,Bruxelles,1998. 
 
 

عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ : عنヱان المゅستر
ヶل  : السداسヱاأ

التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ  :  اسュ الヱحدة
الثゅボفヱヱ るسゅئل اإعاヱ ュااتصゅل المعゅصرة :  اسュ المゅدة

るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱぼذ المسゅاأست   :
 :اأستゅذ المسヱぼل عن المゅدة 

 
 1:الرصΑـــــد

 1:المعゅمـــــــل
 

    ュΑヤバهداف التぺ: 
،るΑمΑヤバدة التゅس هذه المΑدف من تدرヰال  ゆلゅف الطΑرバت ュヤل عゅمج ヶف るΑمヤバال れゅΑف النظرヤبمخت

ااجتمゅع ااتصゅل من خال بバض المدارس النظرるΑ المشヱヰرة ヱمدى عاقته بゅلثゅボفる من حΑث 
 هヶ صヱرة ヱهるΑヱ المجتمع 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :

るボبゅالس るالدراس れاヱخال السن ュالمتراك ヶرفバد المΑع الرصゅااجتم ュヤعヱ ヶفゅボع الثゅااجتم ュヤع ヶف 
.. الヱ ュゅバااتصゅل
 : محتヱى المゅدة

 るΑلゅالت ュΑهゅヘد المΑه تحدΑف ュتΑ مدخل  :
 るفゅボالث - るΑرعヘال れゅفゅボقف - الثゅالتث - るΑفゅボالث るلمヱバال

I.  ゅΑجヱلヱف بتكنΑرバالتュاإعا るثΑل الحدゅااتصヱ  
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1.  ゅΑجヱلヱتكن ュヱヰヘمュلاإعاゅااتصヱ  
2.  ゅΑجヱلヱخ تكنΑرゅتュل اإعاゅااتصヱ  

II.  ゅΑجヱلヱر تكنΑثほسرة لتヘالم れゅΑالنظرュلاإعاゅااتصヱ  
1. るΑعゅااجتم れゅرسゅالمم 
2. るΑفゅボالث れゅرسゅالمم 

III.  ゅΑجヱلヱمع تكن ゅヰヤعゅヘتヱ るΑبゅالشب るفゅボالثュل اإعاゅااتصヱ  
1. るΑبゅالشب るفゅボالث ュヱヰヘم 
2.  れاانترنヱ ゆゅالشب 

るΑالرقم れゅرسゅالمم 
 

3.  るΑاافتراض るΑبゅالشب れاゅالمج 
ヶعゅاصل ااجتمヱالت れゅشبك 

4.  ヶعゅاصل ااجتمヱالت れゅشبك ヶف るΑبゅالشب れعاゅヘالت 
 るΑنヘال れゅرسゅالمم

 るΑヱغヤال れゅرسゅالمم
るΑلゅااتص れゅرسゅالمم 

ュΑΑボالت るボΑن:  طرゅامتح .
: المراجع 

، اأردن، المنظمる الバربるΑ لヤترجمる، الصبパゅترجمる فΑゅز . ぺنتヱنヶ غدنز، عュヤ ااجتمゅع (1
 ،るバالراب るバ2005الطب 

2)  れゅهゅااتجヱ るΑرヱة التطほالنش ュاإعاヱ لゅااتص ゅΑجヱلヱΑسヱن، سゅعبد ه محمد عبد الرحم
،るΑバمゅالج るرفバدار الم ،るΑدانΑالم れゅالدراسヱ るثΑ2000الحد. 

3) ヶبバز الشヱبرヱ るط النخبヱボس るΑنヱΑزヘヤالت るفゅボالث ،ヶعبد ه الغذام .れヱرΑء، /بゅضΑالدار الب
 ،ヶربバال ヶفゅボ2004المركز الث. 

4) れゅΑتحدヱ اقعヱ ヵالجزائر ゆゅن، الشبヱآخرヱ فヱヤمخヱمحمد ب . ،るΑكヤالم るバالجزائر، المطب
2012  . 

. دراسる فヶ اأبゅバد ااجتمゅعヱ るΑالمぼسسゅتるΑ: بن رヱان، بゅボヤسヱ ، ュسゅئل اإعاヱ ュالمجتمع  (5
 ،るΑنヱدヤ2007الجزائر ، دار الخ . 

المゅヘهュΑ اأسゅسヱ るΑ الヱظゅئف : الطゆΑ عΑسゅنヶ، رحΑمる، مدخل الヴ اإعاヱ ュ اإتصゅل  (6
るΑاإعام るلمヱバعصر ال ヶدة فΑث، . الجدΑالحد ゆالكت ュلゅ2010اأردن ، ع. 

7) るΑسゅΑالس ヱ るΑفゅボالث ヱ るΑاإعام るلمヱバال ヱ ヶربバال ュبر، اإعاゅرص صゅهرة ، . حゅボال
 .2008الバربヶ لヤنشر ヱالتヱزΑع ، 

8)  ベΑالتطب ヱ るΑن النظرΑب るفゅボالث ヱ لゅااتص ゅΑجヱلヱح ، تكنゅتヘعبد ال ヶهرة ، . عبد النبゅボال
 .1990الバربヶ لヤنشر ヱالتヱزΑع، 

9) Gillaumme Blanchot, Les NTIC, vectrices de diversité culturelle : la 
création, la diffusion, et la consommation de contenus audiovisuels à 
l’ère de la convergence numérique. In réalités industrielles, Mai 

2009.  
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10) Florian Dauphin, Culture et Pratiques numériques juvéniles : 
Quels usages pour quelles compétences ? in Questions vives, vol 7 
n°17, 2012. Des usages des TIC à la certification des compétence 

numériques : quels processus   de formation et de validation ?  
11) Olivier DONNAT, Regard croisés sur les pratiques culturelles. 

Paris, éd par le ministère de la Culture et de la Communication, 
2003. 

12) Olivier DONNAT, Pratiques culturelles et usages d’internet, 
Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll. « 

Culture études », 2007-3. 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/fr/pratiquesinternet.pdf 

13) Vali Gramontain, L’influence des NTIC sur les jeunes face à la 
culture classique. Lyon, Editions universitaires europeennes, 2013. 

 
14) Jeffrey C. Alexander et Philip Smith, « Sociologie culturelle ou 

sociologie de la culture ? Un programme fort pour donner à la 
sociologie son second souffle » in Sociologie et sociétés, vol. 30, n° 

1, 1998, p. 107-116. URI: http://id.erudit.org/iderudit/001006ar 
15) Serge. Proulx, Philippe Breton, L’explosion de la 

communication. Alger, Casbah editions,2000. 
Serge. Proulx (2005) Penser les usages des TIC aujourd’hui : enjeux, 
modèles, tendances in Lise Vieira et Nathalie Pinède, éds, Enjeux et 
usages des TIC : aspects sociaux et culturels, t. 1, Presses universitaires de 

Bordeaux, Bordeaux, p. 7-20. 
 
 
 

 
 

ヶالسداس : ヶنゅالث ヱ لヱاأ  

  التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ  :اسュ الヱحدة

تحΑヤل البゅΑنヱ れゅالمعطれゅΑ الثゅボفるΑ: اسュ المゅدة  

:  أستゅذ المسヱぼل عن الヱحدة  

: أستゅذ المゅدة  

ヶ1:د ــالرص  

ュゅ1:لـــالمع  

 

ュΑヤバهداف التぺ :  

https://www.morebooks.de/store/fr/book/l%E2%80%99influence-des-ntic-sur-les-jeunes-face-%C3%A0-la-culture-classique/isbn/978-3-8417-8547-3
https://www.morebooks.de/store/fr/book/l%E2%80%99influence-des-ntic-sur-les-jeunes-face-%C3%A0-la-culture-classique/isbn/978-3-8417-8547-3
https://www.morebooks.de/store/fr/book/l%E2%80%99influence-des-ntic-sur-les-jeunes-face-%C3%A0-la-culture-classique/isbn/978-3-8417-8547-3


30   /2017/2018السنة الجامعية              عヤم ااجネゅヨわ اんャقゅفヶ:مゲわシゅ أكヶヨΑキゅ                  2جامعة محمد لمين دباغين سطيف : المؤسسة 
 

الثゅボفぺヱ ،ヶسゅلゆΑ  ترسΑخ ぺهュ طرベ جمع المバطれゅΑ فヶ مجゅل عュヤ اجتمゅع إلヴ تヰدف هذه المゅدة 
ヶالبحث れراΑح المتغΑضヱلت ゅヰبΑヱتبヱ ゅヰغΑرヘجةتゅااستنتヱ لΑヤدف التحヰب ゅヰلجتゅバم ュمن ثヱ  . مع

れゅΑطバف المヤلمخت るثΑالحد るلجゅバالم れゅΑنボل تゅمバاستヱ ،るΑبرامج إعام ベΑتطب .  

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :  

 ヶف れゅΑسゅسぺるヘヤالمخت れゅنゅΑجمع الب ゅヰヘΑتصن ،ゅヰヤΑヤتح.ヶمヤバالبحث ال るΑجヰمن ュヰف .  

:محتヱى المゅدة  

1-ヶفゅボع الثゅاجتم ュヤع ヶف ヶمヤバبحث الヤل るΑاأسس النظر  

2-ヶفゅボع الثゅاجتم ュヤع ヶف れゅنゅΑدر جمع البゅمص  

3-ヶفゅボع الثゅاجتم ュヤع ヶف れゅنゅΑجمع الب ゆΑلゅسぺ  

4-ヶفゅボع الثゅاجتم ュヤع ヶف るنΑバر الゅΑاخت ベطر  

5-れゅنゅΑالب ゆΑヱتب ヱ るバمراج  

6-れゅنゅΑل البΑヤتح ヶف ヶボΑالتطب ゆنゅالج.  

7-るΑث الشخصヱز البحゅانجヱ ل البحثゅمج ヶف ベΑالتطب.  

8-るΑعゅااجتم ュヱヤバل الゅبمج るヤالص れالبرامج ذا.  

.البرامج المطبるボ لヤتحΑヤل اإعامヱ ヶاإحصゅئヶ لヤمバطれゅΑ المΑدانるΑ لヤبحث-9  

10-ゅヰヤΑヤتحヱ ئجゅالنت るلجゅバم.  

المゅバلجる اإحصゅئるΑ عن طرベΑ برامج -11 logiciels  
12-るΑالبرامج اإعام るاسطヱب れゅاقバج الゅاستنت.  spss   

 
ュΑΑボالت るボΑمستمر: طر ュΑヱボت ،れゅボΑن ، تطبゅامتح  

( إلخكتヱ ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع  

 الゅバمる  اإدارةالΑバنヱ れゅ تطبゅボΑتゅヰ فヶ البحヱث ااجتمゅعぺ :،るΑبヱ شバر عبد الرزاぺ ベمΑن-1
  .1997 السヱバدるΑ لヤبحヱث،

، تر بヱزΑد صحراヱ،ヵヱ اإنسゅنるΑمنヰجるΑ البحث الヤバمヶ فヶ الュヱヤバ : انجرس مヱرΑس- 2
2004آخرヱن،دار الボصبる الجزائر ،  

ترجمる لヴヤΑ  طرائベ البحث فヶ الュヱヤバ ااجتمゅعるΑ ، :داقΑدنゅ شمゅΑز نゅشمゅΑز، انكヱヘر تشゅقゅفر،-3
 .2004 لヤنشر ヱ التヱزΑع، سヱرゅΑ، ابتر الطΑヱل،

4- ヶヤバاالュΑبراه: れゅنΑバال るΑنظر ヶمدخل ف ،،るΑバمゅالج れゅعヱالمطب ヱ ゆالكت るΑرΑمد ،ゆヤح 
،2004  

5-ヴヘد مصطΑء:زاゅاإحص ،れゅنゅΑصف البヱヱ   ،فΑالشر るバمطب ،るΑدヱバ1988، 2ط  الس  

.6 -De ketele J M ,Roegiers X :Méthodologie du recueil de l’information 
,de Boeck , Bruxelles , 1996 

    

 
 _____________________________________________________

ヶل: السداسヱاأ   ; ヶنゅالثヱ
ヱحدة التعュΑヤ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 1أجャるΒらレغる: اسュ المゅدة
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 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
 

ュΑヤسطر ): أهداف التعぺ るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅد نجバب れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

. تطوير إمكانيات الطالب ي اكتساب والتحكم ي لغة من اللغات اأج》بية امختلفة  -
ليس اهدف من 『ذ《 امادة تدريس اللغة بل إعطاء الطالب امصطلحات اأساسية امرتبطة بتخصص』 باللغة  -

 .امختارة

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤバهذا الت るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤرف المطバمヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر
قاعدة معرفية ي اللغة امدرسة ولإدارة البيداغوجية اﾅق ي اختيار اللغة أو اللغات الي يتم تدريسها شريطة أن تسمى 

 (فرنسية: لغة أج》بية – مثال  )اللغة الي درسها الطالب ي كشف ال》قاط 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب(نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
 

  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

تدرس امادة ي شكل أعمال موجهة ، ويبقى من صاحيات اأستاذ إختيار ال》صوص والتمارين وامفا『يم الي تكون 
ترمة مصطلحات أو / حليل نصوص/ بطاقات قراءة : موضوع تطبيق ، ومكن لأستاذ تكليف الطلبة بأعمال ﾋتلفة 

..... نصوص 
 
 
 

عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ: عنヱان المゅستر  

ヶالسداس : ヶنゅالثヱ لヱاأ  

التعュΑヤ اافるΑボ:  اسュ الヱحدة  

    (المصطヤحれゅ الثゅボفるΑ)الヤغる اأجنبるΑ :  اسュ المゅدة

るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱぼذ المسゅاأست  :  

:  اأستゅذ المسヱぼل عن المゅدة   

 

1:الرصΑـــــد  

1:المゅバمـــــــل  

 

ュΑヤバهداف التぺ :  
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 れゅغヤال ヶف ゆلゅى الطヱن مستΑتحس るΑمΑヤバدة التゅدف من هذه المヰالるΑاأجنب  ヶد فΑلتحدゅبヱ るغヤال
 رصΑده إثراءヱذلポ من اجل ذاれ المحتれゅΑヱ الثゅボفるΑ الヘرنسるΑ اعتمゅدا عヴヤ بバض النصヱص 

تدرΑبه عヱ ヴヤ بゅلヤغる اأجنبるΑ، الثゅボفヶ  بمゅヘهュΑ عュヤ ااجتمゅع  هتزΑヱدヱ  .الثゅボفヶ فヶ هذا المΑدان
るΑمヤバص الヱالنص ュヰف ヶف ゅヰاستخدام ヱ ゅヰΑヤرف عバالت.  

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم:  

るلترجمゅب るصゅالخ るΑمヤバال ベالطر ヱ ヱالنح ヱ اعدヱボال.  

:محتヱى المゅدة  

(بゅلヤغる اأجنبるΑ)دراسヱ る منゅقشる مصطヤحヱ れゅ مゅヘهュΑ فヶ مΑدان عュヤ ااجتمゅع   

(بゅلヤغる اأجنبるΑ)الثゅボفヶ دراسヱ る تヤخΑص نصヱص فヶ مجゅل عュヤ ااجتمゅع   

. محتれゅΑヱ ثゅボفれるΑتحΑヤـــل نصــヱص ذا  

عرض ぺهュ الدراسヱ れゅالتحれゅボΑボ المΑدانるΑ الكبرى حヱل عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ بヰدف فヱ ュヰتحΑヤل 
.المصطヤحれゅ الدالる من لغる الぺ ヴخرى  

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن + .متゅامتح  

 

: قゅئمـــる المراجع  

 

1) Olivier DONNAT, Pratiques culturelles et usages d’internet, Paris, 
Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, coll. « Culture 
études », 2007-3. 

a. http://www2.culture.gouv.fr/deps/fr/pratiquesinternet.pdf 
2) Vali Gramontain, L’influence des NTIC sur les jeunes face à la culture 

classique. Lyon, Editions universitaires européennes, 2013. 
 

3) Jeffrey C. Alexander et Philip Smith, « Sociologie culturelle ou sociologie 
de la culture ? Un programme fort pour donner à la sociologie son second 
souffle » in Sociologie et sociétés, vol. 30, n° 1, 1998, p. 107-116. URI: 
http://id.erudit.org/iderudit/001006ar  

4) Serge.p, et philipe breton, , L’explosion de la communication, ed Casbah , 
Alger 2000. 

5) Wadi  Bouzar, La mouvance et la pause, Regard sur la société Algérienne, 
sned, Alger. 

6) Bourdieu, Sociologie de L’Algérie, puf. 
7) serge. Proulx (2005) Penser les usages des TIC aujourd’hui : enjeux, 

modèles, tendances in Lise Vieira et Nathalie Pinède, éds, Enjeux et usages 
des TIC : aspects sociaux et culturels, t. 1, Presses universitaires de 
Bordeaux, Bordeaux, p.. 

8) OULANGEON Philippe  Les métamorphoses de la distinction. Inégalités 
culturelles dans la France d'aujourd'hui, , Grasset, Paris 2011. 

9) -COULANGEON Philippe., Sociologie des pratiques culturelles, La 
Découverte, collection « Repères » Paris, 2010,. 

10) -Donnât O., Regards croisés sur les pratiques culturelles Paris, La 
documentation française, 2003  

https://www.morebooks.de/store/fr/book/l%E2%80%99influence-des-ntic-sur-les-jeunes-face-%C3%A0-la-culture-classique/isbn/978-3-8417-8547-3
https://www.morebooks.de/store/fr/book/l%E2%80%99influence-des-ntic-sur-les-jeunes-face-%C3%A0-la-culture-classique/isbn/978-3-8417-8547-3
https://www.morebooks.de/store/fr/book/l%E2%80%99influence-des-ntic-sur-les-jeunes-face-%C3%A0-la-culture-classique/isbn/978-3-8417-8547-3
http://id.erudit.org/iderudit/001006ar
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11.Alex Mucchielli et autres :Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences 
sociales ,Armand Colin ,Paris ,2012 . 

 
 

 _____________________________________________________________
 

عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ: عنヱان المゅستر  

ヶالسداس :ヶنゅالث  

التعュΑヤ ااستكشゅفるΑ :  اسュ الヱحدة  

الثゅボفる المعゅصرة ヱالمشكاれ ااجتمゅعるΑ عند الشبゆゅ  :  اسュ المゅدة  

るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱぼذ المسゅاأست  :  

: اأستゅذ المسヱぼل عن المゅدة   

 

2:الرصΑـــــد  

1:المعゅمـــــــل  

 

ュΑヤأهداف التع:  

ترمヶ هذه المゅدة الヤバمるΑ إلヶ تヱضΑح بバض المشكاれ ااجتمゅعるΑ المحΑطる بゅلشبゆゅ نظرا ان هذه 
 ヵالتحضر الذ るكذا سرعヱ れراΑمن تغ ゅヰΑحدث فΑ ゅم ベمバة لゅΑرة الحヱد ゆバصぺ ヶه るヤالمرح

.Αشヰده مجتمバنヱ ゅمゅバلュ الثゅボفる المゅバصرة  

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم:  

 ヴヤاطاعه عヱ ヶفゅボع الثゅااجتم ュヤع ヶف ヵعدゅボحدة التخصص الヱهذه ال ヶف ゆلゅمن الط ュزヤستΑ
. فヶ الثゅボفる، اانثرヱبヱلヱجゅΑ الثゅボفヱ ،るΑااجتمゅعヱ るΑالتنشئる ااجتمゅعヱ るΑالشبゆゅةالمバرف  

الثゅボفる المゅバصرة ヱالمشكاれ ااجتمゅعるΑ عند الشبゆゅ: محتヱى المゅدة  

(التバرΑف، المكヱنれゅ، الخصゅئص)مュヱヰヘ الثゅボفる : اヱا  

ゅΑنゅث:るصرنバال( ئصゅالخصヱ فΑرバالت)  

ゅلثゅث : ゆゅالشب(ヵر فكرΑتغ ،ヶسヘر نΑتغ ،ヶر جسمΑتغ ،るΑمرバال るヤالمرح)  

ゅバراب:ゆゅلشبゅب るطΑالمح れراΑالتغ.  

-ヶعゅااجتم ゆنゅالج  

تほثΑر الكبゅر-  

دヱرة الحضゅرة-  

ゅمسゅخ :るΑعゅااجتم れالمشكا:  

-るΑرابボال れゅاقバال るΑبヤس  

-るΑمشゅヰل الゅاأعمヱ رボヘال  

- るمΑالجرヱ حヱالحنヱ اانحراف  

اازدحュゅ السكゅنヱ ヶالسكن-  

-れالمخدرا ヶطゅバتヱ لヱالكح ヴヤن عゅاإدم  

-るΑنヱاالكتر ゆゅバاألヱ لゅئل ااتصゅسヱ  

-ポاヰااستヱ جゅاانت ュΑق  



34   /2017/2018السنة الجامعية              عヤم ااجネゅヨわ اんャقゅفヶ:مゲわシゅ أكヶヨΑキゅ                  2جامعة محمد لمين دباغين سطيف : المؤسسة 
 

-れمشكاヤل るΑاان るΑぼف حضر-، الرΑل رゅヘاغヱ るرقゅヘم.  

ュΑΑボالت るボΑن : طرゅل + امتحゅعمぺ +مستمر ュΑヱボت.  

:قゅئمる المراجع  

.1995سヱرゅΑ ‘  دار المゅバرف1رゅΑض الجゅبرヵ، الثゅボفる المゅバصرة ヱهمュヱ الشبゆゅ، ط.1  

2. ،るΑئゅالجنヱ るΑعゅث ااجتمヱبحヤل ヶمヱボف، المركز الΑالر ヶف ヶمΑボال ベاد، النسヱعبد الج ュゅバان
.1998الゅボهرة   

.2011مجمヱعる من البゅحثれゅ الヤبنゅنれゅΑ، الممゅرسれゅ الثゅボفるΑ، لヤشبゆゅ الバربヶ، لبنゅن، .3  

.2001قΑس النヱرヵ، اانثرヱبヱلヱجゅΑ الحضرるΑ بΑن التΑヤボد ヱالヱバلمる، ااردن، .4  

5.Wadi  Bouzar, La mouvance et la pause, Regard sur la société 
Algérienne, SNED,ALGER. 

6.Bourdieu, Sociologie de L’Algérie, PUF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________________________________________

 عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ : عنヱان المゅستر
ヶل :السداسゅثــــالث   

 التعュΑヤ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
  أنثرヱبヱلヱجゅΑ الممゅرسヱ れゅالطヱボس الثゅボفるΑ:اسュ المゅدة

るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱぼذ المسゅاأست  :
 :اأستゅذ المسヱぼل عن المゅدة 

 
ヶ5:دـــــالرص 
ュゅ2 :لـــــالمع 

 
 ぺهداف الヱحدة
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ヱتヘسΑر مバنヴ الثゅボفるΑ فヶ تحΑヤل ヱفュヰ الممゅرسれゅ فرصる لヤطヤبる لヤمشゅركΑ るمثل محتヱى هذه المゅدة 
 ヱ ،ゅΑعゅاجتمヱ ゅΑفゅボس ثヱボالطゅヰΑالبحث فヱ ゅヰئゅصボاست. 

ヱΑسヱر سヱمن منظ ゅヰヤΑヤتحヱ るΑفゅボالث れゅرسゅالمم るدراس ヴヤع るبヤعمل الط ュヱボΑヱ- من ヶجヱلヱبヱانثر
ゅΑعヱن ゅヰヤΑヤتحヱ れاゅالح るدراس ヶف  ヶボΑج اامبرヰد المنゅعتمゅب るΑعゅاجتم るلゅح ヶث هΑح .

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :
 ヴヤاطاعه عヱ ヶفゅボع الثゅااجتم ュヤع ヶف ヵعدゅボحدة التخصص الヱهذه ال ヶف ゆلゅمن الط ュزヤستΑ

. ااجتمゅعヱ るΑ رف فヶ الثゅボفる، اانثرヱبヱلヱجゅΑ الثゅボفるΑاالمع
 : محتヱى المゅدة 

るΑفゅボس الثヱボالط ュヱヰヘم 
 るΑفゅボالث れゅرسゅس الممヱボط ュヱヰヘم 

ぺ.るΑجヱلヱΑمΑالس るربゅボالم 
ゆ.れゅرسゅالممヱ سヱボطヤل るΑヤΑヱほالت ゅΑجヱلヱبヱاانثر 
 التゅヘعるΑヤ الرمزるΑ لヤطヱボس ヱالممゅرسれゅ.ج
 -れゅرسゅالممヱ سヱボطヤل ヶボΑل التطبΑヤالتح 
-るΑفゅボس ثヱボكط るΑنΑس الدヱボالط 
- るΑعゅس ااجتمヱボالط( るالدالヱ ヴنバالم) 
-るΑعゅااجتم るΑفゅボالث るΑالرمز 
 تحヱاれ الممゅرسヱ れゅالطヱボس-
 المجゅل ااجتمゅعヱ ヶممゅرسれゅ الطヱボس-

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن + .متゅامتح 
 

:  قゅئمـــる المراجع
 1تΑヱほل الثゅボفれゅ، مركز الدراسれゅ دراسれゅ الヱحدة الバربるΑ، ط: محمد بدヵヱ: كヱヘΑヤردغΑدنز، تر.1

 .2009بΑرれヱ لبنゅن 
2.るΑربゅالمغ るΑالذهن れزاΑمم るمدخل لدراس ،ヴسΑع ヶヘنس -لطヱنشر، تヤ1994سراس ل  
عبد الكبΑر الشرقヵヱゅ، الضحぺヱ るΑقنバتゅヰ، بحث فヶ الذبΑحヱ るالمسخرة :عبده حمヱدヵ تر.3

  2010 المغرゆ 1بゅلمغرゆ، ط
 مركز دراسれゅ الヱحدة الバربるΑ، بΑرれヱ لبنゅن، 1محمد بヱعزΑزヵ، السΑمヱΑلヱجゅΑ ااجتمゅعるΑ ط.4

2010. 
 مركز دراسれゅ الヱحدة الバربるΑ، بΑرれヱ 2محمد حسュゅ الدΑن إسمゅعΑل، الصヱرة ヱالجسد، ط.5

 .2010لبنゅن، 
 .   المぼسسる الヱطنるΑ لヤكتゆゅ، الجزائرヱ2 1ابヱ الゅボسュ سバد ه، تゅرΑخ الجزائر الثゅボفヶ، جزء .6
 1980محمد بنΑس، ااسュ الバربヶ الجرΑح، دار الヱバدة، بΑرれヱ لبنゅن، : الخطΑبヶ عبد الكبΑر، تر.7
، المركز الثゅボفヶ 1سΑバد بن كراد، الバامる، تحΑヤل المヱ ュヱヰヘتゅرΑخه، ط: امΑرتヱ اΑكヱ، تر.8

 ゆء المغرゅضΑالدار الب ،ヶربバ2007ال. 
1) Olivier DONNAT, Regard croisés sur les pratiques culturelles. Paris, 

éd par le ministère de la Culture et de la Communication, 2003. 
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2) 3-Pierre Bourdieu  :    Langage et pouvoir symbolique,  le seuil 
,Paris , 2001 . 

3) -4 COULANGEON Philippe  Les métamorphoses de la distinction. 
Inégalités culturelles dans la France d'aujourd'hui, , Grasset, Paris 
2011. 

 
 ________________________________________________________

ヶلث : السداســــــゅالث
. الヱحدة اأسゅسるΑ: اسュ الヱحــــدة
سヱسヱΑلヱجゅΑ المثΑヘボن  : اسュ المـــゅدة

:  اأستゅذ مسヱぼل الヱحدة 
:  ااستゅذ مسヱぼل المゅدة 

  
 5:الرصـΑـــد
 2:المعゅمــل

 
 ぺهداف الヱحدة

ヶヘボالمث れゅرسゅمم ヱ رヱد るバΑطب ュヰفヱ لΑヤدة تحゅن هذه المヱتضمن مضمΑن ヶجヱلヱΑسヱل سバヘك ،
. مバرفヱ ヶمدى ぺهمるΑ هذا الدヱر فヶ تطΑヱر المجتمع ヱتヱاصヤه

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :
 ヴヤاطاعه عヱ ヶفゅボع الثゅااجتم ュヤع ヶف ヵعدゅボحدة التخصص الヱهذه ال ヶف ゆلゅمن الط ュزヤستΑ

. ヱتゅرΑخ المجتمع الثゅボفヱ .ヶااجتمゅعるΑ رف فヶ الثゅボفる، اانثرヱبヱلヱجゅΑ الثゅボفるΑاالمع
:  محتヱى المゅدة

 .مゅهるΑ المثボف -1
2-  るΑربバرة الゅالحض ヶف فボالمثるΑاإسام. 
3- ゆالغر ヶف فボالمث: 

 .مゅكس فΑبر -
- ヱتΑرゅب ヱدΑヘヤΑف. 
- ゅسكヱم. 
- ヶغرامش. 
 .بヱردヱΑ بゅΑر -

4- ベヘالمث :るنゅالمكヱ رヱالد. 
5- るΑヱヰالヱ فボالمث. 
6- ュااعاヱ فボالمث. 
7- るطヤالسヱ فボالمث. 
 .ぺزمる المثボف -8
9- ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن + .متゅامتح 

:  قゅئمـــる المراجع
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れ  .دار الكتゆゅ الバربヶ، بΑرれヱ، دぺفヱΑن المثΑヘボن، ، (رΑمヱن)آرヱن -  (1
 .1992، الヘكر اإسامヶ، المぼسسる الヱطنるΑ لヤكتゆゅ، الجزائر، (محمد)آركヱن - (2
3) - ヵヱゅΑحΑال( ヶحΑ) ،るرفバالم るشبكヱ ゆرバ1، طال،れヱرΑب ،るバΑヤ2007،دار الط. 
4) - ヶبن نب(ポلゅم) ،るضヰط النヱشر ،(ن:ترΑهゅر شヱعبد الصبヱ ヵヱゅボمل مسゅعمر ك) ،كرヘدار ال ،

 ،ベ1981دمش  .
5) - ヱΑردヱب(رゅΑب) ،عゅااجتم ュヤع るヤسئぺ ،(ر: ترヱل الكΑヤعبد الج) ،ءゅضΑل، دار البゅボبヱ1997، ت. 
6) - ヱΑردヱب(رゅΑب) ،るΑヤعم ゆゅسبぺ ،(ث: ترΑر غヱنぺ)ن، 1، طゅلبن ،るثΑالحد る1998، دار اأزمن. 
، سヤسるヤ عゅلュ المバرفる (عヶヤ سΑد الصヵヱゅ:تر ) ،نظرるΑ الثゅボفヱる آخرヱن، ( مΑشゅل)ثヱمبسヱن - (7

 .1997، المجヤس الヱطنヶ لヤثゅボفヱ るالヘنヱن ヱاأداゆ الكれΑヱ 223، عدد
، دار الكتゆゅ الحدΑث، بحヱث فヶ عュヤ ااجتمゅع المバرفヱヶآخرヱن، ( محمد إبراهュΑ)عΑد - (8

.  2009الゅボهرة، 
، المنظمる الバربるΑ لヤترجمる ، بΑرれヱ ،  (فΑゅز الصبパゅ: تر)، عュヤ ااجتمゅع، ( ぺنتヱنヶ)غدنز- (9

2005. 
 .1990، المぼسسる الヱطنるΑ لヘヤنヱن المطبるΑバ، الجزائر، إغتゅΑل الボバل، (برهゅن)غヱΑヤن -  (10
11 -) ヶغ(هΑشヱر) ،عゅااجتم ュヤع ヴمدخل إل: ،ヶعゅل ااجتمバヘال( تر :ヴقندلش ヴヘمصط) ،

 ،れヱرΑالنشر، بヱ れゅدراسヤل るΑربバال るسسぼ1983الم. 
، المنظمる (منΑر السΑバدانヶ: تر)ة، مュヱヰヘ الثゅボفる فヶ الュヱヤバ ااجتمゅعヶ، ( دنΑس)كヱش - (12

 ،れヱرΑب ، ،るترجمヤل るΑربバ2007ال. 
، المぼسسる الجゅمるΑバ لヤدراسヱ れゅالنشر ヱالتヱزΑع، نحن ヱالتنΑヱر، ( مصطヴヘ)محسن - (13

 ،れヱرΑ2006ب. 
14) - ヵمرバヤب(دلゅع )، "نΑヘボمثヤل ヶجヱلヱΑسヱضح السヘالヱ ヱΑردヱر بΑΑار المتمدن، "بヱدد الحバال،

2993 ،31.01.2010. 
،دار فヶ البدء كゅنれ الثゅボفる، نحヱ ヱعヶ عربヶ متجدد بゅلمسほلる الثゅボفるΑ، ( عبد اإله)بボヤزΑز - (15

 .1998تヱبゅボل، دار البΑضゅء، 
16) -ュلゅس(ヶヤع   ) ،"ヱΑردヱر بゅΑدة: بゅر مضゅصرة،، "نゅバم れゅبゅسع، 36 عدد كتゅد التヤالمج ،

1999  .
17) -ヴسΑع(ヶヤمحمد ع ) ،"زΑゅالتمヱ نسゅالتج るΑلゅن إشكΑب るفゅボالث"ヶعرب れゅدد ، دراسバ4ة، ال ،

 .1984فبراΑر 
18)- Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Cérès Production, Tunisie, 

1993. 
  

 _________________________________________________________
 

ヶلث : السداســــــゅالث
. الヱحدة اأسゅسるΑ: اسュ الヱحــــدة
صゅΑنる اإرث المゅدヱ ヵالامゅدヵ  : اسュ المـــゅدة

:  اأستゅذ مسヱぼل الヱحدة 
: اأستゅذ مسヱぼل المゅدة 
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 5:الرصـΑـــد
 2: المعゅمــل

 
ュΑヤバهداف التぺ : 

ヱ ヵدゅر مΑالغヱ ヵدゅالم ヶفゅボاإرث الث るئΑヰدة تゅإع ヴدة إلゅدف هذه المヰد من  تΑدバطرح الΑ ヵالذ
れゅΑلゅاإشك.  

-るΑطنヱالヱ るΑلヱالد るفظゅالمح れゅΑヤعمヱ れゅرسゅالمم るΑحゅمن نヱ ،るΑالنظر るΑحゅمن الن .
るΑボΑالتطب るΑحゅمن النヱ-: اقع لمراحلヱء المゅإحصヱ ، れゅΑطバجمع المヱ ، ه البرامجΑجヱتヱ رゅΑاخت

るنΑバم るΑخΑرゅت  .
إن  تدرΑس هذه المゅدة لヤطゅلゆ تكتسぺ ヶهمるΑ قصヱى ヱثرるΑ فヶ تكΑヱنه سヱاء لاندمゅج فヶ مجゅل 

الバمل ヱぺ المヱاصるヤ فヶ البحث المΑدانヱ ヶالنظرヵ عヴヤ مستヱى مراكز ヱمخゅبر البحث سヱاء 
るΑلヱالد ヱぺ るΑطنヱال .

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم: 
 ヴヤاطاعه عヱ مهゅإلم ヶفゅボع الثゅااجتم ュヤع ヶف ヵعدゅボحدة التخصص الヱ ヶف ゆلゅمن الط ュزヤستΑ

ュゅبشكل ع ヶنゅاانس ヶفゅボث الثヱرヱالمヱ ،ヶفゅボخ الجزائر الثΑرゅتヱ ،るفゅボالث ヶرف فゅバالم .
 : محتヱى المゅدة

ぺثنゅء الحضゅرة الバربぺ-. るΑثنゅء عصر اأنヱار.-(patrimoine)تكΑヱن مصطヤح اإرث -
るΑاإسام. 

- るفظゅالمح ヱぺ るΑゅحمヤدة لΑالجد れゅΑالبن-.ヶفゅボح اإرث الثヤمصط るلمヱع-.ゅبヱرヱぺ ヶل-فゅمث :
 .تヱنس ヱالجزائر فヱ ヶقれ ااستバمゅر

-ヶヤΑヤالتحヱ ヶヘصヱالヱ ヶخΑرゅالجزء الت . 
- ヵدゅالم ヶفゅボاإرث الث-.Moment historiqueるΑخΑرゅالت ュلゅバالم -.ゅΑجヱلヱΑاقع ااركヱالم. 

 
 
 
 

 
- ヱنسكヱΑر الヱد(UNESCO)  ヶفゅボاإرث الث ヴヤع るفظゅالمحヱ るΑゅالحم るΑヤعم ヶز ) فΑنヱف ベゅثΑم

Venise1964.) 
-ヵدゅالام ヶفゅボاإرث الث ヴإل ヵدゅمن الم ヶفゅボح اإرث الثヤر مصطヱتط. 

 .، مゅボربる شゅمるヤ لإرث الثゅボفヶ المゅدヱ ヵغΑر المゅد2003ヵمΑثベゅ اسطنبヱل  -
-  ュゅع ヶف るΑقゅヘاات るΑهمぺ2004 -. るΑقゅヘء الجزائر لاتゅ2004إمض. 

-ヵدゅر المΑغヱ ヵدゅالم ヶفゅボلإرث الث るΑفゅボالث るΑسゅΑالس ゆانヱالج. 
- ヴلヱاأ るヤاقع : المرحヱالم るΑゅحمヱ ゆΑボالتن( سمبرΑد ュヱ1967المرس.) 
- るΑنゅالث るヤمن طرف : المرح ゆΑالترت ،ヶفゅボاإرث الث ヴヤع るفظゅالمحヱ ュΑΑボالتUNESCO  

 ( ヵ 1982 ONPTالحظΑرة  الヱطنるΑ لヤطゅ سΑل) 
ゅヰΑヤع るفظゅالمح ゆجΑ ヶاقع التヱالم -:ヵヱヘالشヱ ヶبゅر .- -اإرث الكتΑغ ヶفゅボاإرث الث ベئゅثヱ
れゅف المكتبヤمختヱ حفゅالمت ヵدゅالم. 
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- るلثゅالث るヤالمرح :るفظゅالمحヱ دادバمج التゅن : برنΑحثゅالبヱ れゅバمゅمع الجCN RPAH 
 .  ヱONMاانطاベ فヶ إنشゅء مركز المخطヱطれゅ بほدرار 

-るΑفゅボالث るحゅΑالسヱ ヵدゅن اإرث الامΑعل بゅヘالت-ヵدゅر مΑالغヱ ヵدゅئل اإرث المゅمس : れゅرسゅالمم
るΑاانحراف-.るالسرقヱ ااعتداء ،ゆΑالتخر-.ヵヱضヱヘء الゅبنヤل るجΑددة نتヰاقع المヱالم- れゅرسゅمم

ヵدゅر مΑالغヱ ヵدゅالم ヶفゅボه اإرث الثゅتج ヵالمجتمع الجزائر. 
- るر المدرسヱد :れゅمΑبرامج التنظヱ ،るمنظم れاヱج ベΑس عن طرΑر المجتمع .-التحسヱد

 ヶالمدن. 
-ヵدゅر مΑالغ ヶفゅボح اإرث الثヤر مصطΑسヘدة تゅإع ヵد النظرバالب-. ヱهل ه ،ヶفゅボاإرث الث ュヱヰヘم

اإرث الثゅボفヶ المゅدヱ ヵالامゅدヵ، مュヤバ . -التボرゆ البنヵヱΑ.- اإرثةصΑرヱر-إجرائュぺ ヶ ادヱΑلヱجヶ؟
るΑヱヰلゅمرتبط ب. 

 -   るΑヱヰل الボمل نゅع -   . ゅنバبمجتم るصゅالخ ュΑボال(るΑغΑزゅامヱ るΑاسام るΑرة عربゅحض) 
       12 -ヶالمجتمع المدن るاسطヱل بボخ الباد:النΑرゅلت るヘヤالمراحل المخت ポدة امتاゅإع. 
-  るلمヱバال : ゆانヱض الجバب ヶد فΑدヰت( ゆヱدان الجنヤلب ヵدゅر مΑالغヱ ヵدゅالم ゆΑالترك). 

 ( إلخكتヱ ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
1- Duvignaud. J.Peaez Cuellar, le scournec (F) le patrimoine culturel 

immatériel : les enjeux, les problématiques, les pratiques. Maison des 
cultures Arles Sud Québec 2004 

2- Poggali Libeli Arabe ,  le patrimoine culturel ; pigma Corse. 
3- Salim Abou, l’identité culturelle, PU, Perin 2002 
4- Wie Viorka, (Michel), Identité culturelle, enjeux débats et politique,  

De Laube. 
5- Luxen. J,p la dimension immatériel des monuments et des sits in 

14em, assemblée général de l’UNESCO oct 2003. 
- Charte de Venise 1964, UNESCO 
- Déclaration d’Istanbul 2002 UNESCO 
- Convention sur patrémoine culturel immatériel 2003 UNESCO 

 _____________________________________________________
 

عュヤ ااجتمゅع الثゅボفヶ  :عنヱان المゅستر
ヶلث : السداســــــゅالث

الヱحدة ااسゅسるΑ : اسュ الヱحــــدة
عュヤ النヘس ااجتمゅعヶ : اسュ المـــゅدة

اأستゅذ مسヱぼل الヱحدة  
:  اأستゅذ مسヱぼل المゅدة 

 5:الرصـΑـــد
 2:المعゅمــل

 
ュΑヤバهداف التぺ 
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إذا كゅن هنポゅ مΑ ゅمΑز بΑن عュヤ النヘس ااجتمゅعヱ ヶعュヤ ااجتمゅع انطاقゅ من ヱحدة التحΑヤل ぺヱسゅس 
التヘسΑر ヱالمنヰج المتبع، فみن الكثΑر من التゅΑراれ النظرるΑ السヱسヱΑلヱجるΑ تستバمل مゅヘهュΑ  مستمدة 

ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤع れゅΑمن نظر .
 ヴإل るفゅإضゅه بヤバتج るرمゅصヱ るボΑدق るΑمヤع るرفバج مゅإنت ヴヤع ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤدرة عボفم

 ュヤع عΑاضヱم ヴإل ベعند التطر るصゅخ るلゅバف るΑجヰداة منぺ ،عゅااجتم ュヤن عΑبヱ نهΑب ヵالتداخل النظر
  ヵرヰع المجゅااجتم(microsociologie)  

るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم: 
 るΑجヰمن ュΑهゅヘمヱ れاヱدぺ مده منΑ ゅبم るΑدانΑم るΑボΑنظر تطب るヰجヱ اقع منヱلゅع بゅااجتم ュヤربط ع

るسヱمヤمヱ るボΑدق  .   
 

 : محتヱى المゅدة
1 -ヶヤالداخ ヵردヘل الΑヤى التحヱمست.processus intra –individuel   
 (....). من خال التطرベ إلヴ آلれゅΑ البنゅء ااجتمゅعヶ لヘヤرد 
   processus interindividuel مستヱى التحΑヤل مゅبΑن اأفراد-2
-  ヶعゅعل ااجتمゅヘالت れゅΑآل ヴإل ベمن خال التطر(....) 
 
 3- るعゅلجمゅل المرتبط بΑヤى التحヱمستprocessus intragroupe   
- るعゅعمل الجمヱ نヱتك れゅΑآل ヴإل ベمن خال التطر(...) 
 4- れゅعゅن الجمΑب れゅاقバلゅل المرتبط بΑヤى التحヱمستintergroupe   
 . من خال التطرベ إلヴ آلれゅΑ  التمゅثل ヱاانحراف-
5-ゅΑجヱلヱدΑااヱ ベゅاأنسヱ れراヱالتصヱ れゅفゅボلثゅل المرتبط بΑヤى التحヱمست. 
- れراヱالتصヱ れداボتバعمل المヱ نヱتك れゅΑآل ヴإل ベمن خال التطر(....) 

 -るΑعدゅボال るΑن الشخصΑヱل المرتبط بتكΑヤى التحヱمست . 
 

 ( إلخكتヱ ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
 1-ぺ.د، . دΑحヱ فΑطヤحمد عبد الぺヶعゅس ااجتمヘالن ュヤن طعゅنشر ،عمヤرة لΑ1/2001، دار المس. 
2-ぺ.د . ،ヶلゅلجبぺ نΑحسベΑالتطبヱ るΑن النظرΑب ヶعゅس ااجتمヘالن ュヤطع،るΑالمصر ヱヤاانج る1، مكتب 
 /2003 . 
ゅΑسمΑن حداد، دار ヱائل لヤنشر، عمゅن، : ، ترمدخل إلヴ عュヤ النヘس ااجتمゅعヶرヱبرれ مΑكゅلΑヘن، -3
 .2002  1ط
4-، ヶربجヱس الشゅعب るヤΑلنبゅΑدان ヵدゅヘف عبد الゅヘس عヘالن ュヤع ،ゆヱヰΑم ュΑر إبراهΑヰس ،

  .2002  1ااجتمゅعΑن مكتبる الصヱヘة،        مصر ط
 

5-Patricia Delhomme, Vincent Dru, Psychologie sociale, éd, hachette 
2005. 

6-Alain cerclé, Alain somat, Psychologie sociale , cours et exercices, éd, 
bunod 2005. 

7-Gustave Nicolas Fisher, la Psychologie sociale, éd seuil 1997. 
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8-Gabriel Mugny, Dominique Oberlé, Jean Léon Beauvois,  Relations 
Humaines groupes et Influence sociale, éd puf tome n 01 1995.  

9- Jean Léon Beauvois, Nicole Dubois, William Doise , La Construction 
de la personne, éd, puf, 1999. 

10-Jean Marc Monteil, Jean Léon Beauvois, Des Compétences pour , éd, 
puf 2001. 

11-Ralph Linton , La personnalité de base. 
ュΑΑボالت るボΑن : طرゅامتح 

 
ュΑヤسطر ): أهداف التعぺ るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅد نجバب れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م

 (عヴヤ اأكثر
Maitriser les parlers amazighes    

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤバهذا الت るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤرف المطバمヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

 ////////
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ  ... مراقب

مراقبる مستمرة 
  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة

I. Introduction à la langue amazighe 

1. Aire du la langue amazighe 

2. La vie traditionnelle des usagers du la langue amazighe  

3. Quelques spécificités (phonético-phonologiques, morphosyntaxiques) du langues 

amazighes   

II. Apprentissage du la langue amazighe 

Acquisitions de base. Essentiellement oral, l’apprentissage, qui aura pour support des 
textes authentiques (extraits de recueils), des enregistrements audio (chanson, flash 

d’information(, reposera sur la lecture et la répétition avec une certaine focalisation sur 
la prononciation.  Lecture et prononciation  Compréhension (en utilisant le vocabulaire 

et les structures syntaxiques du dialecte d’enseignement(  Points de langue )à partir du 
texte)  Etude de champs lexicaux, en rapport avec le thème développé dans le texte  

Exercices de langue )réutilisation des structures(  Exercices d’enrichissement lexical. 
Etude comparative intra-dialectes pour faire ressortir les éléments de convergence et de 

divergence. 

 ( إلخ، ヱمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،كتゆ): المراجع
  BASSET A. 1929 : La langue berbère. Morphologie. Le verbe, Etude de Thèmes. 
Paris, Leroux.  
  CHAKER S. 1990 :  Imazighenass-a, Bouchène.  
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  GOURLIAU E. 1898 : Grammaire complète de la langue mzabite comparée dans 
ses parlers essentiels aux dialectes kabyle et  tamachek. 
  PENCHOEN Th. 1973 : Etude syntaxique d’un parler (Ait Frah( Aurés), Napoli ( 
studiMaghrebini V).  
  PRASSE K-G, 1972-1974 : manuel de grammaire touareg ( tahaggart), 
Copenhague, AcademiskForiag. 
 _____________________________________________________

 

ヶلث : السداســــــゅالث
الヱحدة المنヰجるΑ  : اسュ الヱحــــدة
مヤتヴボ التدرゆΑ عヴヤ البحث  : اسュ المـــゅدة

اأستゅذ مسヱぼل الヱحدة  
:  اأستゅذ مسヱぼل المゅدة 

 4:الرصـΑـــد
 3:المعゅمــل

ュΑヤأهداف التع :
るصゅالخ ュヰعΑرゅر لمشΑتحضヤل  るΑالنظرヱ るΑدانΑث المヱز البحゅانج ヴヤع るبヤالط ゆΑتدر. 

るΑدانΑالم れゅΑل المعطΑヤتحヱ ヶدانΑالم ベΑالتطب ゆΑلゅأسヱ البحث れゅΑنボبت ュヰヘΑتعر. 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

عمるΑヤ فヶ إنجゅز ヱالخطヱاれ البゅلبحث السヱسヱΑلヱجヶ، متصるヤ الطゅلゆ بثゅボفる منヰجるΑ تمتع 
るΑمΑدゅث اأكヱالبح .

: محتヱى المゅدة 
خطヱاれ انجゅز البحث العヤمヶ ، فنれゅΑ تحرΑر البحヱث 

  るΑالبحث れゅΑلゅاإشك るغゅΑص るΑヘΑك
  るΑمعゅث الجヱالبح ヶف るالمتدرج るΑدانΑالم れاإجراءا

.  كるΑヘΑ كتゅبる التボرΑر المヘصل لヤبحث
امتحゅن ヱأعمゅل تطبるΑボΑ   : رるボΑ التュΑΑボط

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ، ): المراجع
1-Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris : Dalloz, 11e 

éd, 2001. 
2-Benoît Gauthier, Recherche sociale: de la problématique a la collecte 

des données, 5e éd : Presses de l'Université du Québec, Canada, 2009. 
3-Ghiglione (Rodolphe) et Matalon (Benjamin), Les Enquêtes 

Sociologiques, Paris : Armand Colin, 1991. 
 

 _____________________________________________________________
 

ヶلث : السداســــــゅالث
الヱحدة المنヰجるΑ  : اسュ الヱحــــدة
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آلヱ れゅΑتボنれゅΑ التنشΑط الثゅボفヶ  : اسュ المـــゅدة
اأستゅذ مسヱぼل الヱحدة  

: اأستゅذ مسヱぼل المゅدة 
 2:الرصـΑـــد
 1:المعゅمــل

 

ュΑヤバهداف التぺ :
 

 ュاء بشكل دائヱس ،るΑمヤバالヱ るΑفゅボالث れهراゅر التظΑΑتسヱ ،ヶفゅボط الثΑالتنش れゅΑآل ヴヤع るبヤالط ゆΑتدر
عヴヤ مستヱى المぼسسれゅ الثゅボفヱ るΑالتربヱぺ ،るΑヱ بشكل منゅسبゅتヶ خال ااحتゅヘاれ ذاれ الطゅبع 

ゅヰاعヱنぺ فヤرض بمختゅバلمゅك るΑمヤバال れهراゅالتظ ヱ れゅنゅرجヰالم ヱぺ ヶفゅボالث    .
るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :

المヰرجゅنヱ れゅ التظゅهراれ الثゅボفヱ るΑالヤバمヱ ،るΑ احتكゅمه عヴヤ رصΑد مヱヤバمゅتヶ الطゅلゆ بثゅボفる تمتع 
.  ثرヵ حヱل ثゅボفる المجتمع ヱ تゅرΑخه

:  محتヱى المゅدة
 -*ゅΑلمゅع るفヱرバط المΑالتنش ゆΑلゅسぺ.(るΑدゅاقتص ،るΑفゅボث ،るΑضゅΑر ،るΑヱترب) 
-*るΑفゅボالث れهراゅء التظゅΑحぺ.(るΑلمゅバال ،るΑطنヱال)  
-* るΑمヤバال れهراゅء التظゅΑإح(ュلإعا るΑطنヱع الΑبゅاأس ،ゆرض الكتゅバم..) 

 -*るبヤر الطヱذج بحضゅرض نمバل れゅسسぼف المヤن من مختΑΑدانΑن مΑء منشطゅاستدع  .
-*るبヤمن طرف الط ゆكثر جذぺ طΑتنشヤدة لΑجد ゆΑلゅسぺ إبداعヱ رゅابتك ヶر فΑكヘالت .
-*るΑاإسام ،るΑربバال るفゅボالث るصمゅط الجزائر عΑعن تنش るΑボئゅثヱ るヤمثぺ عرض .
-*るΑاإسام るفゅボالث るصمゅط الجزائر عΑعن تنش るΑボئゅثヱ るヤمثぺ عرض .

. عرض ぺمثヱ るヤثゅئるΑボ عن تنشΑط اأسゅبΑع الثゅボفるΑ الجزائرるΑ بゅلخゅرج*- 
. عرض ぺمثヱ るヤثゅئるΑボ عن تنشΑط اأسゅبΑع الثゅボفるΑ اأجنبるΑ بゅلجزائر*- 
. دعヱة الطヤبる لحضヱر اأسゅبΑع الثゅボفヱ るΑااطاع عヴヤ تボنれゅΑ التنشΑط المتنヱعる من بヤد أخر*-
-*るبヤمن طرف الط るΑمヤع るΑفゅボث れهراゅط تظΑر عن تنشΑرゅボتヱ れゅヘヤز مゅانج .

 ュΑΑボالت るボΑمستمر : طر ュΑヱボر + تΑرゅボل تゅعمぺ +نゅامتح    .
 

: قゅئمる المراجع
- ،るرفバز المヱج، دار كنヰلمنゅمه عاقته بΑمه تنظヱヰヘم ،ヶط المدرسゅبل، النشボمحمد م ベΑفヱت ヶمヰف

. 2012عمゅن 
دائرة اانشطヱ るالتヱعるΑ الطابるΑ، دلΑل المنゅسبヱ れゅالゅバヘلヱ れゅΑااحتゅヘاれ، سヤطنる عمゅن -
-ゆالمغر ،ヶربバال ヶفゅボخ، المركز الثΑرゅء التヱض ヶف ゅفتنゅボث ،ヵヱرバ2002عبد ه ال. 

 -ュゅن غراهヱردヱغ ヶركΑن ،اأمヘال るヘسヤف . るヤسヤنس، سヱΑ محمد るل، ترجمゅالجم ュヤع ヴمدخل ال
،るΑلمゅع ベゅاف- るفゅボر الثヱصボل るمゅバال るئΑヰهرة، الゅボال .
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1- Duvignaud. J.Peaez Cuellar, le scournec (F) le patrimoine culturel 
immatériel : les enjeux, les problématiques, les pratiques. Maison des 
cultures Arles Sud Québec 2004 

2-  le patrimoine culturel ; pigma Corse. 
3- Salim Abou, l’identité culturelle, PU, Perin 2002 
4- Wie Viorka, (Michel), Identité culturelle, enjeux débats et politique,  

De Laube. 
5- Claude Rivières, socio- anthropologie des religions, Armaud lolin. 
6- Danièle Hervieu Légers, la religion par mémoire, cerf. 

 
 _____________________________________________________________

ヶالسداس :  ヶنゅالث ヱ لヱاأ
 ااستكشゅفュ   るΑالتعヶヤ: دةـــاسュ الヱح

ュال ュادةــاس :  るΑمΑه التنظゅΑゅقض ヱ الجزائر ヶف ヶنΑالحدث الد
るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱぼذ المسゅاأستــ  :

:  اأستـــゅذ المسヱぼل عن المゅدة 
 

ヶ1:د ــالرص 
ュゅ1 :لـــالمع 

ュΑヤバهداف التぺ: 
،るΑمΑヤバدة التゅس هذه المΑدف من تدرヰال  ゆلゅف الطΑرバت ュヤع ヶف るΑمヤバال れゅΑف النظرヤبمخت

 ... ااجتمゅع الدΑنヶ من خال بバض المدارس النظرるΑ المشヱヰرة 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم :

るボبゅالس るالدراس れاヱخال السن ュالمتراك ヶرفバد المΑالرص .
 :محتヱى المゅدة
. التغΑر ااجتمゅعヱ ヶمظゅهر السポヱヤ الدΑنヶ الجدΑد: المحヱر اأヱل

 .الدΑن الرسمヱヱ ヶظゅئヘه-  1
 .الخطゆゅ الصヱفヱ ヶقضゅΑゅ التجدΑد - 2
. الخطヱ ゆゅالュΑボ الجدΑدة - 3

ヶنゅر الثヱر: المحΑالمتغ ヱ れبゅن الثΑب るΑنΑالد ュΑボال .
1 - るΑنΑالد ュΑボال るشبكヱ ヶعゅر ااجتمΑالتغ るبتゅالث .
 .التغΑر ااجتمゅعヱ ヶالュΑボ الدΑنるΑ المتغΑرة - 2
3 -  ヶعゅااجتم ュΑالتنظ れゅسゅΑسヱ るΑنΑالد ュΑボال .
4 - るΑبゅاإنج るالصح るسゅΑسヱ るΑنΑالد ュΑボال .

 :إشكゅلるΑ التنظΑمれゅ ذاれ التヱجれゅヰ الدΑنるΑ: المحヱر الثゅلث
1 - れال れذا ゆاأحزاヱゅヰفゅصنぺヱ ヶنΑجه الد. 
2 - るΑمΑله التنظゅشكぺヱ ヶヘヤر السゅΑالت .
. ةشكゅله التنظΑمヱぺヶانヱ ヶخالتゅΑر اإ - 3
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 .اقه المバرفヱ るΑالتنظΑمるΑسااتجゅه الحضゅرぺヱ ヵن - 4
: صنゅف تボسΑمゅتゅヰ التنظΑمぺヱるΑالجمれゅΑバ الدΑنるΑ :  الرابعمحヱرال
1 - ヶنヱنゅボال ュΑسボالت .
2 - ヶヘΑظヱال ュΑسボالت .
3 - ヶتゅسسぼء المゅاانتم .

 ュΑΑボالت るボΑطر :ヶبゅن كتゅل  إجراء امتحゅعمほب るبヤف الطΑヤمستمر بتك ュΑヱボتヱ ヶالسداس るΑゅヰد نバب
るΑボΑتطب .

 るΑسゅض المراجع اأسバب: 
. اإسكندرるΑ. دار المバرفる الجゅمるΑバ. عュヤ ااجتمゅع الدΑنヱ ヶالュΑボ. بヱΑمヶ محمد ぺحمد محمد - 1

1991. 
 .1990. الطبるバ الثゅنるΑ. الجزائر. دار الヱفゅء. اإساヱ ュالحكヱمる الدΑنるΑ. التヤمسゅنヶ عمر - 2
الخΑヤج الバربヱ ヶالمغرゆ الバربヶ دراسれゅ فヶ التゅرΑخ السゅΑسヶ . التمΑمヶ عبد المゅلポ خヤف - 3

ヵدゅااقتصヱ ヶعゅااجتمヱ .نشرヤل ゆゅع. دار الشبΑزヱالتヱ النشرヱ れゅدراسヤل るΑバمゅالج るسسぼالم .
ヴلヱاأ るバ1986. الطب. 

. الطبるバ اأヱلヴ. بΑرれヱ. مぼسسる اأبحゅث الバربるΑ. السヱ るΑヘヤالヱطنるΑ. الشヵヱゅ عبد الゅボدر - 4
1985. 

5 - ベΑفヱن تΑحسن ュΑمصر. ابراه ヶن فヱمヤان المسヱاإخヱ ヶسゅΑالس ュゅالنظ : ヴمح إلゅمن التس
 るヰاجヱالنشر. (1996-1981)الم ヱ るعゅطبヤل るバΑヤدار الط .れヱرΑن. بゅ1998. لبن. 

6 - ュΑل ابراهヱزهم .るΑخΑرゅت ベراヱぺ نヱمヤان المسヱسرا. اإخΑヱس ヶخ. طبع فΑرゅن تヱد .
. نشほة المرابطΑن ヱالطرベ الصヱفぺヱ るΑثرهゅ فヶ الجزائر خال الヰバد الバثمゅنヶ. فالヶ مختゅر - 7

るتنゅب .ヴلヱاأ るバ1980. الطب 
 
 
 

اﾝثاﾝث: اﾝسداســــــي  

اﾝوحدة ااستﾜشافية: اسم اﾝوحــــدة  

اﾝتمثات اﾝجماعية واﾝممارسات : اسم اﾝمـــادة  

:اأستاذ مسؤول اﾝوحدة   

: اأستاذ مسؤول اﾝمادة   

 1اﾝرصـيـــد

 1:اﾝمعامــل
  :أهداف اﾝتعﾞيم

  تギدف ガذケ اﾟوحدة إﾟى تح｀يل اﾟتمثات اﾟجماعية اﾟتي تカق｀ギا اﾟخطابات ذات اﾟطابع اﾟديカي، وت｀ك 
اﾟتمثات اﾟتي تضفي اﾟى ممارسات ديカية تمتد إﾟى مخت｀ف اﾟفضاءات واﾟمؤسسات في اﾟمجال 

 .ااجتماعي واﾟتي تؤثر بعمق ع｀ى سير اカﾟظام ااجتماعي
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يستカد برカامج اﾟوحدة إﾟى اإطار اカﾟظري ثم يتم عرض ت｀ك اﾟتمثات واﾟممارسات في بعض 
 .اﾟمجاات

 :.  محتوى اﾝمادة
ايم ﾟ｀ممارسات ااجتماعية: تعريف مفاガيم اﾟتمثات-  .ابتداء من طرح دو゙ر
 .تعريف اﾟتغير ااجتماعي واﾟثقافي-
 مﾞاカة ورガاカات اﾟخطابات اﾟديカية-

 .カبذة عن دور اギﾟيئة اﾟديカية في اﾟجزائر
 .استراتيجيات اﾟفئات ااجتماعية في اﾟفضاء اﾟعمومي واﾟمجال اﾟخاص ﾞاأسرة

 إحصاء وتح｀يل カقدي أガم اﾟتمثات اﾟجماعية واﾟممارسات ااجتماعية في اﾟجزائر واﾟمغرب-
عادة تشﾞيل بカية اأسرة: ااسرة  .اﾟتغير ااجتماعي وا 
 .اﾟتغيرات واأزمات: اﾟبعد اﾟديカي في تشﾞل اギﾟوية في ضوء اﾟرガاカات اﾟحديثة :  اギﾟوية

اﾟعوﾟمة وتأثير وسائل ااعام اﾟحديثة ع｀ى اﾟقيم : وسائل ااعام واﾟتカﾞوﾟوجيا اﾟجديدة ﾟاتصال
، ةتوظيف اﾟفضاء ااعامي واカشاء شبﾞات اجتماعية ، اﾟقカوات اﾟفضائي. اﾟديカية واأخاقية 

ات وتثبيت اカﾟظام ااجتماعي:اﾟمسجد. اギﾟواتف اカﾟقاﾟة  .دور اﾟمسجد في تカظيم اﾟس｀゙و
اﾟمﾞاカة ، تعدد اﾟمصادر، توسع اﾟمجاات، : اﾟفتوى. اカشاء شبﾞات وعاقات اجتماعية جديدة

 .ااثار ااجتماعية
بين إثبات اﾟحقوق واﾟواجبات اﾟمدカية ومتط｀بات اカﾟظام اأخاقي وااجتماعي : رガاカات اﾟمواطカة

رガاカات اカﾟشاطات ااجتماعية : دور اﾟزوايا اﾟمتجدد وااشﾞال اﾟجديدة ﾟ｀تضامن. اإسامي
 .اﾟتظامカية، تقسيم اﾟمギام بين اﾟس｀طات اﾟعمومية وجمعيات اﾟمجتمع اﾟمدカي 

عدم اﾟتﾞيف ااجتماعي، اﾟتفﾞك ااجتماعي، : اﾟدين ومعاﾟجة بعض أثار اﾟتغير ااجتماعي
. اأمراض ااجتماعية، اﾟعカف ااجتماعي

قائمة اﾝمراجع  
ガاカي اﾟعبد اه، : باروخ ﾞيم゚ريカغ، اﾟمجتمع اإسرائي｀ي مギاجرون مستعمرون مواﾟيد اﾟب｀د، ترجمة

ز دراسات اﾟوحدة اﾟعربية، بيروت،   .2011م゙ر
 .1979قرم جورج، تعدد اأديان وأカظمة اﾟحﾞم، دار اギカﾟار، بيروت،  - 2
ع｀ي عبد اﾟواحد وافي، اﾟطوطمية أشギر اﾟدياカات اﾟبدائية،   - 3
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4 – M. Bucaille, La Bible, Le Coran et la Sience, SNED, Alger, 1976. 

5 – P. ROSSI, La Cité d’ISIS, Histoire vraie des Arabes, Coll SAD, Algerie, 
1991. 

6 – X. Deplanhol, Les Fondements géographiques de l’Islam. 
ュΑΑボالت るボΑمستمر : طر ュΑヱボن ،  تゅامتح

. 1977رالف بيلز، 『اري 『وجر، مقدمة ي اأنثروبولوجيا العامة، مرجم، ال》اشر دار ال》هضة امصرية للطبع وال》شر،  .1
. (سلسلة العلم للجميع)، 1972سامية ﾊمد جابر، ااتصال اﾄما『ري واإشارات، مرجم، اهيئة امصرية العامة للكتاب،  .2
. 1951علي عبد الواحد واي، اللغة واجتمع، دار احياء الكتب العربية، مؤلفات اﾄمعية الفلسفية امصرية،  .3

GLEASON, H.A. (1969). Introduction à la linguistique. Paris, La-rousse, 380 p.  
PERROT, J. (1963). La linguistique. Paris, P.U.F. (Que sais-je ?), 136 p.  
La diversité des langues  
DAUZAT, A. (1953). L'Europe linguistique. Paris, Payot, 239 p.  
MEILLET, A. et COHEN, M., (1952). Les langues du monde. Paris, CNRS, 811 p.  
La phonologie  
HOCKETT, C.F., (1958). A Course in Modern Linguistics. New York, MacMillan, 621 p.  
TROUBETZKOY, N.S., (1949). Principes de phonologie. Paris, Klincksieck.  
La grammaire  
CHOMSKY, N., (1970). Le langage et la pensée. Paris, Payot (Petite bibliothèque), 147 p.  
MARTINET, A., (1967). Éléments de linguistique générale. Paris, Colin, 217 p.  
La sémantique  
GUIRAUD, P., (1966). La sémantique. Paris, P.U.F. (Que sais-je ?), 128 p.  
POTTIER, B., (1964). « Vers une sémantique moderne ». Travaux de Linguistique et de Littérature, 
Strasbourg, pp. 121-125.  
Linguistique et anthropologie  
Houis, M., (1968). « Langage et culture ». Ethnologie générale, Paris, Encyclopédie de la Pléiade, 
pp. 1393-1432.  
SANTERRE, R., éd., (1974). Linguistique et anthropologie. Québec, Département d'anthropologie, 
Université Laval, 235 p.  
La dualité signifiant/signifié  
DE SAUSSURE, F., (1962). Cours de linguistique générale. Paris, Payot, 331 p.  
MOUNIN, G., (1968). Ferdinand de Saussure. Paris, Seghers, 191 p.  
Jakobson et le langage des bébés  
JAKOBSON, R. et HALLÉ, M., (1963). « Phonologie et phonéti-que ». Essais de linguistique 
générale, Paris, Éditions de Mi-nuit, pp. 103-149.  
MALSON, L., (1964). Les enfants sauvages mythe et réalité. Paris, 10/18, 247 p.  
Lévi-Strauss et le structuralisme 
LÉVI-STRAUSS, C., (1958a). « L'analyse structurale en linguistique et en anthropologie ». 
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ヶلث : السداســــــゅالث

الヱحدة اأفるΑボ  : اسュ الヱحــــدة
عرض ヱنボد دراسれゅ سヱسヱΑلヱجるΑ حヱل الثゅボفる  : اسュ المـــゅدة

:  اأستゅذ مسヱぼل الヱحدة 
:  اأستゅذ مسヱぼل المゅدة 

 
 1:الرصـΑـــد
 1:المعゅمــل

 
ュΑヤバهداف التぺ: 

تمثل هذه الヱحدة جヱهر الممゅرسる الثゅボفるΑ اأكゅدΑمるΑ بゅلنسبる لヤطヤبる حΑث ستسمح لュヰ بゅاطاع 
 るΑجヱلヱΑسヱالس れゅف الدراسヤبمخت ュヰرفバت ヱ ،ヶفゅボل الثボالح ヶف ヶجヱلヱΑسヱالس ヶمヤバج الゅاإنت ヴヤع

ヶボΑالتطب ヱぺ ヵبع النظرゅالط れذا れゅاء الدراسヱس ،ヶمΑدゅاأك ゅدهバث بΑمن ح るفゅボل الثヱゅتتن ヶالت .
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅバالم

 ヴヤع るبヤعمل الط  ュヱボΑ るΑجヱلヱΑسヱالس れゅد  الدراسボن ヱ ر عرضヱمن منظ ゅヰヤΑヤتحヱ るΑفゅボالث
 るΑجヰالمنヱ るΑرفバالم れاヱء اأدゅمن خال  استدع ヶجヱلヱΑسヱس れゅالدراس ポヤز تゅانج ヶف るヤمバالمست

ヶفゅボل الثゅالمج ヶالبحث ف ヴヤع ゆΑمن التدر るبヤطヤسمح لΑ ゅمم. 
 : محتヱى المゅدة

-ヶعゅبشكل جم ゅヰقشتゅمنヱ るبヤمن طرف الط れゅعرض دراس. 
-ヶفゅボل الثボالح ヶف るΑمΑدゅاأك れゅز الدراسゅانج ベطر るقشゅمن. 
- ヴヤع ュヰバΑتشج ヱ الجزائر るنΑمد ヶف ポゅهن ヱ ゅهن るالمنظم るΑلヱالد れゅΑボتヤر المヱلحض るبヤة الطヱدع

るΑمヤバال るΑلヱضヘال ヴヤد عヱバالت ヱ るヤبطرح اأسئ るركゅالمش. 
 -るبヤمع الط  るقشゅمنヤن لΑالزائر ヱ  فヱΑالض ゆنゅاأج ヱ نΑΑن الجزائرΑض المتخصصバة بヱدع 
-るفゅボع الثヱضヱل  مヱゅتتن  るΑボئゅثヱ ュفاぺ عرض. 
- るΑفゅボالث れゅΑلゅバヘر  الヱلحض  るبヤز الطΑヘتح( ゅنゅرجヰالمれれهراゅالتظ ヱ ) تذةゅاأس  るボرف. 

 ュΑΑボالت るボΑن : طرゅل   +امتحゅعمぺ 
: قゅئمる المراجع

1-ゆالمغر ،ヶربバال ヶفゅボخ، المركز الثΑرゅء التヱض ヶف ゅفتنゅボث ،ヵヱرバ2002عبد ه ال. 
2- るالترجم ،ベΑعمر عت  ،ヶفゅボاصل الثヱالت ベゅΑس ヶف  るلمヱバالヱ
 created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 
3 -ゆالمغر ،ヶربバال ヶفゅボخ، المركز الثΑرゅء التヱض ヶف ゅفتنゅボث ،ヵヱرバ2002عبد ه ال. 

   4 - ュゅن غراهヱردヱن ،غヘال るヘسヤف . ベゅاف るヤسヤنس، سヱΑ محمد るل، ترجمゅالجم ュヤع ヴمدخل ال
،るΑلمゅع- るفゅボر الثヱصボل るمゅバال るئΑヰهرة، الゅボال. 

5- るΑربバال るحسن حمزة، المنظم るترجم ،るΑヱغヤال れゅسゅΑالس ヱ れゅغヤال ゆحر ،ヶヘلゅن كゅس جΑヱل
れヱرΑب ، るترجمヤ2008ل. 
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عゅلュ محمد حسΑن غュヱヤ، النظرるΑ الثゅボفるΑ من  بゅرسヱنز الヴ هゅربゅرمゅرس، : ゅΑぺن كرゆΑ، تر-6
 ،れΑヱن الكヱنヘالヱ るفゅボالث ،るرفバ1999الم. 

7- Duvignaud. J.Peaez Cuellar, le scournec (F) le patrimoine culturel 
immatériel : les enjeux, les problématiques, les pratiques. Maison des 

cultures Arles Sud Québec 2004 
8- Poggali Libeli Arabe ,  le patrimoine culturel ; pigma Corse. 
9- Salim Abou, l’identité culturelle, PU, Perin 2002 

10- Wie Viorka, (Michel), Identité culturelle, enjeux débats et 
politique,  De Laube. 

11- Claude Rivières, socio- anthropologie des religions, Armaud 
lolin. 

12- Danièle Hervieu Légers, la religion par mémoire, cerf. 
Max Weber, L’éthique   protestante et l’esprit du capitalisme, cerf et 

Gallimard. 
 

_________________________ ____________________________
ヶلث :السداسゅالث

ヱحدة التعュΑヤ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 3أجャ るΒらレغる: اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

ュΑヤسطر ): أهداف التعぺ るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅد نجバب れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
 (عヴヤ اأكثر

. تطوير إمكانيات الطالب ي اكتساب والتحكم ي لغة من اللغات اأج》بية امختلفة  -
 .ليس اهدف من 『ذ《 امادة تدريس اللغة بل إعطاء الطالب امصطلحات اأساسية امرتبطة بتخصص』 باللغة امختارة

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: ( ،ュΑヤバهذا الت るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤرف المطバمヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (سطرΑن عヴヤ اأكثر

قاعدة معرفية ي اللغة امدرسة ولإدارة البيداغوجية اﾅق ي اختيار اللغة أو اللغات الي يتم تدريسها شريطة أن تسمى 
 (فرنسية: لغة أج》بية – مثال  )اللغة الي درسها الطالب ي كشف ال》قاط 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ... مراقب(نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
 

  (إجبゅرるΑ تحدΑد المحتヱى المヘصل لكل مゅدة مع اإشゅرة إلヴ العمل الشخصヶ لヤطゅلゆ): محتヱى المゅدة
تدرس امادة ي شكل أعمال موجهة ، ويبقى من صاحيات اأستاذ إختيار ال》صوص والتمارين وامفا『يم الي تكون 

ترمة مصطلحات أو / حليل نصوص/ بطاقات قراءة : موضوع تطبيق ، ومكن لأستاذ تكليف الطلبة بأعمال ﾋتلفة 
..... نصوص 
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V  -دヱボالع/  れゅΑقゅヘاات

 
  ュنع 

 
 
ا 

 
 

 ( ،ュنع れنゅإذا ك ベنُترفΑヱتكヤل ヶرقヱف الヤلمゅد بヱボالعヱ れゅΑقゅヘاات)  
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )فヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる جゅمعるΑ أخرى (

(るΑالمعن るΑمعゅالج るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 
 

 : المヱافるボ عヴヤ اإشراف المزدヱج لヤمゅستر بバنヱان:المヱضヱع
 

 るバمゅن الجヤバت(ヶバمゅالمركز الج ヱぺ)                   .جヱاإشراف المزد ヶف ゅヰعن عن رغبت 

. المذكヱرة ぺعاه طるヤΑ فترة تほهΑل المゅسترالمゅستر 

 

 るバمゅن الجみر، فゅهذا اإط ヶفヱ(ヶバمゅالمركز الج ヱぺ) ع من خالヱهذا المشر ベتراف :

 

-،ュΑヤバن برامج التΑΑتحヱ ュΑء تصمゅثنぺ ヵぺإبداء الر 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ المنظمる لヰذا الغرض، -

- ،るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش 

- るΑدゅالمヱ るΑالبشر れゅΑنゅدل اإمكゅتب ヶف るهمゅالمس 

 
ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت :

 
るヘΑظヱال :

 
 :التゅرΑخ
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るالرغب ヱأ るΑإبداء الن るلゅذج لرسヱنم 
 )ュفヶ حゅلる تボدュΑ مゅستر بゅاشتراポ مع مぼسسる لボطゅع  مستخد(

 (るسسぼالم ュحمل اسΑ ヶرسم ベرヱ) 
 

:  المヱافるボ عヴヤ مشرヱع بバث تكΑヱن لヤمゅستر بバنヱان:المヱضヱع

 

 :المボدュ من
 

تヤバن مぼسسる                                               عن رغبتゅヰ فヶ مرافるボ هذا التكΑヱن المذكヱر ぺعاه 

بصヘتゅヰ المستخدュ المحتمل لمنتヱج هذا التكΑヱن  

 

 :ヱفヶ هذا اإطゅر، فみننゅ نぼكد انضمゅمنゅ إلヴ هذا المشرヱع Αヱتمثل دヱرنゅ فΑه من خال

- ،ュΑヤバن برامج التΑΑتحヱ ュΑتصم ヶف ゅنΑぺإبداء ر 

 المشゅركる فヶ المヤتれゅΑボ لヰذا الغرض، -

- るقشゅن المنゅلج ヶف るركゅالمش. 

-  ヱぺ التخرج るΑゅヰن れز مذكراゅر إنجゅإط ヶف るسسぼالم ヶن فΑالمتربص るبヤل الطゅبボع استゅل قدر المستطΑヰتس

 .فヶ إطゅر المشゅرΑع المぼطرة

 

ヶتسخ ュتΑرس ゅذهΑヘتنヱ اأهداف ベΑボجل تحぺ من ゅنボتゅع ヴヤع عボت ヶالتヱ れゅΑヤمバذ هذه الΑヘلتن るΑرヱالضر れゅΑنゅاإمك 

ヵى البشرヱالمستヱ ヵدゅى المヱالمست ヴヤإن ع 

 .منسゅボ خゅرجゅΑ لヰذا المشرヱع*...............(ة)ΑバΑن السΑد

 
ゅΑهل رسمぼل المヱぼع المسΑقヱت :

 
るヘΑظヱال :

 
 :التゅرΑخ

 
るسسぼمヤل ヶالرسم ュالخت: 

 
 

 


