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الヰヘرس 
 

 
I- سترゅف المΑتعر るقゅبط-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1
 --------------------------------------------المشゅركヱن فヶ التほطΑر   -2
 ---------------------------------------------إطゅر ヱأهداف التكΑヱن -3

 --------------------------------------شرヱط االتحベゅ  .أ 
 ゆ. نΑヱأهداف التك-------------------------------------------- 
 ------------------------------------ الボدراれ المستヰدفる المぼهاヱ れ .ج 
 ----------------------------الボدراれ الجヱ るΑヱヰ الヱطنるΑ لゅボبるΑヤ التشغΑل .د 
 -----------------------------------الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى .ه 
 ヱ.  نΑヱع التكヱمشر るبعゅمت れشراぼم----------------------------------- 
 .........................................................قدراれ التゅأطΑر .ز 

----------------------------------------- اإمكゅنれゅΑ البشرるΑ المتヱفرة-4
----------------------------------- اسゅتذة المぼسسる المتدخΑヤن فヶ ااختصゅص - أ

ゆ-ヶرجゅر الخΑطほالت------------------------------------ 
------------------------------------------ اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة-5

 --------------------------------- المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ  .أ 
 ゆ. れゅسسぼالم ヶن فΑヱالتكヱ ن التربصΑدゅΑم ---------------------------- 
 --------------------------------مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن فヶ المゅستر .ج 
 -------------------------------مشゅرΑع البحث لدعュ التكΑヱن  فヶ المゅستر .د 
 ---------------- فضゅءاれ اأعمゅل الشخصヱ るΑتكنヱلヱجれゅΑ اإعاヱ ュااتصゅل  .ه 

 
II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظるقゅبط ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسヶ اأヱل -1
2- ヶنゅالث ヶالسداس------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------السداسヶ الثゅلث -3
 ------------------------------------------------السداسヶ الرابع -4
 --------------------------------------------حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن -5

 

IIIدةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن  

IV -دヱボالع/れゅΑقゅヘاات --------------------------------------------- 
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 .2جゅمعる محمد لمΑن دبゅغΑن، سطΑف: تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1

 دヰمع ヱأ るΑヤك :るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس ュヱヤالع るΑヤك   ュع: قسゅااجتم ュヤع 
 

 
: (*)المشゅركヱن فヶ التكΑヱن - 2

: المぼسسれゅ الجゅمعるΑ اأخرى- 
 
 

 /
 
 

 
:  المぼسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعヱΑن ااقتصゅدヱΑن اآخرヱن- 
-るΑاヱل るΑالترب るΑرΑمد  .
-ゆゅضヰال るإذاع .
-るفゅボالث るΑرΑمد .

 
 
 - ゆنゅن اأجヱΑلヱء الدゅالشرك: 

 
 

 /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ベالماح ヶن فΑヱلتكゅب るصゅالخ れゅΑقゅヘإدراج اات. 
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  : إطゅر ヱأهداف التكΑヱن-3

 
تحدΑد تخصصれゅ النمヱذجるΑ لΑヤسゅنس التヶ تسمح بゅالتحベゅ بゅلتكΑヱن فヶ )شرヱط االتحベゅ - أ

 ヶستر المعنゅالم) :
  LMD  لΑسゅنس عュヱヤ التربヱ  +るΑكاسΑكヶ فヶ عュヤ ااجتمゅع كل التخصصLMD れゅلΑسゅنس عュヤ ااجتمゅع * 

. ヱ كاسΑكヶ فヶ الخدمる ااجتمゅعlmdるΑلΑسゅنس +ヱكاسΑكヶ فヶ اإدارة المدرسヱ るΑاإرشゅد ヱالتヱجΑه
. شゅヰدة حسن السΑرة ヱالسポヱヤ أヵ عدュ المثヱل أمュゅ المجヤس التほدΑبヶ خال مرحるヤ الΑヤسゅنس* 
.  أسゅس اكتسゆゅ المحصاれ خال المسゅر الدراسヶىالترتゆΑ عل* 

るن: ماحظΑヱالتك ベΑمن طرف فر るボتحヤالم れゅئヘال ゆد نسΑتحد ュتΑ .
 
 

ゆ -نΑヱأهداف التك (، نΑヱالتك るΑゅヰعند ن るرف المكتسبゅالمع، るدفヰالمست れءاゅヘر20الكΑدボأكثر ت ヴヤسطر ع ) 
 
  وينخ｀قﾞتع｀يم ا موجهاتﾟبحث واﾟذا  نحو مهن ا في قطاعات اﾟتربية واﾟتع｀يم واﾟتﾞوين وظائف  مخت｀ف النحو゙و

 .واﾟرعاية ااجتماعية

 るΑعゅااجتم ュヱヤدان العΑم ヶف ヶمعゅالج ュΑヤالتع るمヱمنظ れゅبه آخر إصاح れءゅج ゅد مΑتجس. 

 ヵヱع التربゅااجتم ュヤتخصص ع ヶن فΑヱى التكヱن مستΑتحس .

 العمل ベヱس れゅجゅحヱ るΑヱالترب れゅدان الدراسΑم ヶالبحث ف れゅبヤن بمتطΑヱربط التك. 

 るΑالمعرفヱ るΑمヤالع れالمستجدا ヴヤتح عヘالت. 

 صヱلخصゅب るΑヱالترب れالمشكاヱ ゅمヱعم ヶعゅاقع ااجتمヱلゅب ヵヱالترب ヶمヤربط البحث الع. 

 るΑلتنمゅب ゅヰربطヱ るΑヱالترب るΑعゅااجتم れゅالدراسヱ ثヱر البحΑヱتط ヶف るهمゅالمس. 

  وين يهدفﾞتﾟط｀بة معارف اﾟساب اﾞى إﾟتربويتقنيات بحثإﾟع｀م اجتماع ا .  

  نظرية وتطورات ضمان مستوىﾟمتط｀بات اﾟتخصص يتماشى واﾟوين في اﾞية تﾟحاﾟبحث اﾟفي مخت｀ف ا 
 .اأبعاد اأساسية واﾟتطبيقية

 ثΑالحد ヶلمゅالع ュゅمع النظ ヵالجزائر ヶمعゅالج ュゅف النظΑΑتك. 

 ュゅالنظ れボطب ヶالت るΑاأجنب れゅمعゅالج ヶن فΑΑالجزائر るبヤج الطゅل اندمΑヰتس. 

 

 

 
(  سطر عヴヤ اأكثر20 –فΑمΑ ゅخص ااندمゅج المヰنヶ )المぼهاヱ れالボدراれ المستヰدفる - ج
  るΑاإعامヱ るΑفゅボالث ،るΑヱالترب ،るΑعゅااجتم ،るΑطنヱال れゅسسぼالم れゅجゅΑاحت るΑبヤالتمكن من ت .

 るΑعゅااجتم ュヱヤالع ヶمن فرع آخر ف るبヤالط るΑل حركΑヰتس. 



7 るؤسسヨر2سطيف:   الわاسヨال ラعنوا      :るربيわاع الヨわعلم اج                                                                        

 るالجامعي る2017/2018: السن            

  نسゅسΑمن ل るヤاصヱعبر المراحل المت ゆلゅالط ゅヰΑستمر فΑ ヶالت ヶمヤالبحث الع ヶالتدرج ف るΑヤل عمΑヰتس

 . إلヴ المゅستر ثュ الدكتヱراه

 るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس るن المعرفΑدゅΑف مヤمخت ヴヤح عゅتヘمكن من اانΑ نΑヱتك ュΑدボت. 

 
: الボدراれ الجヱ るΑヱヰالヱطنるΑ الゅボبるヤ لتشغΑل حゅمヶヤ الشゅヰداれ الجゅمعるΑ - د
 るΑطنヱال るΑزارة التربヱل るبعゅالت ュΑヤالتعヱ るΑالترب れゅسسぼف مヤل بمختΑالتشغ るΑنゅإمك .

 ヵゅالرعヱ ヶعゅط ااجتمゅع النشゅقط ヶةالعمل ف るΑعゅااجتم  .

  ヶنヰن المΑヱمراكز التكヱ れゅسسぼم ヶالعمل ف. 

 るضゅΑالرヱ ゆゅع الشبゅطボل るبعゅالت れゅسسぼالم ヶالعمل ف. 

 るΑاإعامヱ るΑفゅボالث れゅسسぼالم ヶالعمل ف .

   るΑعゅااجتمヱ るΑヱالترب れゅل الدراسゅمج ヶن فΑヤهぼن مΑحثゅن بΑヱتك .

 
 شعゆ عュヱヤ التربるΑ، الحΑれ ベヱボمكن لتخصص عュヤ اجتمゅع التربヵヱ أن Αمد الجسヱر نحヱ اختصゅص ゅ :الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى- ه

るΑسゅΑالس ュヱヤالعヱ. 
 
ヱ - نΑヱالتك るبعゅمت れشراぼم :   ュヤع ュسボن بΑتذة دائمゅمن أس ゅسゅن أسヱن المتكΑヱالتك ベΑع من طرف فرヱالمشر るبعゅمت ュف تتヱس

るΑطنヱ れゅمعゅن من جΑنヱゅتذة متعゅمن أسヱ るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس ュヱヤالع るΑヤتذة كゅمن أس ヱ عゅااجتم .

  نΑمحمد لم るمعゅلج るΑمن طرف اإدارة المركز るصゅالخ るボالمرافヱ るبعゅع من المتヱد المشرΑヘستΑ

 . ، ヱذلポ نظرا اهتمゅمゅヰ الخゅص بمجゅل البحヱث التربヱ るΑヱااجتمゅع2るΑدبゅغΑن، سطΑف

  るΑヤل عمΑヰتس ヴヤالعمل عヱ るبヤطヤل るΑردヘال るبعゅالمت ヴヤن عΑヱالتك ベΑص من طرف فرゅر الخヰالس

 . التكΑヱن فヶ كل مراحヤه

 
 (إعطゅء عدد الطヤبる الممكن التكヘل بュヰ): قدراれ التほطΑر- ز

ゅلبゅن طΑل بثاثヘمكن التكΑ .
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 :اإمكゅنれゅΑ البشرるΑ المتヱفرة -4
 لتほطΑر الداخヶヤا - أ
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ゆ- ヶرجゅر الخΑطほالت

 
ゅヰل るبعゅالت るسسぼجل: المΑج،ヶحΑ بن ベΑمحمد الص るمعゅج .

 

ゆボヤالヱ ュدة التدرج  ااسゅヰالتخصص+ الش  
+ الشゅヰدة مゅ بعد التدرج 

 التヱقΑع *طبΑعる التدخل الرتبる التخصص

 تنشΑط ندヱة . ع.れ.أعヤج  التنمるΑ -دكتヱراه دヱلる  بヤعヱΑر الطゅهر 
 تنشΑط ندヱة . أ.ュ.أعュヱヤ تربるΑ -دكتヱراه عュヱヤ حدΑد ヱΑسف 

 ュΑل إبراهヘヤヘالヱب ュヱヤراه عヱدكت - るΑج التربヤع   
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: اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة -5

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)  .

 
عュヤ النヘس اإكΑヤنΑكヶ  : عنヱان المخبر

 ゆゅعΑااست れقدرا 
 

れゅز  العدد الماحظΑヰان التجヱعن ュالرق  
 01 (لヤشخصるΑ  )إختبゅراれ الゅΑボس  15 
 02 (التربヵヱ  )إختبゅراれ الゅΑボس  24 
 03 أجヰزة كمبヱΑتر 10 

 
 

ゆ -れゅسسぼالم ヶن فΑヱالتك ヱ ن التربصΑدゅΑم: 
 

مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن التربص 
غΑر محدد غΑر محدد مدΑرるΑ التربるΑ لヱاるΑ سطΑف 

غΑر محدد غΑر محدد مدΑرるΑ النشゅط ااجتمゅعヶ لヱاるΑ سطΑف 

غΑر محدد غΑر محدد مدΑرるΑ التكΑヱن المヰنヶ لヱاるΑ  سطΑف 

 غΑر محدد غΑر محددمدΑرるΑ الشبヱ ゆゅالرゅΑضる لヱاるΑ  سطΑف 

 غΑر محدد غΑر محدددヱر الثゅボفる بヱاるΑ  سطΑف 

 غΑر محدد غΑر محددإذاعる  سطΑف 
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 مشゅرΑع البحث الداعمる لヤتكΑヱن المボترح - د
 

تゅرΑخ بداるΑ رمز المشرヱع عنヱان مشرヱع البحث 
المشرヱع 

تゅرΑخ نるΑゅヰ المشرヱع 

 2019دΑسمبر  2016جゅنヱ  ヶヘاقع تدرΑس الヤغれゅ ااجنبるΑ فヶ الجزائر 

 るΑالجزائر るسسぼالم ヶف れゅمヱヤالمع ゅΑجヱلヱتكن  ヶヘنゅسمبر  2015جΑ2019د 
 
 
ヱ -فرヱالمت ベΑثヱالت: 
 

 مرجع فヶ عュヤ 2000فヶ عュヤ ااجتمゅع التربヵヱ أزΑد من - ヱΑجد تحれ تصرف فرベΑ التكΑヱن ヱطヤبる المゅستر
るΑالترب ュヱヤكع るヤالص れذا れゅصゅد من ااختصΑالعدヱ ヵヱع التربゅااجتم. 

 
 
: فضゅءاれ  اأعمゅل الشخصヱ るΑتكنヱلヱجれゅΑ اإعاヱ ュااتصゅل- ه

るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاانس ュヱヤالع るΑヤئل كゅسヱヱ れءاゅفض .
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I -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 るؤسسヨر.2سطيف:  الわاسヨال ラعنوا :                                                                       るربيわاع الヨわعلم اج  

るالجامعي る2017/2018:    السن         

 :السداسヶ اأヱل - 1
 

ユΒヤバわャや りギحヱ 

 ヶハゅジャや ユイحャや
 ヶシやギジャや 

ヶハヲらシأや ヶハゅジャや ユイحャや 

モョゅバヨャや りギأرصや 

ユΒΒقわャや ネヲル 

14-16ネヲらシأ  りضرゅحョ るヰィヲョ メゅヨハأ  メゅヨハأ
るΒقΒらトت 

 メゅヨハأ
ンأخر モصやヲわョ ラゅحわョや 

    るΒシゅシأや ユΒヤバわャや れやギحヱ 180 06サ  06  13.30 08 20   

 ヵヲよرわャや رムヘャや خΑرゅ05 02 3.00  1.30 1.30 45 ت モصやヲわョ ラゅحわョや 

 るΒよرわヤャ るΒィヲャヲΒシヲジャや れゅΑرヌレャや1 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 るルرゅقヨャや るΒよرわャや 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΒよرわャや るヘジヤ05 02 3.00  1.30 1.30 45  1 ف モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΒイヰレヨャや ユΒヤバわャや れやギحヱ 90 3.00 3.00  04.30 05 07   

ヶハゅヨわィاや ゑحらャや るΒイヰレョ ヵヲよرわャや 
1 

45 1.30 1.30  3.00 03 04 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 ヵヲよرわャや ءゅاحصや1 45 1.30 1.30  3.00 02 03 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΒفゅشムわシاや ユΒヤバわャや れやギحヱ 45 3.00   3.00 02 02   

ヵヲよرわャや ザヘレャや ユヤハ 22,30 1.30   1.30 01 01  ラゅحわョや 

るΑヲよرわャや アهゅレヨャや 22,30 1.30   1.30 01 01  ラゅحわョや 

るΒأفقや ユΒヤバわャや りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

 るΒらレィأ るغャ22,30  1.30  150 01 01 モصやヲわョ  

 ヶシやギジャや ネヲヨイョ1 337.30 12.00 10.30  315.00 16 30   
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 2 -ヶنゅالث ヶالسداس: 
 

ュΑヤحدة التعヱ 
 ヶعゅالس ュالحج

ヶالسداس ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 
 اأرصدة المعゅمل

ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 إمتحゅن متヱاصل أخرى

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 06サ  06  13.30 08 20   

 ヶシرギヨャや ベゅヘاخや るΒィヲャヲΒシヲシ45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 るΒよرわヤャ るΒィヲャヲΒシヲジャや れゅΑرヌレャや
2 45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 るسسぼالم るΑجヱلヱΑسヱس
るΑヱالترب 

45 1.30 1.30  3.00 02 05 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 るΑالترب るヘسヤ05 02 3.00  1.30 1.30 45 2ف モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90 3.00 3.00  04.30 05 07   

ヶハゅヨわィاや ゑحらャや るΒイヰレョ 
 ヵヲよرわャや2 

45 1.30 1.30  3.00 03 04 モصやヲわョ ラゅحわョや 

 ヵヲよرわャや ءゅاحصや2 45 1.30 1.30  3.00 02 03 モصやヲわョ ラゅحわョや 

るΑفゅااستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3.00   3.00 02 02   

 わョやحラゅ  01 01 1.30   1.30 22,30 تكنヱلヱجゅΑ ااتصゅل

 ヵヱالترب ュΑヱボ01 01 1.30   1.30 22,30الت  ラゅحわョや 

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,30  1.30   01 01   

 るΑأجنب る01 01 150  1.30  22,30لغ モصやヲわョ  

 ヶع السداسヱ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 2مجم   
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 :  السداسヶ الثゅلث - 3
 

ュΑヤحدة التعヱ  ヶعゅالس ュالحج
ヶالسداس ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل
ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 إمتحゅن متヱاصل أخرى

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 06サ  06  13.30 08 20   
ヶه المدرسΑجヱالتヱ دゅ05 02 3.00  1.30 1.30 45 اإرش モصやヲわョ ラゅحわョや 

るصゅالخ るΑ05 02 3.00  1.30 1.30 45 الترب モصやヲわョ ラゅحわョや 
るΑالترب れゅΑدゅ05 02 3.00  1.30 1.30 45 اقتص モصやヲわョ ラゅحわョや 

 わョやحやヲわョ ラゅصモ 05 02 3.00  1.30 1.30 45 التربヱ るΑالتكΑヱن فヶ الجزائر
るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90 3.00 3.00  04.30 05 07   

 わョやحやヲわョ ラゅصモ 04 03 3.00  1.30 1.30 45 مヤتヴボ التدرゆΑ عヴヤ البحث 
 わョやحやヲわョ ラゅصモ 03 02 3.00  1.30 1.30 45تボنれゅΑ التحرΑر 

るΑفゅااستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3.00   03.00 02 02   
るΑاتヱゅボ01 01 1.30   1.30 22,30 الم  ラゅحわョや 

 ヱ るΑヱع اإدارة التربΑالتشر
 ヶ01 01 1.30   1.30 22,30المدرس  ラゅحわョや 

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,30  1.30   01 01   
 るΑأجنب る01 01 150  1.30  22,30لغ モصやヲわョ  

 ヶع السداسヱ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 3مجم   
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: السداسヶ الرابع - 4
 

. العュヱヤ اإنسゅنヱ るΑااجتمゅعるΑ: المΑدان
. عュヤ ااجتمゅع: الヘرع 

. عュヤ اجتمゅع التربるΑ: التخصص
 
 

بحث ヘΑضヶ إلヴ مذكرة تنゅقش 
 

 اأرصدة المعゅمل الحجュ السゅعヶ اأسبヱعヶطبΑعる النشゅط 
 ヶ20 (مذكرة)العمل الشخصゅ24 12  س 

 れゅΑボتヤالم(れゅرشヱال) 4ゅ6 4  س 
 ヶع السداسヱ24 4مجم x 15 =360 16 30 

 
 
:  حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن - 5

 
 

 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عمل شخص 
(محدد)عمل آخر 270 195 00 135 600  

 المجمヱع 1110 397.30 135 270 1912.30
 اأرصدة 84 24 06 06 120

 لكل ヱحدة اأرصدة%  % 70 % 20 % 05 % 05 % 100
ュΑヤتع 
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III  - دةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن
(  لكل مゅدةةتボدュΑ بطゅقる مヘصل) 
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل: السداسヱاأ 

  ااسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
ュدةاسゅالم  :ヵヱكر التربヘخ الΑرゅت 

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع : 
 ポذل るل عاقΑヤتحヱ れゅف المجتمعヤمخت ヶف ヵヱكر التربヘر الヱتط ゅヰمر ب ヶف المراحل التヤبمخت ュゅمن االم ゆلゅن الطΑتمك

ヵالمجتمع الجزائر ヶف るΑاقع التربヱ رΑسヘتヱ るثΑالحد れゅΑلنظرゅب. 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

ヶف ゅسゅتتمثل أس るボرف مسبゅه معΑن لدヱأن تك ゆلゅالط ヴヤع:るΑالترب るヘسヤفヱ るヘヤالمخت れراゅالحض ヶف るΑヱالترب ュالنظ. 
 

 تゅرΑخ الヘكر التربヵヱ : محتヱى المゅدة
1. ュゅمدخل ع 
2. るヘヤالمخت れゅفゅボالث ヶف るΑالترب. 
3. るمΑدボال れゅالمجتمعヱ れراゅالحض ヶف るΑالترب .
4. ヴسطヱر الヱالعص ヶف るΑالترب .
5. るضヰعصر الن ヶف るΑالترب. 
6.  るثΑر الحدヱالعص ヶف るΑالترب
التربるΑ فヶ المجتمعれゅ المعゅصرة  .7

 
ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن+ متゅامتح  

  
:  المراجع

 .2008رمزヵ احمد عبد الحヶ، تطヱر الヘكر التربヵヱ عبر التゅرΑخ، زهراء الشرベ، الゅボهرة،  -
- ゆΑغر るمكتب ،ヵヱكر التربヘخ الΑرゅت ヶف れゅر، دراسゅالجب ュΑد ابراهΑس. 
- れゅسΑن، خرヱاخرヱ خ  محمدΑرゅالحتるΑنゅرة اإنسゅدةن، اأرد،ضゅبض るسسぼ1999،  م. 
- ゆاヱد عبدالتΑعبدالمج،るحΑش  ポヘر الヱتطゆرر الًتヵدボر الヱالعص ヶف ヵヱュヴسطヱالヱ ٔط، .ة 

 .2006، دار الثゅボفる: ناأرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
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ヶل : السداسヱاا
ااسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 1النظرれゅΑ السヱسヱΑلヱجるΑ لヤتربるΑ  :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : ヴヤدرة عボبه الゅاكسヱ るΑعゅاجتم るΑヤعمヱ هرةゅكظ るΑالترب れلヱゅتن ヶالت れゅΑالنظر ュヰمن ف ゆلゅن الطΑتمك

ゅرهゅء افكヱض ヶمه فヰفヱ اقعヱل الΑヤتح. 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :るالمحدثヱ るΑكΑع الكاسゅااجتم ュヤع ヶف るΑسゅاأس れゅΑف النظرヤبمخت ュゅاالم. 
 

  (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

- るΑヘΑظヱال るΑئゅالبن. 
- ヶعゅعل ااجتمヘال. 
- るΑركسゅالم. 
-  るΑالصراعヱ るΑلゅكΑالراد(るΑدボالن). 
 

ュΑΑボالت るボΑمستمرة : طر るن + مراقبゅامتح
 

 : المراجع
1. ヶسط عبد المعطゅأغسطس، : عبد الب ،れΑヱالك ،るالمعرف ュلゅع るヤسヤع، سゅااجتم ュヤع ヶف るΑنظر れゅهゅ1981اتج  
النظرるΑ المعゅصرة فヶ عュヤ ااجتمゅع، دار : ترجمる محمد عبد الكرュ الحヱرانヶ: رث ヱااس ألسヱن ヱヱلف -2

 2010مجداヵヱ لヤنشر ヱالتヱزΑع،  اأردن، 
2. -ヵヱل حمداΑط : جم ،るكヱاأل るع، شبكゅااجتم ュヤع れゅΑ2015، 1نظر 
3. -ヶشΑرボن الΑصر حسゅن ヶن، : غنゅع، عمΑزヱالتヱ نشرヤء لゅヘع، دار صゅااجتم ュلع るΑ2011المداخل النظر  
عュヤ ااجتمゅع منظヱر اجتمゅعヶ نボدヵ، دار المعرفる الجゅمعるΑ،  :ترجمる عゅدل مختゅر الヱヰارヵ:بヱتヱمヱر -6

 ،るΑ1985ااسكندر 
 2000معجュ عュヤ ااجتمゅع المعゅصر، دار الشرベヱ لヤنشر ヱالتヱزΑع، عمゅن، : معن خΑヤل عمر- .4
5. -ヵزゅاد حجぼهرة، : محمد فゅボال ،るهبヱ るمكتب ،るΑعゅااجتم るΑ1988النظر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
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 التربるΑ المゅボرنる :اسュ المゅدة
 05: الرصΑد
 02:المعゅمل

 
ュΑヤن هذه : أهداف التعΑز بΑΑالتم ヴヤدرة عボبه الゅاكسヱ ،ヶالعربヱ ヶالعرب ュلゅالع ヶف るΑヱالترب るف أنظمヤبمخت ゆلゅف الطΑتعر

. اأنظمヱ るااستゅヘدة من المعゅرف لヱ ュヰヘاقعه
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅن ) : المعΑسطر ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (عヴヤ اأكثر
 

 : محتヱى المゅدة

  مゅهるΑ التربるΑ المゅボرنる: أヱا
1- ュヱヰヘالم ヱ فΑالتعر  
2- るرنゅボالم るΑأهداف الترب  
 :النشヱء ヱ التطヱر -3

 .19مرحるヤ الボرن  -   
مرحるヤ النصف اأヱل من الボرن العشرΑن  -  
 .مرحるヤ الボرن الحゅلヶ الヱاحد ヱ العشرΑن -  

 ゅΑنゅث :るرنゅボالم るΑالترب れゅهゅاتج ヱ れゅΑنظر  
1-  るΑكΑالكاس れゅهゅااتج

    - ヶقبل المدرس ゅم ュΑヤالتع ヶف  
    - ヶاإلزام ュΑヤالتع ヶف  
    - るΑヱنゅالث ュΑヤالتع ヶف     
     - るثΑالحد れゅهゅااتج: 

    ヶقبل المدرس ゅم ュΑヤتع ヶف  
 - ヶاإلزام ュΑヤالتع ヶف  
 - るΑヱنゅالث ュΑヤالتع ヶف  
3-  ゅرهヱتط ヱ るرنゅボالم るΑالترب ヶف ヶمヤالبحث الع

النボل ヱ ااستعゅرة  -     
  الヱボى ヱ العヱامل -     
     -  るΑمヤالع るΑجヰالمن "ヵداΑرΑرج بヱج ".     

ゅلثゅالجزائر : ث ヶف るرنゅボالم るΑالترب れゅボΑتطب
1- ゅكΑن الجزائر  أمرΑب るرنゅボم ،ヵرΑالتحض ュΑヤالتع  
  فرنسヱ ゅأمرΑكゅ– التعュΑヤ اإلزامヶ، مゅボرنる بΑن الجزائر  -2
فرنسヱ ゅ أمرΑكゅ – التعュΑヤ الثゅنるΑヱ، مゅボرنる بΑن الجزائر  -3

ゅرابع :ヶلゅالع ュΑヤى التعヱمست ヴヤالجزائر ع ヶف るرنゅボالم るΑالترب れゅボΑتطب  
1- ヶمعゅالج ュΑヤر التعヱتط  
2- ヶمعゅالج ュΑヤالتع ヶصرة فゅالمع れゅهゅااتج  

 الゅΑبゅن– تطبれゅボΑ التربるΑ المゅボرنる عヴヤ التعュΑヤ الجゅمعヶ ، نمヱذج الجزائر - 3
 
 

ュΑΑボالت るボΑاصل : طرヱن + متゅامتح
 

 : المراجع
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1. るرنゅボالم るΑدان، التربΑز ヵヱبدرا ュゅهمヱ احمد ヶكر فتحゅش :るΑل العربΑالن るعヱمجم ،れゅボΑالتطب ،ゆΑلゅج، اأسヰالمن. 
2. るرنゅボالم るΑالترب ヶصرة فゅالمع れゅهゅااتج ،ヶر مرسΑمحمد من. 
 .نبΑل سعد خΑヤل، التربるΑ المゅボرنる، دار الヘجر لヤنشر ヱالتヱزΑع .3
4.   ،るنΑدار اقرأ، قسنط ،るرنゅボالم るΑالترب ヶف れضراゅر، محヱشΑع るΑدゅن
5 .れヱرΑب ،れداΑヱع れراヱمنش ،るرنゅボالم るΑل، التربΑن داゅف ポنゅه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 1فヤسるヘ التربるΑ  :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع:  
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 るΑالترب るاانظم ゅヰΑヤع ヶترس ヶالت るΑヘسヤヘال ゆف المذاهヤمخت ヴヤف عヱقヱالヱ ،ヵヱترب ュゅنظ ヵأ るΑヘسヤヘااسس ال るان معرف
 れゅسسぼالم るヤΑلتشك ヴتسع ヵمح الذヤالم るمعرفヱ ،るΑヱالترب ュف النظヤلمخت るΑالمذهب るΑヘヤالخ るمعرف ヴヤع ゆلゅعد الطゅسΑ

 ヶボヤالمت るΑل شخصΑاداة لتشكヱ ゅヰنΑبع れゅヘسヤヘدا لΑتمثل تجس ヶالت るΑヱااهداف الترب ポدرΑ هヤجعΑ ゅمجتمع، كمヤل るΑヱالترب
ヶعゅع ااجتمヱمشرヤل ゅهدفヱ. 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

ヶف ゅسゅتتمثل أس るボرف مسبゅه معΑن لدヱأن تك ゆلゅالط ヴヤع :るΑالترب るヘسヤفヱ るヘヤالمخت れراゅالحض ヶف るΑヱالترب ュالنظ. 
 

 .المゅヘهヱ ュΑالボضゅΑゅ،  التطヱر: الヤヘسヱ るヘالترب るΑ 1فヤسるヘ التربるΑ : محتヱى المゅدة 
 るΑヱااهداف التربヱ るΑالترب るヘسヤف. 
 るΑالترب るヘسヤف ヶف ュゅااهتم れاゅمج. 
 るΑالترب れゅΑنظرヱ るΑالترب るヘسヤن فΑب. 

ゆلゅطヤل ヶمج: العمل الشخصゅى البرنヱلمحت るヤث كتكمヱبحヱ るΑل منزلゅز اعمゅانج 
 

ュΑΑボن : التゅامتح 
 

:  المراجع
 .عبد الكرュΑ الΑمゅنヶ، فヤسるヘ التربるΑ، دار الشرベヱ لヤنشر ヱالتヱزΑع، عمゅن .1
2.  ،るالمعرف ュلゅع るヤسヤصرة، سゅمع るΑヱترب れゅヘسヤف ،ヶヤل عΑعゅد اسمΑ198سع ،れΑヱالك ، 
3. ヶحΑالنج ゆΑمحمد لبュ ،るΑالترب るヘسヤف ヶف るقدم ، るΑالعرب るضヰدار الن –れヱرΑب. 
4.  ،るΑدヱرة، السعゅدار المن るمكتب ،るΑااسام るΑالترب るヘسヤف ،ヶانΑن الكゅجد عرسゅ1987م. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 1منヰجるΑ البحث ااجتمゅعヶ التربヵヱ  :اسュ المゅدة

 4: الرصΑد
 3: المعゅمل
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ュΑヤأهداف التع :  ュمن التحك ゆلゅن الطΑتمك

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅن ) : المعΑسطر ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ

 .  (عヴヤ اأكثر
 

:  محتヱى المゅدة
ヶمヤالبحث الع れاヱعن خط るボدة نظرة معمゅتتضمن هذه الم: ،るΑلゅض، اأهداف، اإشكヱرヘهج، الゅالبحث  المن れゅΑنボتヱ

ヶدانΑالم .
 

 مゅهるΑ البحث ااجتمゅعヶ التربヵヱ : المحヱر اأヱل
-  ヵヱالترب ヶعゅالبحث ااجتم ュヱヰヘم 
-  ヵヱالترب ヶعゅء البحث ااجتمゅلبن るΑعゅااجتم ヱ るΑكرヘاأسس ال 
- ヵヱالترب ヶعゅط البحث ااجتمΑتخط 
- ヵヱالترب ヶعゅالبحث ااجتم るΑسゅصر اأسゅالعن 
- ヵヱالترب ヶعゅاع البحث ااجتمヱأن 

 ヶنゅر الثヱالمح: ヵヱمخّطط البحث الترب  
 مشكるヤ البحث ヱمتغΑراته -
-  るボبゅالس れゅالدراس 
 .فرضれゅΑ البحث -
 
 
 
 
 

ュΑΑボالت るボΑاصل : طرヱن+ متゅامتح 
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
1. れراゅاام ،ュヤボدار ال ،ヵヱالترب ヶمヤالبحث الع れゅΑسゅاس ،ヶヤΑヤسف الخヱΑ لΑヤخ. 
2.  ヱヤاانج るن، مكتبヱآخرヱ فلヱل نΑمحمد نب るس، ترجمヘالن ュヤعヱ るΑالترب ヶهج البحث فゅد، منヱلヱبヱΑدヱ نΑن دالゅف

 .1969مصرるΑ، الゅボهرة، 
. منゅهج البحث ヱطرベ التحΑヤل اإحصゅئヶ فヶ العュヱヤ النヘسヱ るΑالتربヱ るΑヱااجتمゅعるΑ صゅدベ،أمゅل أبヱ حطヱ ،ゆ فぼاد  .3

.  1991، مكتبる اأنجヱヤ المصرるΑ: الゅボهرة
4.  - るΑدゅه،るヤΑヤك ヱأب  るΑمΑヤالتع るسゅΑصنع السヱ ヵヱالبحث الترب"れゅدراسヱ ثヱبح "るΑاإسكندر : ゅΑء لدنゅفヱدار ال

 .2001، الطبゅعヱ るالنشر
 .1984، دار الュヤボ: الكれΑヱ. الطبعる الثゅنるΑ. ، منゅهج البحث العヤمヶ فヶ التربヱ るΑعュヤ النヘس بركれゅمحمد .5
 .2000، دار الكتゆゅ الحدΑث:  الكれΑヱ،رるΑぼ تطبるΑボΑ مبسطる:  منゅهج البحث التربヵヱ الرشΑدヵ،بشΑر .6
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 や 1احصゅء わャやرヵヲよ :اسュ المゅدة

 3: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :

 - ゑحらャや メゅイョ ヶف るヘヤわガヨャや るΒئゅإحصや れやヱキأや ヱ れゅΒレقわャや ヶف ユムحわャや .
 -ヶصصガわャや ゐヲحらャや メゅイョ ヶف るΒئゅإحصや ザΒΑゅقヨャや メغاわシや ヶف ユムحわャやり  . 
 - ゅرهΒジヘتヱ ゅヰわイャゅバョヱ るΒئゅإحصや れゅルゅΒらャや غΑرヘت ヶف ユムحわャや
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 -  ヶヘصヱال ヱ ヶااستدال ュゅء العゅالتمكن من اإحص
 -  るΑئゅس اإحصΑΑゅボل المゅاستعم ゅفرهヱت ゆاجヱط الヱالشر ヱ ئفゅظヱ るمعرف
 -  ゅΑجヱلヱΑسヱس るヘヤالمخت るΑئゅس اإحصΑΑゅボئج المゅنت るترجم るمعرف
 

 اإحصゅء فヶ العュヱヤ ااجتمゅعヱ るΑ اإنسゅنるΑ: محتヱى المゅدة
مュヱヰヘ اإحصゅء ヱأنヱاعه  -1
اإحصゅء فヶ العュヱヤ التربヱ るΑخصヱصゅΑته  -2
3-  るΑالترب ュヱヤالع ヶء فゅاإحص ヱ سゅΑボال るΑأهم
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4-   るΑالترب ュヱヤع ヶف ゅヰاعヱأن ヱ れراΑالمتغ
5-   るΑالترب ヶف ゅヰمゅأحج ヱ ゅヰاعヱأن ヱ れゅنΑالع

  
 

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن  + متゅامتح
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ

استكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
  わャや ザヘレャや ユヤハرヵヲよ:اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :  るΑヱالترب るΑヤالعم ゆانヱبكل ج るالمرتبط るΑسヘالن るمن المعرف るبヤن الطΑتمك.  ュヤالتعヱ ュΑヤالتع れゅΑヤلعم るΑسヘأسس النゅب るبヤد الطΑヱتز. 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

* ヵヲよرわャや ザヘレャや ユヤハ リΑキゅΒョヱ ュヲヰヘョ るرفバョ(ラゅジΒヤャや るヤرحョ ヶف リΑヲムわャや リョ ザョゅガャや ヶシやギジャや ヶف ゅヰΒャま ベرトわャや ユわΑサ ネゅヨわィاや ユヤハ 
 ヵヲよرわャや) 

 
: محتヱى المゅدة 

 .عュヤ النヘس التربヵヱ، أهدافه، مヱضヱعه ヱطرベ البحث فΑه -1
التعヱ ،ュヤبعض مゅヘهΑمه اأسゅسヱ るΑمュヱヰヘ المثΑر ヱااستجゅبヱ ،るمュヱヰヘ التعزΑز ヱشرヱطه ヱمュヱヰヘ العヱ ゆゅボ العヱامل المぼثرة فΑه،  -2

. ヱمュヱヰヘ المحヱ ヱالعヱامل المぼثرة فΑه
3- ゅヰヘΑتصنヱ ゅヰتゅنヱمكヱ るΑكヱヤاأهداف السヱ るΑمΑヤالتع るΑヤالعم ヶف ゅرهヱدヱ ゅヰتゅΑヱمستヱ るΑمΑヤاأهداف التع 
 .الذكゅء ヱاابتكゅر، ヱالنظرれゅΑ المヘسرة -4
 .النمヱ المعرفヱ ヶالヤغヱ ヵヱالنヘسヱ ヶاأخاقヱ ヶالنظرれゅΑ المヘسرة -5
6-  ゅヰسرة لヘالم れゅΑالنظرヱ るΑالدافع 
7-  ،ュΑボال ュヱヰヘم ،るالمدرس ヱنح れゅهゅااتج ،れゅهゅر ااتجΑΑتغ ،ゅヰヘئゅظヱヱ ゅヰئصゅخصヱ ゅヰتゅنヱمكヱ れゅهゅااتج るعΑ؛ طبュΑボالヱ れゅهゅااتج ュヤتع

るΑボヤالخ るΑالترب れゅهゅراته، اتجΑمتغヱ ヶاأخاق ポヱヤالس れゅثب ،ヶاأخاق ポヱヤالسヱ ュΑボال. 
8-  るΑالمدرس れراゅااختب ،ヶمΑدゅل اأكΑس التحصゅΑق ،ュΑヤس السゅΑボئص الゅس، خصゅΑボر الΑヱمراحل تط ،ヵヱس التربゅΑボائد الヱ؛ فュヤالتع ュΑヱボت

ゅヰاعヱأنヱ るΑعヱضヱالمヱ るΑلゅボمن الم ゅヰاعヱأنヱ. 

ュΑΑボالت るボΑن  : طرゅامتح
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶل : السداسヱاأ
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أفるΑボ : اسュ الヱحدة 
لغる انجΑヤزるΑ  : المゅدة 
 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع   :

*るΑزΑヤاانج るغヤال れゅΑسゅأس ュأه ヴヤالتعرف ع .
 *  ヵヱع التربゅاجتم ュヤبع るヤالص れذا るΑزΑヤاانج るغヤال ヶف ュΑهゅヘالمヱ れゅحヤد من المصΑلمزゅب ゆلゅد الطΑإثراء رص
 *るالترجم ヴヤع ゆلゅالط ゆΑتدرヱ るالدراس ヱ ل البحثゅمج ヶف るΑزΑヤاانج るغヤال ュالتمكن من استخدا .
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 るΑزΑヤاانج るغヤل るΑسゅاعد اأسヱボلゅب るボمسب るزة معرفゅΑح .

 
: محتヱى المゅدة

 るボヤع متعΑاضヱم ヴヤع ゅヰدتゅم ヵヱص تحتヱء نصゅボانت       ヵヱع التربゅاجتم ュヤبعヵヱدلتز ヱ るــΑالمعرف ゆانヱلجゅب るبヤالط 
ヱبرمجる حصص فヶ مخゅبر الヤغれゅ لتطبベΑ أسゅسれゅΑ الヤغる   ( نصヱص09)المゅヘهΑمヱ るΑ تدرΑبュヰ عヴヤ تحΑヤل النصヱص

ュΑΑボالت るボΑاصل : طرヱمت
       

 
 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 سヱسヱΑلヱجゅΑ اإخベゅヘ المدرسヶ :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل
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ュΑヤأهداف التع :  
    ヶالمدرس ベゅヘاإخ ュヱヰヘح مΑضヱت  ヶالمدرس ベゅヘسرة لإخヘالم るΑجヱلヱΑسヱالس れゅربゅボالم ヴヤالتعرف ع.       

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :  ュヤالتع れゅبヱصعヱ れمشكا るمعرف .
 

: محتヱى المゅدة
 مュヱヰヘ اإخヱ ベゅヘالヘشل المدرسヶ –أヱا

 ゅΑنゅث :ヶالمدرس ベゅヘهر اإخゅمظ : ゆالتسر ،ゆヱالرس... 
 ゅلثゅث :ヶالمدرس ベゅヘامل اإخヱعヱ ゆゅأسب  .
 ゅرابع– ヶالمدرس ベゅヘسرة لإخヘالم るΑجヱلヱΑسヱالس れゅربゅボالم 

-  ヱΑردヱن –بヱسرゅب . 
-  ヱدلヱه    –بΑヤبゅإسث 

 
ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن  + متゅامتح

 
 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

ااسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2النظرれゅΑ السヱسヱΑلヱجるΑ لヤتربるΑ  :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل
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ュΑヤأهداف التع : ヴヤدرة عボبه الゅاكسヱ るΑعゅاجتم るΑヤعمヱ هرةゅكظ るΑالترب れلヱゅتن ヶالت れゅΑالنظر ュヰمن ف ゆلゅن الطΑتمك
ゅرهゅء افكヱض ヶمه فヰفヱ اقعヱل الΑヤتح. 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :るالمحدثヱ るΑكΑع الكاسゅااجتم ュヤع ヶف るΑسゅاأس れゅΑف النظرヤبمخت ュゅاالم. 

 
 : محتヱى المゅدة

- るΑالرمز るΑヤعゅヘالت. 
- るΑجヱلヱدヱثΑمヱااثن. 
- るΑهراتゅالظ. 
 . لبヱردヱΑمゅل الثゅボفヶالنظرるΑ رأس  -
- ヶعゅااجتم ュヤالتع. 
اانتشゅر الثゅボفヶ ألتヱسر  -

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن + متゅامتح
 

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

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 سヱسヱΑلヱجるΑ المぼسسる التربるΑヱ :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :  اأخرى るΑعゅااجتم ュئر النظゅعاقته بس ュヰفヱ هヘئゅظヱ فヤمختヱ ヵヱالترب ュゅالنظ るΑبن ヴヤالتعرف ع  .
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  ュΑヤالتعヱ ゅΑجヱلヱدΑن ااΑب るالعاق ュヰف. 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :    るΑعゅااجتم るالتنشئ れゅسسぼلم ヵヱر التربヱالد  るمعرف( ヶن فΑヱمس من التكゅالخ ヶالسداس ヶف ゅヰΑإل ベالتطر ュتΑ
.  التعرف عヴヤ العاقる بΑن المدرسヱ るالمجتمع ヱالدヱل  る ( عュヤ ااجتمゅع التربヵヱ سمرحるヤ الΑヤسゅن

 
: محتヱى المゅدة

  .  السヱسヱΑلヱجるΑ لヤمぼسسる التربるΑヱ ةالمعゅلج:أヱا
ゅΒルゅを : るΒハゅヨわィاや るゃشレわャやヱ るΑヲよرわャや るジシぽヨャや
ゅんャゅを : ノヨわイヨャや るΒترقヱ るΑヲよرわャや るジシぽヨャや

ゅバよやر : るヨャヲバャや れゅΑギتحヱ るΑヲよرわャや るジシぽヨャや
ゅジョゅخ : ヵヲよرわャや ゅرهヱキヱ りرシأや

1- ゆゅイルإやヱ りرシأや 
2- モヘトャやヱ ヵرシأや モハゅヘわャや 
3- モヘトャやヱ ヵرシأや ネやصرャや 
4- りرシأや ァرゅخ モヘトヤャ ヶハゅヨわィاや ヲヨレャや 

ゅシキゅシ : ノヨわイヨャやヱ るシرギヨャや
1- ゅヰΒف りرをぽヨャや モョやヲバャやヱ るシرギヨャや ئفゅドヱ 
2- ヶハゅヨわィاや رΒغわャやヱ るシرギヨャや 
3-  りصرゅバョ るΒシرギョ れاムشョ(ئرやゴイャや るャゅح) 
4-  ンأخرや るΒハゅヨわィاや るゃشレわャや れゅジシぽヨよ るシرギヨャや るاقハ

 
ュΑΑボالت るボΑطر :

  るヰجヱل المゅاأعم ヶالمستمر ف ュΑΑボالت ヱ نゅاامتح
 

 كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2فヤسるヘ التربるΑ  :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
 

ュΑヤأهداف التع:  
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 るΑالترب るاانظم ゅヰΑヤع ヶترس ヶالت るΑヘسヤヘال ゆف المذاهヤمخت ヴヤف عヱقヱالヱ ،ヵヱترب ュゅنظ ヵأ るΑヘسヤヘااسس ال るان معرف
 れゅسسぼالم るヤΑلتشك ヴتسع ヵمح الذヤالم るمعرفヱ ،るΑヱالترب ュف النظヤلمخت るΑالمذهب るΑヘヤالخ るمعرف ヴヤع ゆلゅعد الطゅسΑ

 ヶボヤالمت るΑل شخصΑاداة لتشكヱ ゅヰنΑبع れゅヘسヤヘدا لΑتمثل تجس ヶالت るΑヱااهداف الترب ポدرΑ هヤجعΑ ゅمجتمع، كمヤل るΑヱالترب
ヶعゅع ااجتمヱمشرヤل ゅهدفヱ. 

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

ヶف ゅسゅتتمثل أس るボرف مسبゅه معΑن لدヱأن تك ゆلゅالط ヴヤع :るΑالترب るヘسヤفヱ るヘヤالمخت れراゅالحض ヶف るΑヱالترب ュالنظ. 
 

 .المدارس الヤヘسるΑヘ فヶ الترب るΑ 2فヤسるヘ التربるΑ : محتヱى المゅدة 
 るΑلゅالمث るヘسヤヘال 
 るΑاقعヱال るヘسヤヘال 
 るΑتゅالبراغم るヘسヤヘال 
 るΑدヱجヱال るヘسヤヘال 
 るΑااسام るヘسヤヘال 

ュΑΑボاصل: التヱن + متゅامتح 
 

:  المراجع
 .عبد الكرュΑ الΑمゅنヶ، فヤسるヘ التربるΑ، دار الشرベヱ لヤنشر ヱالتヱزΑع، عمゅن .5
6.  ،るالمعرف ュلゅع るヤسヤصرة، سゅمع るΑヱترب れゅヘسヤف ،ヶヤل عΑعゅد اسمΑ198سع ،れΑヱالك ، 
7. ヶحΑالنج ゆΑمحمد لبュ ،るΑالترب るヘسヤف ヶف るقدم ، るΑالعرب るضヰدار الن –れヱرΑب. 
8.  ،るΑدヱرة، السعゅدار المن るمكتب ،るΑااسام るΑالترب るヘسヤف ،ヶانΑن الكゅجد عرسゅ1987م. 

 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 2منヰجるΑ البحث ااجتمゅعヶ التربヵヱ  :اسュ المゅدة

 4: الرصΑد
 3: المعゅمل
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ュΑヤأهداف التع :( ヴヤأسطر ع るثاث ヶدة، فゅهذه الم ヶحه فゅبعد نج れهاぼبه من مゅاكتس ゆلゅالط ヴヤترض عヘΑ ゅذكر م
  (اأكثر

 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅن ) : المعΑسطر ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (عヴヤ اأكثر

 
  (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

 
 منゅهج البحث التربヵヱ : المحヱراأヱل

- るلゅالح るج دراسヰمن 
- るΑヱالترب れゅعاقヤل ヵمترヱΑسヱس السゅΑボج الヰمن 
- るΑヱى البرامج التربヱل محتΑヤج تحヰمن 

ヶنゅر الثヱالمح  : ヵヱالبحث الترب れゅΑنボتヱ سΑΑゅボم 
- ュゅヰالم ベΑボس تحゅΑボم 
 استبゅΑن تحベΑボ اأهداف -
-  ゅس الرضゅΑن قゅΑاستب 
- るالماحظ 
- るヤبゅボالم 

 
 

ュΑΑボالت るボΑاصل : طرヱن+ متゅامتح 
 

 : المراجع
7. れراゅاام ،ュヤボدار ال ،ヵヱالترب ヶمヤالبحث الع れゅΑسゅاس ،ヶヤΑヤسف الخヱΑ لΑヤخ. 
8.  ヱヤاانج るن، مكتبヱآخرヱ فلヱل نΑمحمد نب るس، ترجمヘالن ュヤعヱ るΑالترب ヶهج البحث فゅد، منヱلヱبヱΑدヱ نΑن دالゅف

 .1969مصرるΑ، الゅボهرة، 
. منゅهج البحث ヱطرベ التحΑヤل اإحصゅئヶ فヶ العュヱヤ النヘسヱ るΑالتربヱ るΑヱااجتمゅعるΑ صゅدベ،أمゅل أبヱ حطヱ ،ゆ فぼاد  .9

.  1991، مكتبる اأنجヱヤ المصرるΑ: الゅボهرة
10.  - るΑدゅه،るヤΑヤك ヱأب  るΑمΑヤالتع るسゅΑصنع السヱ ヵヱالبحث الترب"れゅدراسヱ ثヱبح "るΑاإسكندر : ゅΑء لدنゅفヱدار ال

 .2001، الطبゅعヱ るالنشر
 .1984، دار الュヤボ: الكれΑヱ. الطبعる الثゅنるΑ. ، منゅهج البحث العヤمヶ فヶ التربヱ るΑعュヤ النヘس بركれゅمحمد .11
 .2000، دار الكتゆゅ الحدΑث:  الكれΑヱ،رるΑぼ تطبるΑボΑ مبسطる:  منゅهج البحث التربヵヱ الرشΑدヵ،بشΑر .12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
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ヶالسداس : ヶنゅالث
منヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 や 2احصゅء わャやرヵヲよ :اسュ المゅدة

 3: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :

 - ゑحらャや メゅイョ ヶف るヘヤわガヨャや るΒئゅإحصや れやヱキأや ヱ れゅΒレقわャや ヶف ユムحわャや .
 -ヶصصガわャや ゐヲحらャや メゅイョ ヶف るΒئゅإحصや ザΒΑゅقヨャや メغاわシや ヶف ユムحわャやり  . 
 - ゅرهΒジヘتヱ ゅヰわイャゅバョヱ るΒئゅإحصや れゅルゅΒらャや غΑرヘت ヶف ユムحわャや
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 -  ヶヘصヱال ヱ ヶااستدال ュゅء العゅالتمكن من اإحص
 -  るΑئゅس اإحصΑΑゅボل المゅاستعم ゅفرهヱت ゆاجヱط الヱالشر ヱ ئفゅظヱ るمعرف
 -  ゅΑجヱلヱΑسヱس るヘヤالمخت るΑئゅس اإحصΑΑゅボئج المゅنت るترجم るمعرف
 

: محتヱى المゅدة
مΑΑゅボس النزعる المركزヱ るΑ التشتれ  : أヱا

1 -  るΑالمركز るس النزعΑΑゅボم
المنヱال     - 
 -      ヶبゅسط الحسヱال
الヱسط الحسゅبヶ المرجح ヱ خヱاصه      - 
 الヱسΑط     - 

2 -  れس التشتΑΑゅボم
المدى      - 
اانحراف      - 
اانحراف المتヱسط      - 
التبΑゅن      - 
 -      ヵرゅΑاانحراف المع
الخطほ المعゅΑرヵ لゅΑボヤس      - 
معゅمل ااختاف      - 
ゅΑنゅاانحدار  : ث ヱ طゅمل اارتبゅمع

تヘسΑر معゅمل اارتبゅط  - 1
قゅΑس اارتبゅط  - 2
 معゅمل ارتبゅط بΑرسヱن   - 3
4 -  ヶطボط النゅمل اارتبゅمع
معゅمل ارتبゅط سبΑرمゅن  - 5
  (فヵゅ)معゅمل ااقتران - 6
7 -  ベافヱس التゅΑボم
امبゅدا - 8
  (اΑتゅ )نسبる اارتبゅط - 9

10 - るΑالسببヱ طゅاارتب 
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ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن  + متゅامتح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس : ヶنゅالث

استكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 .تكنヱلヱجゅΑ ااتصゅل :اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1:المعゅمل

   
   

ュΑヤأهداف التع :   لゅااتص れゅΑجヱلヱتكن ュヱヰヘح مΑضヱت.   لゅااتصヱ れゅمヱヤالمع ゅΑجヱلヱتكن れاゅاستعم    .
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

* るΑلゅذج ااتصゅالنم るمعرف .
 

: محتヱى المゅدة
 مュヱヰヘ ااتصゅل       –أヱا

  ゅΑنゅل - ثゅااتص るΑヤمراحل عم
 ゅلثゅث :ゅヰΑヤع ゆヤئل التغゅسヱヱ لゅااتص るΑヤعم れゅقヱمع .
 ゅل : رابعゅااتص るΑヤمراحل عم .

 ゅمسゅل : خゅذج ااتصゅنم  .
 ゅدسゅس : ュΑヤالتع ヶل فゅااتصヱ れゅمヱヤالمع ゅΑجヱلヱتكن れゅボΑتطب
 التعュΑヤ عن بعد -
- ヶاافتراض ュΑヤالتعヱ れاانترن 
-   ュΑヤالتعヱ ゆヱسゅالح

ュΑΑボالت るボΑن  : طرゅامتح
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 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر

ヶالسداس :ヶنゅالث 
استكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة

التュΑヱボ التربヵヱ : المゅدة
 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : 

 .التعرف عヴヤ مュヱヰヘ التュΑヱボ التربヱヱ ヵヱظゅئヘه  -
-  ヶمΑヱボعل التヘصر الゅعن ヴヤالتعرف ع. 

-  るΑヱااهداف الترب ヴヤالتعرف ع . 

- ヵヱالترب ュΑヱボالت れゅفゅصنヱ ゆΑلゅاسヱ れاヱاد ヴヤالتعرف ع.  

るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : るΑالترب ヶف るボرف مسبゅمع. 
 

 التュΑヱボ التربヵヱ : محتヱى المゅدة
- ヵヱالترب ュΑヱボالت :るΑاأهمヱ ةほالنشヱ ュヱヰヘالم. 

-  るΑヱااهداف التربヱ ュΑヱボالت. 

-  ュΑヱボتヤل るΑعゅئف ااجتمゅظヱال . 

- ヵヱالترب ュΑヱボالت れاヱاد. 

-  ヶمΑヱボعل التヘصر الゅح : عنΑز ، التصحゅط اانجヱع ، شرヱضヱالم ، ュヤالمتع ، ュヤالمع. 

- ヵヱالترب ュΑヱボالتヱ ヵرゅالتب ュヤع. 

- れءاゅヘالك ュΑヱボتヱ ュΑΑボت . 

ュΑΑボالت るボΑن :طرゅامتح  
 

 :المراجع
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-  ، ヵرΑرافدة الحر ،ヵヱالترب ュΑヱボ2008الت 

 1985الゅΑボس ヱالتュΑヱボ فヶ العمヱ るΑヤالتعΑヤمるΑ، سΑヤمゅن عヱدة، ااردن،  -

 1998تュΑΑボ العمるΑヤ التكΑヱنるΑ فヶ الجゅمعる ، لحسن بヱعبده ヱمحمد مボداد،  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶالسداس :ヶنゅالث .

أفるΑボ : اسュ الヱحدة 
لغる انجΑヤزるΑ  : المゅدة 
 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع   :

*るΑزΑヤاانج るغヤال れゅΑسゅأس ュأه ヴヤالتعرف ع .
 *  ヵヱع التربゅاجتم ュヤبع るヤالص れذا るΑزΑヤاانج るغヤال ヶف ュΑهゅヘالمヱ れゅحヤد من المصΑلمزゅب ゆلゅد الطΑإثراء رص
 *るالترجم ヴヤع ゆلゅالط ゆΑتدرヱ るالدراس ヱ ل البحثゅمج ヶف るΑزΑヤاانج るغヤال ュالتمكن من استخدا .
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 るΑزΑヤاانج るغヤل るΑسゅاعد اأسヱボلゅب るボمسب るزة معرفゅΑح .

 
: محتヱى المゅدة

 るボヤع متعΑاضヱم ヴヤع ゅヰدتゅم ヵヱص تحتヱء نصゅボانت       ヵヱع التربゅاجتم ュヤبعヵヱدلتز ヱ るــΑالمعرف ゆانヱلجゅب るبヤالط 
ヱبرمجる حصص فヶ مخゅبر الヤغれゅ لتطبベΑ أسゅسれゅΑ الヤغる   ( نصヱص09)المゅヘهΑمヱ るΑ تدرΑبュヰ عヴヤ تحΑヤل النصヱص

ュΑΑボالت るボΑطر :
التΑ ュΑΑボتュ سداسゅΑ عن طرベΑ التュΑヱボ المتヱاصل فヶ حصص اأعمゅل المヱجヱ るヰ عن طرベΑ اامتحゅن الذΑ ヵجرى       

ヶكل سداس るΑゅヰن ヶف .
 
 

 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
  اإرشゅد ヱالتヱجΑه المدرسヶ :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :   دゅاإرشヱ هΑجヱالت ュヱヰヘح مΑضヱت.   هΑجヱالتヱ دゅاإرش ゆΑلゅأسヱ れゅΑف بنظرΑالتعر. 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

* ヶه المدرسΑجヱالت ベطرائヱ ゆΑلゅأس るمعرف .
 

: محتヱى المゅدة
- るΑمΑヤالتع るΑヤلعمゅب ゅمヰعاقتヱ دゅاإرشヱ هΑجヱالت ュヱヰヘم 
 أهداف ヱمنゅهج التヱجΑه ヱاإرشゅد -
 اأسس العゅمる لإرشゅد -
- ヶسヘد النゅاإرش れゅΑنظر 
 ヱسゅئل جمع المعヱヤمれゅ أغراض اإرشゅد -
- ヶسヘد النゅاإرش るΑヤعم 
- ヶسヘد النゅاإرش ベطر 
- ヶسヘد النゅاإرش れاゅمج 
- るΑمΑヤالتع れゅسسぼالم ヶد فゅاإرشヱ هΑجヱمج التゅبرن 
 مشكاれ التヱجΑه ヱاإرشゅد التربヵヱ فヶ الجزائر  -
العنف ヱالعدヱان ، الخヱف ،  )بعض المشكاれ السヱヤكるΑ لヤطヤبる فヶ المぼسسれゅ التعΑヤمヱ るΑأسゅلゆΑ اإرشゅد  -

 ゆゅااكتئヱ اءヱاانط) . 
ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن  + متゅامتح

 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 التربるΑ الخゅصる :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع : ヶف ゅヰتゅボΑتطبヱ ،ュヰتΑゅرعヱ るصゅالخ れゅجゅΑااحت ヵヱذ るΑبترب るボヤرف المتعゅلمعゅب ュゅمن االم ゆلゅن الطΑتمك

ヵヱل التربゅالمج. 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅن ) : المعΑسطر ،ュΑヤهذا التع るヤاصヱمن م ゆلゅتمكن الط ヶالتヱ るبヱヤمعرف المطヤل ヶヤΑصヘصف تヱ
 .  (عヴヤ اأكثر

 
  (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

- るصゅالخヱ るمゅالع るΑن التربΑب ベرヘال. 
- るصゅالخ るΑالترب ゅヰΑヤترتكز ع ヶدئ التゅالمب. 
- るصゅالخ るΑاهداف الترب. 
- るصゅالخ れゅجゅΑااحت ヵヱلذ るΑヱالترب れゅجゅالح. 
- るصゅالخ れゅجゅΑااحت ヵヱلذ るΑヱالترب れالمشكا. 
-  るالمدارس المتخصص( ،نΑفヱヘر المكゅصغ ،ュالبك ュر الصゅصغ...). 
- るالمدمج ュゅااقس. 
- るصゅالخ れゅجゅΑااحت ヵヱلذ ヶبゅجΑز ااΑΑالتم. 
- るΑدة التربゅمراكز اع. 
- るالمتخصص れゅسسぼمヤل るΑヱهج التربゅالمن  .

 
 

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن + متゅامتح
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 
ヶطنヱمن الゅزارة التضヱ : るالمتخصص れゅسسぼمヤل ヵヱج التربヰ2000المن 

 
 
 



40 るؤسسヨر2سطيف:   الわاسヨال ラعنوا      :るربيわاع الヨわعلم اج                                                                        

 るالجامعي る2017/2018: السن            

 
 
 
 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 اقتصゅدれゅΑ التربるΑ :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 -ゅヰレΒョゅツョ ヴヤハ ネاヅاやヱ るΑヲよرわャや るΑキゅصわاقや れゅΑرヌレャや れاヲقョヱ ユΒهゅヘョ ヶف ユムحわャや  .
 -るΑئرやゴイャや るΑヲよرわャや れゅジシぽヨャや ヴヤハ るΒよرわャや れゅΑキゅصわقや れゅΑرヌル リΒョゅツョ ヅゅقシま ヴヤハ ょΑرギわャや  .
 -ゅヰتゅィرガヨよ ゅヰわルرゅقョヱ るΑヲよرわャや れゅジシぽヨヤャ るΒャゅヨャや ヱأ るΑキゅصわاقや فΒャゅムわャや ァやرガわシや ヱ ゆゅジح ヴヤハ りرギقャや  .
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 -るΑالترب ュヱヤعヱ るΑدゅااقتص ュヱヤل العゅمج ヶف ヶد معرفΑزة رصゅΑح .
 -ュゅバャや ネゅヨわィاや  ユヤバャ るΒシゅシأや ユΒهゅヘヨャや リョ リムヨわャや  .
 -ヵヲよرわャや ネゅヨわィاや ユヤハ ゅヰレョ るصゅخヱ ネゅヨわィاや ユヤハ メヲف حقヤわガョ るرفバョ リョ リムヨわャや .
 

: محتヱى المゅدة
  

ゅョهや るΒقわصわャや れゅΑキゅرるΒよ  : أヱا 
1 -  るΒよرわャや れゅΑキゅصわقや ユヤハ るΒهゅョ
2 -  るΒよرわャや れゅΑキゅصわقや ユヤハ りشأル
3 -  るΒよرわヤャ るΑキゅصわاقや ザシأや
4 -るョやギわジヨャや るΒヨレわャや ヱ るΒよرわャや  

 ゅΒルゅを :  るΒよرわャや れゅΑキゅصわاق るΑرヌレャや サرやギヨャや
1 - るΒムΒシاムャや るシرギヨャや
2 -  るョゅバャや るΑキゅصわاقや るシرギヨャや
3 -るΒよرわャや ヶف ヶヨΑキゅأكや ヵرヌレャや ヵヲよرわャや ゑحらャや  

 ゅんャゅを : فΒャゅムわャや ヱ モΑヲヨわャや ، るΑヲよرわャや るΒヤヨバャや .
تバرΑف ヱ モΑヲヨわャや أハやヲルه - 1
2 - ゅヰよゅジحヱ るヘヤムわャや فΑرバت
3 -  ユΒヤバわャや ヱ るΒよرわャや ヶف れゅقヘレャや
4 -  ユΒヤバわャや ヱ るΒよرわャや ヶف ギئゅバャや
5 - ユΒヤバわャや ヱ るΒよرわャや ヶف ギقゅヘャや

 ゅバよやر :  ヵヲよرわャや ュゅヌレャや ヶف れゅΑゅヘムャや
1 - ヵヲよرわャや ュゅヌレヤャ るΒヤخやギャや るΑゅヘムャや
2 -  ヵヲよرわャや ュゅヌレヤャ るΒィرゅガャや るΑゅヘムャや
3 - ヵヲよرわャや テΒトガわャや
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ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن  + متゅامتح

 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع

 
 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

أسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 التربヱ るΑالتكΑヱن فヶ الجزائر :اسュ المゅدة

 5: الرصΑد
 2:المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :  الجزائر ヶف ヶمΑヤالتع ュゅنظヤل ヶخΑرゅر التヱف بمراحل التطΑالتعر 

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

 ( سΑتュ التطرベ إلゅヰΑ فヶ السداسヶ الثゅلث ヱالرابع من التكΑヱن فヶ مرحるヤ الΑヤسゅن) رمعرفる تゅرΑخ الجزائر المعゅص*
 

: محتヱى المゅدة
التربヱ るΑالتعュΑヤ فヶ الجزائر فヶ عヰد اأتراポ : أヱا
ゅΑنゅث : ヶرنسヘر الゅد ااستعمヰع ヶالجزائر ف ヶف ュΑヤالتعヱ るΑالترب
ゅلثゅال  :ثボالجزائر غداة ااست ヶف ュΑヤالتع るΑضعヱ 
ゅالجزائر : رابع ヶف るΑヱالترب れゅاإصاح .

1-  ヶمعゅقبل الج ゅم ュΑヤالتع れゅإصاح
.  ヱالتعュΑヤ اأسゅسヶ فヶ الجزائر1976ヵ أفرΑل 16أمرるΑ - أ

ゆ - るΑتربヤل ヴヤس اأعヤالمج
الヤجنる الヱطنるΑ إصاح المنظヱمる التربるΑヱ  - ج
2-  ヶمعゅالج ュΑヤالتع れゅإصاح
. ااصاح التربヱ ヵヱالتغΑر ااجتمゅعヶ فヶ الجزائر -3
 

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن  + متゅامتح
 

 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

منヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 مヤتヴボ التدرゆΑ عヴヤ البحث :اسュ المゅدة

 4: الرصΑد
 3: المعゅمل

 
 
 

ュΑヤز مذكرة : أهداف التعゅانج ヶف ゆلゅالط れقدرا るヤث الكبرى لتكمヱلبعض البح るΑدボن るدراس ヴدة الゅدف هذه المヰت
التخرج ヱذلポ بعد تمكنه فヶ السداسヶ ااヱل من البحث العヤمヶ من حΑث النヱع ヱالتصنΑف ヱالتصمヱ ュΑمراحل البنゅء 

 ヵヱالبحث الترب れゅΑنボف تヤلمخت ヶヤعヘال ベΑمن التطب ヶنゅالث ヶالسداس ヶتمكنه فヱ ヶجヰالمن. 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

 
るرف المكتسبゅستر:المعゅم ヴلヱاا るالسنヱ نسゅسΑヤال るヤخال مرح るΑجヰس المنΑΑゅボم るمن دراس  

 
 : محتヱى المゅدة 

مヤتれゅΑボ لتنヱゅل البحヱث الكبرى بゅلنボد فヶ مجゅل عュヤ اجتمゅع التربヱ るΑبゅلتركΑز عヴヤ ااجراءاれ المنヰجヱ るΑمنゅقشる أعمゅل 
るبヤالط . 

 
ュΑΑボالت るボΑاصل:طرヱن +  متゅامتح 

 
ااستゅヘدة من مختヤف اابحゅث المنجزة عヴヤ مستヱى المぼسسる اヱ ااطاع عヴヤ مختベヘヤ : المراجع

 るΑمヤف المراكز العヤمخت ヶف ュتت ヶالت るΑكرヘال れゅΑلゅعヘالヱ るΑمヤالع ュゅΑكذا ااヱ れゅرشヱالヱ لゅااعمヱ れゅالدراس
るΑنヱاعد االكترヱボال ヴヤاطاع عゅب ヱر اヱلحضゅاء بヱس るمدار السن ヴヤع. 
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

منヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 تボنれゅΑ التحرΑر :اسュ المゅدة

 3: الرصΑد
 2: المعゅمل

 
 
 

ュΑヤأهداف التع : 
るΑاإدارヱ るΑمヤر العΑرゅボالتヱ れاゅボالم るبゅط كتヱشرヱ れゅΑنボت ヴヤع ゆلゅالط ゆΑتدر .

 
 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :ヶمヤل العΑヤالتحヱ رΑكヘالت るΑجヰمن ヶف るΑمヤرف عゅمع. 
 
 
 

:  محتヱى المゅدة
1- るΑمヤته العΑأهمヱ رΑالتحر ュヱヰヘم 
 ...خدمる الヰدف-ااختصゅر–الヱضヱح -الدقる-التنظュΑ-خطる التحرΑر: الشرヱط العヤمヱ るΑالヤغるΑヱ لヤتحرΑر -2
 أنヱاع التحرΑر -3

- るخص دراسヤم 
- ヶدانΑم ベΑボر عن تحΑرボت 
- ヶمヤل عゅボم 
- ヵر إدارΑرボت 
-  るΑمヤع るヤمداخ

 
 

ュΑΑボالت るボΑاصل: طرヱن +متゅامتح
 
 
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
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わャや ネゅヨわィや ユヤハرわシゅヨャや ラやヲレハ : るΒよر
りギحヲャや ユシや: るΒأفق 
りキゅヨャや ユシや:  るيゎقاواヨال 

ギΒرصャや:1 
モョゅバヨャや:1 

 
ュΑヤأهداف التع:  

 . ヱضع سゅΑسヱ るمنヰجるΑ قゅدرة عヴヤ تتبع المشゅرΑع فヶ إدارة المعヱヤمヱ れゅالتヱثベΑأ ـ
 .   الボدرة عヴヤ تتبع أهュ مسゅراれ ترقるΑ اأعمゅل ヱمشゅرΑع عヴヤ مستヱى ヱحداれ المعヱヤمゆれゅ ـ

 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : 

- ヵدゅر ااقتصΑΑدئ التسゅمب ヶف ュتحك. 
 . سヱسヱΑلヱجるΑ المشゅرΑع  -

 
 : محتヱى المゅدة 

 .أهمるΑ المشゅرΑع فヶ نظュ المعヱヤمれゅ -      أ
1 -ヵدゅج ااقتصヰخ النΑرゅت . 
2 - ヵدゅااقتص ュΑالتنظ ヶف るالمتبع ベالطر. 
. حل العمるΑヤ لヤتنظュΑ ااقتصゅدヵ االمر- 3
ゆ -れゅمヱヤالمع るع أنظمΑرゅز مشゅدئ انجゅمب . 
 .مراحل انجゅز المشゅرΑع - ج
 متゅبعる مشゅرΑع أنظمる المعヱヤمれゅ- د
4 -ヶئゅد اإحصΑالرص. 
5 -るلجゅالمع.  
6- ュΑΑボت. 
7-  るΑボئゅثヱع الΑرゅز مشゅإنج. 

 
 るسسぼالم るفゅボثヱن نحヱالمتك るヤكΑهヱ، عΑرゅإعداد المش ヴヤع ゆΑتدر ヶتمثل فΑ ゆلゅلكل ط ヶالعمل الشخص. 

                         
ュΑΑボالت るボΑن: طرゅامتح 

  :المراجع
 .2003مجمヱعる النΑل العربるΑ؛ : إدارة المشرヱعれゅ الصغΑرة؛ الゅボهرةれمحمد، هΑكل؛ مゅヰرا. 1
 .2003مجمヱعる النΑل العربるΑ؛ :الゅボهرة  المشرヱعれゅ الصغΑرة؛ةمゅجدة العطるΑ؛ إدار. 2

3 . れゅعヱ؛إدارة المشر ヵرΑبح ベدゅسعد صprojet management  هرةゅボ؛ال:، るΑمعゅ2005الدار الج. 
 .2005المنظمる العربるΑ لヤتنمるΑ اإدارヱ : ،るΑتュΑΑボ المشرヱعれゅ؛ الゅボهرةةنعュΑ نصΑر؛ إدار. -4

5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, mise 
en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 
5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, mise 
en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.  
6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : Ed 
d’organisation, 2001. 
7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 
8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 2007. 
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 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

استكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 التشرΑع المدرسヶاإدارة التربヱ るΑヱ :اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :

 -ゅهゅاتج ヱ れゅΑنظر ヶف ュالتحكれれゅسسぼمヤل ヵر اإدارΑΑالتس  .
 ةالتمكن من إسゅボط مختヤف المゅボربヱ れゅ النظرれゅΑ الخゅصる بعュヤ اإدارة عヴヤ المぼسسれゅ التربるΑヱ المختヤف- 
 -  るヘヤالمخت るΑاإدار ュΑهゅヘالم ヶف ュالتحك
 - るΑヱالترب れゅسسぼل المボح ヶصرة فゅر المعΑΑالتس ベطر ュヤتع
كمヰΑ ゅدف هذا المゅΑボس إلヴ تعرΑف الطゅلゆ بほهュ مراحل التطヱر التゅرΑخヶ لヤتشرΑع المدرسヶ فヶ الجزائر، بدءا بゅلعヰد  - 

ヵالجزائر ヶمΑヤالتع ュゅالنظ ゅヰعرف ヶالت れゅعΑآخر التشر ヴحتヱ ヵرゅااستعم. 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

التمكن من النظرれゅΑ السヱسヱΑلヱجるΑ المعゅصرة - 
 - ュゅع العゅااجتم ュヤلع るΑسゅاأس ュΑهゅヘالتمكن من الم

 .معرفる تゅرΑخ التعュΑヤ فヶ الجزائر -
. معرفる مصゅدر التشرΑع المدرسヶ فヶ الجزائر ヱأهュ العヱامل المぼثرة فΑه -

 
: محتヱى المゅدة
. اإدارة المدرسるΑ: المحヱر اأヱل

مゅهるΑ اإدارة التربるΑヱ المدرسるΑ  :  أヱا
 ゅΑنゅاإدارة  :  ث れゅΑنظر
 ゅلثゅدة  :  ثゅΑボال ヱ るΑاإدارة المدرس
 ゅرابع  :  るΑالجزائر るΑヱالترب れゅسسぼالم ヶف るΑاإدارة المدرس

   
ヶنゅر الثヱالمح :ヶع المدرسΑالتشر .

التشرΑع المدرسヶ بゅلجزائر خال العヰد ااستعمゅرヵ : أヱا
ゅΑنゅث :   るΑالجزائر るلヱدヤل  るΑالرسم ベΑاثヱمن خال الم ヶع المدرسΑالتشر るヘسヤف
ゅلثゅال: ثボلجزائر منذ ااستゅب ヶع المدرسΑتشرヤل ヶخΑرゅر التヱالتط :

1-  るΑل 16 أمرΑ1976 أفر 
2- ヵヱنゅالث ュΑヤالتع るヤكΑدة هゅ1991/1992: إع 
3-  ヶلゅالع ュΑヤتعヤل ヶヰΑجヱن التヱنゅボ1999 ال 
4-  るΑطنヱال るΑتربヤل ヶヰΑجヱن التヱنゅボ2008ال 
قراءة سヱسヱΑلヱجるΑ فヶ الゅボنヱن اأسゅسヶ الخゅص بゅأستゅذ  -5
 

ュΑΑボالت るボΑن  : طرゅامتح
 

 (كわب و مطبوعاれ، مواقع انわرنろ، الخ) : المراجع



46 るؤسسヨر2سطيف:   الわاسヨال ラعنوا      :るربيわاع الヨわعلم اج                                                                        

 るالجامعي る2017/2018: السن            

 
 

 عュヤ اجتمゅع التربるΑ: عنヱان المゅستر
ヶلث : السداسゅالث

أفるΑボ : اسュ الヱحدة
 لغる أجنبるΑ :اسュ المゅدة

 1: الرصΑد
 1: المعゅمل

 
 

ュΑヤأهداف التع :
*るΑزΑヤاانج るغヤال れゅΑسゅأس ュأه ヴヤالتعرف ع .

 *  ヵヱع التربゅاجتم ュヤبع るヤالص れذا るΑزΑヤاانج るغヤال ヶف ュΑهゅヘالمヱ れゅحヤد من المصΑلمزゅب ゆلゅد الطΑإثراء رص
 *るالترجم ヴヤع ゆلゅالط ゆΑتدرヱ るالدراس ヱ ل البحثゅمج ヶف るΑزΑヤاانج るغヤال ュالتمكن من استخدا .
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
 るΑزΑヤاانج るغヤل るΑسゅاعد اأسヱボلゅب るボمسب るزة معرفゅΑح .

 
: محتヱى المゅدة

 るボヤع متعΑاضヱم ヴヤع ゅヰدتゅم ヵヱص تحتヱء نصゅボانت       ヵヱع التربゅاجتم ュヤبعヵヱدلتز ヱ るــΑالمعرف ゆانヱلجゅب るبヤالط 
ヱبرمجる حصص فヶ مخゅبر الヤغれゅ لتطبベΑ أسゅسれゅΑ الヤغる   ( نصヱص09)المゅヘهΑمヱ るΑ تدرΑبュヰ عヴヤ تحΑヤل النصヱص

ュΑΑボالت るボΑطر :
التΑ ュΑΑボتュ سداسゅΑ عن طرベΑ التュΑヱボ المتヱاصل فヶ حصص اأعمゅل المヱجヱ るヰ عن طرベΑ اامتحゅن الذΑ ヵجرى       

ヶكل سداس るΑゅヰن ヶف .
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V  -دヱボالع/  れゅΑقゅヘاات
 

 ュنع 
 
ا 
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  ( الورقي  للتكوين بالملف ااتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم،  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 بعنヱان :المヱضヱع
 

 るمعゅن الجヤتع(ヶمعゅالمركز الج ヱأ)                   .جヱاإشراف المزد ヶف ゅヰستر عن رغبتゅعن الم 

. المذكヱرة أعاه طるヤΑ فترة تほهΑل المゅستر

 

 るمعゅر، فإن الجゅهذا اإط ヶفヱ(ヶمعゅالمركز الج ヱأ) ع من خالヱهذا  المشر ベتراف :

 

-،ュΑヤن برامج التعΑΑتح ヱ ュΑء تصمゅأثن ヵإبداء الرأ 

 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 :
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るヘΑظヱال :

 
 :التゅرΑخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 بعث تكΑヱن لヤمゅستر بعنヱان:المヱضヱع

 

 :المボدュ من
 

 ゅヰتヘر أعاه بصヱن المذكΑヱهذا  التك るボمراف ヶف ゅヰعن رغبت                                               るسسぼن مヤتع

المستخدュ المحتمل لمنتヱج هذا التكΑヱن  

 

 :ヱفヶ هذا اإطゅر، فإنن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ن برامج التعΑΑتح ヱ ュΑتصم ヶف ゅنΑإبداء رأ 

 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. 

-  ヶف ヱالتخرج أ 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

 .إطゅر المشゅرΑع المぼطرة

 

ヶتسخ ュتΑرس ヴヤإن ع ゅذهΑヘتنヱ اأهداف ベΑボمن أجل تح ゅنボتゅع ヴヤع عボت ヶالت ヱ れゅΑヤذ هذه العمΑヘلتن るΑرヱالضر れゅΑنゅاإمك 

ヵى البشرヱالمستヱ ヵدゅى المヱالمست 
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 .منسゅボ خゅرجゅΑ لヰذا المشرヱع*...............(ة)ΑعΑن 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: 

 
 

 


