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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 المゅستر المعنヶ ) شرヱط االتحベゅ- أ

  )قأدカا اﾟفركع إحدل في اﾟ｀يساカس ﾟشギادة حاما اﾟمترشح يﾞكف أف

 ؛( ديمكغرافيا) ع｀ـ اﾟسﾞاف  -

 ااجتماع؛ ع｀ـ -

 ؛(INSP كاإحصاء ﾟ｀تخطيط اﾟكطカي اﾟمعギد) كااحصاء اﾟتخطيط في () ةمカギدس دكؿ)أك ﾟيساف شギادة -

كجيا؛  -  بي゚ك

 ؛) دﾞتكراケ في اﾟطب -

 اﾟتسيير؛ كع｀كـ ااقتصاد -

 اﾟجغرافيا اﾟبشرية؛ -

كجيا -  .اأカثركب゚ك
 

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 ) 
 

يأتي اﾟتخصص اﾟمقترح ضمف اﾟرؤية اﾟحديثة ﾟمكضكع اﾟسﾞاف ك ガك مط｀ب ضركرم ﾟ｀تカمية اﾟشام｀ة اﾟتي ا تأتي 
كقد تبカت دكؿ اﾟعاﾟـ اﾟمتقدـ ك مカظمة اﾟصحة اﾟعاﾟمية ガذا اﾟمكضكع مف . إا باﾟسﾞاف في حاﾟتギـ اﾟصحية اﾞﾟام｀ة

اﾟصحة حؽ أجؿ تحسيف ك ترقية اﾟمكارد اﾟبشرية  اﾟتي تمثؿ حجر اأساس في اﾟسياسات اﾟتカمكية، ع｀ى إعتبار أف 
ا شؾ أف اﾟرعاية اﾟصحية اأساسية ﾟ｀سﾞاف تمثؿ اﾟمستكل اأكؿ اﾟذم يカصب ع｀يヴ ك. أساسي مف حقكؽ اإカساف 

يفية تعام｀ギـ مع اﾟمشاﾞؿ  اﾟعمؿ اﾟمﾞثؼ كاﾟدراسات اﾟع｀مية اﾟميداカية اﾟتي تギدؼ إﾟى فギـ كاقع صحة اﾟسﾞاف ゙ك
فتح｀يؿ ك تفسير اﾟمعطيات .  ﾞذا اカشغااتギـ ك متط｀باتギـ أس｀كب اﾟمعيشة كاﾟصحية كاأمراض مف خاؿ ثقافتギـ ك

ك اﾟم｀مح اﾟذم  ترسـ مف خاヴﾟ   اﾟع｀مية تﾞكف بمثابة اﾟخطكط اﾟعريضةبحكثاﾟميداカية اﾟتي تستخ｀صギا ガذケ اؿ
. اﾟس｀طات اﾟمعカية سياستギا اﾟصحية اﾟتカمكية ع｀ى اﾟمدل اﾟمتكسط ك اﾟبعيد 

ة  كحجـ كتكزيع اأمراض كاﾟكقاية اﾟصحيمجتمعك قد تـّ تصميـ ガذا اﾟبرカامج ﾟتدريب اﾟط｀بة ع｀ى دراسة صحة اؿ
اﾟتي ギﾟا ص｀ة مباشرة باﾟمستكل اﾟمعيشي كاﾟتع｀يمي ﾟأفراد أف فギـ カمك اﾟسﾞاف ك تكزيعギـ ك خصائصギـ 

. اﾟديمغرافية يرتبط بشﾞؿ إﾟزامي بمستكاガـ اﾟصحي اﾟذم ا يعカي باﾟضركرة اﾟحاﾟة اﾟمرضية 
           ع｀ى اﾟمجتمع مف اカﾟاحية ااجتماعيةاثرケأ ككカمط اﾟمعيشةاﾟس｀كؾ ب اﾟمتع｀قة مكاداﾟمギカج مجمكعة مف اؿ ك يكفر

ﾞما يشمؿ تقカيات ديمغرافية ﾞتح｀يؿ اﾟبياカات  ،ك ااقتصادية كاﾟديمغرافية كاﾟسياسية اﾟتي تمّثؿ اﾟمعرفة اカﾟكعية
طب إﾟى جاカب معرفة  اﾟديمغرافية ك جمع اﾟمعطيات اﾟسﾞاカية ك اﾟتقカيات اإحصائية اﾟتي تمّثؿ اﾟمعرفة اﾞﾟمية ،

                                                 
(  リΑヲムわャや ペΑゲヘャ るΑゲΑギボわャや るطヤジヤャ ウΒィゲわャや ポゲわΑ  ヵギハゅボャや リΑヲムわャや ァケゅخ ザルゅジΒヤャや صガΑ ゅヨΒف ( ラゅムジャや ユヤハ) 

( (れゅダダガわャや るΒボらミ ゲわシゅョ ヴャヱأや るレジャや リョ ءやギわよや るシやケギャやヱ モΒイジわャゅよ リΒョゴヤョ リΒわゃヘャや リΒゎゅワ るらヤヅ .
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اﾟمعرفة اカﾟكعية كاﾞﾟمية اﾟتي مف شأギカا أف تمギカﾞـ مف مكاص｀ة اﾟدراسات  مزيج مف كガذا يّكفر ﾟ｀ط｀بة .اﾟمجتمع
. اﾟع｀يا  ﾞما تكفر ギﾟـ كمجمكعة اﾟكظائؼ في اﾟحﾞكمة كاﾟمؤسسات اﾟصحية

 
(  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
 

: يギدؼ ガذا اﾟتخصص إﾟى تﾞكيف اﾟط｀بة ع｀ى عدة مستكيات، بحيث يصبك إﾟى ب｀كغ اأガداؼ اﾟثاثة اﾟتاﾟية
: المعرفة والفهم.1
 مجتمعﾟمية اカفي ت ヴميتガمقترح ك أﾟتخصص اﾟداؼ اガـ طبيعة كأギف. 

  كقائيةﾟعادات اﾟثقافات ك اﾟية ك مخت｀ؼ اカاﾞسﾟسياسات اﾟظريات ك اカﾟـ ك تح｀يؿ اギب ع｀ى فﾟطاﾟمية قدرة اカت
 .كاﾟعاجية اﾟصحية مع اﾟتعرؼ ع｀ى カقاط اﾟقكة ك اﾟضعؼ فيギا

 اギقياـ بﾟب اﾟطاﾟّؼ ا`ﾞتي يﾟبحثية اﾟمشاريع اﾟع｀مي في مخت｀ؼ اﾟج اギカمﾟيفية استخداـ اﾞماـ بﾟاإ. 

 

: القدرات الذهنية. 2
 يرﾞتفﾟي اﾟكف مستقا في مجاﾞع｀ى أف ي ヴطقي ك تدريبカمﾟع｀مي ك اﾟير اﾞتفﾟب ع｀ى اﾟطاﾟمية قدرة اカكاإبداع  ت

  . ك تكظيفﾟ ヴ｀معارؼ اカﾟظرية كاﾟمギカجية ك اﾟتطبيقية اﾟسابقة(مذﾞرة)صياغة بحث ع｀مي مف خاؿ 

  تخصصﾟخاصة باﾟات اカبياﾟعف مصادر ا ケبحث بمفردﾟذاتي ك اﾟتع｀ـ اﾟب ع｀ى اﾟطاﾟاإرتقاء بقدرة ا. 

  عمكميةﾟصحية اﾟمؤسسات اﾟية في اカيإجراء بحكث ميداカمدﾟمجتمع اﾟخاصة ك اﾟك ا... 

 
:  المهارات المهنية و العملية. 3

 ع｀ميةﾟؿ جيد في اأبحاث اﾞكيف بشﾞتﾟب ع｀ى تكظيؼ اﾟطاﾟاإرتقاء بقدرة ا. 

 يةカميداﾟظرية ك اカﾟع｀مية اﾟجاز بعض اأعماؿ اカـ بإギيف｀ﾞط｀بة بت｀ﾟ جماعيﾟعمؿ اﾟمية ركح اカت. 

 مخت｀فةﾟا ヴي ك تطبيقاتﾟحاسب اآﾟارات استخداـ اギبية ك مカغات اأج｀ﾟب في اﾟطاﾟاإرتقاء بمستكل ا 
 

 
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

اإدارات ك بما أف اﾟتخصص يخص صحة اﾟسﾞاف فمف اﾟبديギي أف يﾞكف اﾟمؤسسات اﾟصحية بمخت｀ؼ أカكاعギا 
 ةガي اﾟمستギدؼعاكة ع｀ى اأرشيؼ اﾟصحي ع｀ى مستكل اﾟمستشفيات في ربكع اﾟكطف اﾟتابعة ﾟ｀قطاع اﾟصحي 

ى ﾟ｀تشغيؿةاﾟقابؿك كاﾟتي تساガـ باﾟدراسات  كガي في أمس اﾟحاجة إﾟى إطارات متﾞكカة في ガذا اﾟمجاؿ ، باﾟدرجة اأ゚ك
 .ك اﾟبحكث اﾟميداカية اﾟخاصة باﾟسﾞاف ك اﾟصحة 

 :اﾟبحكث كاﾟدراسات كمراﾞز كاﾟخاصة اﾟعمكمية اﾟمؤسسات عديد إﾟى إضافة

 كاﾟسﾞاف؛ اﾟصحة قطاع -

 اﾟمح｀ية؛ اإدارة -
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 كاﾟتعمير؛ اﾟبカاء قطاع -

 ؛)اﾟفاحي اإرشاد(اﾟريفية  اﾟتカمية قطاع -

 اﾟعمراカية؛ كاﾟتギيئة اﾟمدف تخطيط قطاع -

 مديريات اカﾟشاط ااجتماعي؛ -

اات اﾟتカمية ااجتماعية؛ -  ゙ك

 .كاﾟتع｀يـ اﾟتربية قطاع -
 
: الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى- ه
 

فضا ) اﾟع｀كـ ااجتماعية ميداف في عديدة تخصصات بيف ااカتقاؿ اﾟسﾞاف ع｀ـ مسار في اﾟمﾞّكف اﾟطاﾟب يستطيع
ة اﾟبرカامج مقاييس أف إذ (ع｀ى تخصصات ع｀ـ اﾟسﾞاف اﾟثاثة ع｀ـ ااجتماع، (اﾟتخصصات  مف اﾟعديد بيف مشت゙ر

كجيا اﾟصحة   مف ﾞام｀ة، كيستفيد سداسيات مف أربعة اﾟتخصص يتﾞكف. .)..ااقتصاد كاﾟجغرافيا اﾟبشرية كأカثركب゚ك

. .)د.ـ.ؿ(カﾟظاـ  كاأجカبية اﾟمعتمدة اﾟجامعات اﾟجزائرية بيف ااカتقاؿ إمﾞاカية كمف اﾟع｀كـ ااجتماعية مسار
 
ヱ - نΑヱالتك るبعゅمت れشراぼم  :
 

: تﾞكف متابعة اﾟتﾞكيف مف خاؿ اカﾟقاط اﾟتاﾟية
 カسبة اختيار اﾟط｀بة ﾟ｀تخصص .1

 عدد اﾟط｀بة اﾟذيف ي｀تحقكف أك يغّيركف مسار تكجيギギـ  .2

 عدد اﾟط｀بة اﾟمتخرجيف مقارカة بعدد اﾟط｀بة اﾟم｀تحقيف .3

 ك اギカﾟائيسカكم カتائج اﾟتقكيميف اؿ .4

5.  れゅّبヤمتطヱ ュتتاء ヶالت るΑヤل العمヱヤحヤل ゅヰاقتراحヱ لتخصصゅب ゅヰطゅمدى ارتب ヱ رةゅع المختΑاضヱالم るعΑطب

るΑヤبボالمستヱ るΑلゅالمجتمع الح                              . 

 (عبر إنشاء ヱتفعيل مرصد ヱطني لرصد اادماج المヰني لخريجي الجامعة الجزائرية)اعتماد أبحاث ميدانية  .6
 .خاصة بتقييم اادماج المهني
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 (إعطゅء عدد الطヤبる الممكن التكヘل بュヰ): قدراれ التほطΑر- ز

 .كاﾞﾟ｀ية اﾟقسـ ع｀ى مستكل اﾟبشرم اﾟعカصر خبرة أガمギا اﾟمشركع، カجاح تضمف عديدة عكامؿ ع｀ى اﾟقسـ يتكفر
ة  ماجستير، دﾞتكراﾟ ケيساカس،)اﾞﾟاسيﾞي  اカﾟظاـ ظؿ في اﾟديمغرافييف مف عديدة دفعات تخرج اﾟقسـ سجؿ د゚ك

 مف محاضريف أساتذة اﾟتع｀يـ اﾟعاﾟي، أساتذة (اأساتذة  مف ﾞافيا عددا حاﾟيا اﾟقسـ يأكمك  .(كدﾞتكراケ ع｀كـ

. )"ب" ك "أ" اﾟصカفيف 

 .كطاﾟبة طاﾟبا 40 حدكد في إدماج باإمﾞاف اﾟمتكفر اﾟتأطير كفؽ
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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 *



11 るジシぽヨャや  : فΒطシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨエョ2ゲわシゅヨャや ラやヲレハ           :   るΒバョゅイャや るレジャや           るエダャや ヱ ラゅムジャや2017/2018                                                                                

 や 

ゆ -ヶرجゅر الخΑطほالت : 
 

ゅヰل るبعゅالت るسسぼف: المΑس سطゅعب れゅفرح るمعゅ1ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (تヱضح)محゅضرة،أعمゅل تطبるΑボΑ، أعمゅل مヱجるヰ، تほطΑر التربصれゅ،  تほطΑر المذكراれ، أخرى  
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 や 

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 التطبるΑボΑ : المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ- أ
ヵヱتكヤترحنلボالم .( احدة لكل مخبرヱ るقゅبط) 

 
: عنヱان المخبر 

 
 

れゅز  العدد الماحظΑヰالتج ュاس ュالرق  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
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 
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: مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن المボترح- ج
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: 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
كجيات تكفر  شتى في اإعامية اﾟع｀مية كاﾟبرامج كاﾟبحكث اﾟدركس مف ااستفادة إمﾞاカية كااتصاؿ اإعاـ تカﾞ゚ك

ية اﾟبحكث كمراﾞز معاガد مكاقع تصفح بفعؿ اﾟسﾞاف، ع｀كـ مجاات  اﾟجامعة تعمؿ اﾟمجاؿ، ガذا في. اﾟكطカية كاﾟد゚ك

 .اﾟعاﾟمية اﾟمع｀كماتية ﾟخدمة اﾟشبﾞة اﾟضركرم باﾟعتاد اأقساـ تجギيز ع｀ى مدة مカذ
 

تكفر ع｀ى مﾞتبة كقاعة مطاﾟعة  
زية . مﾞتبة اﾞﾟ｀ية كاﾟمﾞتبة اﾟم゙ر

قاعات اﾟمخابر 
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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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 や 

 
 
: السداسヶ اأヱل - 1

 

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ع  14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 أخرى

 إمتحゅن متヱاصل

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 6 6   9 20   
 ベالمعم ヶمغرافΑل الدΑヤ5 3   1,30 1,30 45  1التح X X 

 X X 5 2   1,30 1,30 45 1صحる السكゅن
 るبئヱاأ ュヤ5 2   1,30 1,30 45 1ع X X 

 るΑمغرافΑالد れゅقعヱ5 2   1,30 1,30 45 1الت X X 
るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90 3,00 3   4 7   
るΑنゅالسك ュヱヤالع ヶالبحث ف るΑجヰ4 2   1,30 1,30 45 1من X X 

 れراゅااختب ベΑتطب ヱ ヵヱΑء الحゅاإحص
 るΑئゅ2اإحص 

45 1,30 1,30   2 3 X X 

るΑفゅاإستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3,00    2 2   
 るΑالطب るΑعゅاإجتم る1 1    1,30 22.5 1الخدم  X 

 るالصح ゅΑجヱلヱبヱ1 1    1,30 22,5انثر  X 
るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,5  1.30   1 1   

 るΑأجنب る1لغ (るΑزΑヤانك ،るΑفرنس) 1 1   1,30  22,5 X  
 ヶع السداسヱ30 16   10,30 12 337.5 1مجم   
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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  أعمゅل مヱجるヰ محゅضرة أسبヱع  14-16
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 أخرى

 إمتحゅن متヱاصل

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 6 6   9 20   
 ベالمعم ヶمغرافΑل الدΑヤ5 3   1,30 1,30 45 2التح X X 

 X X 5 2   1,30 1,30 45 2صحる السكゅن 
 るبئヱاأ ュヤ5 2   1,30 1,30 45 2ع X X 

 るΑمغرافΑالد れゅقعヱ5 2   1.30 1,30 45 2الت X X 
るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90 3,00 3   4 7   

るΑنゅالسك ュヱヤالع ヶالبحث ف るΑجヰ4 2   1,30 1,30 45 2من X X 
 るΑئゅاإحص れراゅااختب ベΑتطب ヱ ヵヱΑء الحゅ3 2   1,30 1,30 45 2اإحص X X 

るΑفゅاإستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3,00    2 2   
 るΑالطب るΑعゅاإجتم る1 1    1,30 22.5 2الخدم  X 

  X 1 1    1,30 22,5مدخل إلヴ تكنヱلヱجゅΑ اإعاヱ ュ اإتصゅل 
るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,5  1.30   1 1   

 るΑأجنب る2لغ (るΑزΑヤانك ،るΑفرنس) 1 1   1,30  22,5 X  
 ヶع السداسヱ30 16   10,30 12 337,5 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  أعمゅل تطبるΑボΑ أعمゅل مヱجるヰ محゅضرة أسبヱع  14-16
 أخرى

 إمتحゅن متヱاصل

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 6 6   9 20   
るΑمغرافΑاهر الدヱالظ ゅΑجヱلヱΑزΑ5 3   1,30 1,30 45 ف X X 

るΑسゅاأس るΑعゅااجتم れゅجゅΑاإحت ュΑΑボت れゅΑنボ5 2   1,30 1,30 45 ت X X 
るΑالصح れゅسゅΑ5 2   1,30 1,30 45 الس X X 

るΑالجزائر るヤئゅع العゅاجتم ュヤ5 2   1,30 1,30 45 ع X X 
るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90 3.00 3,00   4 7   

 るΑمغرافΑالد れゅΑدر جمع المعطゅمص ヱ ベ4 2   1,30 1,30 45 طر X X 
 るΑعゅاإجتم ュヱヤالع ヶف るボالمطب るΑئゅااحص る3 2   1,30 1,30 45النمذج X X 

るΑفゅاإسكتش ュΑヤالتع れحداヱ 45 3.00    2 2   
 るالصح れゅΑدゅ1 1    1,30 22,5 اقتص  X 

れاヱゅボ1 1    1,30 22,5 الم X  
るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,5  1,30   1 1   

 るΑأجنب る3لغ (るΑزΑヤانك ،るΑفرنس) 1 1   1,30  22,5 X  
 ヶع السداسヱ30 16   10,5 12 337,5 3مجم   
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 や 

: السداسヶ الرابع - 4
 

العュヱヤ اانسゅنヱ るΑ ااجتمゅعるΑ : المΑدان 
عュヱヤ السكゅن : الヘرع 

السكゅن ヱ الصحる : التخصص
 
 

تربص فヶ مぼسسΑ るتヱج بمذكرة تنゅقش 
 
 ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュمل الحجゅاأرصدة المع 

 ヶ20 10 255  (مذكرة )العمل الشخص 
  れゅΑボتヤ5 3 45الم 

 5 3 45 (متゅبعる اعمゅل المذكرة)أعمゅل أخرى
 ヶع السداسヱ30 16 345 4مجم 

 
 
Αرجヴ ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れالتطبれゅボΑ،  لヤسداسれゅΑ ) : 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التع れحداヱ فヤلمخت るلنسبゅب るاأربع:)  
 

 

 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 270 135 135 00 540
472,5 67,5 00 135 270 るヰجヱل مゅأعم 

00 00 00 00 00 るΑボΑل تطبゅأعم 
255 00 00 00 255 ヶعمل شخص 
(متゅبعる أعمゅل المذكرة ヱالمヤتれゅΑボ)عمل آخر 00 90 00 00 90  

 المجمヱع 795 360 135 67,5 1357,5
 اأرصدة 80 31 6 3 120
  لكل ヱحدة تعュΑヤاأرصدة%  66,67 25,83 5 2,50 100
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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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 1ماستر 
 

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2 وャや 1تحヤيャや モديヨغやゲفي ヨャやعヨّق :اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 3:المعゅمل

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 
 るΑمغرافΑاهر الدヱالظ るف لدراسΑّء مكゅإحص るبゅبمث ヱه ヵالذ ヶمغرافΑل الدΑヤالتح ベΑطر ヴヤع るبヤدة الطゅتضع هذه الم

. ヤΑتمس الطゅلゆ من خالゅヰ مدخا لمنヰجるΑ العュヱヤ السكゅنΑ ヱ るΑتعرف عヴヤ قヱاعد تحΑヤل حركるΑ السكゅن
  

 .)اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف

 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

  تمギيد.1

 اﾟسﾞاف حاﾟة تعريؼ 1.1

ة تعريؼ 2.1  اﾟسﾞاف ح゙ر

ة حاﾟة بيف اﾟعاقة 3.1  اﾟسﾞاف كح゙ر

 أساسية كمفاガيـ اﾟديمكغرافي اﾟتح｀يؿ 4.1

 اﾟزمف في اﾟتعييف. 2

 اﾟزمف في اﾟتعداد 1.2

 ﾞﾟسيس مخطط رسـ 2.2
 (اﾟديمكغرافية اﾟحكادث، إحصائيات اﾟبياカي  اﾟتمثيؿ،اﾟفرد ﾟعمر اﾟبياカي اﾟخط) ﾞﾟسيس  مخطط بカاء ﾞيفية   - 

 اﾟكفيات. 3    

 اﾟمشكشة اﾟظكاガر غياب في اﾟكفيات تح｀يؿ  1.3

 (اﾟحياة أمؿ  مفギكـ،كاﾟرزカامة اﾟشدة مفギكـ، اﾟكفيات جدكؿ إカشاء ﾞيفية) اﾟكفيات  جدكؿ -      

 ﾟ｀كفيات اﾟديمكغرافية اﾟمؤشرات   2.3

 (اﾟقياسي اﾟكفيات معدؿر، اﾟعـ حسب اﾟكفيات  معدؿ،اﾟعاـ اﾟكفيات معدؿ)اﾟمعدات    - 

 اﾟزمف في اﾟكفيات جدكؿ  3.3

 اﾟمبادئ   -
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 اﾟمزدكج كاﾟتصカيؼ اﾟعمر حسب اﾟسﾞاف،اﾟمزدكج  اﾟتصカيؼ ) اﾟمギيأة اإحصائيات كفؽ اﾟكفيات احتماات حساب - 

 (اﾟمزدكج اﾟتصカيؼ غياب  حاﾟة،اﾟسカة في

 اأطفاؿ كفيات   4.3

 ،اأطفاؿ كفيات  تح｀يؿ،اﾟسبب حسب اأطفاؿ كفيات  تح｀يؿ)اأطفاؿ كفيات تح｀يؿ   -

  كفيات،اﾟسカة في اأطفاؿ كفيات  حساب،اﾟجيؿ في اأطفاؿ كفيات حساب)اأطفاؿ  كفيات معدؿ حساب مبدأ  -

 اﾟمزدكج اﾟتصカيؼ حسب اأطفاؿ

 كاﾟطاؽ اﾟزكاجية .4

 اﾟخاـ اﾟمؤشرات 1 .4

 اأカية اﾟمؤشرات 2.4

 اﾟطاؽ كجداكؿ اﾟزكاجية جداكؿ 3.4

 اﾟخصكبة/اﾟكادات .5

 اﾟمشكشة اﾟظكاガر غياب حاﾟة في اﾟخصكبة تح｀يؿ 1.5

 اﾟخصكبة جدكؿ -

 (اﾟسف حسب اﾟخصكبة カسب خاؿ ااستعادة ، مف خاؿ مف)اﾟشرعية  اﾟخصكبة جدكؿ -

 اﾟمعدات 2.5

 ﾟ｀كادات اﾟخاـ اﾟمعدؿ -

 (( T.G.F.G اﾟعامة ﾟ｀خصكبة ااجماﾟي اﾟمعدؿ -

 (T.F.G) كاﾟخمسي اﾟسカكم  اﾟعامة اﾟخصكبة معدؿ -

 اﾟشرعي كغير اﾟشرعي اﾟخصكبة معدؿ -

يبية اﾟمؤشرات 3.5   (( Les indices synthétiques اﾟت゙ر

 اギカﾟائي اカﾟسؿ -

يبي اﾟمؤشر -  ﾟ｀خصكبة اﾟت゙ر

 ﾟ｀تﾞاثر اﾟخاـ اﾟمعدؿ -

 ﾟ｀تﾞاثر اﾟصافي اﾟمعدؿ-

 اﾟكادة رتبة حسب اﾟخصكبة 4.5

 اﾟكادة رتبة حسب اﾟخصكبة جدكؿ -

( Quotient)  ااحتماات خاؿ مف اﾟكادة حسب اﾟخصكبة جدكؿ -
 اأسر تكسع احتماات - 

 إﾟخ ... امتحاف مستمرة، مراقبة  :التقييم طريقة
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 اﾟمقرر محتكل ع｀ى اﾟط｀بة إطاع بحسف أجكبتギا ترتبط تماريف ساسؿ ع｀ى بカاء اﾟمﾞتسبة اﾟمعارؼ تقييـ يتـ

 طريقة تغطي بحيث اﾟمكجギة اأعماؿ في اカﾟمكذج يعتمد كﾞガذا .اﾟمحاضرة أثカاء كاﾟتماريف اأمث｀ة حؿ كمتابعة

 اﾟمادة أستاذم بيف تكافقي بشﾞؿ اﾟمخت｀فة اﾟمحاكر أسئ｀ة س｀س｀ة تحضير يتـ عم｀يا .اﾟمقرر محاكر ﾞؿ ガذケ اﾟتقييـ

 بشﾞؿ اﾟمكجギة اأعماؿ حصص خاؿ اﾟط｀بة أجكبة فحص يتـ .)اﾟمكجギة اأعماؿ كأساتذة اﾟمحاضر اأستاذ(

 تمثؿ امتحاف ع｀ى بカاء اﾟط｀بة تقييـ يتـ اﾟسداسي ギカاية في .اﾟط｀بة كمجギكدات جدية تعﾞس カقاط مقابؿ مカتظـ،

ヴقطة عامتカ محاضرةﾟا. 
 

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   
 
 

1. Ali Kouaouci, Eléments d’analyses démographiques, OPU, Alger, 1994. 

2. Roland Pressat, L’analyse démographique, Concepts, Méthodes, Résultats, PUF, Paris, 1973. 

3. Annie Fouquet et Anie Vinokur, Démographie Socio-économique, Edition Dalloz, Paris, 1990. 

4. Daniel M. Sala-Diakara, Introduction à l’étude des Populations, Documents pédagogiques de l’IFORD, Yaoundé, 1991. 

5. Roland Pressat, Manuel d’analyses de la mortalité, OMS, Institut National d’Etudes Démographiques. 

6. Francis Gendreau, La Population de l’Afrique, Manuel de Démographie, Paris, Karthala-CEPED, Collection Economie et 

Développement, 1993. 

 اﾟمطبكعات ديكاف رياض، ربيع :تر كاﾟمカاガج، كاﾟطرؽ اﾟمفاガيـ اﾟسﾞاカي، اﾟتح｀يؿ بريسا، ركاف. 7
 . 1985 اﾟجزائر، اﾟجامعية،

 
 
 

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2 و1 صحャや るسラゅム  :اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 

اﾟمستكل اﾟصحي أفراد ااسرة بداية بسカسعى اﾟى تزكيد اﾟطاﾟب مف خاؿ  صحة ااسرة بمخت｀ؼ اﾟمعارؼ اﾟمرتبطة 
اﾟمشاﾞؿ اﾟصحية ك  ،اﾟصحة ااカجابية ك ق اﾟمرح｀ةذمف ااـ في سف ااカجاب ك ﾞؿ اﾟمخاطر اﾟتي تكاجギギا خاؿ ق

 صحةق اﾟفئة  كذا معدات اﾟكفيات اﾟتي تﾞكف مرتفعة باカﾟسبة ヴﾟذاﾟتي تعترض ااطفاؿ خاصة حديثي اﾟكادة ك ؾ
ك اخيرا فئة اﾟمسカيف  (...اﾟدخيف، تعاطي اﾟمخدرات، ك اامراض اﾟجカسية اﾟمعدية)اﾟشباب ك اﾟممارسات اﾟضارة 

.  تعترضギـمكاﾟمشاﾞؿ اﾟصحية اﾟت  

 

 

 .)اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
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 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

 

  صحة اأسرة ك اﾟعكامؿ اﾟمؤثرة فيギا .1

  ماガية اأسرة1.1 

  مفギكـ اﾟصحة2.1

  اﾟعكامؿ اﾟمؤثرة ع｀ى صحة اأسرة3.1

  اﾟرعاية اﾟصحية ﾟأسرة4.1

  مﾞكカات صحة اأسرة .2

  صحة اأـ1.2

  اأمكمة اآمカة1.1.2    

  كفيات اأمギات2.1.2    

  تカظيـ اأسرة3.1.2    

  صحة اﾟطفؿ2.2

  اﾟحاﾟة اﾟتغدكية كاﾟمقاييس اﾟصحية ﾟأطفاؿ1.2.2 

(اﾟرضاعة اﾟطبيعية ، اﾟتطعيـ) اﾟرعاية اﾟصحية ﾟ｀طفؿ 2.2.2  

  أمراض اأطفاؿ ك اإعاقة3.2.2

  كفيات اأطفاؿ4.2.2

  اﾟشباب ك اﾟصحة3.2

  اﾟحاﾟة اﾟصحية ﾟ｀شباب1.3.2

(....اﾟتدخيف ، تعاطي اﾟمخدرات ،  ) اﾟممارسات اﾟضارة 2.3.2  

ة جカسيا3.3.2   اﾟصحة اإカجابية ك اأمراض اﾟمカق゚ك

صحة ﾞبار اﾟسف 4.2  

  معدات ﾞبار اﾟسف1.4.2

  اﾟحاﾟة اﾟصحية ﾞﾟبار اﾟسف ك تكفر اﾟخدمات2.4.2

اカتشار اأمراض اﾟمزمカة     -   

اﾟتغطية اﾟصحية ك اﾟعاج     -   

اﾟمشاﾞؿ اﾟصحية اﾟتي تعيؽ اカﾟشاط اﾟيكمي ﾟ｀مسカيف      -   

 

 
ユتقييャや るيقゲط  :ラゅエわョや ،りゲヨわジョ るらホやゲョ  
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( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   
 
 
 
1 -れゴハ ヶレΒشΒشャや ،ュゅشワ فヲヤガョ . ،るんャゅんャや るバらطャや ،りゲワゅボャや ،リΒΑゲダヨャや リΒΒفやゲغヲヨΑギャや るΒバヨィ ،りゲシأや ユΒヌレゎヱ るΒよゅイルإや るエダャやヱ ラゅムジャや

2006 
ゅボんャやفりギΑギィ ゅΑぼケ ،チゲヨャやヱ るエダャやヱ る فや ヶأゅバヨャや ゅΒィヲャヲよヱゲわルصΒャほわャや るレイャ ،りゲف レャやヱ ょΑゲバわャやヱشシヲΑ ゆヲボバΑ ヵケギレムャや . ،ろΑヲムャや ،ゲف- 2

2003 
3 -ヶشΒェヲャや ギヨェأ ヵゲΒよ . ،ザヤよやゲヅ ،るェヲわヘヨャや るバョゅイャや ،ァやヱゴャやヱ りゲシأや1998. 
4 -ゴΑゅف ケゅطレホ .،ろΑヲムャや ،るفゲバヨャや ユャゅハ ،ュأやヱ モヘطャや リΒよ るョヲョأや1992  

 
  -5  ADJAMAGBO Agnès et al. Sante de la reproduction et fécondité dans les pays du sud, Edition Brylant-Academia, 

Louvain –La- Neuve, 2007. 
-6 DIALMY Abdessamad. Jeunesse, Sida et islam au Maroc, Les Comportements sexuels des Marocains, EDDIF, Maroc, 

2000. 
 
 
 

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2 و1 عや ユヤأوبるゃ :اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 

ز ع｀ـ اﾟكبائيات تشخيص صحة اﾟمجتمع اﾟسﾞاカي كع｀ى اﾟدكر اﾟذم ت｀عبヴ اﾟمخاطر اﾟكراثية كاﾟبيئية كカمط اﾟحياة  ي゙ر
 اﾟسﾞاف ك ما كمدل اカتشارガا كسبؿ اﾟكقاية مギカا ب حيطاﾟتي تك عكامؿ اﾟخطر ع｀ى اﾟصحة ك معرفة أسباب اأمراض 

. ك أساﾟيب تقييـ اﾟبرامج اﾟصحية ك اﾟتخطيط  اﾟمستقب｀ي ギﾟا
 

( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

 
 تعريؼ ع｀ـ اﾟكبائيات .1

  ك ركادガامراحؿ  اﾟتطكر اﾟتاريخي ﾟمفギـك اﾟكبائيات .2

 مرح｀ة تطكر استخداـ اﾟطرؽ اﾞﾟمية في اﾟتح｀يؿ اﾟكبائي 1.2
 مرح｀ة ااستقصاءات اﾟكبائية اﾟتق｀يدية 2.2
يز ع｀ى اأمراض اﾟمعدية 3.2  مرح｀ة اﾟت゙ر
  مرح｀ة دراسة اأمراض غير اﾟمعدية4.2
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 مرح｀ة استخداـ اﾟتجارب اﾟبشرية ﾟدراسة سببيات اﾟمرض 5.2
 مرح｀ة استخداـ اﾟكبائيات ﾟتقييـ اﾟرعاية اﾟصحية 6.2

 أガداؼ اﾟدراسات اﾟكبائية .3

 カظرية اﾟتحّكؿ اﾟكبائي .4

  أカكاع اﾟدراسات اﾟكبائية .5

  اﾟدراسات اﾟكبائية اﾟكصفية  1.5
 Etude Transversale اﾟدراسة اإستعراضية  1.1.5

  Etude de cas  دراسة  حاﾟة2.1.5  
 Les séries de cas دراسة س｀س｀ة اﾟحاات 3.1.5  
بカاء اﾟفرضيات حكؿ أسباب ك عكامؿ خطر اأمراض   4.1.5  
  ...( ²X اختبار فيشر اﾟمضبكط ،  اختبار ) اختبار فرضيات اﾟبحث5.1.5  
اﾟدراسات اﾟكبائية اﾟتح｀ي｀ية   2.5       

 Etude de Cohorte دراسة اأتراب 1.2.5    
 Etude cas-témoins شكاガد–   دراسة حاات 2.2.5    
  Etude Transversale   اﾟدراسة اإستعراضية3.2.5    

  اﾟدراسات اﾟكبائية اﾟتجريبية 3.5
 Etude expérimentale  اﾟتجريبيةة اﾟدراس1.3.5  

 مصادر اﾟبياカات ﾟع｀ـ اﾟكبائيات .6
مصادر اﾟخطأ كااカحياز في اﾟدراسات اﾟكبائية . 7
 اﾟطرؽ اﾟعامة  ﾟ｀كقاية  كاﾟمﾞافحة مف اأمراض اﾟمعدية اﾟكباء . 8

     ع｀ـ اأكبئة كاﾟكقاية مف اأمراض غير اﾟمعدية .9

 ユتقييャや るيقゲط :، ، りゲヨわジョ るらホやゲョラゅエわョま 
 ヱ リΑケゅヨわャや るヤジヤジよ るらヤطャや ギΑヱゴゎ ケゅΒわاخや りキギバわョ れゅルゅΒらわシاやQCM 

 
 

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   

 
-1 André Berkaloff: Biologie et physiologie cellulaires,  Hermann     1997   
-2 Claude Rumeau-Rouquette: Épidémiologie méthodes et pratique,  Flammarion fms ,1995 
-3 Hervé Guénard :Physiologie Humaine - 3ème Édition Editions, Pradel, 2002 

4 Jean-Jacques LEMAIRE :Anatomie physiologie , Editions vernazobres , 2008  
 
 
 

 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'herv',37,'e9+gu',37,'e9nard')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'herv',37,'e9+gu',37,'e9nard')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'herv',37,'e9+gu',37,'e9nard')
http://www.priceminister.com/offer/buy/895644/Guenard-Physiologie-Humaine-3eme-Edition-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/895644/Guenard-Physiologie-Humaine-3eme-Edition-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/895644/Guenard-Physiologie-Humaine-3eme-Edition-Livre.html
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?&rubrique=&requete=LEMAIRE&reqcible=1&order=&artperpage=


27 るジシぽヨャや  : فΒطシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨエョ2ゲわシゅヨャや ラやヲレハ           :   るΒバョゅイャや るレジャや           るエダャや ヱ ラゅムジャや2017/2018            

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 2 و1 توقعれゅ ديヨغやゲفيる :اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
 

 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر  ):أهداف التعليم
 

 إﾟى تزكيد اﾟطاﾟب باﾟمفاガيـ اأساسية اﾟمرتبطة بギذケ اﾟمادة باإضافة إﾟى تمﾞيヴカ مف مخت｀ؼ اﾟطرؽ  ガذケ اﾟمادةسعىت
معرفة ما سيﾞكف ع｀يヱ  ヴ اﾟمستعم｀ة في حساب اﾟتكقعات اﾟديمكغرافية カظرا أガمية ذﾟؾ في اﾟدراسات اﾟسﾞاカية اﾟحاﾟية

 . ك تقدير اإحتياجات سﾞاف ب｀د ما مف حيث اﾟعدد ك اﾟبカية اカطاقا مف فرضية معيカة
 

( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
 اﾟتحﾞـ في اﾟمفاガيـ اأساسية ﾟإحصاءات اﾟكصفية كاﾟرياضية

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

 
مدخؿ عاـ  . 1

     . ااسقاطات اﾟديمكغرافية’اﾟتカبؤات اﾟديمكغرافية ’اﾟتكقعات اﾟديمكغرافية : تحديد اﾟمفاガيـ  1.1
اﾟعم｀يات اﾟتمギيدية إجراء اﾟتكقعات اﾟديمكغرافية   2.1
 اﾟطرؽ اﾟمستعم｀ة ﾟحساب اﾟتكقعات  3.1

اﾟطرؽ اﾟرياضية  1.3.1 
بات  2.3.1  طريقة اﾟم゙ر

اﾟتكقعات حسب اﾟسف ك اカﾟكع  . 2
 تحكيؿ جدكؿ عادم ﾟ｀كفيات إﾟى جدكؿ مستقب｀ي  1.2
اﾟحساب اﾟمباشر ﾟمؤشرات اﾟتكقعات    2.2

حساب اﾟباقكف ع｀ى قيد اﾟحياة  . 3
اﾟكفيات ثابتة  :  حساب اﾟباقكف ع｀ى قيد اﾟحياة مع فرضية 1.3 

 اﾟترتيب حسب سカكات اﾟعمر  ك قفزة  سカة 1.1.3
 سカكات 5 اﾟترتيب حسب سカكات اﾟعمر اﾟخماسية ك قفزة 2.1.3

اﾟكفيات متغيرة  : حساب اﾟباقكف ع｀ى قيد اﾟحياة مع فرضية  2.3
 طرؽ تقييـ اﾟتطكر اﾟمستقب｀ي ﾟ｀كفيات 1.2.3
 استعماؿ اﾟجداكؿ اﾟمعيارية ﾟ｀كفيات 2.2.3

تكقعات اﾟمكاﾟيد حسب سف اأـ   . 4
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 افتراض خصكبة ثابت 1.4
   افتراض خصكبة متغيرة 2.4 -1

إدماج اギﾟجرات في اﾟحسابات اﾟمستقب｀ية  .5
اﾟتكقعات اﾟمشتقة  . 6

عدد اﾟسﾞاف اﾟمتمدرسيف 1.6
    عدد اﾟساف اﾟمشتغ｀يف2.6

 
 ユتقييャや るيقゲط :، りゲヨわジョ るらホやゲョラゅエわョま 

 
( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   

 
1-リジエャや ギヨエョ ラゅジェま:ヶハゅヨわィاや ゑエらャや アワゅレヨャ るΒヨヤバャや ザシأや ヅ،れヱゲΒよ،ゲشレャや ヱ るハゅらطヤャ るバΒヤطャや ケやキ،2 1986 .
2- リΒョأ ベやコゲャやギらハ ゲバشヲよأ .るΒハゅヨわィاや ゐヲエらャや ヶف ゅヰゎゅボΒらطゎヱ れゅレΒバャや ،るΑキヲバジャや،ゐヲエらヤャ るョゅバャや りケやキإや ،1997. 

 
3- Paul HUGON , démographie , Édition DALLOZ , 1971 
4- Francis GENDREAU, manuel de Yaoundé, estimation indirectes en démographie africaine, union internationale 
pour l’étude scientifique de la population ,Belgique,1985 
5- pierre KLISSON , Christine WATTELAR ,perspectives démographiques ,université catholique de Louvain 
,Belgique,1992. 

 
 
 

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 るΑ 1ヱ 2جتمゅعمنヰجるΑ البحث فヶ العュヱヤ اإ :اسュ المゅدة

 4:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
 

 )やأゲんミ أシطを ヴヤハゲاるを فログワ ،りキゅヨャや ヶ فワぽョ ギバよ ヮェゅイル ヶاャや ヮよゅジわミや リョ れطゲミク ゅョ チゲわヘΑ ヴヤハ ょャゅ :)التعュΑヤ أهداف
 

ケذガ مادةﾟمية، اﾞكف بحيث تراﾞاصر مف تتカب يتع｀ـ بداية، .عديدة بيداغكجية فصكؿ ع｀ى مكزعة عﾟطاﾟا 

 بカاء ﾞيفية ع｀ى اﾟطاﾟب يتعرؼ .كاﾟت｀خيص اﾟقراءة ااستﾞشاؼ، عم｀يات ع｀ى كيتعرؼ اﾟع｀مي اﾟتفﾞير أبجديات

 .ﾟ｀قياس قاب｀ة آカية إجابات كتبカي カظرم إطار استカادا ﾟ｀دراسة، قاب｀ة ظاガرة إشﾞاﾟية
 

 

 )اأﾞثر  ع｀ى سطريف اﾟتع｀يـ، ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ(:المطلوبة المسبقة المعارف
 

 اﾟبحث مギカجية اﾟطاﾟب ت｀قيف إﾟى يギدؼ .ااجتماع ع｀ـ تخصصات في ﾟ｀تﾞكيف اﾟفقرم اﾟعمكد اﾟمقياس ガذا يعتبر
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 جギة مف .اﾟمقياس في اﾟط｀بة تﾞكيف تﾞمؿ )...اآﾟي كااعاـ اإحصاء( أخرل مقاييس جاカب إﾟى اﾟع｀مي،

 .كاﾟف｀سفة اﾟمカطؽ قضايا ببعض ااﾟماـ يتط｀ب أخرل
 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية(: المادة محتوى
 اﾟبحث صيركرة.  1

 اﾟع｀مي اﾟمギカج 1.1
 اﾟبحث مشﾞؿ  2.1

 اﾟبحث صيركرة مراحؿ  2.1

 اﾟبحث سؤاؿ أك ااカطاؽ سؤاؿ.   2

 ااカطاؽ ﾟسؤاؿ اﾟمرغكبة اﾟخصائص 1.2

 اﾟكضكح خاصية 1.1.2

 ﾟإカجاز اﾟقاب｀ية خاصية  2.1.2

 كاﾟكجاガة اﾟدقة خاصية  3.1.2

 اカطاؽ سؤاؿ صياغة : 1 رقـ تطبيقي عمؿ  4.1.2
 ااستﾞشاؼ.  3

 اﾟبيب｀يكغرافي اﾟبحث  1.3

 اﾟقراءات 2.3

 اﾟقراءات كتカظيـ اختيار 1.2.3

ى اﾟقراءة カصكص اختيار : 2 رقـ تطبيقي عمؿ   -   اأ゚ك

 اﾟقراءة ﾞيفية  - 

 قراءة شبﾞة بمساعدة カص قراءة : 3 رقـ تطبيقي عمؿ  - 

 اカﾟصكص ت｀خيص : 4 رقـ تطبيقي عمؿ  - 

عداد اカﾟصكص مقارカة : 5 رقـ تطبيقي عمؿ  -  يب تح｀يؿ كا  ( synthèse) ت゙ر
 ااستﾞشافية اﾟمقابات 3. 3

 مقاب｀ة؟ إجراء يجدر مف مع 1.3.3

يؼ اﾟمقابات تتمثؿ فيما 2.3.3  カجريギا؟ ゙ك
 ااستﾞشافية اﾟمقابات استغاؿ 3.3.3

 ااستﾞشافية اﾟمقابات كتح｀يؿ إカجاز : 6 رقـ تطبيقي عمؿ  -

 )اﾟكثائؽ كتح｀يؿ اﾟماحظة( :اﾟمﾞم｀ة اﾟمギカجية اإجراءات بعض  4.3.3
 ااカطاؽ سؤاؿ صياغة إعادة : 7 رقـ تطبيقي عمؿ   - 

 ااشﾞاﾟية بカاء 4 . 
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 ااشﾞاﾟية ﾟبカاء مثااف 1.4

 ااカتحار  1.1.4

 اﾟتع｀يـ  2.1.4

 ااشﾞاﾟية بカاء مراحؿ  2.4

 اﾟممカﾞة كااشﾞاﾟيات اカﾟظرية اأطر كشرح حصر  1.2.4

 اﾟمختارة كاإشﾞاﾟية اカﾟظرم اإطار تعييف  2.2.4

 ااشﾞاﾟية بギا ستأتي اﾟتي اإضافات عرض   3.2.4
 إشﾞاﾟية كشرح اختيار : 8 رقـ تطبيقي عمؿ  - 

 تح｀يؿ カمكذج بカاء . 4

 تح｀يؿ カمكذج ﾟبカاء مثااف 1.4

 ااカتحار 1.1.4

 كااカحراؼ اﾟتギميش 2.1.4

 اﾟفرضيات؟ ﾟماذا  2.4

 إجرائيا بذﾟؾ カقكـ ﾞيؼ 3.4

 اﾟفرضيات بカاء 1.3.4

 اﾟمفاガيـ بカاء 2.3.4

 اأساسية ﾟ｀بحث اﾟفرضيات كصياغة اﾟقاعدية اﾟمفاガيـ تحديد :9 رقـ تطبيقي عمؿ - 

 اﾟتح｀يؿ カﾟمكذج تفصي｀ي عرض : 10 رقـ تطبيقي عمؿ - 

 اﾟماحظة .5

 اﾟكجيギة اﾟبياカات تحديد ماذا؟ ماحظة 1.5

 اﾟماحظة كحدات كاカتقاء اﾟتح｀يؿ مجاؿ مف؟ ع｀ى اﾟماحظة 2.5

 اﾟتح｀يؿ مجاؿ .1.2.5

 اﾟعيカة2.2.5

 اﾟمعطيات كجمع اﾟماحظة أدكات カاحظ؟ ﾞيؼ 3.5
 اﾟماحظة أدكات إعداد 1.3.5

 ﾟ｀ماحظة اﾟثاث اﾟمراحؿ 2.3.5
 اﾟمعطيات ﾟجمع اأساسية اﾟمギカجيات باカكراما  4.5 

 باستمارة اﾟمسح1.4.5

 اﾟمقابات 2.4.5

 اﾟمباشرة اﾟماحظة 3.4.5

 اﾟكثائقية كاﾟبياカات اﾟثاカكية اﾟمعطيات :اﾟمتكفرة اﾟبياカات جمع 4.4.5
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عداد بカاء : 11 رقـ تطبيقي عمؿ  -   اﾟماحظة كا 

 اﾟبياカات تح｀يؿ .6

 اﾟديカية اﾟظاガرة :مثاؿ 1.6

 اﾟبياカات ﾟتح｀يؿ اﾟثاث اﾟمراحؿ 2.6

 ااختزاؿ أك كااختصار اﾟكصؼ :اﾟبياカات تحضير 1.2.6

 اﾟمتغيرات بيف اارتباطات تح｀يؿ 2.2.6

 اﾟفكارؽ كتفسير اﾟمتكقعة اカﾟتائج مع اﾟماحظة اカﾟتائج مقارカة 3.2.6

 اﾟبياカات ﾟتح｀يؿ اأساسية اﾟمカاガج باカكراما 3.6

 ﾟ｀بياカات اإحصائي اﾟتح｀يؿ 1.3.6

 اﾟمحتكل تح｀يؿ 2.3.6

 اﾟبياカات تح｀يؿ : 12 رقـ تطبيقي عمؿ  - 

 اカﾟتائج. 7

 اﾟبحث مراحؿ بﾞبرل تذﾞير 1.7

 اﾟجديدة اﾟمعرفية اإضافات 2.7

 اﾟتح｀يؿ بمكضكع مرتبطة جديدة معارؼ 1.2.7

 جيدة カظرية معارؼ 2.2.7

عم｀ية  آفاؽ 3.7
 

 )اﾟتﾞكيف ﾟفريؽ اﾟتقديرية ﾟ｀س｀طة اﾟترجيح يترؾ ( إﾟخ ... امتحاف مستمرة، مراقبة :التقييم طريقة

 اﾟتطبيقية؛ اأعماؿ حصص خاؿ تصحح اﾟمحاكر، ﾞؿ تغطي تماريف -

 .اギカﾟائي اامتحاف عامة -
 

 )إﾟخ اカترカت، مكاقع كمطبكعات، ﾞتب) :المراجع
 

1. Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, PSYCHO SUP, Dunod, 
2ème Ed, Paris, 1995. 
2. Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, PSYCHO SUP, Dunod, 
4ème Ed (entièrement revue et augmentée), Paris, 2011. 
3. Nicole Berthier, Les techniques d’enquête, Méthode et exercices corrigés, Sociologie Cursus, Armand Colin, 
Paris, 1998. 

 
4  .ヶヘΑن، كヱمΑن رゅد فヱヰكبمن ،ポヱل لΑحث دلゅالب ヶف ュヱヤالع ،るΑعゅااجتم るسف :ترجمヱΑ ،ヶعゅدا الجبΑص- 

،れヱرΑب るالمكتب ،るΑ1997 العصر . 
5.  ゅڤゅش れرヱヘز، فرنكゅΑشمゅد نΑز، داڤゅΑنشم ベالبحث طرائ ヶف ュヱヤالع ،るΑعゅااجتم るالطبع ،るمسゅالخ るترجم: 

ヶヤΑل، لΑヱع بترا الطΑزヱتヤالنشر، لヱ ،ゅΑرヱص 560 ، 2004 س 
 :ترجمる الثゅنるΑ، الطبعる عヤمるΑ، تدرΑبれゅ ااجتمゅعるΑ، العュヱヤ فヶ العヤمヶ البحث منヰجるΑ أنجرس، مヱرΑس. 6

ヵدΑزヱب ヵヱن، صحراヱآخرヱ دار るصبボنشر، الヤ2006 الجزائر، ل 
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 1ヱ 2 اإحصゅء الحヱ ヵヱΑ تطبベΑ ااختبゅراれ اإحصゅئるΑ :اسュ المゅدة

 3:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
 

 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

مギカج  يستعمؿ اﾟتح｀يؿ اﾟرياضي ك カظرية ااحتماات اﾟتي  تساعد اﾟطاﾟب ع｀ى كضع اﾟممارسة اإحصائية ع｀ى 
أساس カظرم متيف إﾟى جاカب استعماؿ مؤشرات تقيس اﾟصحة  اﾟتي تعتمد ع｀ى تح｀يؿ اﾟمعطيات كتفسيرガا كدراسة 

أسبابギا كمカاقشتギا كتأثيراتギا كاﾟعكامؿ اﾟمؤثرة فيギا س｀با أك إيجابا 
 

( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ ):المطلوبة المسبقة المعارف
اﾟتحﾞـ في اﾟمفاガيـ اأساسية ﾟإحصاءات اﾟكصفية كاﾟرياضية ك متابعة مادة ع｀ـ اأكبئة أرتباط بعض اﾟمفاガيـ 

ة بيف اﾟمادتيف   . مع ضركرة اإカتباケ في استخدامギااﾟمشت゙ر

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

   اﾟمجمكعات.1  

  أカكاع اﾟمجمكعات 1.1        

  اﾟعم｀يات ع｀ى اﾟمجمكعات 2.1        
 اﾟتح｀يؿ اﾟتكافقي  . 2 

 طريقة اﾟسحب  1.2        
 カكع اﾟسحب  2.2         
 اﾟتراتيب، اﾟتكفيقات ،اﾟتباديؿ 3.2         

اإحتماؿ  .3    
 تعريؼ اإحتماؿ ك اﾟحدث 1.3         
 اﾟتجربة اﾟعشكائية 2.3         
 カظرية بايز 3.3          

 اﾟمتغيرات اﾟعشكائية . 4
 اﾟمتغير اﾟعشكائي اﾟمتقطع 1.4      
 تكقع اﾟمتغير اﾟعشكائي اﾟمتقطع 2.4      
 تبايف اﾟمتغير اﾟعشكائي اﾟمتقطع 3.4      
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اﾟتكزيعات ااحتماﾟية  اﾟمتغيرات اﾟعشكائية ك.5
 داﾟة قاカكف اﾟتكزيع ااحتماﾟي 1.5      
 اﾟتمثيؿ اﾟبياカي ﾟداﾟة قاカكف اﾟتكزيع ااحتماﾟي 2.5      
 اﾟتكقع اﾟرياضي ك اﾟتبايف 3.5      

 اﾟتكزيعات ااحتماﾟية اﾟمتقطعة    .6
 اﾟتكزيعات ااحتماﾟية اﾟمستمرة 1.6

  مؤشرات اﾟصحة ك اﾟمرض. 7
 RRاカﾟسبي اﾟخطر 1.7
 ﾟ NPVبةااﾟقيمة اﾟتカبكئية اﾟس 2.7
 PPVاﾟقيمة اﾟتカبكئية اﾟمكجبة  3.7
 Sensitivity اختبار اﾟحساسية  4.7
  Specificityاختبار اカﾟكعية  6.7
 カ ORسبة اأرجحية 6.7
  False Negative predictive value اﾟزائفة ة اﾟس｀بىاتااختبار 7.7

a. زائفةية اايجاباتااختبارﾟا  False Positive predictive value 
 معدؿ ااカتشار 9.7

      معدؿ اإصابة 10.7
اجراء امتحاف ،مستمرة  مراقبة :طريقة التقييم  

 كتﾞ｀يؼ اﾟط｀بة بس｀س｀ة اﾟتماريف اﾟتطبيقية 
( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   

 
1-ヴヘطダョ ظΒヘエャや ギらハ : れاゅヨわェاや るΑゲヌル ゲئやゴイャや るΒバョゅイャや れゅハヲらطヨャや ラやヲΑキ، 2005. 

2- Biostatistique pour les sciences de la vie et de la santé ; Gillet hunault ;edition revue et corrige 2003 3-
Biostatistiques Rappels de Cours & QCM UE4 Broché – 18 décembre 2012  
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس : メأوやنيゅثャや و 

ヱحداれ التعュΑヤ اإستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 1ヱ 2الخدمる اإجتمゅعるΑ الطبるΑ  :اسュ المゅدة

 1:الرصΑد
 1:المعゅمل

  
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 
اギﾟدؼ مف تدريس ガذケ اﾟمادة اﾟتع｀يمية ، اﾟتعريؼ بدكر اﾟخدمة ااجتماعية ك تدخ｀ギا اﾟمカギي في قطاع اﾟصحة اﾟذم 
يشﾞؿ دكرا مﾞما ﾞ｀ﾟادر اﾟطبي مع اﾞﾟادر اإدارم في ガذا اﾟقطاع كカمط  اﾟتعامؿ مع اﾟمرضى اﾟذم يمتد إﾟى اﾟبعد 
 ااجتماعي ك تحقيؽ اﾟضماف اﾟصحي في اﾟبعديف اﾟفردم ك اﾟجماعي مع مراعاة اﾟخ｀فية اﾟثقافية ﾟ｀مجتمع اﾟمح｀ي 

 
( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف

 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

ػ اﾟبعد ااجتماعي ﾟ｀حاﾟة اﾟمرضية1  

  اﾟرعاية ااجتماعية في اﾟمجاؿ اﾟطبي1.1      

  اﾟطابع اإجتماعي ﾟ｀خدمات اﾟطبية2.1      

  اﾟمشاﾞؿ اﾟمصاحبة ﾟإصابة باﾟمرض3.1

  اﾟتدخؿ ااجتماعي اﾟمカギي اتجاケ اﾟمرض.2

  اﾟحاجة إﾟى اﾟتدخؿ ااجتماعي اﾟمカギي1.2      

  ف｀سفة اﾟخدمة ااجتماعية 2.2    

  اإعداد اﾟمカギي ﾟأخصائي ااجتماعي اﾟطبي 3.2    

  دكر اأخصائي ااجتماعي في اﾟمؤسسة اﾟطبية ك اﾟصحية4.2    

  اカﾟشاطات اﾟمصاحبة ﾟدكر اأخصائي ااجتماعي اﾟطبي 5.2    

  عاقة اأخصائي ااجتماعي باﾟفريؽ اﾟمعاﾟج6.2    

  اﾟتدخؿ اﾟمカギي مف أجؿ اﾟصحة اカﾟفسية . 3

  مفギـك اﾟصحة اカﾟفسية1.3    

  اﾟخدمة ااجتماعية ك اﾟصحة اカﾟفسية2.3    

  اﾟتعامؿ اﾟطبي ااجتماعي في اﾟحاات اﾟمستعصية. 4

  اﾟبعد اﾟذカガي ﾟ｀حاﾟة اﾟمرضية . 5

  اﾟبعد اﾟكقائي ﾟ｀صحة اﾟشخصية ك اﾟعامة.6
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  اﾟصحة اﾟعامة 1.6    

ة 2.6       رعاية اامكمة ك اﾟطف゚ك

  اﾟجギكد اﾟكقائية3.6    
 

امتحاف : طريقة التقييم  

 

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   
 

ى. فيصؿ محمكد غرابية 1  اأردف ،اﾟخدمة ااجتماعية اﾟطبية اﾟعمؿ ااجتماعي مف أجؿ صحة اإカساف، دار كائؿ カ｀ﾟش، اﾟطبعة اأ゚ك
2008   

ز カشر ك تكزيع اﾞﾟتاب اﾟجامعي،  . ع｀ي ماガر أبك اﾟمعاطي  2 2000اﾟممارسة اﾟعامة ﾟ｀خدمة ااجتماعية في اﾟمجاؿ اﾟطبي، م゙ر  

1999تطبيقات في مجاات اﾟخدمة ااجتماعية، اﾟمﾞتب اﾟجامعي اﾟحديث،ااسカﾞدرية : محمد مصطفى محمد 3  

ى ااسカﾞدرية . يكسؼ أمير مカصكر   4  1992اﾟمدخؿ ااجتماعي ﾟ｀مجاات اﾟطبية ك اカﾟفسية اﾟتأガي｀ية، اﾟطبعة اأ゚ك

 
 

ゲستゅヨャや ラやعنو : るصحャや و ラゅムسャや
やأوャや :  メسدやسي

りوحدャや ユسや :るفيゅشムإستや ユيヤتعャや れやوحد 
りدゅヨャや ユسや : るصحャや ゅوجيャوبوゲنثや

 ゲャや :1صيد
モョゅعヨャや:1 

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

كجيا اﾟصحة ガي أحد اﾟفركع اﾟتي تギتـ باﾟصحة كاﾟمرض كأカماط اﾟعاج ガك اﾟتعريؼ  باﾟتصكر اﾟشعبي  اأカثركب゚ك
ﾞيفية عاجヴ أك اﾟكقاية مヴカ مف خاؿ اﾟمفاガيـ اﾟمعتقدات كاﾟممارسات  كأسبابヴ، ك س｀كؾ اカﾟاس في اﾟمرض ﾟطبيعة

ة في حياة اﾟس اﾟيكمية ك ﾞذا اﾟتعرؼ ع｀ى ガذケ اﾟممارسات اﾟعاجية اﾟتق｀يدية ك مدل  ﾞافاﾟعاجية اﾟتق｀يدية متدا゚ك
   .صحتギا كカجاعتギا

( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا
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 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

كجيا اﾟصحة.1   اأカثركي゚ك

كجيا اﾟصحة1.1        تعريؼ اأカثركب゚ك

كجيا اﾟصحة2.1        カشأة اأカثركب゚ك

كجيا اﾟصحة3.1    ميداف اأカثركب゚ك

كجية اﾟمرض .2   مفاガيـ اカثركب゚ك

  اﾟمفギـك اﾟثقافي ﾟ｀مرض1.2     

كجي ﾟ｀مرض 2.2        اﾟمفギـك اﾟبي゚ك

  اﾟمفギكـ اإجتماعي ﾟ｀مرض3.2     

اﾟعكامؿ ااجتماعية ك اﾟثقافية اﾟمرتبطة باﾟصحة ك اﾟمرض.  3  

  اأسرة ك اﾟطبقة ااجتماعية ك دكرガما في اﾟخدمة اﾟصحية1.3     

  اﾟبيئة ااجتماعية ك تأثيرガا ع｀ى اﾟصحة 2.3     

  اﾟمカギة ك اﾟمرض3.3     

  اﾟثقافة ك اﾟس｀كؾ اﾟمرضي4.3    

  اﾟثقافة ك اﾟصحة ك اﾟمرض.4

  カمط اカتشار اﾟمرض بيف اカﾟاس 1.4     

     2.4ヴمرض ك عاجﾟاس في تفسير اカﾟطريقة ا  

  اﾟخ｀فية اﾟثقافية ك اﾟطب اﾟحديث3.4     

اﾟممارسات اﾟعاجية ك اﾟكقائية ﾟ｀مرض. 5  

  اﾟطب اﾟشعبي 1.5      

  اﾟطب اﾟطبيعي1.1.5           

  اﾟطب اﾟغيبي2.1.5           

  اﾟطب اﾟبديؿ 2.5      

  اﾟطب ك اﾟمعتقدات اﾟديカية3.5      

  إجراء امتحاف:طريقة التقييم 

 

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع    
 

1995    1 -ギヨェأ ゲΒワコ ヶハゅらジャや : ノヨわイヨャや ょヅ،  ゲشレヤャ るΒよゲバャや ケやギャや  ヱ ノΑコヲわャやヱ   
2 -  ンヱゅムヨャや ギヨエョ ヴヤハ:ヅ ، るΒルやギΒョ ゐヲエよヱ るΑゲヌル れゅシやケキ  るΒらطャや ゅΒィヲャヲよヱゲんルأや1るΑケギレムシإや ،るΒバョゅイャや るفゲバヨャや ケやキ ،  1994   

1999، ヶらطャや ネゅヨわィاや ユヤハゲダョ ،،るΑケギレムシإや  ،るΒバョゅイャや るفゲバヨャや ケやキ ، .ヵヱゅムヨャや  3 -ヶヤハ  
4 -ユΒレغ ギヨェأ ギヨエョ:ヶらバشャや ょطャや ، ،りゲワゅボャや るΒハゅヨわィاやヱ るΒルゅジルإや ゐヲエらャやヱ れゅシやケギヤャ リΒハ 2007  
      1992صردار المعرفる الجゅمعるΑ اإسكندرュ ،るΑاأنثرヱبヱلヱجゅΑ الطبるΑ الثゅボفヱ れゅالمعتボداれ الشعبるΑ إبراهュΑ عبゅس  محمد-  5

- 6   Philippe Descola:  Les Idées de l'anthropologie, Colin, Paris, 1988 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メやنيゅث 

ヱحداれ التعュΑヤ اأستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
  مدخل إلヴ تكنヱلヱجゅΑ اإعاヱ ュ اإتصゅل: اسュ المゅدة

 1 :الرصΑد
 1:المعゅمل
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶني: السداسゅثャや و メأوや 

  اأفヱるΑボحداれ التعュΑヤ : اسュ الヱحدة
 1ヱ2لغる اأجنبるΑ ال :اسュ المゅدة

 1 :الرصΑد
 1:المعゅمل

 
 

 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 

اギﾟدؼ مف ガذケ اﾟمادة اﾟتع｀يمية تحسيف مستكل اﾟطاﾟب في اﾟ｀غات اأجカبية اﾟتي يختارガا بカفسヴ اﾟ｀غة اﾟفرカسية ﾞاカت أك 
 ケؾ مف أجؿ إثراء رصيدﾟب ك ذﾟطاﾟا اギيﾟإ ヴمّكجﾟتخصص اﾟخاصة باﾟصكص اカﾟج｀يزية اعتمادا ع｀ى بعض اカغة اأ｀ﾟا

. اﾟثقافي في ガذا اﾟميداف   

 
( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف

 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

: محتوى المادة
 تح｀يؿ اカﾟصكص 

 
 مراقبة مستمرة :طريقة التقييم

 
( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   

 
-1 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé 

Revue mensuelle d’articles scientifiques, dotée d’un comité de lecture. S’intéresse principalement aux 
pays en développement. 
-2 Relevé épidémiologique hebdomadaire 

Présente des informations épidémiologiques sur des cas et des flambées de maladies transmissibles.  
-3 Eastern Mediterranean Health Journal 

Cette revue, publiée par le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, s’intéresse aux 
politiques et aux travaux de recherche menés dans cette région.  
-4 Western Pacific Surveillance and Response 

Publiée par le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Cette revue traite des questions de 
surveillance et de réponses apportées en matière de santé publique.  
-6 WHO Drug Information 

Revue trimestrielle portant sur des sujets concernant la mise au point de médicaments et la 
réglementation pharmaceutique.  
-7 Statistiques sanitaires mondiales 

Rapports annuels présentant les données sanitaires des 193 États Membres de l’OMS.  

http://www.who.int/entity/bulletin/fr/index.html
http://www.who.int/entity/bulletin/fr/index.html
http://www.who.int/entity/bulletin/fr/index.html
http://www.who.int/entity/wer/fr/index.html
http://www.who.int/entity/wer/fr/index.html
http://www.who.int/entity/wer/fr/index.html
http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html
http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html
http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html
http://www.wpro.who.int/wpsar
http://www.wpro.who.int/wpsar
http://www.wpro.who.int/wpsar
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/en/index.html
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/en/index.html
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/en/index.html
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/fr/index.html
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/fr/index.html
http://www.who.int/entity/whosis/whostat/fr/index.html
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 2ماستر 

 

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶث: السداسャやثャや 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
  فيزيوャوجيャや  ゅظوやهャや ゲديヨغやゲفيる:اسュ المゅدة

 5:الرصΑد
 3:المعゅمل
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 
كجية  اﾟتي تؤثر فياギﾟدؼ مف تدريس ガذケ اﾟمادة اﾟتع｀يمية اﾟتعريؼ با ك اﾟمرض ﾟدل اﾟسﾞاف  اﾟصحة ﾟعكامؿ اﾟبي゚ك

كجية ؼ اؿاﾟتعرؼ ع｀ى اﾟمظاガر مف خاؿ .  اﾟعكامؿ اﾟمؤثرة فيギاﾟ｀ظكاガر اﾟسﾞاカية كيزي゚ك
 

( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى
 

1. モخギョ  

كجي ﾟ｀خصكبة1.1   اﾟمظギر اﾟفيزي゚ك

   تعريؼ اﾟخ｀ية ااカساカية1.1.1       

   دراسة خ｀ية اﾟتカاسؿ عカد اﾟمرأة ك اﾟرجؿ   2.1.1       

   مراحؿ اﾟحمؿ ك اﾟكضع  3.1.1       

كجي ﾟ｀عقـ 1.2   اﾟمظギر اﾟفيزي゚ك

  أカكاع اﾟعقـ 1.1.2        

  اﾟعقـ اカﾟاتج عف  اﾟخ｀ؿ اギﾟرمكカي 2.1.2        

كجي  3.1.2    اﾟعقـ اカﾟاتج عف اﾟتشكケ اﾟبي゚ك

  اﾟجكاカب اカﾟفسية ﾟ｀عقـ 4.1.2         

كجي ﾟ｀شيخكخة1.3   اﾟمظギر اﾟفيزي゚ك

   تعريؼ اﾟشيخكخة1.1.3       

   اﾟتغيرات اギﾟرمكカية2.1.3       

  اﾟبركجستركف1.2.1.3           

  اﾟتستكستركف2.2.1.3           

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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   أمراض اﾟشيخكخة3.1.1       

كجي ﾟ｀كفاة .4 اﾟمظギر اﾟفيزي゚ك  

...(اﾟمكت اﾟسريرم ، اﾟمكت اﾟخ｀كم )أカكاع اﾟكفاة 1.4  

تعريؼ اأمراض 2.4  

(اأمراض اﾟسارية ، اأمراض غير اﾟسارية ) اأمراض تصカيؼ 3.4  

عكامؿ اﾟخطر ك أカكاعギا  4.4  

أカكاعギا ك فصائؿ اﾟدـ. 5  

كجي ﾟفصائؿ اﾟدـ1.1.5   اﾟمظギر اﾟبي゚ك

  فصائؿ اﾟدـ ك اﾟمカاعة2.1.5

   اختاؼ فصي｀ة دـ اأـ ك اﾟجカيف3.1.5

      ANTI D    حقカة  4.1.5

 
 ユتقييャや るيقゲط:るΒヰΒィヲゎ メゅヨハأ コゅイルみよ るらヤطャや فΒヤムゎ  ،ゅエわョや ءやゲィま ラ  

 
( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع    

     
-1 André Berkaloff: Biologie et physiologie cellulaires,  Hermann                 1997  

-2 Claude Rumeau-Rouquette: Épidémiologie méthodes et pratique,  Flammarion fms ,1995 
-3 Hervé Guénard :Physiologie Humaine - 3ème Édition Editions, Pradel, 2002 

-4  Jean-Jacques LEMAIRE :Anatomie physiologie , Editions vernazobres , 2008  

 
 

 
السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر

ヶالسداس :メや ثャゅث 
ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
  تقنيれゅ تقييや ユإحتيゅجや れゅإجتゅヨعيや るأسゅسيる:اسュ المゅدة

 5 :الرصΑد
 2:المعゅمل

 

 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف
 ヶف ゆلゅالط れقدرا るΑتنم ヴإل るΑمヤدة العゅدف هذه المヰت: 

 - るΑسゅاأس るΑعゅااجتم れゅجゅالح るمヤك ゆゅعΑاست
 -ヶف ュالتحك るΑسゅاأس るΑعゅااجتم れゅجゅΑااحت ュΑΑボلت  るΑرヱالضر れاヱأد 
 .قゅΑس أثر التغΑΑراれ الزمنるΑ لヤسكゅن عヴヤ ااحتゅΑجれゅ ااجتمゅعるΑ المرتبطる بゅلسكゅن- 

 
 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'herv',37,'e9+gu',37,'e9nard')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'herv',37,'e9+gu',37,'e9nard')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'herv',37,'e9+gu',37,'e9nard')
http://www.priceminister.com/offer/buy/895644/Guenard-Physiologie-Humaine-3eme-Edition-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/895644/Guenard-Physiologie-Humaine-3eme-Edition-Livre.html
http://www.priceminister.com/offer/buy/895644/Guenard-Physiologie-Humaine-3eme-Edition-Livre.html
http://www.unitheque.com/medecine/Resultat.php?&rubrique=&requete=LEMAIRE&reqcible=1&order=&artperpage=
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( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

るوبヤطヨャや るقらسヨャや فケゅعヨャや :
 れゅقعヱس التΑΑゅボى مヱمن محت るرف المكتسبゅف بعض المعΑظヱت ゆلゅالط ヴヤع ゆجΑ るΑمヤدة العゅهذه الم るلدراس         

 .الدΑمヱغرافヱ るΑ السكゅن ヱ ااقتصゅد 

ュΑΑボالت るボΑمستمرة : طر るمراقب(るΑボΑل تطبゅأعم)  نゅامتح ヱ
 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

 

1 .るΑعゅااجتم れゅجゅΑ؛ : ااحتれشراぼالمヱ ュΑهゅヘالم

تボنれゅΑ قゅΑس درجる اشبゅع السكゅن بゅلنسبる لاحتゅΑجれゅ ااجتمゅعるΑ؛ . 2

3 . るΑعゅااجتم れゅجゅΑااحت ヴヤع ゆヤالطヱ العرض れゅقعヱت(ヶヤى المحヱالمستヱ ヶطنヱى الヱالمست). 

 

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   
 

1. HAMZA CHERIF, A., 2006, « Population et besoins sociaux essentiels en Algérie à l’horizon 2038 » Thèse de 
doctorat, Univ. d’Oran, 367 p. 

2. WATELAR, C., et DUCHENE, J., 1995, « Le défi de l’incertitude », ed. l’Harmatan, Belgique, 322  
3. AGLIETTA, M., and all., 2002, « Démographie et économie, ed. La documentation française, France, 343 p. 
4. LORIAUX, M., and all., 1986, « Population âgée et révolution grise », ed. CIACO, Belgique, 1206  

 
 

السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メや ثャゅث 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 السゅΑسれゅ الصحるΑ :اسュ المゅدة

  5:الرصΑد
 2:المعゅمل

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

اギﾟدؼ مف تدريس ガذケ اﾟمادة اﾟتع｀يمية إطاع اﾟطاﾟب ع｀ى ماガية اﾟسياسات اﾟصحية كتطكرガا عبر اﾟزمف كعاقة 
كما اﾟدكر اﾟذم ﾟعبتヴ اﾟسياسات اﾟصحية في إحداث اﾟتحكات  اﾟصحة كتطكرガا كأثرガا ع｀ى اﾟكضع اﾟسﾞاカي،

 .  اﾟديمكغرافية في اﾟزماف كاﾟمﾞاف 

 
( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف

 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا
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 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى
  ػ مدخؿ عاـ  1

 (مفギكمギا، أبعادガا) اﾟسياسة اﾟصحية 1.1    
 カشأتギا كتطكرガا     اﾟسياسة اﾟصحية،2.1    

  مبادئ اﾟسياسة اﾟصحية    3.1    
  مﾞكカات اﾟسياسة اﾟصحية    4.1    

  ػ اﾟسياسة اﾟصحية كتطكر اأカماط اﾟكبائية كاأمراض    2
 .   ػ أカكاع اﾟسياسات اﾟصحية3
 . (اﾟخدمات اﾟصحية كاﾟكقاية مف اأمراض) ػ اﾟسياسة اﾟصحية كاﾟصحة ﾟ｀جميع 4
 .   ػ اﾟتカمية اﾟصحية كاستيفاء متط｀بات اﾟعداﾟة ااجتماعية5
 .     ػ اﾟسياسات اﾟصحية كاﾟظكاガر اﾟديمكغرافية6

 .     اﾟسياسة اﾟصحية كاﾟخصكبة1ػ6     
 .     اﾟسياسة اﾟصحية كصحة اأـ كاﾟطفؿ2ػ6     
 .  اﾟسياسة اﾟصحية كاﾟكفيات اﾟعامة3ػ6     
 .   اﾟسياسة اﾟصحية ك كفيات اأطفاؿ 4ػ6     
يب اﾟسﾞاカي5ػ6       .       اﾟسياسة اﾟصحية كاﾟت゙ر
 . اﾟسياسة اﾟصحية كتطكر اأمؿ في اﾟحياة6ػ6     
 . اﾟسياسة اﾟصحية كاカﾟمك اﾟسﾞاカي7ػ6     

 . ػ اﾟصحة كاﾟسﾞاف كاﾟتカمية اﾟبشرية كاإカساカية7
 .(カمكذج تطبيقي ). ػ اﾟسياسة اﾟصحية في اﾟجزائر 8
  

  إمتحاف،مراقبة مستمرة   :طريقة التقييم
( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   

 
 
1リΒんェゅよ るハヲヨイョ ف ، :  ـΒレィ ،るΒヨャゅバャや るエダャや るヨヌレョ ،ゅヰわエصヱ りゲシأや モムش ヅゅヨルأ メヲェ りギΑギィ れゅシやケキ1981 .  
 
 2 – United Nation, World Population Trends, Population and Development Interrelations and Population 

Policies, New York, 1985, (Volume 2)      
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メや ثャゅث 

ヱحداれ التعュΑヤ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
عュヤ اجتمゅع العゅئるヤ الجزائرるΑ  :اسュ المゅدة

 5 :الرصΑد
 2:المعゅمل

       
 

 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر):التعليم أهداف
 

 شギدتギا اﾟتي اﾟتغيرات أガـ ع｀ى ااطاع مف كيمヴカﾞ باﾟعائ｀ة، مرتبطة أساسية بمفاガيـ اﾟطاﾟب اﾟمقرر يزكد

 اﾟبカى كآفاؽ كاﾟمعاصرة اﾟقديمة كمشاギ｀ﾞا اﾟعائ｀ة كظائؼ أماـ اﾟطاﾟب كيكضع .تاريخيا اأسرية كاカﾟظـ اﾟعائ｀ة

 .اﾟمجتمع ثقافة إﾟى باカﾟظر اأسرية،
 

 (اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف

 اﾟمفاガيـ ببعض اﾟطاﾟب يمد سكؼ اﾟمقياس فギذا ﾟذا كاﾟديمكغرافيا ااجتماع ﾟع｀ـ كتقاطع اﾟتقاء مﾞاف اﾟعائ｀ة

ف اﾟديمكغرافي يحتاجギا اﾟتي باﾟعائ｀ة اﾟ｀صيقة  .مسبقة خاصة بمفاガيـ ااﾟماـ مヴカ يتط｀ب ゚ك
 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية( :المادة محتوى

 اﾟعائ｀ة حكؿ أساسية مفاガيـ ,1

 اﾟتاريخ مر ع｀ى اﾟعائ｀ة تغيرات .2

 اﾟزكاج カماذج   1.2

 اإقامة カماذج  2.2 

 اカﾟسب カماذج   3.2

 )اأدكار كتكزيع اﾟس｀طة( اﾟس｀طة カماذج  4.2

 اﾟعائ｀ة カظريات  .3

 - اﾟكظيفية اﾟبカيكية اカﾟظرية :اﾟعائ｀ة كظائؼ  1.3

 اカﾟسكية كاカﾟظريات ااجتماعي اﾟصراع カظريات :كاﾟعائ｀ة اﾟامساكاة  2.3

 اﾟصغرل اﾟكحدات مستكل カظريات :اﾟعائ｀ية اﾟحياة بカاء  3.3

 اﾟعائ｀ية اﾟحياة مراحؿ. 4

 كاﾟتأسيس اﾟتعارؼ   1.4

 كاﾟكاقعي اﾟمثاﾟي اﾟزكاج :اﾟعائ｀ة قياـ 2.4

 اأطفاؿ تربية   3.4 

 اأخيرة اﾟحياة مراحؿ في اﾟعائ｀ة   4.4
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 كاﾟجカدر اإثカية اﾟطبقة، :اﾟعائات .5

 ااجتماعية اﾟطبقة   1.5

 كاﾟعرؽ ااثカية   2.5

 اﾟجカدر   3.5

 اﾟعائ｀ية اﾟحياة كمشاﾞؿ اカتقاات .6

اﾟطاؽ    1.6
 تشﾞي｀ギا اﾟمعاد كاﾟعائات اﾟزكاج إعادة   2.6 

 اأسرم اﾟعカؼ  3.6

 ﾟ｀عائ｀ة اﾟبدي｀ة اأشﾞاؿ 7

 اﾟكاحد اأب ذات اﾟعائات 1.7

 اﾟعازبات اأمギات  2.7
كجيات .8  كاﾟعائات اﾟجديدة اﾟبشرم اﾟتﾞاثر تカﾞ゚ك

 مستقب｀ية カظرة :اﾟعائات.  9

 )اﾟتﾞكيف ﾟفريؽ اﾟتقديرية ﾟ｀س｀طة اﾟترجيح يترؾ ( إﾟخ ... امتحاف مستمرة، مراقبة :التقييم طريقة
 

 اﾟمكاضيع محاكر أガـ تسرد قراءة ببطاقات تترجـ اﾟمادة، أساتذة يحددガا ﾟمراجع قراءات ع｀ى اﾟمقياس يعتمد

ة مع اﾟمعاﾟجة  ذات أسئ｀ة مجمكعة باﾟتكافؽ اأساتذة يحضر ذﾟؾ جاカب إﾟى اأعماؿ، ガذカ ケتائج مカاقشة محا゚ك

 تقييـ يتـ .اﾟمقرر بمحتكيات اﾟجيد ااﾟماـ مヴカ تتط｀ب كاﾟتي اأدؽ اإجابة اﾟطاﾟب بيギカا مف يختار متقاربة أجكبة

 .اﾟمكجギة اأعماؿ عامات مجمكع كمتكسط اﾟمحاضرة عامة :عامتيف خاؿ مف اﾟطاﾟب

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   
 
 

1. Kouaouci A, Femmes, Familles et Contraception, FNUAP-CENEAP, Alger, 1992. 
2. Segalen Martin, Sociologie de la famille, Collection U, Paris, Armand Colin, 1981, 290 p. 
3. Mostefa Boutefnouchet, La famille Algérienne : Evolution et Caractéristiques Récentes, SNED, Alger, 
1980. 
4. Mostefa Boutefnouchet, Système social et changement social en Algérie, SNED, Alger, 1980. 
5. Lahouari Adi, Femmes, Familles et Lien Sociale en Algérie, In : Azadeh Kian-Thiébaut et Marie 
Ladier-Fouladi, Colloquium, Maison des sciences de l’homme, Paris, 2005, pp 71-88. 
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لسكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メやثャゅث  

ヱحداれ التعュΑヤ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
  طゲق و ョصゅدケ جヨع ヨャやعطيャや れゅديヨغやゲفيる :اسュ المゅدة

 4:الرصΑد
 2:المعゅمل

 

ユيヤتعャや فやأهد :  

ゅヰハやヲルأヱ るΒفやゲغヲヨΑギャや るヌェاヨャゅよ るطらゎゲョ るΒシゅシأ ユΒワゅヘヨよ اヱأ ょャゅطャや ケゲボヨャや キヱゴΑ .ヴヤハ ネاヅاや リョ ヮレムヨΑヱ  

モミ ロゲفヲΑ ゅョヱ ،ゅワゲΒغヱ ゥヲジヨャやヱ るΒルギヨャや るャゅエャや ،キやギバわャや るんΑギエャやヱ るヨΑギボャや るΒルゅムジャや れゅΒطバヨャや ケキゅダョ فヤわガョ 

ケギダョ モミ ئصゅボルヱ ゅΑやゴョ ヴャま るفゅッإゅよ ،れゅΒطバョ リョ ゅヰレョ ギェやヱ .るんΑギエャや れゅΒャゅムإشや ユワأ チゲハ マャク ノらわΑ ユを  

                                                                                             .るΒفやゲغヲヨΑギャや るヌェاヨャゅよ るボヤバわヨャや  

るوبヤطヨャや るقらسヨャや فケゅعヨャや:( ヴヤハ،ユΒヤバわャや やグワ るヤصやヲョ リョ ょャゅطャや リムヨゎ ヶわャやヱ るよヲヤطヨャや فゲバヨヤャ ヶヤΒダヘゎ صفヱや リΑゲطシゲんミأ   )   

モボわレΒャ るョゅバャや ユΒワゅヘヨャやヱ れゅΒシゅシأや リョ ペヤطレΑ خاギョ ヮレョ モバイΑ モムشよ サゅΒボヨャや やグワ アョゅルゲよ るغゅΒص ろヨゎ ギボャ 

ゅダダガゎヱ ゅボヨハ ゲんミأ ゅΑゅツホ ヴャま ゅΒイΑケギゎ .ュゅヨャاや ヴャヱأや るヤワヲヤャ ヮシケギΒシ ヵグャや ょャゅطャや ヴヤハ ょバダΑ リヤف やグャ  

                          . りキゅヨャや クゅわシأ ゅヰェゲわボΒシ ヶわャや れゅΒよキأや るバャゅطョ ヶف ギヰわイΑ ラأ るطΑゲش ،ヮゎゅΑヲわエヨよ       

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

モخギョ.1  

 .ゅΒفやゲغヲヨΑギャや ヶف るヌェاヨャや خΑケゅゎヱ るルゅムョ 2 

 3.ゅΒفやゲغヲヨΑギャや ヶف るヌェاヨャや ユヌル るΒィヲャヲらΒゎ  

.ゲヨわジヨャや モΒイジわャや ユヌル 4 

るΒルギヨャや るャゅエャや1.4 

ラゅムジャや れاイシ 2.4  

  るΒفやゲغヲヨΑギャや るらホやゲヨャや ユヌルヱ ラゅムジャや ゲよゅガョ 3.4 

.るΒルゅムジャや れやキやギバわャや 5 

れゅΒョヲヨバャや ヂバよヱ ンヲわエヨャや ،فΑケゅバゎ1.5 

るΑギΒヤボわャや れやキやギバわャや むヱゅジョヱ リシゅエョ 2.5 

るΒムΒシاムャや れやキやギバわャや モئやギよ 3.5 

りゲغダヨャや れやキやギバわャや1.3.5 

ペヨバョ ウジヨよ るよヲエダヨャや るヘヘガヨャや れやキやギバわャや2.3.5 

るΑケやキإや れاイジャゅよ るطらゎゲヨャや るヘヘガヨャや れやキやギバわャや3.3.5 

ゥヲジヨャやヱ れاイジャや ヴヤハ テボف るΒレらヨャや ギバャや れゅΒヤヨハ 4.3.5  
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るルケゅボヨヤャ るΒヤよゅボャやヱ れゅルゅΒらャや るΒハヲル るΒャゅムشま4.5 

るヌェاヨャや ءゅ1.4.5أخط 

ギバャや ءゅ2.4.5أخط 

るルケゅボヨヤャ るΒヤよゅボャや モムشョ 3.4.5  

キやギバわャや モらボわジョ4.4.5 

るレΒバよ ゥヲジヨャや. 6 

るΑキヱギエヨャやヱ ゅΑやゴヨャや ،فΑケゅバゎ1.6 

るΒィヲャヲらΒわャやヱ فやギワأや 2.6  

ゥヲジヨャや ネやヲルأヱ るヌェاヨャや ヅゅヨル3.6أ 

りギェやヲャや るヤェゲヨャや れやク るΒバィゲャや ゥヲジヨャや4.6  

モェやゲヨャや りキギバわョ るΒバィゲャや ゥヲジヨャや5.6 

)la télédétection)  .るΒハゅレダャや ケゅヨホأや ゲらハ ヅゅボわャاやヱ るΑヲイャや るΒفやゲغヲゎヲヘャや ケヲダャや 7 

.るヤワゅイわヨャや ケキゅダヨャや :るΑケやキإや れゅルゅΒらャや. 8 

るΒヘΒムャや れゅよケゅボヨャや. 9 

ヶفやゲغヲヨΑギャや れゅルゅΒらャや ノヨィヱ ヶレボわャや ケヲطわャやり  .10 

ユتقييャや るيقゲط :ラゅエわョや ،りゲヨわジョ るらホやゲョ  

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   
 

1. Tabutin Dominique, La collecte des données en démographie. Méthodes, organisation et exploitation, 
Liège, Ordina Editions, 1984. 
2. VALLIN Jacques, L’enquête à passages répétés, un outil efficace : l’exemple algérien, in : Actes du 
IIe, colloque de démographie maghrébine, Oran, Les Andalouses, 21-25 avril 1975, p. 79-96. – Oran, 
Secrétariat d’État au plan, 639 p. 1975. 
3. CLAIRIN Rémy et BRION Philippe, Manuel de sondages, application aux pays en développement. – 
Paris, CEPED, 103 p. (Documents et manuels du CEPED, n˚ 3), 1996. 
4. DUCHÊNE Josianne et WUNSCH Guillaume (éd.), Collecte et comparabilité des données 
démographiques et sociales en Europe. – Louvain-la-Neuve, Academia et L’Harmattan, 671 p. (Chaire 
Quetelet 1991), 1995. 
5. Tabutin Dominique, Systems of Information in Demography, Population and Development : 
Challenges and Opportunities, ND. 
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لسكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メやثャゅث  

ヱحداれ التعュΑヤ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
  ャやنグヨجや るاحصゅئيヨャや るطらقる في ャやعヤوや ュإجتゅヨعيる:اسュ المゅدة

 3:الرصΑد
 2:المعゅمل

 

ユيヤتعャや فやأهد:  

 モΒヤエわャや リョ ょャゅطャや リΒムヨゎ ヴャま るΒヨヤバャや りキゅヨャや ログワ فギヰゎ れやゲΒغわョ るをاを ンギバわゎ ヱأ ヵヱゅジゎ るェゅジョ ヶف るΒئゅダェإや れゅルゅΒらャや

N ≥ 3 

るوبヤطヨャや るقらسヨャや فケゅعヨャや:( ヴヤハ،ユΒヤバわャや やグワ るヤصやヲョ リョ ょャゅطャや リムヨゎ ヶわャやヱ るよヲヤطヨャや فゲバヨヤャ ヶヤΒダヘゎ صفヱや リΑゲطシゲんミأ  )  

 ょャゅطャや ヴヤハ リΒバわΑ るΒヨヤバャや りキゅヨャや ログワ るシやケギャ:  

1 .るΒッゅΑゲャやヱ るΒヘصヲャや れやءゅダェإャ るΒシゅシأや ユΒワゅヘヨャや ヶف ユムエわャや.  

2 .ヶئゅダェإや モΒヤエわヤャ アョやゲよ リョ モホأや ヴヤハ ユムエわャや.  

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى

 

1 .リΑゲΒغわヨャ ヶئゅダェاや モΒヤエわャや.  

2 .れやゲΒغわョ りギバャ ヶئゅダェاや モΒヤエわャや.  

3 .キギバわヨャや ヱ テΒジらャや ヶطガャや ケやギエルاや.  

4 .   ヶわジィヲヤャや ケやギエルاや  

5 .ヶطガャや ヶヨゎケゅغヲヤャや モΒヤエわャや  

6 . ヶئゅレんャや ヱ ヵキゅェاや リΑゅらわャや モΒヤエゎ ANOVA et MANOVA  

7 . れゅΒطバヨャや モΒヤエゎ ACP et AFC  

 

ユتقييャや るيقゲط : りゲヨわジョ るらホやゲョ( るΒボΒらطゎ メゅヨハأ)  ヱラゅエわョや)  

( ヨャやヱ ょわムャやطや ノホやヲヨャやヱ れゅハヲらإャや ،るΒルヱゲわムャخ: )やゲヨャやجع   

 
 

1. BRESSOUX, P., 2010, « Modélisation statistique appliquée aux sciences sociales », ed. Deboek, Belgique, 360 p. 
2. HOWEL, G., 2002, « Statistique en sciences humaines » ed. Deboek ; Belgique, 821 p. 
3. BROSSIER, G., et DUSSAIX, A.,2000,  « Enquêtes et sondages » ed. DUNOD, France, 364 p. 
4. RATEAU, P., 2001, « Méthodes st statistiques expérimentales en sciences sociales » ed. ellipses, France, 229 p. 
5. HAMZA CHERIF, A., 2011, « Corrélation et régression simple et multiple : Notes de cours » Univ. de Tlemcen, 54  
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メや ثャゅث 

ヱحداれ التعュΑヤ اأستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
اقتصゅدれゅΑ الصحる  :اسュ المゅدة

  1:الرصΑد
 1:المعゅمل

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 

اギﾟدؼ مف ガذケ اﾟمادة اﾟتع｀يمية ، تعريؼ اﾟطاﾟب بع｀ـ اقتصاد اﾟصحة ، ك ガك ع｀ـ حديث كأصبح مط｀با يفرضヴ اﾟتقدـ 
كجي مف أجؿ خدمة اﾟرعاية اﾟصحية بحيث أصبح ヴﾟ أガمية باﾟغة في ガذا اﾟمجاؿ ، ﾞما يギدؼ إﾟى  اﾟع｀مي ك اﾟتカﾞ゚ك

. دراسة اﾟقضايا اギﾟامة في تカمية اﾟصحة ك تعزيز إصاح قطاع اﾟصحة
 

( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف
 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية) :المادة محتوى
  

تعريؼ ع｀ـ إقتصاد اﾟصحة  . 1
اإقتصاد اﾟصحي مط｀ب عصرم . 2
جكدة اﾟخدمات اﾟصحية . 3

 اﾟتطكر اﾟتاريخي ﾟفﾞر جكدة اﾟخدمات اﾟصحية 1.3       
 قياس جكدة اﾟخدمات اﾟصحية 2.3       
 فكائد تطبيؽ اﾟجكدة في اﾟخدمات اﾟصحية 3.3       

سكؽ خدمات اﾟرعاية اﾟصحية . 4
 اﾟط｀ب ع｀ى اﾟخدمات اﾟصحية  1.4        
 اﾟعرض ﾟ｀خدمات اﾟصحية 2.4        

قطاع اﾟتأميف اﾟصحي . 5
 تعريؼ اﾟتأميف اﾟصحي 1.5        
 カشأة اﾟتأميف اﾟصحي 2.5        
 فكائد اﾟتاميف اﾟصحي ﾟأطراؼ ذات اﾟص｀ة 3.5        

 فكائد اﾟتاميف اﾟصحي ﾟ｀فرد  1.3.5           
 فكايد اﾟتأميف اﾟصحي ﾟجギات اﾟعمؿ 2.3.5           

سياسات اقتصاد اﾟصحة في دكؿ اﾟعاﾟـ . 6
 اﾟياياف  1.6        
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 カﾞدا  2.6        
 فرカسا  3.6        
 اﾞﾟكيت  4.6        
 قطر 5.6        

 امتحاف  :طريقة التقييم 
 

( الكتヱ ゆالمطبヱعヱ れゅالمヱاقع اإلكترヱنるΑ، الخ):المراجع   

 
1.  りギよやヱゲャや  فヱءゲャや ギらハ : ،ノΑコヲわャや ヱ ゲشレヤャ ンぼゲャや ケやキ ، るエダャや れゅΑキゅダわホや2004  
2. ヶヤハ ケキゅボャや ギらハ ヶヤハ : るエダャや れゅΑキゅダわホや / ،ヶわΑヲムャや テΒطガわヤャ ヶよゲバャや ギヰバヨャや2003  

3. Hirtzlin : economie de la santé ;paris editions archetype ;2007 
4 . V. fargeon : introduction a l’économie de la santé ; presses universitaires de grenoble ; 2009   

 

 

لسكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶالسداس :メやثャゅث 

ヱحداれ التعュΑヤ اأستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 المヱゅボاれ :اسュ المゅدة

  1:الرصΑد
 1:المعゅمل
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السكゅن ヱ الصحる : عنヱان المゅستر
ヶث: السداسャゅثャや 

  اأفヱるΑボحداれ التعュΑヤ : اسュ الヱحدة
لغる اأجنبるΑ ال :اسュ المゅدة

  1:الرصΑد
 1:المعゅمل

 
 )اأﾞثر أسطرع｀ى ثاثة في اﾟمادة، ガذケ في カجاحヴ بعد مؤガات مف اﾞتسابヴ اﾟطاﾟب ع｀ى يفترض ما ذﾞر ):التعليم أهداف

 

اギﾟدؼ مف ガذケ اﾟمادة اﾟتع｀يمية تحسيف مستكل اﾟطاﾟب في اﾟ｀غات اأجカبية اﾟتي يختارガا بカفسヴ اﾟ｀غة اﾟفرカسية ﾞاカت أك 
 ケؾ مف أجؿ إثراء رصيدﾟب ك ذﾟطاﾟا اギيﾟإ ヴمّكجﾟتخصص اﾟخاصة باﾟصكص اカﾟج｀يزية اعتمادا ع｀ى بعض اカغة اأ｀ﾟا

. اﾟثقافي في ガذا اﾟميداف   

 
( اأﾞثر ع｀ى اﾟتع｀يـ،سطريف ガذا مكاص｀ة مف اﾟطاﾟب تمﾞف كاﾟتي اﾟمط｀كبة ﾟ｀معرؼ تفصي｀ي كصؼ) :المطلوبة المسبقة المعارف

 )اﾟمقترحة اﾟمراجع قائمة أカظر( اﾟتﾞكيف متابعة أثカاء كاسع إطاع تط｀ب ﾞﾟف مسبقة، معارؼ إﾟى اﾟمادة تحتاج ا

 
 .اﾟعربية غير ﾟغة في اﾟقراءة ع｀ى اﾟط｀بة تدريب إﾟى اﾟمقياس يギدؼ .اأكؿ اﾟسداسي ﾟمقرر تﾞم｀ة اﾟمقرر ガذا

 اﾞﾟامية قدراتギـ كتحسيف اﾟط｀بة ﾟدل اﾟمعرفة زيادة غايتギا اﾟتخصص، مياديف في カصكص カكظؼ كﾞガذا

 .)كاﾟصياغة اﾟت｀خيص اカﾟقاش،( كاﾟتفاع｀ية اﾟسماعية

 .اﾟسابؽ اﾟسداسي خاؿ اﾟمسجؿ ﾟ｀تحصيؿ تﾞم｀ة اﾟمادة تعتبر

 )ﾟ｀طاﾟب اﾟشخصي اﾟعمؿ إﾟى اإشارة مع مادة ﾞﾟؿ اﾟمفصؿ اﾟمحتكل تحديد إجبارية(:المادة محتوى

 اﾞﾟتابي اﾟتعبير.  1

 :حكؿ كمギيﾞ｀ة كاضحة カصكص تحرير   1.1 

 ااجتماع؛ ع｀ـ    -

كجيا؛    -  اأカثركب゚ك

 ااقتصاد؛   - 

 .اﾟديمكغرافيا    -

 اﾟضركرية كاﾟمفردات اﾟ｀غة قكاعد أدكات استخداـ   2.1

 تطبيقية كتماريف اﾟ｀غة قكاعد  - 

 مختارة مكاضيع حكؿ カصكص تحرير تطبيقات   3.1

 اأﾞاديمية اﾞﾟفاءات.  2

 أقاـ رؤكس أخذ  1.2

 اﾟسريعة اﾟقراءة  2.2

 عم｀ية تطبيقات   3.2
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るボΑطر ュΑΑボمستمرة مراقبة :الت  

 كاإجابة قراءة بطاقات إعداد カصكص، كت｀خيص شرح قراءة، ع｀ى اﾟمستمر تمرギカـ خاؿ مف اﾟط｀بة تقييـ يتـ

 .اカﾟشاطات ガذケ مف カشاط ﾞﾟؿ عامة تمカح .عركض مقابات، كضعيات، محاﾞاة كتطبيقات أسئ｀ة/تماريف ع｀ى

 .اﾟمقياس عامة اﾟسداسي ギカاية امتحاف عامة إﾟى إضافة اﾟعامات ガذケ مجمكع متكسط يمثؿ

 اﾟحكار اﾟتحرير، في مギارات كاﾞتساب اﾟعربية غير ﾟغة في اﾟمطاﾟعة ع｀ى اﾟط｀بة تعكيد إﾟى دائما اﾟتقييـ يギدؼ

 .اﾟسﾞاف ع｀ـ مجاات في تكظؼ مصط｀حات كاﾞتساب كاﾟفギـ

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

1. Manuel de grammaire de Français et d’Anglais. 
2. Le dossier de textes remis par l’enseignant. 
3. Un dictionnaire bilingue de qualité est essentiel (anglais/français, français/anglais), 
4. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. 
5. Longman Dictionary of Contemporary English, 
6. Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners, 
7. Oxford Advanced Learner's Dictionary. 
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V  -دヱボالع/  れゅΑقゅヘاات
 

  ュنع 
 
 
ا 

 
 

  ( الورقي  للتكوين بالملف ااتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم،  ) 
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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 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 :

 
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 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تΑإن رس 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 ヴヤع 

 .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: 

 
 

 


