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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OFFRE DE FORMATION
L.M.D.
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Etablissement Faculté / Institut Département

Domaine Filière Spécialité

Sciences Humaines et
Sociales

Sciences Sociales Sciences de
l’Education
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I - اللیسانسبطاقة تعریف
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تحدید مكان التكوین:-1
 معھد :أوكلیة
: قسم
مجموعة

:المنسقون-2
)أستاذ التعلیم العالي أو أستاذ محاضر( ن التكوینفرقة میدامسؤول -

: االسم واللقب
الرتبة:
     :فاكس:                         البرید اإللكتروني                            :

صفحات)3ال تزید عن من ملحق عرض التكوینذاتیةالسیرة ال( المطلوب إدراج * 

)أستاذ محاضر قسم أ أو ب أو أستاذ مساعد قسم أ( ة التكوینشعبمنسق / مسؤول فرقة-
: االسم واللقب
الرتبة:
     :فاكس:                         البرید اإللكتروني                            :

)صفحات3ال تزید عن عرض التكوین من ملحقذاتیة السیرة ال( المطلوب إدراج * 

أستاذ مساعد قسم أ)على األقل تخصص(المنسق / مسؤول 
: االسم واللقب
: الدرجة العلمیة
     :فاكس:                         البرید اإللكتروني                            :

)صفحات3ال تزید عن عرض التكوین من ملحقذاتیة السیرة ال( المطلوب إدراج * 

المشاركون اآلخرون(*):-3
سسات الشریكة األخرىالمؤ-

:اآلخرونو الشركاء االجتماعیون االقتصادیونالمؤسسات -

األجانب :الدولیونالشركاء-
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إطار وأھداف التكوین:-4
: مكانة المشروعللتكوینالتنظیم العام –أ 

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

المشتركالجذع
المحتمل

-ب–المسار -أ–المسار  المسار المقترح

كفل بھاالمتالمسارات األخرى
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أھداف التكوین-ب
)على األكثرسطرا20(كوینعند نھایة التالمستھدفة، المعرفة المكتسبة الكفاءات *

)على األكثرسطرا20(ةالمستھدفالمؤھالت و الكفاءات-ج
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الوطنیة للقابلیة للتشغیلالقدرات الجھویة و-د

الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

متابعة المشروعمؤشرات - و
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انیات البشریة المتوفرةاإلمك-5
قدرات التأطیر-أ

)یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض( *

التكوینة تأطیرقفر-ب
لتأطیر الداخليا-1ب

التوقیع*طبیعة التدخلمخبر البحث التابعالرتبةالشھادةاالسم واللقب

.(توضح)محاضرة، تطبیق، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى*
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التأطیر الخارجي- 2ب

التوقیع*طبیعة التدخلاإلرتباطمؤسسة الشھادةاالسم واللقب

(توضح)أخرىأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات،، أعمال موجھة، تأعمال تطبیقیةمحاضرة،*
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البشریة مواردالحوصلة اإلجمالیة لل- 3ب

المجموع الخارجيالعدد الداخليلعددا الرتبة
أستاذ التعلیم العالي

أستاذ محاضر أ
ذ محاضر بأستا

أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب

أخرى
المجموع

)ذكر كل الفئات( مستخدموا الدعم الدائمین- 4ب

العدد الرتیة
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اإلمكانیات المادیة المتوفرة-6
المخابر البیداغوجیة والتجھیزات-أ

)بطاقة لكل مخبر(المقترح.نبالنسبة لألعمال التطبیقیة للتكویعن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرةتقدیم بطاقة

:عنوان المخبر 

(عدد الطلبة)قدرات االستیعاب 

المالحظات العدد التجھیزعنوان الرقم
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میادین التربص و التكوین في المؤسسات-ب

التربصمدة عدد الطلبةمكان التربص 

)عرض التكوین المقترحبعالقتھ(التوثیق المتوفر -ج
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األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصالاءات فض-د
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II -بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
سداسیات)) 6الست(بطاقاتتقدیم(الرجاء 
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السداسي األول:-1

نوع التقییماألرصدةالمعاملحجم الساعي األسبوعيالالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 14-16

وحدات التعلیم األساسیة
0820ساعات06ساعات06(إج/إخ)1و ت أ 

25XXد30- سا1د30- سا1مدخل إلى األنثروبولوجیا1المادة 
25XXد30- سا1د30- سا1مدخل إلى علم النفس2المادة 
25XXد30- سا1د30- سا1مدخل إلى علم االجتماع3المادة 
25XXد30- سا1د30- سا1مدخل إلى الفلسفة4المادة 

إلخ
وحدات التعلیم المنھجیة

0405د30- سا4د30- سا1(إج/إخ)1و ت م 
22XXد30- سا1د30- سا11مدارس ومناھج 1المادة 
12Xد30- سا1إحصاء وصفي2المادة 
11Xد30- سا11إعالم آلي 3المادة 

وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0304د30- سا1ساعات03(إج/إخ)1و ت إ  

12Xد30- سا1مدخل إلى االقتصاد1المادة 
22XXد30- سا1د30- سا1الفرد والثقافة2المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
0101د30- سا1(إج/إخ)1و ت أ ف 

11Xد0\3- سا11لغة أجنبیة 1المادة 
1630د30- سا3013- سا110اسي مجموع السد
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:السداسي الثاني-2
نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 14-16
وحدات التعلیم األساسیة

0820ساعات06ساعات18006(إج/إخ)1و ت أ 
25XXد30- سا1د30- سا451مدخل إلى علوم التربیة
25XXد30- سا1د30- سا451مدخل إلى الدیموغرافیا

25XXد30- سا1د30- سا451رطوفونیااألمدخل إلى 
25XXد30- سا1د30- سا451مجاالت العلوم اإلجتماعیة

إلخ
وحدات التعلیم المنھجیة

0405د30- سا4د30- سا901(إج/إخ)1و ت م 
22XXد30- سا1د30- سا2451مدارس ومناھج 

12Xد30- سا22.301إستدالليإحصاء 
11Xد30- سا222.301إعالم آلي 

وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
0304د30- سا1ساعات67.3003(إج/إخ)1و ت إ  

12Xد30- سا22.301تاریخ الجزائر الثقافي
22XXد30- سا1د30- سا451مدخل إلى مجتمع المعلومات

وحدة التعلیم األفقیة
0101د30- سا22.301(إج/إخ)1و ت أ ف 

11Xد30- سا122.301لغة أجنبیة 
1630د30- سا3013- سا2.0036010مجموع السداسي 
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السداسي الثالث: علوم التربیة

فقط من الوحدة االستكشافية.على كل طالب اختيار مادة واحدة-*

تعلیموحدة ال
الحجم الساعي 

السداسي 
الحجم الساعي األسبوعي

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

أعمال أعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
تطبیقیة

أعمال 
أخرى

امتحانمتواصل

1806.006.001020وحدات التعلیم األساسیة
35XX//451.301.30مذاھب ونظریات تربویة معاصرة

35XX//451.301.30)1علم النفس التربوي (
25XX//451.301.30طرق واستراتجیات التدریس الحدیثة

25XX//451.301.30إبستمولوجیا التربیة 
//46//9033وحدات التعلیم المنھجیة

451.301.3023XX)1(منھجیة البحث التربوي 
451.301.3023XX)1القیاس التربوي وبناء االختبارات المدرسیة (

//12//451,301.30وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
المادة االختیاریة:

المدرسيعلم النفس االجتماعي -1
علم نفس النمو-2
ئر المعاصرتاریخ الجزا-3

451.301.30//12XX

22.301.3012وحدات التعلیم األفقیة
12X//22.301.30لغة أجنبیة

3 //1630//337.3010.3012.00مجموع السداسي
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علوم التربیةالسداسي الرابع:

فقط من الوحدة االستكشافية.على كل طالب اختيار مادة واحدة-*

وحدة التعلیم
الحجم الساعي 

السداسي 
الحجم الساعي األسبوعي

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

عمال أأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
تطبیقیة

أعمال 
أخرى

امتحانمتواصل

1806.006.001020وحدات التعلیم األساسیة
35XX//451.301.30التربوي التوجیھ واإلرشاد 

35XX//451.301.30)2علم النفس التربوي ( 
25XX//451.301.30التربیة المقارنة

25XX//451.301.30ربیة العالجیة والتعلیم المكیفالت
//46//9033وحدات التعلیم المنھجیة

451.301.3023XX)2(منھجیة البحث التربوي 
451.301.3023XX)2القیاس التربوي وبناء االختبارات المدرسیة (

//12//451,301.30وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
المادة االختیاریة:

اإلدارة والتخطیط التربوي-1
تعلیمیة المواد -2
الفكر الخلدوني-3

451.301.30//12XX

22.301.3012وحدات التعلیم األفقیة
12X//22.301.30لغة أجنبیة

4 //1630//337.3010.3012.00مجموع السداسي
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:مسالسداسي الخا-5

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالسداسيالحجم الساعي وحدة التعلیم
إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

ساسیةاألتعلیم الوحدات 
(إج/إخ)1و ت أ 

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت أ 
1المادة 
2المادة 

إلخ
وحدات التعلیم المنھجیة

(إج/إخ)1و ت م 
1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت م 
1المادة 
2المادة 

تعلیم اإلسكتشافیةالوحدات 
(إج/إخ)1و ت إ  

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت إ  
إلخ

تعلیم األفقیةالوحدة 
(إج/إخ)1فو ت أ

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2فو ت أ
إلخ

530مجموع السداسي 



21 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

:السداسي السادس-6

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالسداسيالحجم الساعي وحدة التعلیم
إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

ساسیةاألتعلیم الوحدات 
(إج/إخ)1و ت أ 

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت أ 
1المادة 
2المادة 

إلخ
وحدات التعلیم المنھجیة

(إج/إخ)1و ت م 
1المادة 
2المادة 

إخ)(إج/2و ت م 
1المادة 
2المادة 

تعلیم اإلسكتشافیةالوحدات 
(إج/إخ)1و ت إ  

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت إ  
إلخ

تعلیم األفقیةالوحدة 
(إج/إخ)1فو ت أ

1المادة
2المادة 

(إج/إخ)2فو ت أ
إلخ

630مجموع السداسي
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للتكوینإجمالیة حوصلة-7
بالنسبة لكل ،  لكل السداسیات األعمال الموجھةیرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات و( 

التعلیمیة)تأنماط الوحدا

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة و تح س 
محاضرة

أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة
عمل شخصي

حدد)عمل آخر(
المجموع

180 األرصدة
% األرصدة لكل 

وحدة تعلیم
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III -بطاقات تنظیم وحدات التعلیم
)یةبطاقة لكل وحدة تعلیممتصمییرجى( 

للسداسي األول
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وحدات التعلیم األساسیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

التخصص :
األولالسداسي :

ساعات06محاضرة :
ساعات06:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األساسیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

20:األرصدةاألساسیةوحدة التعلیم :    

: 1المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:2المادة 
5:دةاألرص

2المعامل :

:3المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:4المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

األساسیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

متواصلیم تقیإمتحان + جمیع ھذه المواد :  (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
مدخل إلى األنثروبولوجیا-

مدخل إلى علم النفس
مدخل إلى علم االجتماع

مدخل إلى الفلسفة



25 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم المنھجیةعنوان الوحدة :
تماعیةعلوم إجالشعبة :

التخصص :
األولالسداسي :

د30ساعة  و 01محاضرة :
د30و ساعات04:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

المنھجیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

05:األرصدةیةالمنھجیم :وحدة التعل

: 1المادة 
2:األرصدة

2المعامل :

:2المادة 
2:األرصدة

1المعامل :

:3المادة 
1:األرصدة

1المعامل :

المنھجیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

مدارس ومناھج : إمتحان + متواصل-
إحصاء وصفي : متواصل-
إعالم آلي : متواصل-

(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
1مدارس ومناھج-
إحصاء وصفي-
1إعالم آلي -



26 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

یةوحدات التعلیم االستكشافعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

التخصص :
األولالسداسي :

ساعات03محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

االستكشافیةة التعلیمتوزیع الحجم الساعي لوحد
والمواد المكونة لھا

:األرصدةاالستكشافیةوحدة التعلیم :
04

: 1المادة 
2:األرصدة

1المعامل :

:2المادة 
2:األرصدة

2المعامل :

ستكشافیة االلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

مدخل إلى االقتصاد : إمتحان-
الفرد ةالمجتمع : إمتحان + متواصل-

(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
مدخل إلى االقتصاد-
الفرد ةالمجتمع-



27 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم األفقیةن الوحدة :عنوا
علوم إجتماعیةالشعبة :

التخصص :
األولالسداسي :

00محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األفقیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

01:األرصدةاألفقیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
1:األرصدة

1المعامل :

األفقیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

متواصل (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
لغة أجنبیة-



28 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

III -بطاقات تنظیم وحدات التعلیم
)یةبطاقة لكل وحدة تعلیممتصمییرجى( 

للسداسي الثــــانــــــــــي



29 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم األساسیةعنوان الوحدة :
ماعیةعلوم إجتالشعبة :

التخصص :
الثــانـــــيالسداسي :

ساعات06محاضرة :
ساعات06:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األساسیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

20:األرصدةاألساسیةوحدة التعلیم :   

: 1المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:2المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:3المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:4المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

األساسیةلوحدة التعلیمةالممنوحتامالو المعاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

إمتحان + متواصل (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
مدخل إلى علوم التربیة-
مدخل إلى الدیموغرافیا-
فونیامدخل إلى األرطو-
جتماعیةالعلوم االمجاالت -



30 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم المنھجیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الثــانــيالسداسي :

د30ساعة  و 01محاضرة :
د30ساعات و 04:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

المنھجیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

05:األرصدةالمنھجیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
2:األرصدة

2المعامل :

:2المادة 
2:األرصدة

1المعامل :

:3ة الماد
1:األرصدة

1المعامل :

المنھجیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

إمتحان + متواصل:2مدارس ومناھج-
متواصلإستداللي : إحصاء -
متواصل: 2إعالم آلي -

(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

ادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھدافلكل م
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
2مدارس ومناھج-
إستدالليإحصاء -
2إعالم آلي -



31 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم االستكشافیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الثــانــــيالسداسي :

د30و ساعات03محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

والمواد االستكشافیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
المكونة لھا

04:األرصدةاالستكشافیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
2:األرصدة

1المعامل :

:2المادة 
2:األرصدة

2المعامل :

االستكشافیة لوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

: إمتحان فقطتاریخ الجزائر الثقافي
متواصلإمتحان +مدخل إلى مجتمع المعلومات: 

(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
تاریخ الجزائر الثقافي-
مدخل إلى مجتمع المعلومات-



32 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم األفقیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الثــانــــيسي :السدا

00محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األفقیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

01:األرصدةاألفقیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
1:األرصدة

1المعامل :

األفقیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

فقطمتواصل (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
لغة أجنبیة-



33 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

III -بطاقات تنظیم وحدات التعلیم
)یةبطاقة لكل وحدة تعلیممتصمییرجى( 

للسداسي الثــــالــــث



34 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم األساسیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الثــالـــــثالسداسي :

ساعات06حاضرة :م
ساعات06:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األساسیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

20:األرصدةاألساسیةوحدة التعلیم :    

: 1المادة 
5:رصدةاأل

3المعامل :

:2المادة 
5:األرصدة

3المعامل :

:3المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:4المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

األساسیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھالكذاو

إمتحان + متواصل (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
مذاھب ونظریات تربویة معاصرة-
1علم النفس التربوي -
استراتیجیات التدریس الحدیثةطرق و-
إبستمولوجیة التربیة-



35 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم المنھجیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الــــثالثــالسداسي :

ات ساع03محاضرة :
ساعات03:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

المنھجیةالساعي لوحدة التعلیمتوزیع الحجم
والمواد المكونة لھا

06:األرصدةالمنھجیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
3:األرصدة

2المعامل :

:2المادة 
3:األرصدة

2المعامل :

المنھجیةملوحدة التعلیةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

إمتحان + متواصل
(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
1یة البحث التربويھجمن-
1القیاس التربوي وبناء االختبارات المدرسیة -



36 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم االستكشافیة:عنوان الوحدة
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
ثــالــــثالالسداسي :

د30و ةساع01محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

والمواد االستكشافیة ساعي لوحدة التعلیمتوزیع الحجم ال
المكونة لھا

02:األرصدةاالستكشافیةوحدة التعلیم :

: 3أو 2أو 1المادة 

2:األرصدة
1المعامل :

االستكشافیة لوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

لمادة واحدة اختیاریةمتواصلتقییم إمتحان + 
من بین ثالثة

(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

مادة إختیاریة: وصف المواد

علم النفس االجتماعي المدرسي-1
علم نفس النمو-2
تاریخ الجزائر المعاصر-3



37 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم األفقیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
ثــالـــــثالالسداسي :

00محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األفقیةالساعي لوحدة التعلیمتوزیع الحجم 
والمواد المكونة لھا

02:األرصدةاألفقیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
2:األرصدة

1المعامل :

األفقیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

متواصل فقط (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
لغة أجنبیة-



38 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

III -بطاقات تنظیم وحدات التعلیم
)یةبطاقة لكل وحدة تعلیممتصمییرجى( 

للسداسي الرابـــــــــــــع



39 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم األساسیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الـرابــــــــعالسداسي :

ساعات06محاضرة :
ساعات06:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األساسیةلیمتوزیع الحجم الساعي لوحدة التع
والمواد المكونة لھا

20:األرصدةاألساسیةوحدة التعلیم :    

: 1المادة 
5:األرصدة

3المعامل :

:2المادة 
5:األرصدة

3المعامل :

:3المادة 
5:األرصدة

2المعامل :

:4المادة 
5:رصدةاأل

2المعامل :

األساسیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

إمتحان + متواصل (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
اإلرشاد التربويالتوجیھ و-
2علم النفس التربوي -
التربیة المقارنة-
التربیة العالجیة والتعلیم المكیف-



40 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم المنھجیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
الـــرابــــــــعالسداسي :

ساعات 03محاضرة :
ساعات03:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

المنھجیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

06:األرصدةالمنھجیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
3:األرصدة

2المعامل :

:2المادة 
3:األرصدة

2المعامل :

المنھجیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

إمتحان + متواصل
(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وادوصف الم
2یة البحث التربوي ھجمن-
2القیاس التربوي وبناء االختبارات المدرسیة  -



41 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

وحدات التعلیم االستكشافیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
ــرابـــــــعالالسداسي :

د30ساعة و 01محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

والمواد االستكشافیة توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
المكونة لھا

02:األرصدةاالستكشافیةوحدة التعلیم :

: 3أو 2أو 1المادة 

2:األرصدة
1المعامل :

االستكشافیة لوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالاألرصدة
لمواد المكونة لھاكذا لو

إمتحان + تقییم متواصل لمادة واحدة اختیاریة
من بین ثالثة

(متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

مادة إختیاریة: ف الموادوص

اإلدارة والتخطیط التربوي-1
تعلیمیة المواد-2
الفكر الخلدوني-3
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وحدات التعلیم األفقیةعنوان الوحدة :
علوم إجتماعیةالشعبة :

علوم التربیةالتخصص :
بـــــعارالــالسداسي :

00محاضرة :
د30ساعة و 01:ھةل موجاعمأ
00:یةل تطبیقاعمأ

00عمل شخصي :

األفقیةتوزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لھا

02:األرصدةاألفقیةوحدة التعلیم :

: 1المادة 
2:األرصدة

1المعامل :

األفقیةلوحدة التعلیمةالممنوحتو المعامالصدةاألر
لمواد المكونة لھاكذا لو

متواصل فقط (متواصل أو امتحان) نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
(تدریسھا  في بضعة أسطر)

وصف المواد
لغة أجنبیة-
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IV-البرنامج المفصل لكل مادة
)لكل مادةةمفصلبطاقةتقدیم( 

السـداسي األول
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عنوان اللیسانس:

مدخل إلى األنثروبولوجیامقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

القتھا بالعلوم األخرىاألنتروبولوجیا وعأن یتعرف الطالب على 

الدراسات األنتروبولوجیةكما یتعرف على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب بعض المعلومات التاریخیة والفلسفیة التي درسھا خالل المرحلة الثانویةأن یكون -

المادة:محتوى

مفھوم علم األنثروبولوجیا.
 اآلركیولوجیا -ا االثنوغرافی–االثنولوجیا –األنثروبولوجیا
: عالقة علم األنثروبولوجیا بالعلوم االجتماعیة

من حیث المنھج) - من حیث الموضوع / -من حیث النشأة / -(
األنثروبولوجیا والفلسفة
األنثروبولوجیا وعلم النفس
األنثروبولوجیا والتاریخ
األنثروبولوجیا وعلم االجتماع
:تاریخ األنثروبولوجیا

النثروبولوجیة قبل نشأة األنثروبولوجیا:التطبیقات ا
oالحضارات المائیة
oالیونان والرومان
oالحضارة العربیة اإلسالمیة
oالعصور الوسطى
oأوروبا في عصر النھضة واألنوار
oالقرن التاسع عشر والتوسع االستعماري
نشأة األنثروبولوجیا
oمن علم االجتماع إلى األنثروبولوجیا
oیة: الموضوع والھدفاألنثروبولوجیا التقلید
 التیارات االنثروبولوجیة
o التیار التطوري
oالتیار االنتشاري التاریخي
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oالتیار الوظیفي
o التیار الثقافي
.االنثربولوجیا الحدیثة : الموضوع والھدف
oأھمیة األنثروبولوجیا في العصر الحالي.
oالنظریات األساسیة في علم األنثروبولوجیا.

وجیة في الجزائر قبل االستقالل.الدراسات األنثروبول
منھج البحث والتقنیات في األنثروبولوجیا

o البنیویة-الوظیفیة –اإلثنیة المنھجیة
o .تقنیات البحث المیداني

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:

ل التطبیقیةتقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعما
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عنوان اللیسانس:

مدخـل إلى الفلسـفة العامةمقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

الفلسفة وتاریخھا ومباحثھاأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

بعض الموضوعات والمباحث التاریخیة التي درسھا في المرحلة الثانویة ب درایة بللطالأن یكون -

المادة:محتوى
.المـحور األول: االفلسفة

تعریفـھا .-1
مناھجھا .-2
الشمولیة .-خصائصھا: -3

االتساق.-
العمق .-

قیمتھا:-4
موقف الشك في أھمیة الفلسفة .-
موقف الدفاع عن أھمیة الفلسفة .-

عھا ) .أصـولھا ( ینبو-5
أصول داخل الطبیعة البشریة ( الدھشة ، الشك ، القلق ، التواصل ).-
أصول خارج الطبیعة البشریة ( تاریخ الفلسفة ).-

توحید العلوم -وظائفـھا:   -6
الـتربیــة-

المعارف والعلوم: عالقتھا بباقي-7
عالقتھا بالدین- أ 

عالقتھا بالدین الوضعي.-
قتھا بالدین السماوي.عال-

عالقتھا بالعلم:- ب
عالقتھا بالعلوم التجریبیة : الطب ، البیولوجیا ، الفیزیاء .-

عالقتھا بالعلوم اإلنسانیة : علم النفس ، علم االجتماع ،  التاریخ ، االقتصاد ، القانون-
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المحور الثاني : مباحـث الفلــسفة .
: ( االبستمـولوجیا ).مبحث المعرفة-1
تعریف االبستمولوجیا.-أ

المذھب الـوثوقـي .-إمكانیة المعرفة :    -ب
المذھب الشكي .-

المصـدر العـقلي -مصادر المعرفة :  -جـ
المصدر التـجریـبي .-
مصدر البراغـماتي .ال-
المصدر الحدســي .-

الطبیعة المثالیة للمعرفة .-طبیعة المعرفة :  -د 
الطبیعة الواقعیة للمعرفة .- 

مبحث الوجود :-2
تعریف الوجود .-أ

لمادیة ، الواحدیة الروحیة ، الواحدیة   المحایدة ). المذھب الواحدي ( الواحدیة ا-مذاھب فلسفة الوجود : -ب
المذھب الثـنائي -
مذھب الكثرة ( الكثرة المادیة ، الكثرة الروحیة ) .-

مبحث القیم :-3
تعریف القیمة .-أ

المنطق .-مباحث فلسفة القیم : –ب 
األخالق .  -

الجمال .-
طبیعة القیم .-جـ 

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:

تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

علم النفسمدخل إلىمقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

. حیاة اإلنسانیةوأھمیتھ في الھأھدافوعلم النفسأن یتعرف الطالب على 

علم النفس ومدارسھ ومناھجھ كما یتعرف على مجاالت 

ةكما یتعرف على العملیات العقلی

:المعارف المسبقة المطلوبة

بعض األمور الفلسفیةللطالب درایة بأن یكون -

المادة:محتوى

األول : مدخل إلى علم النفس محورال
لمحة تاریخیة عن ظھور علم النفس وتطوره                                                                    -

یف بعلم النفس                    التعر-
فروع علم النفس -

الثاني : مناھج البحث في علم النفس محورال* 
المنھج الوصفي -

المنھج التجریبي -
المنھج المقارن -
المنھج العیادي -

: مدارس علم النفس الثالثمحورال* 
مدرسة التحلیل النفسي -
المدرسة السلوكیة -
المدرسة المعرفیة -
االتجاه اإلنساني الظاھراتي -

الرابع: الــــــذكـــــــــــاءمحورال* 
مفھومـــــــھ-
خصائص الذكـــاء-
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النظریات المفسرة لطبیعة الذكاء-
العوامل المؤثرة في الذكاء-

قیاس الذكاء-

الخامس: اإلدراك محورال* 
دراك تعریف اإل-
آلیة عملیة اإلدراك -
العوامل التي تنظم اإلدراك -
البیئة وتأثیرھا على اإلدراك-

السادس: اإلحساس واالنتباه محورال* 
تعریف اإلحساس -
خصائص اإلحساس-
تعریف االنتباه -
ممیزات االنتباه-
مكونات االنتباه -
العوامل المؤثرة في االنتباه  -

السابع: الـــتــــعـــلـــــــــــــــم محورال* 
مفھومــــــھ-
النظریات المفسرة لعملیة التعلم -
العوامل المؤثرة على عملیة التعلم-

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:

تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

مدخل إلى علم االجتماعمقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

وأھمیتھ في الحیاة اإلنسانیة. ھأھدافأن یتعرف الطالب على علم االجتماع و

ادهكما یتعرف على مجاالت علم االجتماع ومدارسھ ومناھجھ ورو

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة ببعض األمور الفلسفیةأن یكون -

المادة:محتوى

أوال: تعریف علم االجتماع.

ثانیا: تاریخ علم االجتماع (من الفكر االجتماعي إلى علم االجتماع).

ثالثا: موضوع علم االجتماع.

رابعا: رواد علم االجتماع.

ابن خلدون.-1

أوجست كونت.-2

كارل ماركس.-3

ماكس -4

دوركایم.-5

6-.......

خامسا: المداخل النظریات الكبرى في علم االجتماع.

المدخل الخلدوني (اإلسالمي).-1

المدخل الوضعي(وما تفرغ عنھ)، (النظریة الوظیفیة، النظریة البنیویة، نظریة الفعل)-2

نظریة الماركسیة المحدثة).المدخل الماركسي (وما تفرغ عنھ)، (النظریة الماركسیة، ال-3
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سادسا: مجاالت علم االجتماع.

سابعا: علم االجتماع والمنھج العلمي.

ثامنا: مفاھیم أساسیة في علم االجتماع.

المجتمع..1

الجماعة االجتماعیة..2

العملیات االجتماعیة..3

الفرد والشخصیة..4

الفعل االجتماعي والتفاعل االجتماعي..5

رموز.النظم واألنساق والسمات وال.6

التغیر االجتماعي والتطور والنمو..7

المركز والدور..8

تاسعا: عالقة علم االجتماع ببعض العلوم األخرى:

العلوم الطبیة.-1

الھندسة المعماریة.-2

العلوم السیاسیة.-3

العلوم القانونیة.-4

العلوم اإلداریة.-5

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:

تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

)1مدارس ومناھج (مقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

تھ. أن یتعرف الطالب على المنھج العلمي وأھمیتھ وخطوا

مجال العلوم االجتماعیة واإلنسانیة.كما یتعرف على كیفیة تطبیق المنھج العلمي في 

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة بالفلسفةأن یكون -

المادة:محتوى

تعریف المنھج العلمي..1

أھمیة المنھج العلمي..2

التجریب،التركیب،الفھم، التحلیلالعملیات األساسیة في المنھج العلمي: االستقراء، التصور، .3

التعلیم.الحكم،التجرید،التفسیر،التصنیف،االستنباط،

العناصر األساسیة في المنھج العلمي: المبادئ، المراحل، األسالیب، الوسائل..4

خطوات المنھج العلمي: المالحظة، وضع الفروض، اختبار الفروض، التعمیم..5

مراحل تكون المنھج العلمي:.6

لعصور القدیمةفي ا.أ

إسھام فالسفة وعلماء أوروبا-إسھام المسلمین   -في العصور الوسطى: .ب

في العصر الحدیث. .ج

الدعوة إلى استخدام المنھج العلمي في مجال العلوم االجتماعیة واإلنسانیة..7

المنھج العلمي في الدراسات االجتماعیة واإلنسانیة..8

یة من جھة والعلوم الطبیعیة من جھة أخرى.مقارنة بین العلوم االجتماعیة واإلنسان.9

المناھج الكمیة والمناھج الكیفیة..10



53 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

الموضوعیة والذاتیة:.11

تعریف الموضوعیة..أ

التفكیر الذاتي والتفكیر الموضوعي..ب

الموضوعیة من الخارج..ج

الموضوعیة من الداخل..د

الموضوعیة من الداخل والخارج..ه

سداسي بالنسبة للمحاضراتإمتحان كتابي في نھایة الطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

اإلحصاء الوصفيمقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

وأھمیتھ في العملیة التعلیمیة. ھأھدافوحصاءعلم االأن یتعرف الطالب على

االجتماعیةالعلوم تطبیقھ في بحوثكما یتعرف على مجاالت 

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة ببعض القوانین الریاضیة أن یكون -

المادة:محتوى

_علم اإلحصاء وعالقتھ بالعلوم األخرى

الجتماعیة_دور اإلحصاء في العلوم ا

_تنظیم البیانات

_مقاییس النزعة المركزیة (المتوسط الحسابي ـ الوسیط ـ المنوال )

_ مقاییس التشتت ( االنحراف عن المتوسط ـ المدى ـ التباین ـ االنحراف المعیاري ) 

_ تحویل درجات الخام ( الدرجة المعیاریة ـ الدرجة الثنائیة _ المئینیات ).

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

مدخل إلى اإلعالم اآلليمقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیماف أھد

وأھمیتھ في العملیة التعلیمیة. ھأھدافأن یتعرف الطالب على اإلعالم اآللي وتاریخھ و

كما یتعرف على مجاالت تطبیقھ في الدراسات اإلنسانیة واالجتماعیة

:المعارف المسبقة المطلوبة

ال یشترط-

المادة:محتوى

Définition des concepts.

Historique de l’informatique.

Domaine d’utilisation de l’information.

Traitement de l’information.

Les ordinateurs.

Principe de fonctionnement.

Système d’exploitation MS-DOS.

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
لسداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیةتقییم متواصل خالل ا
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عنوان اللیسانس:

:اللغة األجنبیةمقیاس :

األولالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

أن یتعرف الطالب على بعض النصوص والمصطلحات في العلوم االجتماعیة

:المطلوبةالمعارف المسبقة

للطالب درایة باللغة األجنبیة : فرنسیة أو إنجلیزیةأن یكون -

المادة:محتوى

یة باللغة األجنبیة.جتماعدراسة وتلخیص نصوص في مجال العلوم اال-

التدرب على تحریر مقاالت باللغة األجنبیة.-

. یةجتماعاالدراسة ومناقشة مصطلحات ومفاھیم في میدان العلوم -

التدرب على تقدیم عروض شفویة باللغة األجنبیة.-

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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IV-البرنامج المفصل لكل مادة
)لكل مادةةمفصلبطاقةتقدیم( 

لسـداسي الثـــــانــــــيا
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عنوان اللیسانس:

مدخل إلى األرطوفونیامقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

. حیاة اإلنسانیةفي الاوأھمیتھاھأھدافورطفونیااألأن یتعرف الطالب على

.تطبیقھامجاالت وكذا عالقتھا بالعلوم األخرى ذات العالقةف على كما یتعر

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة بالبیولوجیا والعلوم الطبیعیةأن یكون -

المادة:محتوى
ـ تحدید ماھیة األرطوفونیا و نشأتھا .1
ـ تعریف باألرطوفونیا موضوعا ومنھجا 2

ي. ـ مجاالت التدخل االرطوفون
ـ تكوین األخصائي االرطوفوني و مھامھ .3
ـ األرطوفونیا وعالقتھا بالعلوم األخرى (علم النفس ، الطب ، اللسانیات ، علوم التربیة ، علم االجتماع 4

.(....،
ـ تحدید بعض المفاھیم األساسیة ( اللغة، اللسان، الكالم، النطق، الصوت، اآللیات قبل اللغویة، ...).5
النفسیة و العصبیة للنمو اللغوي. ـ األسس6
ـ التطبیقات األساسیة:7

أ ـ اضطرابات اللغة و الكالم عند الطفل .
ب ـ اضطرابات اللغة عند الراشد.

ج ـ اضطرابات الصوت  .
آلیات و مبادئ التشخیص (تقنیات الفحص و الكشف)-د
مبادئ العالج و الوقایة. –ه 

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتالتقییم:طریقة 
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



59 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

مدخل إلى علوم التربیةمقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

المادة:على األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

ا وعالقتھا بالعلوم األخرى.وأھمیتھاھأھدافوةلتربیام وعلأن یتعرف الطالب على 

.یادینھا ومدارسھاكما یتعرف على م

:المعارف المسبقة المطلوبة

غیر مطلوبة-

المادة:محتوى

_تعریف علوم التربیة، مفاھیم أولیة

_ األسس العامة للتربیة

وم التربیة ومراحل تطورھا_نشأة عل

_المدارس الكبرى

_علوم التربیة وعالقتھا بالعلوم االجتماعیة األخرى ( علم النفس ، علم االجتماع )

_ أھم االتجاھات في التربیة.

_میادین التربیة ( التربیة المقارنة، التربیة والتكنولوجیة، سیكولوجیة التربیة )

_ الفرد

الفرد واألسرة-

والمجتمع._ الفرد 

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

مدخل إلى علم السكانمقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:ذ المسؤولاألستا

:التعلیمأھداف 

وعالقتھ بالعلوم األخرى. وأھمیتھھأھدافوسكانعلم النفس الأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

غیر مطلوبة-

المادة:محتوى

_ مدخل تاریخي إلى علم السكان ( التعریف بعلم السكان )

_ نظریات علم السكان

قنیات المالحظة_ وسائل وت

_ مؤشرات السكان 

_ عالقة علم السكان بالعلوم االجتماعیة األخرى

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

جتماعیةمجاالت العلوم االمقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

مجاالتھا الكبرى.والعلوم االجتماعیةمفھومأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

الفلسفةللطالب درایة بأن یكون -

المادة:محتوى

جاالت علم االجتماعـ م1

ـ مجاالت علم النفس2

ـ مجاالت علم السكان 3

ـ مجاالت األنثروبولوجیا4

مجاالت األرطوفونیاـ5

ـ مجاالت علوم التربیة6

ـ مجاالت علم السكان7

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
اسي بالنسبة لألعمال التطبیقیةتقییم متواصل خالل السد
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عنوان اللیسانس:

)2مدارس ومناھج (مقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

أن یتعرف الطالب على المدارس الكبرى.

:المعارف المسبقة المطلوبة

درایة بالفلسفةللطالبأن یكون -

المادة:محتوى

المدارس المنھجیة الكبرى:

المدرسة اإلسالمیة.

المدرسة الماركسیة.

المدرسة الوضعیة.

المدرسة الوظیفیة.

المدرسة البنیویة.

(التعریف بھا. تاریخھا. روادھا. المطلوب التعرض لكل مدرسة من ھذه المدارس من خالل:

تصورھا المنھجي:

نھجیة االسترشادیة.القواعد الم

النموذج التصوري.

مراحل التحلیل.

نسق التفسیر.

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

اإلحصاء االستدالليمقیاس :

الثانـــي: السداسي

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

وأھمیتھ في العملیة التعلیمیة. حصاء االستدالليعلم االأن یتعرف الطالب على 

كما یتعرف على مجاالت تطبیقھ في بحوث العلوم االجتماعیة

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة باإلحصاء الوصفي یكون أن -

المادة:محتوى

_ تعریف اإلحصاء االستداللي

_ المجتمع والعینة

_مبادئ اإلحصاء االستداللي

_ األسالیب اإلحصائیة لدراسات الفرضیات الفرقیة    

لعینتین مستقلتینت* اختبار 

لعینتین مرتبطتین.ت * اختبار 

بي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتإمتحان كتاطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

)2مدخل إلى اإلعالم اآللي (مقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

وأھمیتھ في العملیة التعلیمیة. ھأھدافأن یتعرف الطالب أكثر على اإلعالم اآللي و

كما یتعرف على مجاالت تطبیقھ في الدراسات اإلنسانیة واالجتماعیة

:المعارف المسبقة المطلوبة

.بعض مبادئ استخدامات الحاسوب التي درسھا في السداسي األولأن یكون للطالب درایة ب-

المادة:محتوى
Définition des concepts.

Domaine d’utilisation de l’information.

Traitement de l’information.

Les ordinateurs.

Principe de fonctionnement.

Système d’exploitation MS-DOS.

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

اللغة األجنبیة  (تابع)مقیاس :

الثانـــيالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

لمصطلحات في العلوم االجتماعیة باللغة األجنبیةأن یواصل الطالب التعرف على النصوص وا

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة باللغة األجنبیة : فرنسیة أو إنجلیزیةأن یكون -

محتوى المادة:

دراسة وتلخیص نصوص في المجال العلوم اإلنسانیة باللغة األجنبیة.-

التدرب على تحریر مقاالت باللغة األجنبیة.-

دراسة ومناقشة مصطلحات ومفاھیم في میدان العلوم اإلنسانیة -

التدرب على تقدیم عروض شفویة باللغة األجنبیة.-

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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IV-برنامج المفصل لكل مادةال
)لكل مادةةمفصلبطاقةتقدیم( 

السـداسي الثـــــالــــــث
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عنوان اللیسانس:

مذاھب ونظریات تربویة معاصرة:مقیاس : 

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

ى أھم النظریات التربویة الحدیثة في مجال علوم التربیةأن یتعرف الطالب عل

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب معلومات كافیة عن تاریخ وتطور الفكر التربوي.أن یكون -
للطالب معلومات كافیة عن النظریات التربویة القدیمة.أن یكون -
.للطالب مادة علمیة حول توجھات النظریات التربویةأن یكون -

المادة:محتوى
مدخل عام إلى أھم  المذاھب والنظریات التربویة مثل: 

تركز انشغاالتھا أساسا على مفھوم :personnaliste)Théorie(Laالشخصانیة أو النظریة اإلنسانیة - 1
معني في أي الذات ومفھوم الحریة ومفھوم استقاللیة الفرد ، كما أنھا تنطلق من فكرة مفادھا أن المتعلم ھو ال

,Adlerموقف تعلمي بالتحكم في تربیتھ باستعمال طاقاتھ الداخلیة.  ومن رواد ھذا التیار التربوي نجد: 
Angers, Caouette,Lewin, Maslow, Neill, Rogers..

نومإعداد اإلنسان إلیجاد الحلول للمشكالت التي تواجھھ،. (La Théorie sociale):النظریة االجتماعیة-2
الالمساواة االجتماعیة والثقافیة، والتفرقة العنصریة النخبویة، والمشكالت البیئیة، والتأثیرات مشكالتذه الھأھم

,Bourdieu, Deweyمن أھم أقطابھا نجد السلبیة للتكنولوجیا والتصنیع وتدھور الحیاة على األرض
Froquin, Ferire, Apple,Lapassade, Fernay, Mcclaren, Toffler

La):النظریة النفس معرفیة-3 Théorie psycho-cognitive) من أھم الموضوعات التي تركز علیھا :
سیرورات التعلم والمعارف القبلیة والتصورات الذاتیة والتنافر المعرفي والمالمح البیداغوجیة وبناء المعرفة 

والتفكیر في التفكیر "أو ما وراء المعرفة".
Andersonأھم روادھا :  , Bachelard , Bourgeois , Piaget , Tardif , Larochelle

تركز على أھمیة الوسائط المتعددة وتكنولوجیا : (La Théorie Technologique):النظریة التكنولوجیة-4
Gagnéالتواصل ، ووسائل اإلعالم ، والمقاربة النسقیة للتعلیم ، ومن أھم روادھا :  , Lada , Mager ,

McMahon , Stolovitch.
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: من أھم ما تركز علیھ نجد الثقافة (La Théorie Sociocognitive):النظریة االجتماعیة المعرفیة-5
والبیئة االجتماعیة والمحددات االجتماعیة للمعرفة والتفاعالت االجتماعیة ، جماعات المتعلمین وتوزیع المعرفة.

, Bandura , Bruner , Collins , Cooper , Fernay , Gillyمن أھم علماء ھذا التیار نجد : 

التي تستمد مفاھیمھا األساسیة من فكرة اإلسالم الكلیة عن الوجود اإلنساني اإلسالمیة:النظریة التربویة -6
یة النظرو.ومن ثم كانت معالجتھا وتناولھا لقضایا اإلنسان عامة وشاملةوالحیاة،وعالقتھ بالخالق والكون 

وكیفیة القرآنیة واألحادیث النبویة،جھد بشري وفق فھم للمحتوى والنصوصإال ھي ما التربویة اإلسالمیة 
تطبیقھا على الواقع.  

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة

)إلخ، مواقع انترنت،ومطبوعات كتب( المراجع: 

، ترجمة محمد أحمد الصادق ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة النظریة التربویة تیري مور ، -1
1986.

.2001، ترجمة محمد بوعالق ، قصر الكتاب ، البلیدة النظریات التربویة المعاصرة برتراند ییف ، -2
.1975، بیروت 2، دار الثقافة ، طتطور النظریات واألفكار التربویة ي ، عمر محمد التومي الشیبان-3
.1988، الدار العربیة للكتاب ، القاھرة فلسفة التربیة اإلسالمیة عمر محمد التومي الشیباني ، -4
.1965، تعریب محمد لبیب النجیحي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة فلسفة التربیة فیلیب فینكس ، -5
د -6 ي ، ماج ان الكیالن المیة عرس ة اإلس ة التربوی وم النظری ور مفھ راث ، طتط ة 3، دار الت ، المدین

.1987المنورة 
ور ، -7 ة أوكون فة التربی ي فلس ة ف ة ، مقدم ة للطباع ي ، الحدیث دین فھم دین ال یف ال د س ة محم ، ترجم

.1972القاھرة 

8- Ben Morris, Objectives and Perspectives in education, Studies in educational Theory,

London, Routledge and Kegan Paul.

9- Hirst P., The Nature and scope of educational theory in New essays the philosophy of

education (ed) Langford and O’connor : Routeledge and Kegan Paul, London.

10-Kandel, Théorie of education, Encyclopedia Americana, New York: Americana

Corporation, 1969.

11-5- Louis Arnold Reid, Philosophy and education, Heinmann, 7e ed , London 1971.

12-6- Moore T. W., Educational Theory: An Introduction, Routledge and kegan Paul,

London 1974.

13-7- O’connor, D. J., An Introduction to the Philosophy of Education, Routeledge and

Kegan Paul, London 1957.



69 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:)1علم النفس التربوي (مقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

وأھمیتھ في العملیة التعلیمیة التعلمیة. ھأھدافوم النفس التربويعلأن یتعرف الطالب على 

مجاالت األھداف التعلیمیة ومستویاتھا. ( في المجال  العقلي ـ في المجال العاطفي االنفعالي ـ  كما یتعرف على

.سیكولوجیة المتعلموسیكولوجیة المعلمباإلضافة إلىفي المجال النفسي الحركي )

:لمسبقة المطلوبةالمعارف ا

درایة بعلم نفس النموللطالب أن یكون -

المادة:محتوى

مدخل إلى علم النفس التربوي

وأھمیتھ في تجوید العملیة التعلیمیة التعلمیة. أھداف علم النفس التربوي

ـ  في المجال ـ مجاالت األھداف التعلیمیة ومستویاتھا. ( في المجال  العقلي ـ في المجال العاطفي االنفعالي

النفسي الحركي ).

ـ سیكولوجیة المعلم1

سیكولوجیة المتعلم-2

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



70 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:س الحدیثةاستراتجیات التدریوطرق مقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

طرق التدریس واستراتیجیاتھ وممیزات الطریقة الناجحة في التعلیمأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

التربوي وعلم نفس النمودرایة بعلم النفس للطالب أن یكون -

المادة:محتوى
ـ مفھوم اإلستراتجیة، طرق التدریس 1

ـ القواعد العامة لطرائق التدریس2

ـ  ممیزات الطرق الحدیثة للتدریس3

ـ مواصفات طریقة التدریس الناجحة4

ي، البحث ـ أھم استراتجیات التدریس: ( لعب الدور، التفكیر الناقد، العصف الذھني، التواصل اللغو5

واالكتشاف، التفكیر اإلبداعي، التعلم التعاوني، المفاھیم، التفكیر البنائي، األنماط....)

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



71 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:إبستمولوجیا التربیةمقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

أن یتعرف الطالب على مفھوم العلم ومفھوم فلسفة العلوم ومفھوم اإلبستمولوجیا عند بعض العلماء

:المعارف المسبقة المطلوبة

درایة ببعض مبادئ فلسفة التربیة وعلم النفس المعرفيللطالبأن یكون -

المادة:محتوى

مفھوم الفلسفة ، مفھوم العلم ، مفھوم فلسفة العلوم.مدخل إلى اإلبستمولوجیا : ـ 

ـ اإلبستمولوجیا ونظریة المعرفة 

اإلبستمولوجیا وفلسفة العلوم : ـ 

"غاستون باشالر"القطیعة اإلبستمولوجبة عند ـ 1

ھ"جون بیاجی"االبستمولوجیا التكوینیة عند ـ2

"كارل بوبر"قابلیة التكذیب عند ـ3

اإلبستمولوجیا والتربیة         ـ 

ـ المعرفة التربویة.

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



72 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

للیسانس:عنوان ا

:1البحث التربويمنھجیةمقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

أن یتعرف الطالب على منھجیة البحث العلمي

:المعارف المسبقة المطلوبة

ومدارسھللطالب درایة ببعض مبادئ مناھج البحثأن یكون -

المادة:محتوى

موضوع البحث ومصادره األساسیة.اختیار ـ  1

ـ مشكلة البحث 2

فروض البحث-3

مناھج البحث وتصمیم البحوث التربویةـ 4

باقي العناصر في السداسي الرابع* 

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیةتقییم



73 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:)1القیاس التربوي وبناء االختبارات المدرسیة (مقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

ومجاالت القیاس وطرق قیاس نشأة القیاس والتقویم في التربیةیة  والقیاس في التربأن یتعرف الطالب على 
التحصیل الدراسي وحساب الصدق والثبات.

:المعارف المسبقة المطلوبة

تربويعلم النفس الوالمعارف في مبادئ البعض رایة بللطالب دأن یكون -

المادة:محتوى
ـ مدخل إلى القیاس في التربیة

یم في التربیةنشأة القیاس والتقوـ 

ـ مجاالت القیاس في التربیة                                                       

ـ طرق قیاس التحصیل الدراسي

ـ الصدق والثبات في القیاس التربوي

ـ دور القیاس في نجاح العملیة التعلیمیة 

باقي العناصر في السداسي الرابع* 

بي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتإمتحان كتاطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



74 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:علم النفس االجتماعي المدرسيمقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:تعلیمالأھداف 

نشأة وتطور علم النفس االجتماعي المدرسيأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

علم النفس االجتماعي مبادئ للطالب درایة ببعض أن یكون -

المادة:محتوى
ـ نشأة وتطور علم النفس االجتماعي المدرسي1

ـ تعریف علم النفس االجتماعي المدرسي2

النفس االجتماعي المدرسيـ مبررات علم3

ـ موضوعات علم النفس االجتماعي المدرسي ( دینامیة جماعة المدرسة، التفاعل الصفي، القیادة،4

في الوسط المدرسي ..)العالقات السوسیومتریة (: ـ مشكالت علم النفس االجتماعي المدرسي5

حاضراتإمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



75 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:علم نفس النمومقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

نمو وقوانینھ ومبادئھ ومراحل النمو اإلنسانيفس النأن یتعرف الطالب على نشأة وتطور علم 

:المعارف المسبقة المطلوبة

نمونفس المبادئ علم للطالب درایة ببعض أن یكون -

المادة:محتوى
مدخل لدراسة علم نفس النمو المحور األول : 

تعریف علم نفس النمو 

تاریخ علم نفس النمو وتطوره

م نفس النمو األھمیة العلمیة والعملیة لعل

أھداف علم نفس النمو

موضوع علم نفس النمو

مظاھر النمو

المصطلحات التي لھا عالقة بالنمو:

التعلم-المرحلة الحرجة في النمو –اإلستعداد –النضج 

العوامل المؤثرة في النموالمحور الثاني :

ھمطالبوقوانین النموالمحور الثالث : 

في علم نفس النمو: مناھج البحثالمحور الرابع

المنھج التجریبي-1

المنھج اإلكلینیكي-2

منھج المالحظة-3

منھج دراسة الحالة-4



76 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

منھج الدراسات الطولیة والعرضیة: المنھج الوصفي-5

الطریقة الطولیة-

الطریقة العرضیة-

مراحل النمو اإلنساني ومظاھره:المحور الخامس : 

المرحلة الجنینیة-1

مرحلة الطفولة-2

مرحلة المراھقة-3

حلة الرشدمر-4

مرحلة الكھولة-5

مرحلة الشیخوخة-6

نظریات النمو:المحور السادس : 

النظریة المعرفیة لبیاجیھ-1

نظریة التحلیل النفسي لفروید-2

نظریة النمو النفس إجتماعي إلیریك إیریكسون-3

نظریة التعلم بالمالحظة لباندورا-4

نظریة النمو األخالقي لكوھلبرغ-5

ي نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتإمتحان كتابي فطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



77 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:تاریخ الجزائر المعاصرمقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

یتعرف الطالب على تاریخ الجزائـر المعاصرأن

:المعارف المسبقة المطلوبة

مبادئ تاریخ الجزائر العامللطالب درایة ببعض أن یكون -

المادة:محتوى

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
لألعمال التطبیقیةتقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة



78 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

لغة أجنبیة:مقیاس :

الثالثالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

یةفي علوم التربأن یتعرف الطالب على بعض النصوص والمصطلحات

:المعارف المسبقة المطلوبة

الب درایة باللغة األجنبیة : فرنسیة أو إنجلیزیةللطأن یكون -

المادة:محتوى

تدرس نصوص ومصطلحات تربویة، تندرج ضمن طبیعة التخصص

طریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي 



79 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

IV-البرنامج المفصل لكل مادة
)لكل مادةةمفصلبطاقةتقدیم( 

ـــرابــــــــعالسـداسي ال



80 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:التوجیھ واإلرشاد التربويمقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

أن یتعرف الطالب على مفھومي التوجیھ واإلرشاد

أن یتعرف الطالب على نظریات التوجیھ واإلرشاد

:المعارف المسبقة المطلوبة

.سیكولوجیة المتعلمللطالب معلومات كافیة عن أن یكون -

المادة:محتوى

ـ مفھوم التوجیھ ـ مفھوم اإلرشاد

ـ األسس التي یقوم علیھا التوجیھ واإلرشاد

ـ أھداف التوجیھ واإلرشاد                                                             

ـ نظریات التوجیھ واإلرشاد

ـ التقنیات األساسیة في التوجیھ واإلرشاد.

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



81 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

:) 2(علم النفس التربويمقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 
سیكولوجیة التعلمأن یتعرف الطالب على 

دافعیة التعلمأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

والمتعلمسیكولوجیة المعلم للطالب معلومات كافیة عن أن یكون -

المادة:محتوى
: سیكولوجیة التعلمالمحور األول

ـ مفھوم التعلم

ـ الشروط العامة للتعلم اإلنساني والعوامل المؤثرة فیھ

.: نماذج من النظریات األساسیةالحدیثةـ نظریات التعلم 

.ـ التطبیقات التربویة لنظریات التعلم

: دافعیة التعلمالمحور الثاني

). ........تصنیف الدوافع ـ الوظیفة التعلمیة للدوافع(ـ التعلممفھوم دافعیة 

.أمثلة تطبیقیة عن دافعیة اإلنجاز في المجال الدراسي

التعلم المستند إلى الدماغالثالث : المحور 

.ـ آلیة التعلم في ضوء نتائج أبحاث الدماغ الحدیثة

التحصیل الدراسي، الدافعیة، انتقال أثر التعلم، معالجة ـ عالقة التعلم المستند إلى الدماغ ببعض المتغیرات (

المعلومات، الذكاء المتعدد، اإلبداع ) 

.نتائج التعلم ومخرجاتھـ 

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



82 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

اللیسانس:عنوان

التربیة المقارنة :مقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

األنظمة التربویة العالمیةأن یتعرف الطالب على

ماذج تربویة عالمیةأن یتعرف الطالب على ن

:المعارف المسبقة المطلوبة

التربیة للطالب معلومات كافیة عن تاریخ أن یكون -

للطالب معلومات كافیة عن النظم التربویة في العالمأن یكون -

المادة:محتوى

. مفاھیم التربیة المقارنة وأھدافھاـ 

.    تطور التربیة المقارنةـ 

.مناھج البحث في التربیة المقارنةـ 

.صعوبات البحث في التربیة المقارنةـ 

.مصادر البیانات والمعلومات في التربیة المقارنةـ 

: ( یركز على أھم النظم الفعالة في العالم ) نظم التعلیم في بعض الدول المتقدمةـ نماذج من 

ي في الجزائرم التعلیمانظـ ال

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیةتقییم م



83 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

عنوان اللیسانس:

لعالجیة والتعلیم المكیف (التربیة الخاصة)التربیة امقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

وذوي االحتیاجات الخاصةالتربیة الخاصةأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

ة في علم نفس النمو ومظاھر النمو وخصائصھللطالب معلومات كافیأن یكون -

المادة:محتوى
ـ ماھیة التربیة الخاصة وذوي االحتیاجات الخاصة.

طرق تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصةـ 

تربیة الخاصة ) ـ أنواع ذوي االحتیاجات الخاصة ( فئات ال

.ـ معلم التربیة الخاصة

ـ التشریعات وقوانین ذوي االحتیاجات الخاصة

ـ الرعایة االجتماعیة والنفسیة لذوي االحتیاجات الخاصة.

في مؤسسات التربیة لذوي االحتیاجات الخاصة.( یحدد حسب الظروف واإلمكانات (قصیر)ـ تربص میداني

.الخاصة لكل جامعة )

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتییم:طریقة التق
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة



84 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
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عنوان اللیسانس:

:2البحث التربويمنھجیةمقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

:على المادةاألستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

تقنیات البحث العلمي وكیفیة تطبیقھاأن یتعرف الطالب على 

أن یتعرف الطالب على طرق توثیق البحث العلمي

:المعارف المسبقة المطلوبة

مناھج البحث العلميللطالب معلومات كافیة عن أن یكون -

تابع للسداسي الثالث:المادة:محتوى

كیفیة توظیفھا في البحث.وـ الدراسات السابقة5

.عینة البحث وشروطھاطرائق اختیارـ 6

االختبار )ـاالستبیان ـالمقابلة ـ تقنیات جمع بیانات البحث (المالحظة ـ 7

:توثیق البحث في البحوث التربویةـ 8

في أسفل الصفحةطریقة التھمیش-1

طریقة الترقیم المتسلسل.-2

(APA).فس طریقة الجمعیة األمریكیة لعلم الن-3

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:-4
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

)2القیاس التربوي وبناء االختبارات المدرسیة (مقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:دة التعلیمیةاألستاذ المسؤول عن الوح

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 
أنواع االختباراتأن یتعرف الطالب على 

خصائص االختبار الجیدأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

االختبارات المدرسیةللطالب معلومات كافیة عن تاریخ وتطور أن یكون -

القیاس التربويیة عنللطالب معلومات كافأن یكون -

المادة:محتوى
ـ التقویم واالختبارات المدرسیة.

.ـ لمحة تاریخیة عن االختبارات المدرسیة

ـ أنواع االختبارات المدرسیة وأغراضھا

وعیوبھا )میزاتھا:( ـ االختبارات المدرسیة التقلیدیة

وعیوبھا )میزاتھا: (ـ االختبارات المدرسیة الحدیثة

.ات المدرسیة واألھداف التعلیمیةـ االختبار

.مواصفات االختبار الجیدـ 

.ـ المشكالت التي تواجھ االختبارات المدرسیة

.عالقة التقویم بجودة التعلیمـ 

)أكثرالمادةیفیدذلكرأىإذاأجزائھاأوالمحاوربعضفيیتصرفأنالمادةألستاذیمكن

السداسي بالنسبة للمحاضراتإمتحان كتابي في نھایة طریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

اإلدارة والتخطیط التربوي :مقیاس :

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

مفاھیم اإلدارة التربویةعرف الطالب على أن یت

التخطیط التعلیميأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

.ةالتربویاإلدارةللطالب معلومات كافیة عن تاریخ أن یكون -

سیكولوجیة التعلمللطالب معلومات كافیة عن أن یكون -

المادة:محتوى
)......( اإلدارة التربویة، اإلدارة التعلیمیة، اإلدارة المدرسیة،مفاھیم اإلدارة التربویةـ أوال:

ـ أھمیة اإلدارة في تخطیط وتسییر العملیة التعلیمیة.
النظریات المفسرة للقیادة التربویة )( أھم لقیادة التربویة ا-
المدرسة.رالمھارات اإلداریة الالزمة لمدی-
إلدارة المدرسیة وإدارة الصف.ا-
......)، وأھدافھأھمیتھ، واتجاھاتھ، وأنواعھ(صر تنظیم االتصال المدرسي الفعالعنا-

التخطیط التعلیمي)، مبادئمبررات التخطیط ،التخطیط التخطیط التعلیمي ( مفھومـ ثانیا:
.مداخل التخطیط التعلیمي

ومكوناتھ.مراحل التخطیط التعلیميـ 
شكالت التخطیط التعلیميمـ 

ـ التسییر بمشروع المؤسسة.
( مع إمكانیة التصرف وتكییف المحتوى حسب الظروف الزمنیة لكل مؤسسة )

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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للیسانس:عنوان ا

تعلیمیة الموادمقیاس :

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

التعلیمیة وتعلیمیة الموادأن یتعرف الطالب على

عناصر المنھاج التربويأن یتعرف الطالب على 

:المعارف المسبقة المطلوبة

التربوي.علم النفسللطالب معلومات كافیة عن كون أن ی-

علم نفس النموللطالب معلومات كافیة عن أن یكون -

.للطالب معلومات كافیة عن سیكولوجیة التعلمأن یكون -

المادة:محتوى
مفھوم التعلیمیة-1
الدیداكتیكا والبیداغوجیا-2
تعلیمیة المواد األدبیة-3
تعلیمیة المواد العلمیة-4
عناصر المنھاج التربوي:-5

المحتوى-1
طرق التدریس-2
الوسائل البیداغوجیة-3
األھداف-4
التقویم-5

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیة
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عنوان اللیسانس:

ي :الفكر الخلدونمقیاس : 

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

:المعارف المسبقة المطلوبة

المادة:محتوى

إمتحان كتابي في نھایة السداسي بالنسبة للمحاضراتطریقة التقییم:
سداسي بالنسبة لألعمال التطبیقیةتقییم متواصل خالل ال
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عنوان اللیسانس:

:لغة أجنبیةمقیاس :

الرابعالسداسي: 

:األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلیمیة

على المادة:األستاذ المسؤول

:التعلیمأھداف 

أن یتعرف الطالب على بعض النصوص والمصطلحات في علوم التربیة

:المعارف المسبقة المطلوبة

للطالب درایة باللغة األجنبیة : فرنسیة أو إنجلیزیةأن یكون -

المادة:محتوى

تدرس نصوص ومصطلحات تربویة، تندرج ضمن طبیعة التخصص

طریقة التقییم:
تقییم متواصل خالل السداسي 
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V- العقود/االتفاقیات

ال یوجد

رغبةنموذج لرسالة إبداء النیة أو ال
)في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى (

ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان :الموضوع:

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

المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا التكوین .وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة (أو المركز انساللیس

الجامعي) ترافق ھذا  المشروع من خالل:

إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

المشاركة في لجان المناقشة ،-

بادل اإلمكانیات البشریة و المادیةالمساھمة في ت-

توقیع المسؤول المؤھل رسمیا :

الوظیفة:

التاریخ:
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نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
)مباالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدسفي حالة تقدیم عرض تكوین لیسان(

(ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة)

تكوین في اللیسانس بعنوان:الموافقة على مشروع بحث الموضوع:

المقدم من :

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله 

بصفتھا المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

من خالل:وفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ

إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

المشاركة في لجان المناقشة .-

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

في إطار المشاریع المؤطرة.

إلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا ارسیتم تسخی

إن على المستوى المادي و المستوى البشري

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

توقیع المسؤول المؤھل رسمیا:

الوظیفة:

التاریخ:

سة:الختم الرسمي للمؤس
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VI - ّقینالسیرة الذاتیة للمنس
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VII -رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة:

عنوان اللیسانس :

للقسماللجنة العلمیة

:للقسماللجنة العلمیةرأي و 

التاریخ

لكلیة ( أو المعھد )لالمجلس العلمي 

:العلميالمجلسو تأشیرة رأي 

التاریخ :

المعھد )مدیرلكلیة ( أوعمید ا

:أو مدیر المعھدلكلیةعمید ارأي و تأشیرة 

:التاریخ 

لمركز الجامعي )المجلس العلمي للجامعة  ( أو ل

:المجلس العلميو تأشیرةرأي

التاریخ :
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VIII -تأشیرة الندوة الجھویة:
لعرض التكوین)النسخة النھائیةقي (التأشیرة تكون  فقط


