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مج التفصیيل:  الرب
ةل  اع م ج ة العلـوم  شع

ــــــــــــــــــــــــــــــ
مفردات الوحدات التعلیمیة:

السـداسـي األول.

:الوحدات التعلیمیة األساسیة

مادة األولى: مدخل إلى األنثروبولوجیاال

مفهوم علم األنثروبولوجیا.

 اآلركیولوجیا -االثنوغرافیا –االثنولوجیا –األنثروبولوجیا

: عالقة علم األنثروبولوجیا بالعلوم االجتماعیة

من حیث المنهج) -من حیث الموضوع / -من حیث النشأة / -(

األنثروبولوجیا والفلسفة

 وبولوجیا وعلم النفساألنثر

األنثروبولوجیا والتاریخ

األنثروبولوجیا وعلم االجتماع

:تاریخ األنثروبولوجیا

:التطبیقات االنثروبولوجیة قبل نشأة األنثروبولوجیا

oالحضارات المائیة

oالیونان والرومان

oالحضارة العربیة اإلسالمیة

oالعصور الوسطى

oأوروبا في عصر النهضة واألنوار



oلتاسع عشر والتوسع االستعماريالقرن ا

نشأة األنثروبولوجیا

oمن علم االجتماع إلى األنثروبولوجیا

oاألنثروبولوجیا التقلیدیة: الموضوع والهدف

 التیارات االنثروبولوجیة

o التیار التطوري

oالتیار االنتشاري التاریخي

oالتیار الوظیفي

o التیار الثقافي

 الهدف.االنثربولوجیا الحدیثة : الموضوع و

oأهمیة األنثروبولوجیا في العصر الحالي.

oالنظریات األساسیة في علم األنثروبولوجیا.

.الدراسات األنثروبولوجیة في الجزائر قبل االستقالل

منهج البحث والتقنیات في األنثروبولوجیا

o البنیویة-الوظیفیة –اإلثنیة المنهجیة

o .تقنیات البحث المیداني
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ة.المادة الثانیة: مدخـل إلى الفلسـفة العام

.الفلسفةاالمـحور األول: 

تعریفـها .-1

مناهجها .-2

الشمولیة .-خصائصها: -3

االتساق.- 

العمق .- 

قیمتها:-4

موقف الشك في أهمیة الفلسفة .- 



موقف الدفاع عن أهمیة الفلسفة .- 

.أصـولها ( ینبوعها ) -5

أصول داخل الطبیعة البشریة ( الدهشة ، الشك ، القلق ، التواصل ).- 

أصول خارج الطبیعة البشریة ( تاریخ الفلسفة ).- 

توحید العلوم -وظائفـها:   -6

الـتربیــة- 

المعارف والعلوم: عالقتها بباقي-7

عالقتها بالدین-أ 

عالقتها بالدین الوضعي.-

الدین السماوي.عالقتها ب-

عالقتها بالعلم:-ب

عالقتها بالعلوم التجریبیة : الطب ، البیولوجیا ، الفیزیاء .-

االقتصاد ، القانونعالقتها بالعلوم اإلنسانیة : علم النفس ، علم االجتماع ،  التاریخ ، -

المحور الثاني : مباحـث الفلــسفة .

بستمـولوجیا ).مبحث المعرفة : ( اال-1

تعریف االبستمولوجیا.-أ

المذهب الـوثوقـي .-إمكانیة المعرفة :    -ب

المذهب الشكي .-

المصـدر العـقلي -مصادر المعرفة :  -جـ

المصدر التـجریـبي .-

راغـماتي .المصدر الب-

المصدر الحدســي .-

الطبیعة المثالیة للمعرفة .-طبیعة المعرفة :  -د 

الطبیعة الواقعیة للمعرفة .-

مبحث الوجود :-2

تعریف الوجود .-أ



الواحدیة الروحیة ، الواحدیة   المحایدة ). المذهب الواحدي ( الواحدیة المادیة ،- مذاهب فلسفة الوجود : -ب

المذهب الثـنائي - 

مذهب الكثرة ( الكثرة المادیة ، الكثرة الروحیة ) .-

مبحث القیم :-3

تعریف القیمة .-أ

المنطق .-مباحث فلسفة القیم : –ب 

األخالق .  -

الجمال .-

طبیعة القیم .-جـ 

مالحظة :

-1-المحور األول في البرنامج خاص بالسداسي األول ، مدخل إلى الفلسفة العامة -

-2-المحور الثاني في البرنامج خاص بالسداسي الثاني ، مدخل إلى الفلسفة العامة -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالثة: مدخل إلى علم النفساالمادة 

الدرس األول : مدخل إلى علم النفس 

لمحة تاریخیة عن ظهور علم النفس وتطوره                                                                    -

التعریف بعلم النفس            -

فروع علم النفس -

* الدرس الثاني : مناهج البحث في علم النفس 

المنهج الوصفي -

المنهج التجریبي -

المنهج المقارن -

المنهج العیادي -

* الدرس الثالث : مدارس علم النفس 

مدرسة التحلیل النفسي -

المدرسة السلوكیة -



المدرسة المعرفیة -

االتجاه اإلنساني الظاهراتي -

: الــــــذكـــــــــــاءالرابع* الدرس 

مفهومـــــــه-

خصائص الذكـــاء-

النظریات المفسرة لطبیعة الذكاء-

العوامل المؤثرة في الذكاء-

قیاس الذكاء-

: اإلدراك خامس* الدرس ال

تعریف اإلدراك -

لیة عملیة اإلدراك آ-

العوامل التي تنظم اإلدراك -

البیئة وتأثیرها على اإلدراك-

: اإلحساس واالنتباه دس* الدرس السا

تعریف اإلحساس -

خصائص اإلحساس -

نتباه تعریف اال-

ممیزات االنتباه-

مكونات االنتباه -

العوامل المؤثرة في االنتباه  -

: الـــتــــعـــلـــــــــــــــم سابع* الدرس ال

مفهومــــــه-

رة لعملیة التعلم النظریات المفس-

العوامل المؤثرة على عملیة التعلم -
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المادة الرابعة: مدخل إلى علم االجتماع

أوال: تعریف علم االجتماع.

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

ع علم االجتماع.ثالثا: موضو 

رابعا: رواد علم االجتماع.

ابن خلدون.-1

أوجست كونت.-2

كارل ماركس.-3

ماكس -4

دوركایم.-5

6-.......

الكبرى في علم االجتماع.اتخامسا: المداخل النظری

المدخل الخلدوني (اإلسالمي).-1

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

لمدخل الماركسي (وما تفرغ عنه)، (النظریة الماركسیة، النظریة الماركسیة المحدثة).ا-3

سادسا: مجاالت علم االجتماع.

سابعا: علم االجتماع والمنهج العلمي.

ثامنا: مفاهیم أساسیة في علم االجتماع.

المجتمع..1

الجماعة االجتماعیة..2

العملیات االجتماعیة..3

الفرد والشخصیة..4

الفعل االجتماعي والتفاعل االجتماعي..5

النظم واألنساق والسمات والرموز..6

التغیر االجتماعي والتطور والنمو..7

المركز والدور..8



تاسعا: عالقة علم االجتماع ببعض العلوم األخرى:

العلوم الطبیة.-1

الهندسة المعماریة.-2

العلوم السیاسیة.-3

العلوم القانونیة.-4

العلوم اإلداریة.-5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدات األساسیة المنهجیة

)1مدارس ومناهج (

تعریف المنهج العلمي..1

أهمیة المنهج العلمي..2

التفسیر،التصنیف،االستنباط،التجریب،التركیب،العملیات األساسیة في المنهج العلمي: االستقراء، التصور، الفهم، التحلیل.3

.التعلیمالحكم،التجرید،

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

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

مراحل تكون المنهج العلمي:.6

في العصور القدیمة.أ

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

.لعصر الحدیثفي ا.ج

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

المنهج العلمي في الدراسات االجتماعیة واإلنسانیة..8

مقارنة بین العلوم االجتماعیة واإلنسانیة من جهة والعلوم الطبیعیة من جهة أخرى..9

المناهج الكمیة والمناهج الكیفیة..10

لذاتیة:الموضوعیة وا.11

تعریف الموضوعیة..أ

التفكیر الذاتي والتفكیر الموضوعي..ب



الموضوعیة من الخارج..ج

الموضوعیة من الداخل..د

الموضوعیة من الداخل والخارج..ه

ــــــــــــــــــ

الوحدات التعلیمیة االستكشافیة

المادة األولى: اإلحصاء الوصفي

_علم اإلحصاء وعالقته بالعلوم األخرى

ء في العلوم االجتماعیة_دور اإلحصا

_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 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدات التعلیمیة العرضیة

المادة األولى: مدخل إلى اإلعالم اآللي.

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.

:اللغة األجنبیةالمادة الثانیة:

دراسة وتلخیص نصوص في المجال العلوم اإلنسانیة باللغة األجنبیة.-

التدرب على تحریر مقاالت باللغة األجنبیة.-

.دراسة ومناقشة مصطلحات ومفاهیم في میدان العلوم اإلنسانیة-

على تقدیم عروض شفویة باللغة األجنبیة.التدرب-



السـداسـي الثـانـي

الوحـدات التعلـیمیـة األسـاسیـة

األرطوفونیاالوحدة األولى: مدخل إلى 

و نشأتها .األرطوفونیاـ تحدید ماهیة 1

موضوعا ومنهجا األرطوفونیاـ تعریف ب2

ـ مجاالت التدخل االرطوفوني. 

وني و مهامه .ـ تكوین األخصائي االرطوف3

وعالقتها بالعلوم األخرى (علم النفس ، الطب ، اللسانیات ، علوم التربیة ، علم االجتماع ،....).األرطوفونیاـ 4

ـ تحدید بعض المفاهیم األساسیة ( اللغة، اللسان، الكالم، النطق، الصوت، اآللیات قبل اللغویة، ...).5

وي. ـ األسس النفسیة و العصبیة للنمو اللغ6

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 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدة الثانیة: مدخل إلى علوم التربیة

_تعریف علوم التربیة، مفاهیم أولیة

_ األسس العامة للتربیة

_نشأة علوم التربیة ومراحل تطورها

_المدارس الكبرى

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

._ أهم االتجاهات في التربیة

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



_ الفرد

الفرد واألسرة-

._ الفرد والمجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م السكانالوحدة الثالثة: مدخل إلى عل

_ مدخل تاریخي إلى علم السكان ( التعریف بعلم السكان )

علم السكان_ نظریات

_ وسائل وتقنیات المالحظة

_ مؤشرات السكان 

_ عالقة علم السكان بالعلوم االجتماعیة األخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة الرابعة: مجاالت العلوم االجتماعیة

ـ مجاالت علم االجتماع1

_ علم االجتماع الثقافي

_ علم االجتماع التربوي

ع السیاسي_ علم االجتما

_ علم االجتماع العمل والمنظمات

_ علم االجتماع الدیني

_ علم االجتماع االتصال

_ علم التنمیة

ـ مجاالت علم النفس2

ـ مجاالت علم السكان 3

روبولوجیاثـ مجاالت األن4

األرطوفونیاـمجاالت 5

ـ مجاالت علوم التربیة6

ـ مجاالت علم السكان7



منـهجیـةالوحـدات التعلیـمیـة ال

)2المادة األولى: مدارس ومناهج (

المدارس المنهجیة الكبرى:

المدرسة اإلسالمیة.

المدرسة الماركسیة.

المدرسة الوضعیة.

المدرسة الوظیفیة.

المدرسة البنیویة.

روادها.تاریخها.التعریف بها.(المطلوب التعرض لكل مدرسة من هذه المدارس من خالل:

تصورها المنهجي:

واعد المنهجیة االسترشادیة.الق

النموذج التصوري.

مراحل التحلیل.

نسق التفسیر.
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الوحدات التـعـلیمیـة االستـكـشافیـة

المادة األولى: اإلحصاء االستداللي

_ تعریف اإلحصاء االستداللي

_ المجتمع والعینة

اللي_مبادئ اإلحصاء االستد

_ األسالیب اإلحصائیة لدراسات الفرضیات الفرقیة    

* اختبار ب لعینتین مستقلتین

.* اختبار لعینتین مرتبطتین



الوحدات التعلیمیة العرضیة

).2المادة األولى: مدخل إلى اإلعالم اآللي (

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.

:)تابع(اللغة األجنبیة  المادة الثانیة:

دراسة وتلخیص نصوص في المجال العلوم اإلنسانیة باللغة األجنبیة.-

ت باللغة األجنبیة.التدرب على تحریر مقاال-

دراسة ومناقشة مصطلحات ومفاهیم في میدان العلوم اإلنسانیة -

التدرب على تقدیم عروض شفویة باللغة األجنبیة.-


