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I -بطاقة تعریف اللیسانس
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تحدید مكان التكوین:-1

كلیة أو معھد :

:قسم 

(یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل):للیسانستأھیالرقم قرار

المشاركون اآلخرون:-2

: المؤسسات الشریكة األخرى-

المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون:-

الشركاء الدولیون األجانب :-
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إطار وأھداف التكوین:-3

(حقل إجباري)التنظیم العام للتكوین: مكانة المشروع–أ 

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

:قاعدة التعلیم المشترك للمیدان

الفرع:

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنیة 

بالمطابقة :

-

-

-

-

:التخصص المعني بالمطابقة 
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(حقل إجباري)أھداف التكوین-ب
سطرا على األكثر)20- نھایة التكوینالمكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (

حقل إجباري)(سطرا على األكثر)20(المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج
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(حقل إجباري)لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د

(حقل إجباري)الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

( حقل إجباري)النجاعة لمتابعة التكوینمؤشرات- و
معاییرالدیمومة، نسبة النجاح،إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الكفاءات المكتسبة....)( 
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اإلمكانیات البشریة المتوفرة-
)یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض( قدرات التأطیر-أ

)الكلیة أو المعھدیعبئ ویصادق علیھ من طرف (في التخصص سخر للتكوین الملتأطیر الداخليا-ب

االختصاصشھادة الشھادة التدرجاالسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسة الرتبة)دكتوراه- ماجستیر(

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                                 
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)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص المسخر للتكوین التأطیر الخارجي-ج

شھادة التخصص شھادة التدرجاالرتباطمؤسسة االسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسةالرتبةدكتوراه-ماجستیر 

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                        
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)3(سنة المسخرة للتكوینالحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة -د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
أستاذ التعلیم العالي

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب

مساعد أأستاذ 
أستاذ مساعد ب

*أخرى
المجموع

أخرى: مستخدمو الدعم والتقنیین* 
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:في التخصص للتكویناإلمكانیات المادیة المتوفرة-5

لألعمال تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات-أ
)التطبیقیة للتكوین المقترح.( بطاقة لكل مخبر

عنوان المخبر :

(عدد الطلبة)قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجھیزالرقم
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) العقود / االتفاقیاتالملحقة( أنظر میادین التربص و التكوین في المؤسسات-ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص 

)إجباري(حقل بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر -ج
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المتوفرة بالمعھد أو الكلیةفضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال-د
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
)06ات الست (السداسی

)المشترك للمیدان والفرعیدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم (
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:األولالسداسي -

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةاأسبوع15

التعلیم األساسیةوحدات 
(إج/إخ)1و ت أ 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 145: مدخل إلى وسائل االعالم االتصال 1المادة 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 45مدخل إلى البیبلیوغرافیا: 2المادة 
(إج/إخ)2و ت أ 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 145:تاریخ الجزائر المعاصر1المادة 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 145مدخل إلى علم اآلثار : 2المادة 

وحدات التعلیم المنھجیة
(إج/إخ)1و ت م 
××0022سا 3045سا 301سا 001سا 145:مدارس ومناھج 1المادة 
×0011سا 3045سا 301سا 122إعالم آلي : 2المادة 

االستكشافیةوحدات التعلیم 
(إج/إخ)1و ت إ  
××0022سا 3045سا 301سا 001سا 145:تاریخ الحضارات 1المادة 
×0012سا 3045سا301سا 122مدخل إلى مجتمع المعلومات : 2المادة 
×0012سا 3045سا 301سا 22مدخل إلى الفلسفة: 3المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
(إج/إخ)1و ت أ ف 

×0011سا 3045سا 301سا 122لغة أجنبیة :1المادة 
001630سا 00450سا 0012سا 0012سا 1360مجموع السداسي 



عام تاریخ المؤسسة                                 عنوان اللیسانس17
السنة الجامعیة            

:الثانيالسداسي -

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةاأسبوع15

وحدات التعلیم األساسیة
(إج/إخ)1و ت أ 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 245:مدخل إلى وسائل االعالم االتصال 1المادة 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 45: تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات2المادة 
(إج/إخ)2و ت أ 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 245:تاریخ الجزائر المعاصر 1المادة 
××0025سا 3045سا 301سا 001سا 245: مدخل إلى علم اآلثار 2المادة 

وحدات التعلیم المنھجیة
(إج/إخ)1و ت م 
××0022سا 3045سا 301سا 001سا 245: مدارس ومناھج 1المادة 
×0011سا 3045سا301سا 222إعالم آلي : 2المادة 

االستكشافیةوحدات التعلیم 
(إج/إخ)1و ت إ  
××0022سا 3045سا 301سا 001سا 245: تاریخ الحضارات 1المادة 
×0012سا 3045سا 301سا 222: مدخل إلى مجتمع المعلومات 2المادة 
×0012سا 3045سا 301سا 22نظریات فلسفیة كبرى: 3المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
(إج/إخ)1و ت أ ف 

×0011سا 3045سا 301سا 222لغة أجنبیة : 1المادة 
0030سا 00450سا 0012سا 0012سا 2360مجموع السداسي
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:الثالثالسداسي -

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوعا15

وحدات التعلیم األساسیة
(إج/إخ)1و ت أ 
تاریخ وحضارة المغرب :1المادة 
0025xxسا3045سا301سا001سا145القدیم

والدولة صدر اإلسالم:2المادة 
0025xxسا3045سا301سا001سا45األمویة

30سا1(إج/إخ)2و ت أ 
المغرب العربي الحدیث ق :1المادة 

0025xxسا3045سا301سا001سا1945ق- 16

تاریخ الجزائر الثقافي :2المادة 
0025xxسا3045سا301سا001سا145الحدیث والمعاصر 

وحدات التعلیم المنھجیة
(إج/إخ)1و ت م 
منھجیة وتقنیة البحث :1المادة 

0023xxسا3045سا301سا001سا145التاریخي 

0023xسا3045سا301سا22فلسفة التاریخ:2المادة 
االستكشافیةوحدات التعلیم 

(اختیار مادتین)(إج/إخ)1و ت إ  
0011xسا3045سا301سا22تاریخ العلوم:1المادة 
0011xسا3045سا301سا22أوربافي العصور الوسطى:2المادة 

تاریخ المعتقدات واألدیان
العالم المعاصر

وحدة التعلیم األفقیة
1(إج/إخ)1ف و ت أ 
0011xسا3045سا301سا22ةجغرافیا طبیعی:1المادة 
001xسا3045سا301سا122لغة أجنبیة :2المادة 

001630سا 00450سا 3009سا 3013سا 3337مجموع السداسي 
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:الرابعالسداسي -

نوع التقییماألرصدةالمعاملالساعي األسبوعيالحجم الحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةاأسبوع15

وحدات التعلیم األساسیة
(إج/إخ)1و ت أ 
تاریخ وحضارة المغرب :1المادة 
2القدیم

0025xxسا3045سا301سا001سا45

تاریخ وحضارة المغرب:2المادة 
واألندلساإلسالمي

0025xxسا3045سا301سا001سا45

(إج/إخ)2و ت أ 
الحدیث ق الجزائر تاریخ:1المادة 

19ق- 16
0025xxسا3045سا301سا001سا45

تاریخ الجزائر الثقافي :2المادة 
2الحدیث والمعاصر 

0025xxسا3045سا301سا001سا45

وحدات التعلیم المنھجیة
(إج/إخ)1و ت م 
منھجیة وتقنیة البحث :1المادة 

2التاریخي 
0023xسا3045سا301سا001سا45

0023xسا3045سا301سا22مصادر تاریخ الجزائر:2المادة 
االستكشافیةوحدات التعلیم 

(إج/إخ)1و ت إ  
0011xسا3045سا301سا22الدولة العثمانیة:1المادة 
0011xسا3045سا301سا22النھضة األوربیة  :2المادة 

العامما قبل التاریخ
المعاصرالعالم العربي 

وحدة التعلیم األفقیة
(إج/إخ)1و ت أ ف 

0011xسا3045سا301سا22بشریةجغرافیا :1المادة 
0011xسا3045سا301سا222لغة أجنبیة :2المادة 

001630سا00450سا3009سا3013سا4337مجموع السداسي
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السداسي الخامس:-

التقییمنوع األرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

وحدات التعلیم األساسیة
(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 
االستكشافیةوحدات التعلیم 

(إج/إخ)1و ت إ  
1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت إ  
إلخ

وحدة التعلیم األفقیة
(إج/إخ)1و ت أ ف 

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت أ ف
إلخ

530مجموع السداسي 



عام تاریخ المؤسسة                                 عنوان اللیسانس21
السنة الجامعیة            

السداسي السادس:-

نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم
امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14

وحدات التعلیم األساسیة
(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 
االستكشافیةوحدات التعلیم 

(إج/إخ)1و ت إ  
1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت إ  
إلخ

وحدة التعلیم األفقیة
(إج/إخ)1و ت أ ف 

1المادة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت أ ف
إلخ

630مجموع السداسي
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III -بطاقات تنظیم وحدات التعلیم
)یرجى تصمیم بطاقة لكل وحدة تعلیمیة ( 
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السداسي: األول
01الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة1وحدة التعلیم : األساسیة 

1: مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

: مدخل إلى البیبلیوغرافیا2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

1: مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 1المادة 
أولیات علوم اإلعالم واالتصال، والتعرف یهدف إلى التعرف على 

.اوأصولهاومبادئهاعلى تاریخه

: مدخل إلى البیلیوغرافیا2المادة 
ببلیوغرافیة یتعرف الطالب عبر هذه المادة على أهم وأشهر األعمال ال

في العلوم اإلنسانیة

وصف المواد
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السداسي: األول
02األساسیة الوحدة التعلیمة عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

0أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة2وحدة التعلیم : األساسیة 

1: تاریخ الجزائر المعاصر 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

1: مدخل إلى علم اآلثار 2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیم

وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

1الجزائر المعاصر : تاریخ 1المادة 
م.19دراسة مختلف التطورات والتحوالت التي مرت بها الجزائر في القرن

1: مدخل إلى علم اآلثار 2المادة 
التعرف على أصول علم اآلثار من حیث البنیة المعرفیة وتاریخ النشأة، 

ورصد التطورات. 

وصف المواد
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السداسي: األول
المنهجیةالوحدة عنوان الوحدة:  

د30–سا 1محاضرة : 
00أعمال موجهة: 

د30–سا 1أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

04: وحدة التعلیم : المنهجیة   األرصدة

1: مدارس ومناهج 1المادة 
2األرصدة: 
2المعامل : 

: إعالم آلي 2المادة 
2األرصدة : 
1المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

1: مدارس ومناهج 1المادة 
على المفاهیم والقواعد والطرق العامة المتعلقة بمنهجیة التعرف 

البحث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وأصوله.

1: إعالم آلي 2المادة 
یهدف إلى تحكم الطالب في المبادئ األولیة لإلعالم اآللي، وتمكینه 

من الممارسة المباشرة.

وصف المواد
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السداسي: األول
الوحدة االستكشافیةعنوان الوحدة :  

د30–سا 4محاضرة : 
د30–سا 1أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

06: وحدة التعلیم : المنهجیة   األرصدة

1: تاریخ الحضارات 1المادة 
2األرصدة: 
2المعامل : 

1: مدخل إلى مجتمع المعلومات 2المادة 
2األرصدة : 
1المعامل : 

: مدخل إلى الفلسفة3المادة 
2األرصدة : 
1المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
لوحدة التعلیموكذا للمواد المكونة 

لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)لكل مادة: 

1: تاریخ الحضارات 1المادة 
التعرف على أهم الحضارات اإلنسانیة ومدى مساهماتها في ترقیة وتطویر 

البشریة.

1: مدخل إلى مجتمع المعلومات 2المادة 
التعرف على موصفات مجتمع المعرفة والمعلومات، ودفع الطالب إلى 

اإلیجابي مع مصادر المعلومة المعاصرة.التفاعل

وصف المواد
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: مدخل إلى الفلسفة3المادة 
تمكین الطالب من السؤال الفلسفي باعتباره من األدوات المساعدة على الفهم 

والتحلیل والنقد، وتمكین الطالب من التعرف على أهم مبادئ الفلسفة.

السداسي: األول
األفقیةالوحدة عنوان الوحدة :  

00محاضرة : 
00أعمال موجهة: 

د30–سا 1أعمال تطبیقیة : 
سا45عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

01: األرصدة1وحدة التعلیم : لغة أجنبیة 
1: لغة أجنبیة 1المادة 

1األرصدة: 
1المعامل : 

لوحدة األرصدة والمعامالت الممنوحة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل  (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

1: لغة أجنبیة 1المادة 
مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على التعامل مع المراجع 

النصوص والمصطلحات)األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا (خاصة 

وصف المواد
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السداسي: الثاني
01الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة :  

سا03محاضرة : 
سا3أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة1وحدة التعلیم : األساسیة 

2: مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

: تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان التقییم(متواصل أو امتحان)نوع 
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

2: مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 1المادة 
یهدف إلى التعرف على أولیات علوم اإلعالم واالتصال، والتعرف 

.اوأصولهاومبادئهاعلى تاریخه

: تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات2المادة 
بآلیات عمل أنظمة المعلومات، وطرق تسیریها یهتم هذا المقیاس

وٕادارتها.

وصف المواد
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السداسي: الثاني
02الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة :  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

0أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة2وحدة التعلیم : األساسیة 

2: تاریخ الجزائر المعاصر 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

2: مدخل إلى علم اآلثار 2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان امتحان)نوع التقییم(متواصل أو
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

2: تاریخ الجزائر المعاصر 1المادة 
م.19دراسة مختلف التطورات والتحوالت التي مرت بها الجزائر في القرن 

2: مدخل إلى علم اآلثار 2المادة 
التعرف على أصول علم اآلثار من حیث البنیة المعرفیة وتاریخ النشأة، 

ورصد التطورات. 

وصف المواد
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السداسي: الثاني
الوحدة المنهجیةعنوان الوحدة :  

د30–سا 1محاضرة : 
00أعمال موجهة: 

د30–سا 1أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

التعلیمتوزیع الحجم الساعي لوحدة 
والمواد المكونة لها

04: وحدة التعلیم : المنهجیة  األرصدة
2مدارس ومناهج :1المادة 

2األرصدة: 
2المعامل : 

إعالم آلي :2المادة 
2األرصدة : 
1المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان أو امتحان)نوع التقییم(متواصل
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

2: مدارس ومناهج 1المادة 
التعرف على المفاهیم والقواعد والطرق العامة المتعلقة بمنهجیة 

البحث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة وأصوله.

2: إعالم آلي 2المادة 
الطالب في المبادئ األولیة لإلعالم اآللي، وتمكینه یهدف إلى تحكم 

من الممارسة المباشرة.

وصف المواد
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السداسي: الثاني
الوحدة االستكشافیةعنوان الوحدة :  

د30–سا 4محاضرة : 
د30–سا 1أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

06: وحدة التعلیم : المنهجیة   األرصدة

2: تاریخ الحضارات 1المادة 
2األرصدة: 
2المعامل : 

2: مدخل على مجتمع المعلومات 2المادة 
2األرصدة : 
1المعامل : 

:  مذاهب فلسفیة كبرى3المادة 
2األرصدة : 
1المعامل : 

الممنوحة لوحدة األرصدة والمعامالت 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

2: تاریخ الحضارات 1المادة 
التعرف على أهم الحضارات اإلنسانیة ومدى مساهماتها في ترقیة 

البشریة.وتطویر 

2مجتمع المعلومات إلى: مدخل 2المادة 
التعرف على موصفات مجتمع المعرفة والمعلومات، ودفع الطالب 

إلى التفاعل اإلیجابي مع مصادر المعلومة المعاصرة.

وصف المواد
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: مذاهب فلسفیة كبرى3المادة 
التعرف على أهم المذاهب الفلسفیة الكبرى التي أثرت في التاریخ 

م والمعارف.اإلنساني والعلو 
السداسي: الثاني
الوحدة األفقیةعنوان الوحدة:  

00محاضرة : 
00أعمال موجهة: 

د30–سا 1أعمال تطبیقیة : 
سا45عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

2وحدة التعلیم : لغة أجنبیة 
01: األرصدة
2لغة أجنبیة : 1المادة 

1األرصدة: 
1المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل  (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

2: لغة أجنبیة 1المادة 
القدرة على التعامل مع المراجع مساعدة الطالب على اكتساب 

األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا (خاصة النصوص والمصطلحات)

وصف المواد
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الثالثالسداسي: 
01الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

لوحدة التعلیمتوزیع الحجم الساعي
والمواد المكونة لها

10: األرصدة1وحدة التعلیم : األساسیة 

1تاریخ وحضارة المغرب القدیم : 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

صدر اإلسالم والدولة األمویة: 2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم
للمواد المكونة لهاوكذا 

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

1تاریخ وحضارة المغرب القدیم : 1المادة 
ومختلف أنماط على تاریخ وحضارة المغرب القدیم یهدف إلى التعرف 

الحكم والنظم الحضاریة منذ البدایات إلى نهایة االحتالل البیزنطي، 
.المنطقةكما یضم التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة في 

صدر اإلسالم والدولة األمویة: 2المادة 
تاریخ االسالم من بدایاته مع یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

.الدعوة النبویة والخالفة الرشیدة إلى نهایة العصر األموي

وصف المواد
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الثالثالسداسي: 
02الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

التعلیمتوزیع الحجم الساعي لوحدة 
والمواد المكونة لها

10: األرصدة1وحدة التعلیم : األساسیة 

19ق-16المغرب العربي الحدیث ق : 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

1تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر : 2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

19ق-16المغرب العربي الحدیث ق : 1المادة 
على تاریخ المنطقة خالل الفترة العثمانیة بالخصوص إلى یهدف إلى التعرف

بدایة االستعمار األوروبي، وكذا التطورات المصاحبة لها سیاسیة واجتماعیة 
واقتصادیة وثقافیة.

1تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر : 2المادة 
المناخ الثقافي الذي كانت تعیشه الجزائر یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

في الفترة المعاصرة والزخم الثقافي والرجاالت التي صنعته والموروث الذي 
وه لنا.فخلّ 

وصف المواد
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الثالثالسداسي: 
التعلیم المنهجیةعنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
د30سا01أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

06: األرصدةالمنهجیةوحدة التعلیم : 

1منهجیة وتقنیة البحث التاریخي : 1المادة 
3األرصدة: 
2المعامل : 

فلسفة التاریخ: 2المادة 
3األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لوحدة 

لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

1منهجیة وتقنیة البحث التاریخي : 1المادة 
مع إلى تعریف علم التاریخ والعلوم التي لها عالقة بالتاریخ وكیفیة التعاملیهدف 

المادة التاریخیة  مصادر تنصیص التهمیش

فلسفة التاریخ: 2المادة 
المنهج الفلسفي لفهم حركة التاریخ قبل كل یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

شيء  

وصف المواد
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الثالثالسداسي: 
االستكشافیة (اختیار مادتین)التعلیم عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
00موجهة: أعمال 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة 
التعلیموالمواد المكونة لها

02: األرصدةالمنهجیةوحدة التعلیم : 

تاریخ العلوم: 1المادة 
1األرصدة: 
1المعامل : 

أوروبا في العصور الوسطى: 2المادة 
1األرصدة : 
1المعامل : 

المعتقدات واألدیانتاریخ 
العالم المعاصر

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
لوحدة التعلیموكذا للمواد المكونة 

لها

امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

تاریخ العلوم: 1المادة 
على المسار التاریخي لتطور العلوم ومبادئها األساسیة یهدف إلى التعرف

وحركیتها وتأثیرها على الوعي البشري المادي والمعنوي

أوروبا في العصور الوسطى: 2المادة 
مختلف الحقب التاریخیة التي عاشتها أوروبا  یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

ون من الزمن وما قاسته فیها من ما بین سقوط روما وبدایة النهضة طیلة عشرة قر 
حروب وأزمات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ومعرفیة

وصف المواد
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الثالثالسداسي: 
االفقیةالتعلیم عنوان الوحدة:  

د30سا01محاضرة : 
د30سا01أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة 
التعلیموالمواد المكونة لها

02: األرصدةالمنهجیةوحدة التعلیم : 

جغرافیا طبیعیة: 1المادة 
1األرصدة: 
1المعامل : 

1لغة اجنبیة : 2المادة 
1األرصدة : 
1المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
لوحدة التعلیموكذا للمواد المكونة 

لها

امتحانمتواصل +  (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

جغرافیا طبیعیة: 1المادة 
بمختلف طروحاتها على مادة الجغرافیا في جانبها الطبیعي یهدف إلى التعرف

وتفاصیلها التي تعطي للطالب نظرة على الرصید الطبیعي للكرة األرضیة

1لغة اجنبیة : 2المادة 
علم الطالب المعارف التاریخیة انطالقا من اللغات األجنبیة المختارة للتعلیم، وكذا یت

المصطلحات األساسیة التي تمكن الطالب من التعامل مع النصوص األجنبیة بكل 
اریحیة  

وصف المواد
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الرابعالسداسي: 
01الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة 
التعلیموالمواد المكونة لها

10: األرصدة1وحدة التعلیم : األساسیة 

2تاریخ وحضارة المغرب القدیم : 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

وحضارة المغرب االسالميتاریخ : 2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
لوحدة التعلیموكذا للمواد المكونة 

لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

2تاریخ وحضارة المغرب القدیم : 1المادة 
أهم المقومات المؤسسة لمنطقة المغرب العربي في الفترة یهدف إلى التعرف 

القدیمة، ومختلف المؤثرات الحضاریة التي هبت علیه في ذلك الوقت 

تاریخ وحضارة المغرب االسالمي: 2المادة 
ى ما شهدته منطقة المغرب في العهود یتعرف الطالب عبر هذه المادة عل

االسالمیة تاریخا وحضارة وأهم المؤشرات االیجابیة والسلبیة التي مرت علیها

وصف المواد
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الرابعالسداسي: 
02الوحدة التعلیمة األساسیة عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
سا03أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة1وحدة التعلیم : األساسیة 

19ق-16الحدیث ق تاریخ الجزائر: 1المادة 
5األرصدة: 
2المعامل : 

2تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر : 2المادة 
5األرصدة : 
2المعامل : 

والمعامالت الممنوحة األرصدة 
لوحدة التعلیموكذا للمواد المكونة 

لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

19ق-16الحدیث ق تاریخ الجزائر: 1المادة 
العثمانیة ما شهدته من فترات على الجزائر خالل الفترة یهدف إلى التعرف 

صعود ونزول في مختلف المجاالت خاصة السیاسیة والعسكریة

2تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر : 2المادة 
في الفترتین الحدیثة المخزون الثقافي الجزائرییتعرف الطالب عبر هذه المادة على 

.هذا العهدوالمعاصرة وأهم الالعبین الثقافیین الجزائریین في

وصف المواد
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الرابعالسداسي: 
التعلیم المنهجیةعنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
د30سا01أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

06: األرصدةالمنهجیةوحدة التعلیم : 

2منهجیة وتقنیة البحث التاریخي : 1المادة 
3األرصدة: 
2المعامل : 

مصادر تاریخ الجزائر: 2المادة 
3األرصدة : 
2المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة 
التعلیموكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها

2منهجیة وتقنیة البحث التاریخي : 1المادة 
یهدف إلى التعرف 

مصادر تاریخ الجزائر: 2المادة 
أهم المصادر خاصة البیبلیوغرافیة التي یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

تؤرخ للجزائر وكیفیة التعامل مع هذه المصادر وكیفیة االستفادة منها والمحافظة 
علیها

وصف المواد
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الرابعالسداسي: 
االستكشافیة (اختیار مادتین)التعلیم عنوان الوحدة:  

سا03محاضرة : 
00أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

02: األرصدةالمنهجیةوحدة التعلیم : 

الدولة العثمانیة: 1المادة 
1األرصدة: 
1المعامل : 

النهضة األوروبیة: 2المادة 
1األرصدة : 
1المعامل : 

ما قبل التاریخ العام
المعاصرالعالم العربي 

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
لوحدة التعلیموكذا للمواد المكونة 

لها

امتحان (متواصل أو امتحان)نوع التقییم
لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

الدولة العثمانیة: 1المادة 
على تاریخ الدولة العثمانیة من بدایتها إلى نهایتها ومختلف یهدف إلى التعرف

المراحل التي مرت بها بین قمة في العلو إلى قمة في الحضیض وأهم االسباب 
المؤدیة إلى ذلك

النهضة األوروبیة: 2المادة 
الفترة التي شهدت یقظة القارة األوروبیة في یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

مس عشر وكل األسباب التي أوصلتها إلى النهوض من عثراتها التي القرن الخا
دامت عشرة قرون والنتائج المترتبة على ذلك ومنها الحركة االستعماریة الحدیثة 

وصف المواد
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الرابعالسداسي: 
االفقیةالتعلیم عنوان الوحدة:  

د30سا01محاضرة : 
د30سا01أعمال موجهة: 

00أعمال تطبیقیة : 
سا90عمل شخصي : 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

02: األرصدةالمنهجیةوحدة التعلیم : 

جغرافیا بشریة: 1المادة 
1األرصدة: 
1المعامل : 

2لغة اجنبیة : 2المادة 
1األرصدة : 
1المعامل : 

األرصدة والمعامالت الممنوحة 
للمواد المكونة لوحدة التعلیموكذا

لها

امتحانمتواصل +  (متواصل أو امتحان)نوع التقییم

لكل مادة: إعادة ذكر عنوانها وأهداف(تدریسها في بضعة أسطر)

بشریةجغرافیا : 1المادة 
على میزات الجغرافیا البشریة ومؤشراتها یهدف إلى التعرف 

1لغة اجنبیة : 2المادة 
أساسیات اللغة األجنبیة التي تمكنه من االطالع على التحّكمحاول الطالب ی

النصوص التاریخیة بهذه اللغة والتعامل معها.

وصف المواد
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IV -البرنامج المفصل لكل مادة
ة)( تقدیم بطاقة مفصلة لكل ماد

السداسي: األول 
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

1المادة: مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
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یهدف إلى التعرف على أولیات علوم اإلعالم واالتصال، وعلى أنواع اإلعالم وتاریخه.  

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

ن یكون الطالب على اطالع ولو جزئي بالمضمون العام للموضوع الخاص باإلعالم واالتصال.أ

محتوى المادة: 
في الغربة لظهور الصحافة یأالظروف التاریخیة المه-1
ظهور الطباعة.-
األشكال األولى للصحیفة الدوریة. -
تطور الفكر والحریات (القرن الثامن عشر)-
ظهور صحافة الرأي في أوروبا.-
الثورة الفرنسیة وتأثیراتها على نمو الصحافة.-
تاریخ الصحافة المكتوبة في البلدان الغربیة (أوروبا وأمریكا).-2

المكتوبة (القرن التاسع عشر).العصر الذهبي للصحافة -*
الصحف الدوریة..1
ظهور وتطور وكاالت األنباء..2
تعریف بأهم وكاالت األنباء العالمیة..3
التصنیع الصحفي..4
الصحافة والسلطة السیاسیة في الغرب..5
التوزیع الواسع للصحافة..6
ظاهرة اإلعالم كخدمة عامة..7
تكوین وتطور المهنة الصحفیة..8
ة الرابعة).النفوذ الصحفي (السلط.9

: طریقة التقییم- **
%عالمة األعمال الموجهة %50+االمتحان50 .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: -*
1986محمد عبد الملك المتوكل،  مدخل إلى اإلعالم والرأي العام، القاهرة: مكتبة االنجلوساكسونیة، - 
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إسماعیل على سعد، الرأي العام بین القوة واإلیدیولوجیة، اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة - 
1984عبد اللطیف حمزة، الرأي العام والدعایة، القاهرة: دار الفكر العربي، - 
1985جیهان احمد رشتي، الدعایة واستخدامات الرادیو في الحرب النفسیة، القاهرة : دار الفكر، - 
1993محمد حسین، اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام، القاهرة: عالم الكتب، سمیر- 
1999سمیر محمد حسین، الرأي العام األسس النظریة والجوانب المنهجیة، القاهرة عالم الكتب، - 
متحدة في صالح سلیمان سالم، " مفهوم حریة الصحافة: دراسة مقارنة بین جمهوریة مصر العربیة والمملكة ال- 

1991،" رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، قسم الصحافة1985- 1945فترة من 
أحمد رشتي جیهان، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاریخ.- 
1995ة، مصر، السید فهمیمحمد، تكنولوجیا االتصال في الخدمة االجتماعیة، دار المعرفة الجامعی- 
1993العبد عاطف عدلي، االتصال والرأي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، - 
1994أحمد حماد محمود، اإلعالم والدعوة بین التكامل والتضاد، دار السعادة للطباعة، دون مكن النشر، - 
.1989النعیمي حازم، الحریة والصحافة في لبنان، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، - 
األردن، -الطعیمات هاني سلیمان، حقوق اإلنسان وحریاته، األساسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان- 

2003.
.2000أبو عرجة تیسیر، دراسات في الصحافة واإلعالم، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، - 
، الجزائریةان المطبوعات الجامعتاب، دیو إحدادن زهیر، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، المؤسسة الوطنیة للك- 
.1993أبو عرقوب ا براهیم، االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي، دار مجدالوي، األردن، - 
االتصال بالجماهیر: بین اإلعالم والتطویع والتنمیة، دار قباء للنشر والطباعة بدر أحمد وغریب عبده، - 

والتوزیع، 
، 1987في دراسة وسائل وأسالیب االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن حمدي، مقدمة- 
، 2003حسن إسماعیل محمود، مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر، الدار العالمیة، الكویت، - 
1984القاهرة، ،حمزة عبد اللطیف، اإلعالم والرعایة، دار الفكر العربي- 
1981، بیروت ،هضة العربیةاحمد عادل راشد،  االعالن، دار الن- 
2002، القاهرة ،العربي للنشرالعطار،  إخراج اإلعالن الصحفي،رائد- 
.2003، عمان ،طاهر محسن الغالبي، احمد شاكر العسكري،  االعالن، دار وائل- 
.1996، بیروت ،جیرار النیو،  سوسیولوجیا االعالن، تعریب خلیل احمد خلیل، منشورات عویدات- 
1996، االسكندریة محمد المصري، االعالن، مؤسسة شباب الجامعةاحمد - 

-Jean .Noël KAPFERER. Leschemins de persuasion publicitaire. Dans la
communication :état des savoirs ouvrage collective sous la direction de
PhillipCABIN. Paris, édition sciences humaines.1998
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-Armand MATTELART.l'invention de la communication .Alger: casbah édition, 2004

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

إلى الببیلیوغرافیاالمادة: مدخل 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

التعریف بالمصادر المعلومات األساسیة في العلوم اإلنسانیة وطرق استعمالها وكذلك التطورات التي عرفته
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فروعها.هذه المصادر في مختلف 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

توضیح للطالب بأن العدد الكبیر للفهارس، وبنوك وقواعد المعلومـات فـي شـتى العلـوم یجعـل إمكانیـة السـیطرة 
تحیل.علیها وتغطیتها جمیعا ضرب من المس

محتوى المادة: 

نظم المعلومات البیبلیوغرافیة وتقنیاتها -1
الوصف المقنن األوعیة المطبوعة -

المنوغرافیات-
النبذة التاریخیة -
معرفة حقول الفهرسة-
الخصوصیة بین اللغات-
المداخل بالمؤلف -
المداخل بالعنوان-
المداخل بالمواضیع.-

مفاهیم مصادر المعلومات-2
تطور مصادر المعلومات-3
تقنیات البحث البیبلیوغرافي-4
توجهات وأفاق-5

: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( لمراجع: ا- **
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.2002. القاهرة: مركز األهرام، واالتصاالت
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السداسي: األول 
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

1المادة: تاریخ الجزائر المعاصر

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
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.1954إلى اإللمام باإلطار العام لتاریخ الجزائر من دخول االحتالل الفرنسي -

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

على الطالب أن یكون على درایة بإطار المقیاس كونه تاریخا للوطن. -

: البرنامج
)1م (20-م19تاریخ الجزائر المعاصر 

الوضع العام في الجزائر قبیل االحتالل.-
.1830الحملة الفرنسیة على الجزائر-
ظهور الزعامات الوطنیة ودولة األمیر عبد القادر-
مقاومة األمیر عبد القادر.-
مقاومة أحمد باي.-
بوعمامة...- المقراني–الثورات الشعبیة األخرى خالل القرن التاسع عشر-
الثالثة في الجزائر.سیاسة الجمهوریة الفرنسیة -
اجتماعیا.- اقتصادیا-سیاسیا–1919مطلع القرن العشرین إلى غایة عأوضاع الجزائر م-
حركة األمیر خالد.-
)1939ـ1926دراسات األحزاب السیاسیة والجمعیات الوطنیة (-
نجم شمال إفریقیا.-
حزب الشعب.-
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.-
.الحزب الشیوعي الجزائري-
مشروع بلوم فیولیت.-
المؤتمر اإلسالمي.-

: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .
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إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
أبو القاسم سعداهللا : الحركة الوطنیة الجزائریة..1
نصرالدین سعیدوني: ورقات جزائریة..2
.1962بوحوش، عمار : التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة .3
بوعزیز،  یحي : األمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري..4
من الباشاغا المقراني.ةاألرستقراطیبوعزیز،  یحي : مواقف العائالت .5
بوعزیز،  یحي: كفاح الجزائر من خالل الوثائق. .6
.الشیخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزیزبوعزیز،  یحي :  وصایا .7
.بوعزیز،  یحي: حروب المقاومة الجزائریة كما صورتها الكتابات الغربیة الفرنسیة.8
.20و19بوعزیز،  یحي: ثورات الجزائر في القرنین .9

.1948-1912بوعزیز،  یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه .10
مد : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها اإلصالحي في الجزائر.الخطیب، أح.11
).1954-1830محمد الطیب : مظاهر المقاومة الجزائریة (.12
.1945ماي 8قنانش، محمد،  المسیرة الوطنیة وأحداث .13
مناصریة، یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین..14
الخطیب، أحمد : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها اإلصالحي في الجزائر..15
).1954-1830: مظاهر المقاومة الجزائریة (العلويمحمد الطیب.16
.نمناصریة،  یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربی.17

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول 
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

.1المادة: مدخل إلى علم األثار 

أهداف التعلیم: 
) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 

التعرف إلى علم األثار باعتباره من العلوم المعاصرة التي تسمح بفهم كثیر من العلوم والفنون.
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المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

مكتسبات عامة خاصة من حقول العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة كالتاریخ والفلسفة.
محتوى المادة: 

التعریف بعلم اآلثار عامة.-1
مدارس علم اآلثار.-2
العلوم المساعدة لعلم اآلثار.- 3
مناهج علم األثار.- 4

: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

تاریخ علم اآلثار، تر. عباس سید أحمد محمد علي، دار الفیصل الثقافیة، ، موجزغلین. دانیال.1
.2000، 1الریاض، ط

.1983، 3باریس، ط–، تاریخ علم اآلثار، تر. بهیج شعبان، منشورات عویدات، بیروت جورج. ضو.2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول 
الوحدة: وحدات التعلیم المنهجیة 

1المادة: مدارس ومناهج 

أهداف التعلیم: 
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) لمادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ا( 
تأتي هده المادة كدلیل ومرشد للطلبة في الكلیات والجامعات في التعریف باألسس العلمیة التي ینبغي إتباعها 

أو مراعاتها خالل إجراء البحث العلمي

المعارف المسبقة المطلوبة : 
هذا التعلیم، سطرین على األكثر) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة( 

االطالع والدراسة والتفكیر بمعنى استخدام القدرات العقلیة التي منحت لإلنسان من حیث القدرة على التفكیر 
والقدرة على التخیل والقدرة على التحلیل والقدرة على الربط . 

محتوى المادة: 
تعریف المنهج العلمي..1
أهمیة المنهج العلمي..2
االستنباط،التجریب،التركیب،العملیات األساسیة في المنهج العلمي: االستقراء، التصور، الفهم، التحلیل.3

التعلیم.الحكم،التجرید،التفسیر،التصنیف،
العناصر األساسیة في المنهج العلمي: المبادئ، المراحل، األسالیب، الوسائل..4
اختبار الفروض، التعمیم.خطوات المنهج العلمي: المالحظة، وضع الفروض،.5
مراحل تكون المنهج العلمي: .6

في العصور القدیمة.أ
في العصور الوسطى.ب

إسهام المسلمین- 
إسهام فالسفة وعلماء أوروبا- 

في العصر الحدیث .ج
الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في مجال العلوم االجتماعیة واإلنسانیة..7
واإلنسانیة.المنهج العلمي في الدراسات االجتماعیة .8
مقارنة بین العلوم االجتماعیة واإلنسانیة من جهة والعلوم الطبیعیة من جهة أخرى..9

المناهج الكمیة والمناهج الكیفیة..10
الموضوعیة والذاتیة: .11

تعریف الموضوعیة..أ
التفكیر الذاتي والتفكیر الموضوعي..ب
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الموضوعیة من الخارج..ج
الموضوعیة من الداخل..د
والخارج.الموضوعیة من الداخل .ه

طریقة التقییم: 

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
: البحث االجتماعي مناهجه وأدواته، مركز التربیة األساسیة في العالم إبراهیم أبو لغد وآخرون-
.لعربي، سوس اللیانا
: أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، الكویت، أحمد بدر-
مناهج البحث وتحقیق المخطوطات مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، أكرم العمري : -
: أسس البحث االجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.جمال زكي وآخرون-
دار المعارف،  القاهرة: المنهج العلمي في دراسة المجتمع، حامد عامر-
: البحث الجغرافي مناهجه وأسالیبه، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشقخیر صفوح-
: مناهج البحث في التربیة وعلم النفس . ترجمة محمد نبیل نوفل، مكتبة دیو بولود فان دالین-

األنجلوالمصریة، 
جتماعیة، مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة، : دلیل الباحث في تنظیم كتابة البحوث االربیحي الحسن

عمان
: مناهج البحث العلمي وأسالیبه عمان.سامي عریفج وآخرون-
: المنهج العلمي والعلوم االجتماعیة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة السید علي شتا-
.1963،التألیف، القاهرة: اإلحصاء في البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة، دار السید محمد خیري-
: الوجیز في مناهج البحث العلمي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان عاصم األعرجي-
ة، القاهرة  وهب: أصول البحث االجتماعي، مكتبة عبد الباسط حسن-
: أصول البحث العلمي، مطبعة لجنة البیان، القاهرةعبد الباسط حسن-
كتابة البحث العلمي والثقافیة المكتبیة،  مكتبة دار الفتح، دمشق: مبادئ في عبد الحق كاید-
: علم االجتماع، دار المعارف، القاهرةعبد الحمید لطفي-
: مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكویت.عبد الرحمن بدوي-
تحقیق النصوص ونشرها، مكتبة الخانجي، القاهرةعبد السالم هارون : -
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المنهج في كتابات الغربیین في التاریخ اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، عبد العظیم الدیب : -
توثیق النصوص وضبطها عند المحدثین، المكتبة الملكیة، مكة المكرمةعبد اهللا موفق : -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول
ستكشافیةعنوان الوحدة : التعلیم اال

1المادة: إعالم آلي 

أهداف التعلیم: 
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) في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه( 
التعرف على مبادئ اإلعالم اآللي.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

ثقافة عامة

محتوى المادة: 
Définition des concepts.
Historique de l’informatique.
Domaine d’utilisation de l’information.
Traitement de l’information.
Les ordinateurs.

: طریقة التقییم

.التطبیقیةعالمة 

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول
یةستكشافالتعلیم االعنوان الوحدة : 

1المادة: تاریخ الحضارات 
أهداف التعلیم: 

) في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة،( 
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التعرف على أهم الحضارات العالمیة التي شكلت تاریخ البشریة.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

المعطیات التاریخیة وثقافة عامة

محتوى المادة: 
االختراعات السابقة للحضارة.-معنى األویكومین–معنى الثقافة.-معنى الحضارة -مفهوم الحضارة.ـ1
ـ اإلطار الزمني والمكاني لظهور الحضارات.2
ـ حضارات غرب جنوب آسیا ومصر.3

فجر التاریخ واالختراعات السابقة للحضارة.
ـ المصادر المادیة واألدبیة لدراسة الحضارة4
المصادر المادیة.   - 
المصادر األدبیة.–
حضارة بالد الرافدین.-5
الدولة الكلدانیة)- أشور - بابل -أكاد-المراحل الكبرى(سومر-
االقتصاد)–نظام الحكم –مظاهر الحضارة (الدین -
االقتصاد–الحیاة السیاسیة.  –الحیاة الدینیة. –النشأة.  - حضارة فارس وعیالم: -6
حضارة سوریا القدیمة.-7

المظهر السیاسي.–الحثیون وشعوب سوریا. - 
الحیاة االقتصادیة.–المظهر الدیني.   - 

التوسع والمواجهة في جنوب غرب آسیا-8
المصري.- النزاع الفارسي–الحروب المیدیة.   - 
حروب البیلوبونیز.–اإلغریقي.  - النزاع الفارسي- 
االنهیار–التطور –عونیة. _ النشأة حضارة مصر الفر -9

االقتصاد- الجیش  - الدین والكهنوت  - _ نظام الحكم  
الحضارة العربیة قبل اإلسالم- 10

حمیر)–سبأ –قتبان –_ الحیاة السیاسیة: دول الجنوب (معین 
الغساسنة)–المناذرة –دول الشمال (تدمر 
مكة).–ودول الوسط (كندة 
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: التقییمطریقة 

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول 
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة-
1: مدخل إلى مجتمع المعلومات المـــــــــــادة-
أهداف التعلیم: -
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ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ( 
) األكثر

تهدف هذه المادة إلى التعرف على سمات مجتمع المعلومات واقتصاد المعلومات تحضیر الطالب 
.ییر أنظمة المعلوماتللمساهمة في تس

: سبقة المطلوبةالمعارف الم-
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
ماهیة مجتمع المعلومات..1
خصائص مجتمع المعلومات..2
التطور التاریخي لالقتصاد المعرفي (الرقمي) ..3
األهمیة النسبیة لالقتصاد المعرفي في التنمیة االقتصادیة. .4
ركائز مجتمعات المعرفة..5
االقتصاد المعرفي للصناعات المعرفیة وتقنیات النانو العربیة.استراتیجیة.6
مستقبل مجتمع المعلومات..7
اإلشكاالت القیمیة واألخالقیة في مجتمعات المعلومات..8
الدولة ومجتمع المعلومات..9

اإلنسان وبدایة الرقم.نهایة .10
: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول
یةستكشافعنوان الوحدة : التعلیم اال
المادة: مدخل إلى الفلسفة
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أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تعریف الطالب بالفلسفة، من حیث مذاهبها وتیاراتها وأهدافها.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

االستفادة من القاعدة المعرفیة المقدمة خالل التعلیم الثانوي  
محتوى المادة: 

الفلسفة أهمیتها وصلتها بغیرها من فروع المعرفة .-1
.تعریفها، مجالها، وظیفتها، اهمیتها 
عالقتها بـ: ( العلم، الدین، الفن ) 

صلتها بـ: ( القانون، االقتصاد، التاریخ،  علم النفس، علم االجتماع )
)األبستمولوجیاالمعرفة ( الفلسفة مباحثها وقضایاها : -2

.األبستمولوجیاماهیة -
المذاهب الشكیة ) –یة ئإمكانیة المعرفة:  ( المذاهب الدغما- 
المذهب البرغماتي )، المذهب الحدسي، ذهب التجریبيمالالمذهب العقلي، مصدریة المعرفة : - 
طبیعة المعرفة : - 

المثالیة ( الذاتیة + النقدیة ) 
الواقعیة ( السذاجة + النقدیة + الجدیدة ) 

الوجود ( األنطولوجیا ) –3
ماهیة األنطولوجیا - 
الواحدیة المحایدة ) –الروحیة –المذاهب الواحدیة : ( المادیة - 
الكثرة الروحیة ) –الكثرة المادیة –المذاهب الثنائیة : ( مذهب الكثرة - 
القیمة ( األكسیولوجیا) -4

معنى األكسیولوجیا-
الجمال )–الخیر –أصناف القیمة : (الحق -
عالقة القیم ببعضها -

( الكوسمولوجیا ) علم الكونیات -5
ماهیة الكوسمولوجیا-
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المكان والزمان -
النظریات المختلفة حولها: التوالد الذاتي / الخلق / التطور –أصلها - الحیـــاة: (طبیعتها-
الغائیـــة.-

: طریقة التقییم
50)+االمتحان%05عالمة األعمال الموجهة % .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: -*
.8، ترجمة أحمد أمین، القاهرة: مكتبة النهضة المصریة، ط مبادئ الفلسفةا. س. رابوبرت، -
.2، ترجمة عبد الحمید سلیم، ومراجعة على أدهم، القاهرة: دار المعارف، ط فالسفة الشرقأ. ف. توملین، -
، تحقیق محمد سلیم سالم، القاهرة: تعلیقات فى كتاب بارى ارمینیاس، ومن كتاب العبارة ألبى نصر الفارابى- 

.1976الهیئة المصریة العامة للكتاب، مركز تحقیق التراث، 
م، 1960هـ / 1379، العلمیالعربي، حققه د/ محمد صغیر حسن المعصومى، دمشق: المجمع كتاب النفس-

.م1991هـ / 1412مصورة دار صادر (بیروت)، 
.هـ595الحفید، ت ابن رشد (أبو الولید محمد بن رشد،-
، تقدیم وتحقیق جمال الدین العلوى، تصدیر محمد عالل أو مختصر المستصفى–فى أصواللفقه یالضرور - 

)، 1(رقم يسیناصر، فاس: جامعة سیدى محمد بن عبد اهللا، مركز الدراسات الرشدیة، سلسلة المتن الرشد
م.1994، 1(بیروت) وبمعونة من الیونسكو، طاإلسالميباالشتراك مع دار الغرب 

) القاهرة: دار المعارف، 77–69، تحقیق د محمد عمارة، نشر مع فصل المقال، (اإللهيالعلمفيضمیمة - 
م. 1983، 2ط
)، ونشر معه: 68–19، تحقیق د محمد عمارة (ص فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من االتصال-

م.1983، 2، القاهرة: دار المعارف، طاإللهيم العلفيضمیمة 
، تحقیق: د سهیر فضل اهللا أبو وافیة، ود سعاد على عبد الرازق، مراجعة أ/د زینب كتاب اآلثار العلویة-

.1994محمود الخضیرى، وتصدیر د إبراهیم مدكور، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، سلسلة المكتبة العربیة، 
، بتقدیم وتحقیق جمال الدین العلوى، وتصدیر محمد عالل سیناصر، فاس / اآلثار العلویةكتاب تلخیص -

بیروت: مركز الدراسات الرشدیة بفاس التابع لجامعة سیدى محمد بن عبد اهللا، باالشتراك مع دار الغرب 
.1994، 1، ط ي، وبمعونة من الیونسكو، ضمن سلسلة المتن الرشداإلسالمي

، نقله من العبریة إلى العربیة د/ أحمد شحالن، مع مدخل ومقدمة تحلیلیة وشروح السیاسةيفيالضرور -
)، الناشر: مركز دراسات 3مؤلفات ابن رشد (–الفلسفیالعربي، ضمن سلسلة التراث يللدكتور محمد عابد الجابر 

.1998، 1الوحدة العربیة، ط 
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، يالروبي، مراجعة أ/د أبو شادين، وأ/د عمار الطالب، تحقیق وتعلیق أ/د سعید شیباالكلیات فى الطب-
لألكادیمیات، ضمن يثقافة بالتعاون مع االتحاد الدولتصدیر د/ إبراهیم مدكور، القاهرة: المجلس األعلى لل

یصدرها المجلس األعلى للثقافة باالشتراك مع مركز تحقیق التراث بالهیئة المصریة يالتمشروع المكتبة العربیة
.1989العامة للكتاب، 

2م، 1981هـ / 1401، 5، القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى، ط بدایة المجتهد ونهایة المقتصد-
مج.
، تحقیق وتعلیق أ/د محمد سلیم سالم، القاهرة: الهیئة المصریة العامة الجدليأرسطوطالیسفتلخیص كتاب-

.1980للكتاب، مركز تحقیق التراث، 
، تحقیق أ/د محمد سلیم سالم، القاهرة: وزارة الثقافة، مركز تحقیق العبارةيتلخیص كتاب أرسطوطالیس ف- 

.1978التراث، مط دار الكتب، 
/د محمود قاسم، راجعه وأكمله وقدم له وعلق علیه: د تشارلسبترورث، د بتحقیق أ،تلخیص كتاب البرهان- 

بمصر، يبالتعاون مع مركز البحوث األمریك، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب هریديأحمد عبد المجید 
األصول –شروح ابن رشد لكتب أرسطو –القرون الوسطى يروع (مجموعة المؤلفات الفلسفیة فضمن مش

.1982المنطق، الجزء الخامس)، يو فتلخیص كتب أرسط–ربیة الع
، القاهرة: مركز تحقیق التراث هریديتحقیق د تشارلسبترورث، د أحمد عبد المجید ،الجدلتلخیص كتاب-

بمصر، ضمن مشروع (مجموعة المؤلفات يبالتعاون مع مركز البحوث األمریكبالهیئة المصریة العامة للكتاب 
ي تلخیص كتب أرسطو ف–صول العربیة األ–شروح ابن رشد لكتب أرسطو –القرون الوسطى يالفلسفیة ف

.1979المنطق، الجزء السادس)، 
مركز تحقیق –، تحقیق أ/د محمد سلیم سالم، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومیة تلخیص كتاب السفسطة- 

.1973التراث، 
، القاهرة: مركز تحقیق التراث هریدي، تحقیق د تشارلسبترورث، د أحمد عبد المجید تلخیص كتاب الشعر-

روع (مجموعة المؤلفات بمصر، ضمن مشيبالتعاون مع مركز البحوث األمریكبالهیئة المصریة العامة للكتاب 
يطو فتلخیص كتب أرس–صول العربیة األ–شروح ابن رشد لكتب أرسطو –القرون الوسطى يالفلسفیة ف

.1986المنطق، الجزء التاسع)، 
، بتحقیق أ/د محمود قاسم، راجعه وأكمله وقدم له وعلق علیه: د تشارلسبترورث، د أحمد تلخیص كتاب العبارة-

بمصر، ضمن ي، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمریكهریديعبد المجید 
–األصول العربیة –شروح ابن رشد لكتب أرسطو –القرون الوسطى يت الفلسفیة فمشروع (مجموعة المؤلفا

.1981المنطق، الجزء الثالث)، یفتلخیص كتب أرسطو 
بتحقیق أ/د محمود قاسم، راجعه وأكمله وقدم له وعلق علیه: د تشارلسبترورث، د ،تلخیص كتاب القیاس- 

بمصر، يبالتعاون مع مركز البحوث األمریك، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب هریديأحمد عبد المجید 
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األصول –شروح ابن رشد لكتب أرسطو –القرون الوسطى يروع (مجموعة المؤلفات الفلسفیة فضمن مش
.1983المنطق، الجزء الرابع)، یفتلخیص كتب أرسطو –العربیة 

/د محمود قاسم، راجعه وأكمله وقدم له وعلق علیه: د تشارلسبترورث، د بتحقیق أ،تلخیص كتاب المقوالت- 
، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمریكى بمصر، هریديأحمد عبد المجید 

بیة األصول العر –شروح ابن رشد لكتب أرسطو –القرون الوسطى یفضمن مشروع (مجموعة المؤلفات الفلسفیة 
.1980)، يالمنطق، الجزء الثانیفتلخیص كتب أرسطو –
، تحقیق وتعلیق الفرد. ل. عبرى، مراجعة د محسن مهدى، تصدیر د إبراهیم مدكور، تلخیص كتاب النفس-

.القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، المكتبة العربیة، 
م.1958القاهرة: مصطفى الحلبى، ، تحقیق وتقدیم أ/د عثمان أمین، تلخیص ما بعد الطبیعة- 

: على مقدمة تحلیلیة لتخلیص ابن 1مج، یشمل ج 7تلخیص منطق أرسطو، بتحقیق أ/د جیرار جهامى، -
ص البرهان، ج یخ: تل5: تلخیص القیاس، ج 4ارة، ج : تلخیص العب3: على تلخیص المقوالت ج 2رشد، ج 

م.1992، 1ار الفكر اللبنانى، ط : تلخیص المغالطة، بیروت: د7: تلخیص الجدل، ج 6
مج.2م، 1999، 4، تحقیق أ/د سلیمان دنیا، القاهرة: دار المعارف، ط تهافت التهافت-
جوامع الكون والفساد، تحقیق أ/د أبو الوفا التفتازانى، واألستاذ سعید زاید، تصدیر ومراجعة د/ إبراهیم -

لألكادیمیات، والهیئة المصریة العامة يتعاون مع االتحاد الدولمدكور، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة بال
.1991هـ / 1411للكتاب، 

، تحقیق األب د جورج شحاتة قنواتى، وسعید زاید، تصدیر د إبراهیم مدكور، القاهرة: رسائل ابن رشد الطبیة- 
.1987هـ / 1407الهیئة المصریة العامة للكتاب، مركز تحقیق التراث، 

نقد مدارس علم الكالم، تقدیم وتحقیق أ/د محمود قاسم، القاهرة: یف، مع مقدمة عقائد الملةيمناهج األدلة ف- 
، يدیم ودراسة أ/د محمد عابد الجابر ص. طبعة أخرى: بتحقیق وتق266، د ت، 3مكتبة األنجلو المصریة، ط 

یروت: مركز دارسات الوحدة العربیة، )، ب2مؤلفات ابن رشد (–يالعربيسلسلة التراث الفلسفضمن مشروع 
.1998، 1ط
م.1965، تحقیق أ/د عبد الرحمن بدوى، القاهرة: الدار المصریة للتألیف والترجمة، ابن سبعین، الرسائل-
ابن سینا (الشیخ الرئیس أبو على الحسین بن عبد اهللا ):-
، تحقیق أ/د عبد الرحمن بدوى، الكویت: وكالة المطبوعات، باالشتراك مع دار القلم (بیروت)، عیون الحكمة-

.1980، 2ط 
، 3، تحقیق أ/د سلیمان دنیا، القاهرة: دار المعارف، طي، مع شرح نصیر الدین الطوساإلشارات والتنبیهات-

مج.4م، 1983
48م، 1963لآلثار الشرقیة، يالفرنسيمعهد العلمرة: ال، القاهA. M. GICHON، تحقیقرسالة الحدود-

ص بالفرنسیة.62ص بالعربیة + 
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كتاب، سلسلة (األلف ، ترجمة د/ إیهاب محمد، القاهرة: الهیئة المصریة لليالتفكیر العملإدوار دو بونو: -
1999)، يالكتاب الثان

أرسطوطالیس:-
وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى، القاهرة: الهیئة العامة لقصور ، ترجمة إسحاق بن حنین، حققه وشرحه األخالق-

.2007)، 161الثقافة، سلسلة الذخائر (
، الترجمة العربیة القدیمة لمترجم مجهول، على ما ذكر أ/د عبد الرحمن بدوى الذى حقق الكتاب وقدم الخطابة- 

.1979له ، الكویت: وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم (بیروت)، 
سانتهلیر، ونقله إلى العربیة أحمد لطفى یفرنسیة وقدم له وعلق علیه بارتلمالسیاسة، ترجمه من اإلغریقیة إلى ال- 

.ت .السید، القاهرة: الدار القومیة للطباعة والنشر، د
وابن ) مع شروح ابن السمح، ي، ترجمة إسحاق بن حنین، والنص یشتمل على (كتاب السماع الطبیعالطبیعة- 

عدى، ومتى بن یونس، وأبى الفرج بن الطیب، حققه وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى، القاهرة: الهیئة المصریة 
مج).2× ص 960م، (1984هـ / 1404العامة للكتاب، 

، ومعه كتاب (فىمیلیسوس وفى إكسینوفان وفى غرغیاس)، ترجمهما من اإلغریقیة إلى الفرنسیة الكون والفساد- 
لهما وعلق علیهما بارتلمىسانتهلیر، ونقله إلى العربیة أحمد لطفى السید، القاهرة: الهیئة المصریة العامة وقدم 

.2008للكتاب، 
مج، ویشمل األول: كتاب المقوالت وكتاب العبارة وهما 3، حققه وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى، فى المنطق- 

ى نقل تذارى، ویشمل الثانى: كتاب التحلیالت الثانیة (البرهان) من نقل إسحاق بن حنین، وكتاب التحلیالت األول
نقل متى بن یونس، كتاب الطوبیقا نقل أبى عثمان الدمشقى، ویشمل الثالث: تتمة الطوبیقا، وكتاب السوفسطیقا 

نقل یحیى بن عدى وعیسى بن زرعة والنقل المنسوب إلى الناعمى، وٕایساغوجىفرفوریوس نقل أبى عثمان 
م.1980، 1مج، ط3ى، الكویت: وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم (بیروت)، الدمشق

، ترجمه من اإلغریقیة إلى الفرنسیة وقدم له وعلق علیه بارتلمىسانتهلیر، ونقله إلى العربیة أحمد علم الطبیعة- 
.1م، ج 2008لطفى السید، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

ي ة العربیة القدیمة وشروح الفارابترجمه من الیونانیة أ/د عبد الرحمن بدوى، ونشر معها الترجم،فن الشعر- 
م.1973، 2وابن سینا وابن رشد، بیروت: دار الثقافة، ط

ووتر، يأوثق ترجمة إنجلیزیة ألنجرام با، ترجمه وقدم له وعلق علیه د/ إبراهیم حمادة، وألحق بهفن الشعر- 
.1989األنجلو المصریة، القاهرة: مكتبة

اآلراء يالرحمن بدوى، ونشر معه: كتاب (ف، ترجمة إسحاق بن حنین، حققه وقدم له أ/د عبدالنفسيف- 
ترضى بها الفالسفة) المنسوب إلى فلوطرخس، ترجمة قسطا بن لوقا، وتلخیص كتاب (الحاس يالطبیعیة الت

والمحسوس ألرسطو) البن رشد، وكتاب (أرسطو طاالیسفى النبات تفسیر نیقوالوس)، وترجمة إسحاق بن حنین 
.بإصالح ثابت بن قرة، الكویت: وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم (بیروت)
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طون:أفال-
1929، 3، نقلها إلى العربیة عن الترجمات اإلنجلیزیة حنا خباز، القاهرة: المطبعة العصریة، ط الجمهوریة- 

ص.268م، 
، ترجمه عن الیونانیة إلى اإلنجلیزیة د/ تیلور، وترجمه إلى العربیة د/ محمد حسن ظاظا، القاهرة: القوانین- 

.1986فلسفیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة نصوص 
) 4، ترجمة أ/د زكى نجیب محمود، وهى ترجمة لكتاب بنیامین جویت من اإلنجلیزیة، ویشمل (المحاورات- 

.2001تتعلق بسقراط، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة األسرة، ي، وهى تلك التمحاورات فقط
الشربینى، ضمن كتاب األصول األفالطونیة، ، ترجمة وتعلیق وشرح على سامى النشار وعباس فیدون- 

.1965، 3القاهرة: دار المعارف، ط 
:يالفاراب-
م، 1968، 3، حققه وقدم له وعلق علیه أ/د عثمان أمین، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة، ط إحصاء العلوم- 

.1996، 1هالل، ط ص. وطبعة أخرى بتقدیم وشرح وتبویب د على بوملحم، بیروت: دار ومكتبة ال176
المنطق، حققه وقدم له وعلق علیه أ/د محسن مهدى، بیروت: دار المشرق (المطبعة ياأللفاظ المستعملة ف- 

.2الكاثولیكیة)، ط 
هـ،.1346، حیدر آباد الدكن: مط مجلس دائرة المعارف العثمانیة، التعلیقات- 
التنبیه على سبیل السعادة، دراسة وتحقیق أ/د سحبان خلیفات، عمان: الجامعة األردنیة، كلیة اآلداب، قسم - 

..1987، 1الفلسفة، ط
، تحقیق أ/د محسن مهدى، بیروت: دار المشرق (المطبعة الكاثولیكیة)، بإشراف كلیة اآلداب والعلوم الحروف- 

.م1990، 2اإلنسانیة جامعة القدیس یوسف، ط 
.م1996، 1، قدم له وعلق علیه وشرحه د/ على بوملحم، بیروت: دار ومكتبة الهالل، ط السیاسة المدنیة- 
.1995، 1تحصیل السعادة، قدم له وعلق علیه وشرحه د/ على بوملحم، بیروت: دار ومكتبة الهالل، ط - 
صرى نادر، بیروت: دار المشرق (المطبعة ، قدم له وعلق علیه أ/د ألبیر نكتاب آراء أهل المدینة الفاضلة- 

.1968، 2الكاثولیكیة)، ط 
، قدم له وعلق علیه أ/د ألبیر نصرى نادر، بیروت: دار المشرق (المطبعة الحكیمینيكتاب الجمع بین رأی- 

.1968، 2الكاثولیكیة)، ط 
ت: دار المشرق (المطبعة كتاب الملة ونصوص أخرى، حققها وقدم لها وعلق علیها أ/د محسن مهدى، بیرو - 

.1991، 2الكاثولیكیة)، ط
الدار البیضاء: دار توبقال –، حققه وقدم له وعلق علیه أ/د محسن مهدى، المغرب كتاب الواحد والوحدة- 

.1990، 1للنشر، ضمن سلسلة المعرفة الفلسفیة، ط 
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الخطابة، تحقیق د/ محمد سلیم سالم، القاهرة: وزارة الثقافة، مركز تحقیق التراث، الهیئة –المنطقيكتاب ف- 
العامة للكتاب،

، ترجمه عن الفرنسیة أ/د عبد حتى الیومبيالعر من الفتحيالشمال األفریقيالفرق اإلسالمیة فألفِرد ِبل، -
الرحمن بدوى، 

یوسف كرم:- 
.1946، ي، القاهرة: دار الكاتب المصر العصر الوسیطيتاریخ الفلسفة األوربیة ف- 
.م)194، القاهرة: لجنة التألیف والترجمة والنشر، (سنة ؟تاریخ الفلسفة الیونانیة- 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: األول 
یةعرضالیةعنوان الوحدة: التعلیم

1المادة: لغة أجنبیة 
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أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

قراءة وتلخیصا وتوظیفا.تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة 

THE OBJECTIVE OF THE MODULE :
Practical use the English language as a toll for self-information – English

should also be as a means of expression.
OBJECTIF DU MODULE:
Development d’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises
chez l’étudiant.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

یةة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیز توفر مبادئ قاعدی

محتوى المادة اإلنجلیزیة: 
CONTENT :

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules
included in the third year program.

- Contraction,abstracts and analysis of specialized texts.
- Business letters: their techniques with practical exercises.
- Reports and proceeding: their techniques with practical exercises .
- The presentation of the report – the proceeding :
- English oral and written practice .

محتوى مادة الفرنسیة: 
CONTENU :

- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.
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- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus
dans le programme de1erSemestre.

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques.
- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.

: طریقة التقییم
.عالمة األعمال التطبیقیة

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: - **
Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training
(1999). Cambridge UniversityPress.
1- Walter ، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of
Civil Wars.Princeton: Princeton University Press
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press
2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton:
PrincetonUniversity Press
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the
EvolvingStudy of War and Peace
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson.
New York: Routledge ، 2007. 4 volumes

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني
: التعلیم األساسیةعنوان الوحدة

2المادة: مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال
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أهداف التعلیم: 
) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب ( 

یهدف إلى التعرف على أولیات علوم اإلعالم واالتصال، وعلى أنواع اإلعالم وتاریخه.  

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

ن یكون الطالب على اطالع ولو جزئیا بالمضمون العام للموضوع الخاص باإلعالم واالتصال، خاصة أ
السداسي األول.

محتوى المادة: 
مفهوم اإلعالم واالتصال الجدید.-1
ال وأنماطه.أنواع االتص-2
نماذج اإلعالمیة االتصالیة.-3
وظائف اإلعالم واالتصال في مجتمعات المعلومات.-4
وسائل اإلعالم واالتصال: التطور والّسمات.-5
السیاسة واإلعالم.-6
األخالق واإلعالم.-7
مستقبل وسائل اإلعالم.-9

الحداثة اإلعالمیة- 10
وسائل التسجیل الجدیدة. .1
اإلنترانت والتطبیقات اإلعالمیة الرقمیة على الواب..2
المنافسة بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم الرقمي..3

: طریقة التقییم
%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: -*
1986العام، القاهرة: مكتبة االنجلوساكسونیة، محمد عبد الملك المتوكل،  مدخل إلى اإلعالم والرأي - 
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إسماعیل على سعد، الرأي العام بین القوة واإلیدیولوجیة، اإلسكندریة : دار المعرفة الجامعیة - 
1984عبد اللطیف حمزة، الرأي العام والدعایة، القاهرة: دار الفكر العربي، - 
1985حرب النفسیة، القاهرة : دار الفكر، جیهان احمد رشتي، الدعایة واستخدامات الرادیو في ال- 
1993سمیر محمد حسین، اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام، القاهرة: عالم الكتب، - 
1999سمیر محمد حسین، الرأي العام األسس النظریة والجوانب المنهجیة، القاهرة عالم الكتب، - 
ة مقارنة بین جمهوریة مصر العربیة والمملكة المتحدة في صالح سلیمان سالم، " مفهوم حریة الصحافة: دراس- 

1991" رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، قسم الصحافة 1985- 1945فترة من 
أحمد رشتي جیهان، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاریخ.- 
1995االتصال في الخدمة االجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، السید فهمیمحمد، تكنولوجیا - 
1993العبد عاطف عدلي، االتصال والرأي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، - 
1994أحمد حماد محمود، اإلعالم والدعوة بین التكامل والتضاد، دار السعادة للطباعة، دون مكن النشر، - 
.1989صحافة في لبنان، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، النعیمي حازم، الحریة وال- 
األردن، -الطعیمات هاني سلیمان، حقوق اإلنسان وحریاته، األساسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان- 

2003.
.2000أبو عرجة تیسیر، دراسات في الصحافة واإلعالم، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، - 
، الجزائر، ةمدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دیوان المطبوعات الجامعیإحدادن زهیر، - 
.1993أبو عرقوب ا براهیم، االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي، دار مجدالوي، األردن، - 
االتصال بالجماهیر: بین اإلعالم والتطویع والتنمیة، دار قباء للنشر والطباعة بدر أحمد وغریب عبده، - 

والتوزیع، 
، 1987حسن حمدي، مقدمة في دراسة وسائل وأسالیب االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، - 
، 2003حسن إسماعیل محمود، مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر، الدار العالمیة، الكویت، - 
1984حمزة عبد اللطیف، اإلعالم والرعایة، دار الفكر العربي القاهرة، - 
1981احمد عادل راشد،  االعالن، بیروت : دار النهضة العربیة، - 
2002رائد العطار،  إخراج اإلعالن الصحفي، القاهرة : العربي للنشر، - 
.2003طاهر محسن الغالبي، احمد شاكر العسكري،  االعالن، عمان: دار وائل،- 
.1996جیرار النیو،  سوسیولوجیا االعالن، تعریب خلیل احمد خلیل، بیروت: منشورات عویدات، - 
1996احمد محمد المصري، االعالن، االسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة، - 

-Jean .Noël KAPFERER. Leschemins de persuasion publicitaire. Dans la
communication état des savoirs, ouvrage collective sous la direction de
PhillipCABIN. Paris, édition sciences humaines.1998
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-Armand MATTELART.l'invention de la communication .Alger: casbah édition 2004

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني 
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

المادة: تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات
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أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

أهم التقنیات التي تمكن من تنظیم عملیة تسییر أنظمة المعلوماتالتعرف على

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

ومدخل إلى وسائل االرتكاز على معطیات ومعلومات السداسي األول خاصة في مدخل إلى البیبلوغرافیا
اإلعالم واالتصال.

: البرنامج
_تاریخ وأنواع المؤسسات الوثائقیة1
_تنظیم األنظمة الوثائقیة2
_تسییر األنظمة الوثائقیة3
_المفاهیم األساسیة لإلدارة العلمیة4
_ التسییر العلمي واإلداري ألنظمة المعلومات5
_تقییم النشاط المكتبي6
أنظمة المعلومات الدولیة_التعریف ببعض 7

: طریقة التقییم

%50+%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ) كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

.1993. د.م: د.ن، أسس تقنیة المعلوماترولي، جنیفر، تر. عبد الرحمان العكرش. .1
ثـــورة جدیـــدة فـــي نظـــم الحاســـبات . التكنولوجیـــا الرقمیـــة: نیكــوالس، نیجروبونـــت، تـــر. شـــاهین، ابـــراهیم.2

.2002. القاهرة: مركز األهرام، واالتصاالت
1996. السعودیة: مكتبة الملك فهد، . القرص المدمج في المكتبات قضایا إداریةالصوینع، إیمان.3
1992. القاهرة:  [د.ن]،  المعالجة اإللكترونیة للمعلوماتخشبة، محمد السعید . .4
.2000. سوریا : وزارة الثقافة، معلوماتیةالنور الدین، صالح الدین..5
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.2001.القاهرة: دار قباء، المكتبات الشاملة في تكنولوجیاالتعلیمیونس، إبراهیم عبد الفتاح. .6
ــرن الواحــد والعشــرینالخــوري، هــاني شــحادة . .7 ــاب الق ــى أعت ــا المعلومــات عل . دمشــق: مركــز تكنولوجی

.1998الرضا، 
.ات ومراكز المعلومات العربیة بین الواقع والمستقبلتكنولوجیا المعلومات في المكتب.8
.1989. القاهرة:  دار الشروق، تكنولوجیا المعلومات وتطبیقهاالهادي، محمدمحمد. .9

. القــاهرة: دار الثقافــة العلمیــة، تكنولوجیــا المعلومــات وأساســیات اســترجاع المعلومــاتبــدر، أنــور أحمــد. .10
2003.

.1990. القاهرة: العربي، معلومات وصناعة االتصال الجماهیريتكنولوجیا العلم الدین، محمود. .11
ثـــورة األنفومیـــدیا: ثـــورة المعلومـــات وكیـــف تغیـــر تكنولوجیـــا كــیلش، فرانـــك، تـــر. زكریـــا، حســـام الـــدین. .12

2000. الكویت: عالم المعرفة، المعلومات حیاتنا
.1996، . الریاض: مكتبة الملك فهداالنترنت استثمار المستقبلالعبید، منصور. .13
.2003. القاهرة: مكتبة األسرة، االنترنت: الشبكة العالمیة للمعلوماتسید حسین، فاروق. .14
.2003. القاهرة: دار اللطائف، اإلنترنت شبكة العجائبفتحي، محمد. .15
.1997. بیروت: المؤسسة الجامعیة، دلیل استعمال االنترنت لغیر المتخصصینشقرا، أبو راجي. .16
.1998. دمشق: مركز الرضا، اإلنترنیت واألنترانات وتصمیم المواقعأحمد، عبد اهللا. .17
.1999. اإلسكندریة: عالم الكتب، اإلنترنت والعولمةشاهین، بهاء ..18
البحـث الـذكي فـي شـبكة االنترنـت: أدوات وتقنیـات للحصـول علـى غولدتشیرل، تر. بوعزة عبد المجیـد. .19

.2001. الریاض: مكتبة الملك فهد، أفضل النتائج
.1999. [د.م]: سلسة الرضا. البحث عن المعلومات في اإلنترنتخیر بك، رضا. .20
.1998. الكویت: سلسة عالم المعرفة، المعلوماتیة بعد اإلنترنتبیل جیتس، تر. عبد السالم رضوان. .21
.2000. بیروت: دار الراتب، الوب لرجال األعمال: إنشاء المواقع والتجارة اإللكترونیةحبلي، أنیس. .22
.2000. بیروت: دار الراتب، تطبیقات اإلنترنت: مشروع كامل ونماذج عملیةقبیعة، محمد أحمد. .23
2000. القاهرة: مكتبة اإلسكندریة، خدمات اإلنترنتریان، أحمد محمد. .24
. القـاهرة: دار الرضـا، شبكات اإلنترنت: بنیتها األساسـیة وانعكاسـاتها علـى المؤسسـاتخیربك، عمـار. .25

2000.
.1999.القاهرة : الدار العلمیة،  ثورة اإلدارة العملیة والمعلوماتیةلسعید. عاشور، ا.26
. االسـكندریة: الثقافــة العلمیــة، االتصــاالت والمعلومــات والتطبیقــات التكنولوجیــةالهجرسـي، ســعد محمـد. .27

2001.
.2000. بیروت : عویدات للنشر. وسائل االتصال المتعددة المیلتیمدیافرانسوا، لیسلس. .28
.1998. مصر: مركز اإلسكندریة، التخطیط االستراتیجي لخدمات المعلوماتمت، قاسم. حش.29
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. ناریمان إسماعیل متولي.االتجاهات الحدیثة في إدارة وتنمیة مقتنیات المكتبات ومراكز المعلومات.30
2000. الریاض: مركز البحوث والدراسات، جرائم أنظمة المعلوماتداود، حسن الطاهر. .31
العصر الرقمي.. وثورة المعلومـات دراسـة فـي نظـم المعلومـات وتحـدیث المجتمـع.صـالح. سالم، محمد .32

.2002القاهرة: عین للدراسات والبحوث، 
2003. القاهرة: المركز األصیل، مجتمع المعلومات الرقميعباس، طارق محمود. .33
دن: المركــــز . األر البحــــث باالتصــــال المباشــــر: المبــــادئ والتطبیقــــاتعبــــد الــــرزاق، مصــــطفي یــــونس. .34

1994الدبلوماسي، 
.2003. عین ملیلة: دار الهدى، المكتبات في مجتمع المعلوماتصوفي، عبد اللطیف. .35
. االتصال الدولي والتكنولوجیا الحدیثة: اإلنترنت، القمر الصوتي الرقمي، الملتمیـدیاشمو، علي محمد. .36

.2002اإلسكندریة: مكتبة اإلشعاع الفنیة، 
.1988. القاهرة: دار غریب للنشر، مقدمة في علم المعلوماتتحي. عبد الهادي، محمد ف.37
. القاهرة: الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیـة، المدخل إلى المكتبات والمعلوماتشرف الدین، عبد التواب. .38

2001
. عـــین ملیلـــة: المراجـــع الرقمیـــة والخـــدمات المرجعیـــة فـــي المكتبـــات الجامعیـــةصـــوفي، عبـــد اللطیـــف. .39

.2004هدى، دارال
.2001. دمشق : دار الفكر المعاصر، دراسات في المكتبات والمعلوماتصوفي، عبد اللطیف. .40
2002. القاهرة: الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، . المدخل إلى علم المكتبات والمعلوماتعبد اهللا العلي، أحمد.41
. 1984. القاهرة: مكتبة غریب، . خدمات المعلومات: مقوماتها وأشكالهاحشمت، قاسم.42
. 2002. القاهرة: دار غریب،  التكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوماتبدر،  أحمد. .43
. عمـان: . أساسـیات علـم المكتبـات والتوثیـق والمعلومـاتأحمد همشري، عمر، مصـطفى علیـان، ربحـي.44

.1990مدیریة المكتبات والوثائق الوطنیة، 
. القــاهرة: عــالم 2. ط.تكنولوجیــا التعلــیم فــي عصــر المعلومــات واالتصــاالتل.عبــد الحمیــد زیتــون، كمــا.45

.2004الكتب، 
. اتجاهات حدیثة في الفهرسةفتحي عبد الهادي،  نبیلة جمعة ..46
.المكتباتإدارة األزمات والكوارث في أمینة مصطفىصادق..47
. أساسیات علم المكتبات والمعلوماتمحمد فتحي عبد الهادي..48
. انظم المعلومات الببلیوغرافیةكاملشاهین..49
. الببلیوغرافیالویز نویل مالكلیس..50
. 2.ج1. جالببلیوغرافیا أو علم الكتابشعبان عبد العزیز خلیفة..51
. البحث ومناهجه في علم المكتباتمحمد فتحي عبد الهادي ..52
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. بحوث ودراسات في المكتبات والمعلوماتمحمد فتحي عبد الهادي..53
. تحسیب عملیات الفهرسةدین الفرساوي. سید حسب اهللا.جمال ال.54
. التصنیف العشري الموجز: الجداولفؤاد إسماعیل فهمي..55
فؤاد تصنیف دیوي العشريإسماعیل فهمي..56
. التصنیف في المكتبات العربیة: دراسة مقارنةناصر محمد السویدان..57
. ت والمكتباتالتطورات الحدیثة في تكنولوجیا المعلومامحمود محمودعفیفي..58
. 1. جتكنولوجیا المعلومات على أعتاب القرن الواحد والعشرینهاني شحاذة الخوري..59
. التنظیم الموضوعي للمعلوماتأ.س. فوست. ترجمة. عبد الوهاب عبد السالم أبو النور . .60
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. فهرسة الوثائق واألرشیفیةإبراهیم الخولي .جمال .62
الفهرســـــة الوصـــــفیة للمكتبـــــات والمطبوعـــــات شـــــعبان عبـــــد العزیـــــز خلیفـــــة. محمـــــود عـــــوض العابـــــدي..63

. والمخطوطات
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.2، 1. ج الكبرىقائمة رؤوس الموضوعات العربیةشعبان عبد العزیز خلیفة ..65
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. الرقمیة وشبكة اإلنترنتالمكتباتنبیل محمد موسى..73
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1984القاهرة: العربي، إدارة العاملین في المكتبات.البنهاوي، أمین. .80
.1996. القاهرة: عصمي، نظم وشبكات المعلوماتالهوش، أبو بكر محمود. .81
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.2000. عمان: دار الثقافة، نظم المعلومات: ماهیتها ومكوناتهاالصباغ، عماد. .82
1991. الریاض: مكتبة الملك فهد، لمباشر في قواعد المعلوماتأسس البحث االدوسري، فهد. .83
. الریــاض: مكتبــة الملــك فهــد، الجامعــة فــي عصــر العولمــةروجــر كیــنج، تــر. فهــد بــن ســلطان الســلطان. .84

2008
. القـــاهرة: 21تكنولوجیـــا المعلومـــات ومكتبـــات األطفـــال: علـــى مشـــارف القـــرن محفــوظ، ســـمیر أحمـــد. .85

2001المكتبة األنجلو مصریة، 
. الریـاض: إنشاء الشبكات: المبادئ األساسیة الختصاصي المكتبات والمعلومـاتإسماعیل، فؤاد أحمـد. .86

.2000مكتبة الملك فهد، 
. اإلســكندریة: دار المكتبــات وبنــوك المعلومــات فــي اإلذاعــة والمجلــة والمجمــعالهجرسـي، ســعد محمـود. .87

. 2000الثقافة العلمیة، 
1988. جدة: دار المریخ، للمعلوماتالتنظیم الوطني بدر، أحمد. .88

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني 
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

2المادة: تاریخ الجزائر المعاصر

أهداف التعلیم: 
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) على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض ( 

.1962اإللمام باإلطار العام لتاریخ الجزائر منذ دخول االحتالل الفرنسي إلى 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

الوعي باألحداث التاریخیة التي عقبت الحرب العالمیة الثانیة من خالل اإلفرازات التاریخیة التي 
تناولها السداسي األول. 

: البرنامج
)2م (20-م19تاریخ الجزائر المعاصر 

تاریخ الجزائر المعاصر ( الحرب العالمیة الثانیة وما بعدها)- **
أوضاع الجزائر خالل الحرب العالمیة الثانیة.-
.1945ماي 8أحداث -
).1954ـ- 1945عد الحرب العالمیة الثانیة ( إعادة بناء الحركة الوطنیة الجزائریة ب-
االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري.-
لدیمقراطیة.حركة انتصار الحریات ا-
بوادر تصدع الحركة الوطنیة إلى غایة اندالع الثورة.-
.1962–1954ثورة التحریر -
بناء الدولة الجزائریة المعاصرة.-

: طریقة التقییم

%++50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
الوطنیة الجزائریة.أبو القاسم سعداهللا : الحركة- 
نصرالدین سعیدوني: ورقات جزائریة.- 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها اإلصالحي في الجزائر.أحمد:الخطیب، - 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها اإلصالحي في الجزائر.أحمد:الخطیب، - 
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.1962دایة ولغایة التاریخ السیاسي للجزائر من البعمار:بوحوش، - 
.20و19بوعزیز،  یحي: ثورات الجزائر في القرنین - 
.بوعزیز،  یحي: حروب المقاومة الجزائریة كما صورتها الكتابات الغربیة الفرنسیة- 
.1948-1912بوعزیز،  یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه - 
.1945ماي 8الوطنیة وأحداث قنانش، محمد،  المسیرة - 
).1954- 1830: مظاهر المقاومة الجزائریة (العلويمحمد الطیب - 
مناصریة، یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین.- 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانيالسداسي: 
عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

.2المادة: مدخل إلى علم األثار 

أهداف التعلیم: 
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) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
التعرف على مبادئ علم األثار

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

مكتسبات السداسي األول
محتوى المادة: 

الحفائر -1
األنواع- 
طرق العمل - 
التقنیات - 
الوسائل- 
التقریر- 
المسح األثري -2
األنواع- 
طرق العمل - 
التقنیات - 
سائلالو - 
التقریر- 

: طریقة التقییم
%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني 
الوحدة: وحدات التعلیم المنهجیة 

2المادة: مدارس ومناهج 

أهداف التعلیم: 
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) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
نبغي إتباعها تأتي هده المادة كدلیل ومرشد للطلبة في الكلیات والجامعات في التعریف باألسس العلمیة التي ی

أو مراعاتها خالل إجراء البحث العلمي

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

ة على التفكیر االطالع والدراسة والتفكیر بمعنى استخدام القدرات العقلیة التي منحت لإلنسان من حیث القدر 
والقدرة على التخیل والقدرة على التحلیل والقدرة على الربط 

محتوى المادة: 
المدارس المنهجیة الكبرى: 

المدرسة اإلسالمیة.-1
المدرسة الماركسیة.-2
المدرسة الوضعیة.-3
المدرسة الوظیفیة.-4
المدرسة البنیویة.-5
ـمدرسة الحولیات والتاریخ الجدید.-6
األنجلوسكسونیةالمدرسة -7

المطلوب التعرض لكل مدرسة من هذه المدارس من خالل: 
التعریف بها.-1
تاریخها.-2
روادها.-3
تصورها المنهجي: -4

القواعد المنهجیة االسترشادیة.-أ
النموذج التصوري.-ب
مراحل التحلیل.-ت
نسق التفسیر.-ث

طریقة التقییم: 
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%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
: البحث االجتماعي مناهجه وأدواته، مركز التربیة األساسیة في العالم إبراهیم أبو لغد وآخرون-

العربي، سوس اللیان، 
: أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، الكویت، أحمد بدر-
مناهج البحث وتحقیق المخطوطات مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، أكرم العمري : -
: أسس البحث االجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.جمال زكي وآخرون-
: المنهج العلمي في دراسة المجتمع، دار المعارف،  القاهرةحامد عامر-
الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق: البحث الجغرافي مناهجه وأسالیبه، وزارةخیر صفوح-
: مناهج البحث في التربیة وعلم النفس . ترجمة محمد نبیل نوفل، مكتبة دیو بولود فان دالین-

األنجلوالمصریة، 
: دلیل الباحث في تنظیم كتابة البحوث االجتماعیة، مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة، ربیحي الحسن

عمان
ج البحث العلمي وأسالیبه عمان.: مناهسامي عریفج وآخرون-
: المنهج العلمي والعلوم االجتماعیة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة السید علي شتا-
: اإلحصاء في البحوث النفسیة والتربویة واالجتماعیة، مطبعة دار التألیف، القاهرة السید محمد خیري-

1963
مي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان : الوجیز في مناهج البحث العلعاصم األعرجي-
ة، القاهرة  وهب: أصول البحث االجتماعي، مكتبة عبد الباسط حسن-
: أصول البحث العلمي، مطبعة لجنة البیان، القاهرةعبد الباسط حسن-
: مبادئ في كتابة البحث العلمي والثقافیة المكتبیة،  مكتبة دار الفتح، دمشقعبد الحق كاید-
: علم االجتماع، دار المعارف، القاهرةالحمید لطفيعبد-
: مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكویت.عبد الرحمن بدوي-
تحقیق النصوص ونشرها، مكتبة الخانجي، القاهرةعبد السالم هارون : -
الة، بیروت، المنهج في كتابات الغربیین في التاریخ اإلسالمي، مؤسسة الرسعبد العظیم الدیب : -
توثیق النصوص وضبطها عند المحدثین، المكتبة الملكیة، مكة المكرمةعبد اهللا موفق : -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السداسي: الثاني
یةمنهجالتعلیم العنوان الوحدة : 

2المادة: إعالم آلي 
أهداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
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التعرف على المجال التطبیقي
المعارف المسبقة المطلوبة : 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 
مكتسبات السداسي األول

محتوى المادة: 
مواقع الویب.1
تعریف المواقع : الستاتیكیة والدینامیكیة
برامج التصمیم ولغات التطویر
Dreamwaverتصمیم موقع ب .2
اإلطارات ، إدراج الفالش والصور، الروابط التشعبیة، الجداول، اتإنشاء الصفح، إنشاء موقع ،

النماذج ونماذج البیانات.، الطبقات
النشر على االنترنت

مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

التطبیقیةعالمة األعمال 
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

http: //www.kutub.info/library/open.php?cat=2&book=726
http: //www.mix150.com/cds-dreamweaver/index.php
http: //meskellil5.ifrance.com/dreamweaverMx2004/Dreamweaver.swf

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني
یةستكشافالتعلیم االعنوان الوحدة: 

2المادة: تاریخ الحضارات 
أهداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
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التعرف على الحضارات التي شكلت أهم المنعطفات في العصور المتأخرة

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

مكتسبات السداسي األول

محتوى المادة: 
حضارات البحر المتوسط (اإلغریق والرومان+ قرطاجة)

حضارة اإلغریق: النشأة والتطور-1
مالحم هومیروس- حصار طروادة - خرافات األبطال -حضارة كریت  - 
التنظیمات وطبیعة الحكم: 2-
أثینا وٕاصالحات "صولون"- اسبارطة وقانون "لیقورغ"  - 
قیام الدیمقراطیة.- دكتاتوریة "بیستراتس"  - 
عالم الفكر: 3-
اآلداب)–الفلسفة –العلوم(الریاضیات - 
التمثیل)- الموسیقى –العمارة –النحت –(األلعاب الفنون- 
العصر الذهبي.4-
بریكلیز والتجربة الدیمقراطیة.- 
ازدهار العلوم والفلسفة والمسرح.- 
النزاع بین الفلسفة والدین- 
موت سقراط. - 
العصر الهلیني: 5-
تقدم مقدونیا وظهور شخصیة فیلیب.- 
لمقدوني) والتوسع نحو الشرق.اإلسكندر األكبر(ا- 
حضارة الرومان.- 6

توحید إیطالیا-مراحل الحكم - نشأة روما  -
الصراع الروماني القرطاجي (الحروب البونیة)–
سقوط قرطاجة- 
سیاسة التوسع الرومانیة7-
نحو الشرق   - 
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نحو شمال إفریقیا وٕاسبانیا- 
نحو الشمال في بالد غالیا - 
أزمة اإلمبراطوریة.8-
ضعف الدولة الرومانیة.- 
Gracchusإصالحات اإلخوة "غراكوس"  - 
Jules Césarدكتاتوریة یولیوس قیصر- 
صراع الدولة مع الدین الجدید(المسیحیة).- 
الصراع مع القبائل الجرمانیة وانهیار اإلمبراطوریة.- 
حضارة قرطاجة.- 9

هجرة الفینیقیین نحو الغرب وتأسیس المحطات التجاریة.- 
نشأة قرطاجة وازدهارها.- 
وسعاتها في صقلیة وسیطرتها على الحوض الغربي للمتوسط.- 
اصطدامها بروما.- 
شخصیة حنبعل.- 

مالحظات: 
حضورها القوي سواء ألحقت حضارة مصر بجنوب غرب آسیا رغم وقوعها على ضفة البحر المتوسط بسبب

م)- ق380-1600م (حوالي -الرابع قكان ذلك في السلم أو الحرب ما بین األلف الثانیة والقرن 
: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني 
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

2: مدخل إلى مجتمع المعلومات المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد ( 
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تهدف هذه المادة إلى التعرف على سمات مجتمع المعلومات واقتصاد المعلومات تحضیر الطالب للمساهمة 
في تسییر أنظمة المعلومات

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
ممیزات مجتمع المعلومات.-1
العولمة ومجتمع المعلومات.-2
العالم العربي ومجتمع المعلومات.-3
الثقافة وٕاشكالیة الخصوصیة. -4

: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

.دراسات في التحریر الصحفيإبراهیم إمام: -
.التحریر الصحفي في عصر المعلوماتحسني نصر: -
.فنون الكتابة الصحفیة والعملیات اإلدراكیة لدى القراءأسامة عبد الرحیم علي: -
.للتحریر الصحفياألسالیب الفنیة عبد العزیز شرف:  -
علم اجتماع اإلعالمجبارة عطیة جبارة، -
نظریات وسائل اإلعالممیلفندیفلیر وآخرون،  -
اإلعالم وسیلة ورسالة، تعریب ساعد خضر العربي الحارثيمیرل جون ولونشتاین رالف،  -
ت..،  دار الفكر العربي،  القاهرة،  د،  األسس العلمیة لنظریات اإلعالمأحمد رشتي جیهان-

-BALLE .Francis,Médias et société, 3ème édition ; Montchrestien, paris,1984
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي: الثاني
ستكشافیةعنوان الوحدة : التعلیم اال

الفلسفیةالمادة: مدخل إلى المذاهب 

أهداف التعلیم: 
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) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 
تعریف الطالب بالفلسفة، من حیث مذاهبها وتیاراتها وأهدافها.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

االستفادة من القاعدة المعرفیة المقدمة خالل التعلیم الثانوي  
محتوى المادة: 

المذهب المثالي.-
المذهب الواقعي.-
المذهب العقلي.-
المذهب الوجودي.-
المذهب المادي.-
البرغماتي.المذهب النفعي -

: طریقة التقییم
50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة % .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: -*
.م1978،القاھرة- مطبعة التألیف والنشر-قصة الفلسفة الحدیثة، أحمد أمین، وآخر-
.بیروت–لبنان مكتبة –معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، د. أحمد زكي بدوي -
.القاھرة-دار المعارف-تاریخ الفلسفة الحدیثة، د. یوسف كرم-

1830.Cours de Philosophies Positive, Paris.,A. Comte-
revers.,on the Positive Spirit, Tr. S. BeesleyiscoursesdA,A. Comte-

1903..London
religion by D. Hume. Ed. N. Kemp SmithDialogues Concerning Natural-

1935..O.V.P. Oxford
History of Philosophy. London 1947.F.C. COPLESTON Burns,-

History of Modern Philosophy, London 1956.H. HOFFDING,-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانيالسداسي: 
یةفقعلیم األعنوان الوحدة: الت

2المادة: لغة أجنبیة 

أهداف التعلیم: 
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) ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ( 
تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا.

THE OBJECTIVE OF THE MODULE :
Practical use the English language as a toll for self-information – English should
also be as a means of expression.
OBJECTIF DU MODULE :
Development d’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises
chez l’étudiant.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة.توفر 

محتوى المادة اإلنجلیزیة: 
CONTENT :

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules
included in the third year program .

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts .
- Business letters : their techniques with practical exercises .
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises .
- The presentation of the report – the proceeding :
- English oral and written practice .

محتوى مادة الفرنسیة: 
CONTENU :

- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.

- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus
dans le programme de1erSemestre.

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques.
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- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.
مراقبة مستمرة:طریقة التقییم

.األعمال التطبیقیةعالمة 

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: - **
1. ELLIS G -SINCLAIR B. Learning to learn English: A course in Learner

training (1999). Cambridge UniversityPress.
2. WALTER -BARBARA F. 2002. Committing to Peace: The Successful

Settlement of Civil Wars.Princeton: Princeton University Press
3. GOEMANS, H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton

University Press.
4. KYD,Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton:

PrincetonUniversity Press
5. JAMES, Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
6. BuenoDE MESQUITA - Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy, and

the EvolvingStudy of War and Peace
7. FEARON, James D. 1995. Rationalist Explanations for War
8. Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland

Robertson. New York: Routledge ، 2007. 4 volumes
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لثالسداسي: الثا
01: التعلیم األساسیةعنوان الوحدة

1تاریخ وحضارة المغرب القدیم المادة: 

أهداف التعلیم: 
) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب ( 

تمكين الطالب من التعرف على المكونات األساسية لتاريخ وحضارة المغرب القديم، بالتعرف على الكيانات السياسية المغاربية  
التي مرت على المنطقة من التواجد األجنبي، وكذا التفاعالت الحضارية التي عرفتها المنطقة مع الحقبمنذ فجر التاريخ وأهم 

مختلف الحضارات المتوسطية القديمة بداية من الفينيقيين وقرطاج، ثم اإلغريق والرومان.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
مصادر دراسة تاريخ املغرب القدمي.1
موعات البشرية.2 سكان املغرب القدمي من حيث أصوهلم وأهم ا
ا بالعامل القدمي (فينيقيا.3 نان)اليو -مصر-بوادر احلضارة الليبية وصال
ا وتوسعها ودورها السياسي واحلضاري يف تاريخ املغرب القدمي.4 قرطاجة نشأ
املوروث احلضاري القرطاجي :.5

املصادر املادية واألدبية
احلياة االقتصادية واالجتماعية
النقوش البونية
 العمارة

اإلمارات و املمالك احمللية القدمية.6
مظاهر احلضارة النوميدية.7

 واألدبيةاملصادر املادية
احلياة االقتصادية واالجتماعية.8
املغرب يف الصراع القرطاجي الروماين( احلروب البونية).9

مراحل االحتالل الروماين لشمال افريقيا القدمي.10
يف افريقية
يوبا األول وسقوط نوميديا
حرب يوغرطة
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 يطانيار سقوط مو
: طریقة التقییم

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: -*
محمد البشیر شنیتي، التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة في المغرب أثناء االحتالل الروماني، .1
محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بالد المغرب من سقوط قرطاجة إلى سقوط موریطانیا،.2
تاریخ الجزائر القدیممحمد البشیر شنیتي، أضواء وآراء على .3
محمد البشیر شنیتي، الجزائر في ظل االحتالل الروماني.4
یوسف عیبش، األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لبالد المغرب أثناء االحتالل البیزنطي.5
محمد العربي عقون، االقتصاد والمجتمع في الشمال االفریقي.6
محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم.7
ریه جولیان، تاریخ افریقیا الشمالیة،شارل أند.8
محمد الصغیر غانم، المملكة النومیدیة،.9

محمد الصغیر غانم، التوسع الفینیقي في غربي المتوسط.10
محمد الصغیر غانم،معالم التواجد الفینیقي البوني في الجزائر.11
محفوظ قداش، الجزائر في العصور القدیمة.12
مادلین هورس، تاریخ قرطاج.13
حارش، التطور السیاسي واالقتصادي بنومیدیا منذ اعتالء ماسینیسا إلى وفاة یوبا محمد الهادي .14

األول،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
01عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

االسالم والدولة األمویةصدر المادة: 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

: البرنامج
مصادر دراسة تاريخ العرب قبل ويف اإلسالم-
تمع العريب قبل الدعوة اإلسالمية- ا
الدعوة اإلسالمية و السرية النبوية و بناء الدولة اإلسالمية -
تمع يف العهد الراشدي- تطور ا
قيام اخلالفة األموية ونظام احلكم-
الفتوحات اإلسالمية يف الشرق و الغرب-
التنظيمات اإلدارية و االقتصادية-
احلياة الثقافية يف العهد األموي-

نشأة العلوم عند املسلمني وتطورها -
الرتمجة يف العصر األموي-
مؤسسة بيت احلكمة يف العصر العباسي ودورها يف حركة الرتمجة -
كبار مرتمجي العصرين األموي والعباسي -
طليطلة وصقلية يف نقلها إىل أورباانتقال العلوم إىل الغرب االسالمي ودور -
علوم العقل و التجريب:-1-
الرياضيات و احلساب -
اهلندسة -
امليكانيكا -



عام تاریخ المؤسسة                                 عنوان اللیسانس95
السنة الجامعیة            

الطب و الصيدلة وعلم البصريات و التشريح-
علم الفالحة -
علم الفلك وصناعة آالت الرصد الفلكي -
مياء يالك-
صناعة املكاييل و املوازين)–صناعة الورق –صناعة االرحاء –الصناعات ( صناعة النسيج -
الفلسفة و املنطق -
العلوم النقلية :–2-
العلوم الشرعية -
تمع واالنسان- علوم ا
األدب .....–التاريخ –اجلغرافيا -

: طریقة التقییم
%50+%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ) كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
2عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

19ق- 16المغرب العربي الحدیث ق المادة: 

أهداف التعلیم: 
) مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من ( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

: البرنامج
سقوط غرناطة وانعكاساته على الدول املغاربية.1
م.16م ومطلع القرن 15يف أواخر القرن أوضاع الدول املغاربية .2
املد العثماين إىل احلوض الغريب للمتوسط.3
ظروف إحلاق الدول املغاربية (اجلزائر، طرابلس، تونس) بالدولة العثمانية..4
تطور نظام احلكم يف اجلزائر خالل الفرتة العثمانية.5
قصى يف فرتة السعديني والعلويني.تطور نظام احلكم يف املغرب األ.6
طور نظام احلكم يف تونست.7
تطور نظام احلكم يف طرابلس.8
عالقات األقطار املغاربية اخلارجية (املشرق العريب، إفريقيا، أوربا).9

احلياة االجتماعية واالقتصادية يف بلدان املغرب احلديث.10
العالقات املغاربية الثقافية .11

: طریقة التقییم

%++50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
.1977ابن عسكر، أبو عبد اهللا، دوحة الناشر، حتقيق حممد صبحي، الرباط .1
.1970،ابن القاضي، املنتقي املنصور على مآثر اخلليفة املنصور، القاهرة.2
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ز1688باريس اإلفراين، نزهة احلادي بأخبار ملوك القرن احلادي، حتقيق هوداس، مطبعة بردين،.3
التمقرويت، علي بن حممد، النفحة املسكية يف السفارة الرتكية، تقدمي وحتقيق حممد الصاحلي، املؤسسة العربية .4

.2007للنشر، بريوت 
.1991الزياين، أبو القاسم، الرتمجانة الكربى، حتقيق عبد الكرمي الفياليل، الرباط .5
رفع نسب شرفاء املغرب، تقدمي وحتقيق رشيد الزاوية، مشورات وزارة الزياين، أبو القاسم، حتفة احلادي املطرب يف .6

.2008األوقاف، املغرب 
.1972الفشتايل، عبد العزيز، مناهل الصفا يف مآثر موالنا الشرفاء، حتقيق عبد الكرمي كرمي، الرباط .7
ولدي املؤلف حممد الناصري، أمحد بن خالد السالوي، اإلستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، حتقيق وتعليق.8

.1955وجعفر، دار الكتاب ، دار البيضاء 
.2006م، دار األمل، تيزي وزو 16ابن خروف، عمار، العالقات السياسية بني اجلزائر واملغرب يف القرن .9

.1988التازي، عبد اهلادي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، طبعة .10
. 1972ماعي والسياسي، املطبعة الوطنية، الرباط حجي، حممد، الزاوية الدالئية، دورها الديين واالجت.11
ابن أيب الضياف، أمحد، إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس يف عهد األمان، الدار التونسية للنشر، .12

.1977د.م.ج. اجلزائر 
.1985حركات، إبراهيم، التيارات السياسية والفكرية باملغرب خالل قرنني ونصف قبل احلماية، دار البيضاء .13
.1981، دار البيضاء 1900روجرز، ب.ج.، تاريخ العالقات اإلجنليزية املغربية حىت عام .14
.1979، دار الثقافة، دار البيضاء 1578شحاته، حسن إبراهيم، واقعة وادي املخازن يف تاريخ املغرب .15
.1980الشريف، حممد اهلادي، تاريخ تونس، سراس للنشر، تونس .16

17.BRAUDEL, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de
Philippe II, Paris, 1966.

18.TERRASSE, H., Histoire du Maroc, éd. Atlamtiele, Casablanca 1947.
19.CHERIF (M. H.), Pouvoir et société dans la Tunisie de Husayn bin Alî (1705-

1740), Tunis, P.U.T., 2 vol., 1984-1986.
20.RAYMOND, A., Grandes Villes Arabes à l'époque ottomane, éd. Sindbad, Paris

1985.
21.VALENSI, L., Le Maghreb avant la prise d'Alger 1970-1830, Flammarion, Paris,

1969.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
02الوحدة : التعلیم األساسیةعنوان 
.1تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصرالمادة: 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

: البرنامج

: طریقة التقییم
%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
الوحدة: وحدات التعلیم المنهجیة 

1منهجیة وتقنیة البحث التاریخي المادة: 

أهداف التعلیم: 
) مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
علم التاريخ ( تعريفه، مكانته وجمال البحث فيه).-1
علم التاريخ عند الغرب من هريودوت إىل توينيب.علم التاريخ عند العرب من الطربي إىل ابن خلدون.   -2
العلوم اليت هلا صلة بالتاريخ.-3
احلقيقة واملوضوعية يف التاريخ.-4

طریقة التقییم: 

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



عام تاریخ المؤسسة                                 عنوان اللیسانس100
السنة الجامعیة            

لثالسداسي: الثا
یةمنهجالتعلیم العنوان الوحدة : 

فلسفةالتاریخالمادة: 
أهداف التعلیم: 

) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

التطبیقیةعالمة األعمال 
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
یةستكشافالتعلیم االعنوان الوحدة: 

تاریخ العلومالمادة: 
أهداف التعلیم: 

) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

: طریقة التقییم
%100االمتحان .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

أوربا في العصور الوسطى: المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما ( 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

: طریقة التقییم

%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

تاریخ المعتقدات واألدیان: المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ( 
تمكين الطالب من التعرف على مختلف المعتقدات اإلنسانية قبل ظهور الديانات السماوية، من خالل ظهور الفكر الديني ودوره 

القديمة في الشرق األدنى واألقصى وكذا اإلغريقية الرومانية، مع إعطاء في التطور الحضاري، وأهم المعتقدات الوثنية للحضارات 
حيز هام لفهم الديانات الوثنية المغاربية القديمة.

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
(النظريات الفلسفية)مدخل لتاريخ الديانات-
ظهور الدين يف احلضارات البدائية األوىل-
األساطري الدينية وظهور املعتقدات-
الديانات الوثنية يف الشرق األدىن-

oديانة بالد ما بني النهرين
oالديانة الفرعونية
oالديانة الفينيقية

مناذج من ديانات الشرق األقصى -
o اهلندوسية
oالبوذية

الديانة اإلغريقية-
لديانة الرومانيةا-
ديانة بالد املغرب القدمي-
الديانات السماوية-

اليهودية
املسيحية
اإلسالم

: طریقة التقییم
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%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

(1986مريسياإيلياد، تاريخ املعتقدات واألفكار الدينية، ترمجة : عبداهلادي عباس، (دمشق : دار دمشق، .1
(1988سورية وبالد الرافدين، (دمشق : –فراس السواح، مغامرة العقل األوىل، دراسة يف األسطورة .2
(1999كامل سعفان، معتقدات آسيوية (العراق، فارس، اهلند، الصني، اليابان)، (دمشق : دار الندى، .3
(1996دار الشروق، ياروسالف تشرين، الديانة املصرية القدمية، ترمجة أمحد قدري، (القاهرة : .4
(2000إبراهام أرنولد، املسيحيون األوائل، ترمجة هناء عزيز، (القاهرة : .5
ص (دار عالء 599-] 2005دمشق، سوريا : دار عالء الدين ،[-. 1ط.-أسرار اآلهلة و الديانات/ تأليف حسان اسحق. .6

دمشق.–الدين 
بريوت، لبنان : الدار العربية للموسوعات، - . 1ط.-ترمجة مسري اجلليب. تأليف ادموند سولربجر ؛ /اسطورة الطوفان البابلية.7

بريوت.–ص. (الدار العربية للموسوعات 48-. 2000
ص (دار عالء الدين 181-. 2003دمشق، سوريا : دار عالء الدين، -. 1ط.-ديانة مصر الفرعونية/ تأليف حممد اخلطيب. .8

دمشق).–
. 2004بريوت، لبنان : مؤسسة االنتشار العريب، -. 1ط.-رومان و املسيحيني/ تأليف أبكار السقاف. الدين عند اإلغريق و ال.9

بريوت.–ص (مؤسسة االنتشار العريب 407-
ص (دار 166-. 2004دمشق، سوريا : دار عالء الدين، -. 1ط.-الدين و االسطورة عن العرب .../ تأليف حممد اخلطيب. .10

.(قدمش-عالء الدين 
ص. 540- . 2000دمشق، سوريا : دار عالء الدين، -. 1ط.-سلسلة األساطري السورية/ تأليف البات ؛ ترمجة مفيد عرنوق. .11

دمشق–(دار عالء الدين 
- . 2004دمشق، سوريا : صفحات للدراسات و النشر، -. 1ط.-العبادات يف الديانات القدمية/ تأليف عبد الرزاق املوحي. .12

دمشق.–(صفحات للدراسات و النشرص 72
سلسلة الرتاث )ص 396-. 2004عمان، األردن : دار الشروق/ع، -. 1ط.-املعتقدات اإلغريقية/ تأليف خزعل املاجدي. .13

عمان).–) (دار الشروق/ع 7الروحي لإلنسان؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثالسداسي: الثا
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

العالم المعاصر: المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
احلرب العاملية األوىل ( األسباب و التطورات و النتائج) ..1
.1919مؤمتر الصلح بباريس ( مؤمتر فرساي ) .2
عصبة االمم  .3
. 1917الثورةالبلشفية يف روسيا .4
–وصول النازية إىل السلطة يف املانيا –امل بني احلربني ( وصول الفاشية إىل السلطة يف ايطاليا تطورات الع.5

وصول الدكتاتورية العسكرية إىل السلطة يف اليابان ) .
( األسباب و التطورات ) .1929األزمة االقتصادية العاملية .6
االزمات الدولية بني احلربني . .7
األسباب و التطورات و النتائج ).احلرب العاملية الثانية (.8
االمم املتحدة . .9

النتائج ).-التطورات  –احلرب  الباردة ( االسباب .10
سياسة التعايش السلمي . .11
حركة عدم االحنياز . .12
حركات التحرر ..13
اية احلرب الباردة ، و بداية النظام الدويل اجلديد . .14
األزمات القتصادية . .15
العوملة .   .16

: التقییمطریقة 
%100االمتحان .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
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لثالسداسي: الثا
یةفقعلیم األعنوان الوحدة: الت

ةجغرافیا طبیعی: المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ( 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

: طریقة التقییم

%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
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الثالثالسداسي: 
یةفقعلیم األعنوان الوحدة: الت

1المادة: لغة أجنبیة 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا.
THE OBJECTIVE OF THE MODULE :
Practical use the English language as a toll for self-information – English should
also be as a means of expression.
OBJECTIF DU MODULE :
Development d’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises
chez l’étudiant.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة.

محتوى المادة اإلنجلیزیة: 
CONTENT :

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules
included in the third year program .

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts .
- Business letters : their techniques with practical exercises .
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises .
- The presentation of the report – the proceeding :
- English oral and written practice .

محتوى مادة الفرنسیة: 
مراقبة مستمرة:طریقة التقییم

.عالمة األعمال التطبیقیة
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: - **
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الرابعالسداسي: 
01: التعلیم األساسیةعنوان الوحدة

2تاریخ وحضارة المغرب القدیم المادة: 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تمكين الطالب من التعرف على المكونات األساسية لتاريخ وحضارة المغرب القديم، بالتعرف على الكيانات السياسية المغاربية  
التي مرت على المنطقة من التواجد األجنبي، وكذا التفاعالت الحضارية التي عرفتها المنطقة مع الحقبمنذ فجر التاريخ وأهم 

لقديمة بداية من الفينيقيين وقرطاج، ثم اإلغريق والرومان.مختلف الحضارات المتوسطية ا

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
السياسة الرومانية يف بالد املغرب.1

 التشريعات
لمقاطعات التنظيم اإلداري ل

الربوقنصلية
نوميديا
موريطانيا القيصرية
موريطانياالطنجية

املوروث احلضاري لالحتالل الروماين.2
 مظاهر الرومنة و مسامهة املغرب القدمي
العمارة
املعتقدات

املقاومات احمللية لالحتالل الروماين.3
املسيحية االفريقية .4
لبالد املغرباالحتالل الوندالي.5
لبالد املغربالبيزنطي االحتالل.6
الكيانات املورية.7

أوضاع املغرب عشية الفتوحات االسالمية
: طریقة التقییم
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%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: -*
محمد البشیر شنیتي، التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة في المغرب أثناء االحتالل الروماني، .1
محمد البشیر شنیتي، سیاسة الرومنة في بالد المغرب من سقوط قرطاجة إلى سقوط موریطانیا،.2
محمد البشیر شنیتي، أضواء وآراء على تاریخ الجزائر القدیم.3
ظل االحتالل الرومانيمحمد البشیر شنیتي، الجزائر في .4
یوسف عیبش، األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة لبالد المغرب أثناء االحتالل البیزنطي.5
محمد العربي عقون، االقتصاد والمجتمع في الشمال االفریقي.6
محمد الهادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم.7
شارل أندریه جولیان، تاریخ افریقیا الشمالیة،.8
م، المملكة النومیدیة،محمد الصغیر غان.9

محمد الصغیر غانم، التوسع الفینیقي في غربي المتوسط.10
محمد الصغیر غانم،معالم التواجد الفینیقي البوني في الجزائر.11
محفوظ قداش، الجزائر في العصور القدیمة.12
مادلین هورس، تاریخ قرطاج.13
ماسینیسا إلى وفاة یوبا األول،محمد الهادي حارش، التطور السیاسي واالقتصادي بنومیدیا منذ اعتالء.14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
01عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

تاریخ وحضارة المغرب االسالميالمادة: 

أهداف التعلیم: 
) یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما ( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

: البرنامج

االسالميأوضاع بالد المغرب بعد الفتح -
عصر الوالة-
عصر –الدولة األمویة في األندلس -األدارسة  -الرستمیون–قیام الدول االقلیمیة:  األغالبة -

–الحفصیون –الموحدون –المرابطون -الحمادیون-الزیریون-الفاطمیون-ملوك الطوائف 
دولة بني األحمر - المرینیون–الزیانیون 

اعیة في المغرب االسالميالحیاة االقتصادیة و االجتم-
الحیاة الثقافیة و الفكریة في المغرب اإلسالمي-
يمارة و الفنون في المغرب اإلسالمالع-

الحضارة اإلسالمية في األندلس-
ندلسالحياة السياسية واالجتماعية والثقافية في األ-
العمارة والفنون-
سقوط األندلس-

: طریقة التقییم-

%50+%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ) كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرابعالسداسي: 
2عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

19ق-16الحدیث ق تاریخ الجزائرالمادة: 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

: البرنامج
الغزو اإليربي للبلدان املغاربية  .1
التطور السياسي للجزائر يف العهد العثماين.2
العالقات الدولية للجزائر يف التاريخ احلديث .3
تمع يف اجلزائر أثناء الفرتة العثمانية (نظام احلكم، االقتصاد، األوقاف، التعليم، الزوايا، التنظيم االجتماعي) .4 الدولة وا

: طریقة التقییم

%++50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
)1830-1500بوعزيز حيي، عالقات اجلزائر اخلارجية وممالك أوربا (-
.1999، اجلزائر، .م.جمع تاريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية و الدولية، دبوعزيز حيي، -
سعد اهللا أبو القاسم، أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر  -
م)20-16سعد اهللا أبو القاسم، تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر اهلجري (-
ناصر الدين سعيدوين، دراسات تارخيية يف امللكية والوقف واجلباية، الفرتة احلديثة -
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خيي واجلغرايف للغرب اإلسالمي، "تراجم مؤرخني ورحالة وجغرافيني"ناصر الدين سعيدوين، من الرتاث التار -
ناصر الدين سعيدوين، ورقات جزائرية، دراسات وأحباث يف تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين-

- BENACHENHOU A., l’État algérien en 1830, ses institutions sous l’Émir Abdelkader
- BONTEMS Claude, Manuel des institutions  algériennes, de la domination turque à

l’indépendance, La domination turque et le régime militaire 1518-1870
- DAN Pierre, Histoire de barbarie et de ses corsaires
- ESTERHAZY WALSIN, De la domination turque dans l’ancienne régence d’Alger
- GRAMMONT H.D. De, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830)
- HAËDO Fray Diego de, Histoire des rois d’Alger

- HAËDO Fray Diego de, Topographie et histoire générale d’Alger
- KHODJA Hamdan, Le Miroir, aperçu historique et statistique sur la régence d’Alger

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
02عنوان الوحدة : التعلیم األساسیة

.2تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصرالمادة: 

أهداف التعلیم: 
) بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت ( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

: البرنامج

: طریقة التقییم
50عالمة األعمال الموجهة %50+االمتحان% .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



عام تاریخ المؤسسة                                 عنوان اللیسانس114
السنة الجامعیة            

الرابعالسداسي: 
الوحدة: وحدات التعلیم المنهجیة 

2منهجیة وتقنیة البحث التاریخي المادة: 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
ية: (ضبط خطة البحث والتعرف على املصادر).التعامل مع املادة التارخي-1
التعامل مع املادة: النقد الظاهري ( نقد التصحيح ونقد املصدر).-2
التعامل مع املادة: النقد الباطين ( السليب واالجيايب).-3
التعامل مع املادة: الصياغة التارخيية ( التحليل والرتكيب واإلنشاء التارخيي ).-4
البحــــــث التــــــارخيي: (شــــــكل البحــــــث، وضــــــع البطاقــــــات، إثبــــــات املصــــــادر، التهمــــــيش ، التنصــــــيص، التقنيــــــات العلميــــــة يف -5

البيبليوغرافيا، الفهارس، املالحق، املصطلحات واملختصرات).

طریقة التقییم: 

%50+االمتحان%50عالمة األعمال الموجهة .

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
یةمنهجالتعلیم العنوان الوحدة : 

مصادر تاریخ الجزائرالمادة: 
أهداف التعلیم: 

) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 
المعارف المسبقة المطلوبة : 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
الوثائق األرشيفية ..1
املخطوطات .2
اجلرائد و الصحف االستعمارية . .3
اجلرائد و الصحف اجلزائرية . .4
الكتابات التارخيية الفرنسية . .5
الكتابات التارخيية اجلزائرية . .6
الت و الدوريات  الصادرة عن اجلمعيات العلمية  والتارخيية و األثرية ( مثل اجلمعية التارخيية اجلزائرية و .7 ا

لة اإلفريقية ) جملتها  : ا
مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

التطبیقیةعالمة األعمال 
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
یةستكشافالتعلیم االعنوان الوحدة: 

الدولة العثمانیةالمادة: 
أهداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

قيام الدولة العثمانية  العثمانيني و أصل -1
النظام السياسي للدولة العثمانية-2
( اإلنكشارية و القوات البحرية).اجليش العثماين -3
تمع والثقافة يف الدولة العثمانية-4 ا
التوسع العثماين-2

يف املشرق العريب ـ   
يف املغرب العريب ـ   

نظام احلكم العثماين-3
ـ   اإلدارة العثمانية يف البالد العربية

ـ   املسألة الشرقية
ـ   التنظيمات العثمانية

عصر االحنطاط والضعف-4
عهد السلطان عبد احلميد-5
اية الدولة العثمانية   -6

: طریقة التقییم
%100االمتحان .
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إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
إمساعيل أمحد ياغي، الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث-

عزيز سامح ألرت، األتراك العثمانيون يف مشال إفريقيا -
أمحد عبد الرحيم مصطفى، أصول التاريخ العثماين -
احلديثاألرقش دلندة، بن طاهر مجال، األرقش عبد احلميد، مقدمات ووثائق يف تاريخ املغرب العريب -
مصطفى بركات، األلقاب والوظائف العثمانية -

إبراهيم بك حليم، تاريخ الدولة العثمانية العلية  
-GOUVION Edmond et Marthe, KitabAâyane el-Marhariba

- Robert Mantran, histoire de l’empire ottoman, 2T.
- Le R’azaouat
Pierre DAN, Histoire de barbarie et de ses corsaires

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

النهضة األوروبیة: المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على ( 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

: طریقة التقییم

%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

ما قبل التاریخ العام: المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما ( 
، والتحوالت المناخية والحضارة الكبرى التي والعلوم المساعدةعلم ما قبل التاريخات وتخصصاتمن نظريالطالبتمكين

لما قبل التاريخصاحبت تطور البشرية إلى جانب الوقوف على أهم المظاهر الحضارية 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
املوضوع) –املنهج –النشأة –علم ما قبل التاريخ (التعريف -
األزمنة اجليولوجية وخصائصها-
التحوالت املناخية الكربى-
ما قبل التاريخالتطور احلضاري لعصور -

oالصناعات احلجرية
oالصناعات العظمية واخلشبية
oالفن الصخري
oظهور اإلنسان ومواقعه

املظاهر االجتماعية يف عصور ما قبل التاريخ-
املواقع احلضارية العاملية-
املظاهر احلضارية للثورة النيولوتية-
املظاهر احلضارية لفجر التاريخ-

: طریقة التقییم

%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
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.1999حممد سحنوين، ما قبل التاريخ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر .1
.2004ج.ه.ولز، معامل تاريخ االنسانية، ترمجة عبدالعزيز توفيق جويد، .2
دار املعارفجيم هاوكز ويل. وويل ، ما قبل التاريخ وبداية املدنية، ترمجة يوسفي اجلوهري،.3
)2006حممود أبو زيد، فصول يف احلضارة واإلبداع اإلنساين، القاهرة : دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، .4
) .  1962ج . ل هايزر ، فجر التاريخ ، ترمجة : علي االنصاري ، ( القاهرة : مكتبة الشرق االوسط ، .5
1995ب د. سلطان حميسن، مطابع ألف باء فرانسيس أور ، حضارات العصر احلجري القدمي، تعري.6
.1989سلطان حميسن، بالد الشام يف ما قبل التاريخ : (الصيادون األوائل)، دمشق .7
.1986،طبوعات اجلامعية، اجلزائرلعجل.ف، علم املستحثات، ديوان املا.8

9. Romain PIGEAUD, comment reconstituer la préhistoire ? EDP sciences, 2007
10. Mohamed SAHNOUNI, le paléolithique en Afrique, ED Artcom, 2005
11. Ginnette AUMASSIP, L’Algérie des premiers hommes, ED la maison des sciences de l’homme, Paris 2001

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابعالسداسي: 
عنوان الوحدة: تعلیم استكشافیة

المعاصرالعربي العالم : المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 
دور العرب يف احلرب العاملية االوىل ..1
.1916الثورة العربية الكربى .2
.1916اتفاقيات سايكس بيكو .3
. 1917وعد بلفور .4
االنتداب الفرنسي على سوريا و لبنان ..5
االنتداب الربيطاين على فلسطني و العراق ..6
األوضاع السياسية يف الوطن العريب بني احلربني . .7
دور العرب يف احلرب العاملية الثانية . .8
جامعة الدول العربية..9

تقسيم فلسطني و ظهور دولة إسرائيل ..10
اإلسرائيلي  و تطوراته .- الصراع العريب.11
ا على االوضاع العربية . .12 االنقالبات العسكرية و انعكاسا
العربية . –الصراعات العربية .13
ا . .14 احلرب االهلية اللبنانية و تطورا
التطورات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية يف العامل العريب املعاصر . .15

: طریقة التقییم
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%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 

الرابعالسداسي: 
یةفقعلیم األعنوان الوحدة: الت

بشریةجغرافیا : المـــــــــــادة
أهداف التعلیم: 

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

محتوى المادة: 

: طریقة التقییم

%100االمتحان .
إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: 
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الرابعالسداسي: 
یةفقعلیم األعنوان الوحدة: الت

2المادة: لغة أجنبیة 

أهداف التعلیم: 
) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا.
THE OBJECTIVE OF THE MODULE :
Practical use the English language as a toll for self-information – English should
also be as a means of expression.
OBJECTIF DU MODULE :
Development d’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises
chez l’étudiant.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر) ( 

توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة.

محتوى المادة اإلنجلیزیة: 
CONTENT :

Exploitation of specialized texts related to the different technical modules
included in the third year program .

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts .
- Business letters : their techniques with practical exercises .
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises .
- The presentation of the report – the proceeding :
- English oral and written practice .

محتوى مادة الفرنسیة: 
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مراقبة مستمرة:طریقة التقییم
.عالمة األعمال التطبیقیة

إلخ)كتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( المراجع: - **
یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة،  (حوصلة إجمالیة للتكوین-

لكل السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة)

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة ح س و ت

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة
عمل شخصي

عمل آخر(حدد)
المجموع

180 األرصدة
% األرصدة لكل وحدة تعلیم
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V - العقود/االتفاقیات
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نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
)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 اللیسانس تعلن الجامعة (أو المركز الجامعي).                   عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج

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

ترافق ھذا  المشروع من خالل:

إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

المشاركة في لجان المناقشة ،-

اإلمكانیات البشریة و المادیةالمساھمة في تبادل -

توقیع المسؤول المؤھل رسمیا :

الوظیفة:

التاریخ:
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نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
)في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم (

(ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة)

الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان:الموضوع:

المقدم من :

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا 

المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

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

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 -

ع المؤطرة.في إطار المشاری

سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا 

إن على المستوى المادي و المستوى البشري

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

توقیع المسؤول المؤھل رسمیا:

الوظیفة:

ریخ:التا

الختم الرسمي للمؤسسة:
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V- ملخصةسیرة ذاتیة

في التخصصلفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینامن لكل شخص
التأطیر الداخلي والخارجي)(

(حسب النموذج التالي)
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لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

اللقب:االسم

تاریخ ومكان المیالد:

البرید اإللكتروني والھاتف:

الرتبة:

:االرتباطمؤسسة 

...إلخ)والتخصص.وتاریخ الحصول علیھاالشھادات:( التدرج ومابعد التدرج

):المواد المدرسة......إلخالمھنیة (البیداغوجیة الكفاءات 
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VI -رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة

عنوان اللیسانس :

مسؤول فرقة میدان التكوین+ رئیس القسم 

التاریخ والمصادقة                                              التاریخ والمصادقة

المعھد )مدیر لكلیة ( أو عمیدا

:ةوالمصادقالتاریخ 

مدیر المؤسسة الجامعیة

:والمصادقةالتاریخ 
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VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
(التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة)

VIII - اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة
ي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة)ف(التأشیرة تكون فقط 


