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I -بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم



نفسم الشعبة علالسداسي: الثالث
الحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسيوحدة التعلیم

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

14-16
أسبوع

أعمالمحاضرة
موجھة

أعمال
تطبیقیة

أعمال
أخرى

امتحانمتواصل

180661020وحدات التعلیم األساسیة
(إج/إخ)1و ت أ 

1451.301.3035XXعلم نفس النمو والفروق الفردیة
451.301.3025XXعلم النفس الفیزیولوجي

451.301.3035XXعلم النفس المعرفي
451.301.3025XXنظریات الشخصیة

4'90333وحدات التعلیم المنھجیة
1451.301.3022XXمنھجیة و تقنیات البحث

451.301.3012XXالقیاس النفسي
22.301.3012وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

المادة االختیاریة :
اإلبستمولوجیا-1
نظریات التعلم-2
تاریخ الجزائر المعاصر-3

22.301.30

12X

45324وحدات التعلیم األفقیة
122.301.3012Xاالتصال اإلعالم وتكنولوجیا 
22.301.3012Xلغة أجنبیة

121630سا3337.3010.30مجموع السداسي 

على كل طالب اختيار مادتين فقط من الوحدة االستكشافية.-*



نفسم الشعبة علالسداسي: الرابع

وحدة التعلیم
الحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

14-16
أسبوع

أعمالمحاضرة
موجھة

أعمال
تطبیقیة

أعمال
أخرى

امتحانمتواصل

180661020وحدات التعلیم األساسیة
2451.301.3035XXعلم نفس النمو و الفروق الفردیة

451.301.3025XXعلم النفس المرضي
451.301.3035XXعلم نفس العمل والتنظیم

451.301.3025XXعلم النفس المدرسي
903334المنھجیةوحدات التعلیم 

2451.301.3022XXمنھجیة و تقنیات البحث
451.301.3012XXبناء االختبارات

22.301.3012وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

المادة االختیاریة :
علم النفس االجتماعي-1
رشاد و توجیھإ-2
الفكر الخلدوني-3

22.301.3012X

45324وحدات التعلیم األفقیة
22.301.3012Xاالتصال اإلعالم وتكنولوجیا 
22.301.3012Xلغة أجنبیة

4337.3010.5121630مجموع السداسي 

على كل طالب اختيار مادتين فقط من الوحدة االستكشافية.-*



مل النّفس مج الّسدايس الثّالث  ر

I.وحدة التعلیم األساسیة: مادة علم نفس النمو و الفروق الفردیة

الھدف من المقیاس:
.معرفة النظریات المفسرة للنمو العادي، و معرفة خصائص و مطالب كل مرحلة نمائیة
معرفة مناھج البحث في علم نفس النّمو

: لمقدمةا.1
 مفھوم  المرحلة.مفھوم النمو، و
.النمو الفیسیولوجي و الحسي حركي

النظریات الكبرى للنمو:.2
فروید، أنا فروید، میالني كالین و سبیتز.نظریة التحلیلي النفسي :
النظریات غیر التحلیلیة:

النظریة المعرفیة: بیاجیھ
النظریة العاطفیة: فالون
النظریة اللغویة روندال
النظریة النسقیة: برونر

رق البحث في علم النفس النمو:ط.3
الطریقة االمبریقیة
الطریقة النشوئیة
الطریقة التجریبیة



II. الفیزیولوجينفسالوحدة التعلیم األساسیة: مادة علم

الھدف من المقیاس:
التمّكن من فھم كیفیة اإلحساس و اإلدراك
فھم كیفیة عمل الجھاز العصبي
 عمل الوظائف الحسیة (البصریة، السمعیة، اللمسیة...).تمّكن الطالب من فھم كیفیة
(اإلدراك، الّذاكرة) التعّرف على بعض الوظائف الدماغیة

مقدمة عامة

الفصل األول: اإلدراك اإلنساني
ترجمة الرسائل الحسیة.1
المرور من اإلحساس إلى اإلدراك.2

الفصل الثاني: التشریح و فیزیولوجیة الجھاز المركزي العصبي
المكونات الفیزیولوجیة.1
الخالیا العصبیة.2
السیالة العصبیة األساسیة.3

الفصل الثالث: الوظائف الحسیة
النظام البصري.1

a.التشریح العصبي للبصر
b.معالجة المعلومة العصبیة

النظام السمعي.2
a.آلیة السمع
b.االستجابات للمؤثّرات السمعیة و معالجة المعلومة
c.الجانب الفیزیائي للصوت

اللمس:نظام .3
a.التشریح العصبي و الفیزیولوجیة
b.معالجة المعلومة

النظام الشمي.4
a. التشریح العصبي
b.معالجة المعلومة

النظام الحركي.5
a. التشریح العصبي
b.معالجة المعلومة



الفصل الرابع: الوظائف الدماغیة:
معرفة األشكال و االنتباه.1

a.ظاھرة االنتباه
b.التعّرف على األشكال

الذاكرة.2
a. تخزین المعلوماتنظام
b.أشكال و أنواع الّذاكرة

حاالت الوعي.3

الفصل الخامس: أقواس ردود الفعل

الوارد.1
الوارد و تأثیر النخاع الشوكي.2



III. المعرفينفسالوحدة التعلیم األساسیة: مادة علم

تعریف الطالب بـاألھداف العامة: 

ماھیة علم النفس المعرفي-
التیارات األساسیة في علم النفس المعرفي.-
مختلف العملیات العقلیة.-
مفھوم الجانبیة الدماغیة -
أھم االضطرابات المعرفیة -

ماھیة علم النفس المعرفي.1

التیارات األساسیة في علم النفس المعرفي.2

العملیات العقلیة.3
اإلحساس
االنتباه
 (.......بصري، سمعي) اإلدراك بمختلف أنواعھ
. الذاكرة بمختلف أنواعھا
التفكیر
معالجة المعلومات
حل المشكالت

الجانبیة الدماغیة.4

االضطرابات المعرفیة .5

:بالنسبة للحصص التطبیقیة 
التوسع أكثر في العملیات العقلیة التي ال یتسع المجال لتناولھا في المحاضرة ..1
أكثر في االضطرابات المعرفیة التي ال یتسع المجال لتناولھا في المحاضرة.التوسع .2



IV. نظریات الشخصیةوحدة التعلیم األساسیة: مادة

 :أھداف المقیاس
 التعرف على مختلف المفاھیم و المبادئ التي تساعد على فھم  نشاط الشخصیة ، الفردي و االجتماعي

.السوي و المرضي
 مختلف نظریات الّشخصیة (نظریة التحلیل النفسي، السلوكیة، المعرفیة....)التعّرف على
.تمّكن الطّالب من التّعرف على كیفیة قیاس الّشخصیة

مفھوم الشخصیة و تطوره: مفھوم الطبع و مفھوم المزاج.1

نظریات األنماط: نظریة البعدین أوزجود، نظریة األبعاد الخمسة: ألبورت، أیزنك، كاتال   .2

الشخصیة حسب التیارات الكبرى:.3
(السیكودینامیة: فروید، یونج )التحلیل النفسي
............السلوكیة: سكینر
(التعلم االجتماعي: كیلي ) المعرفیة
االنسانیة و الوجودیة
االجتماعیة المعرفیة : بوندورا
الظواھریة: رورجرز، ماسلو

استمارات الشخصیة المتعددة األوجھ..........قیاس الشخصیة: اختبارات الشخصیة،.4



V. منھجیة و تقنیات البحث: مادةالمنھجیةوحدة التعلیم

 :أھداف المقیاس

على الطالب أن یتمّكن من معرفة مختلف أنواع مناھج البحث

 العلمي.تمّكن الطّالب من الخطوات الخاّصة بإعداد البحث

.تعّرف الطالب على كیفیة اختیاره للعینات، و التفریق بین أنواع العینات

أنواع المناھج: المناھج الكیفیة و الكمیة، المنھج الوصفي، المناھج التفسیریة..1

...............)منھجیة و خطوات إعداد البحوث ( اإلشكالیة، الفروض، األھداف،.2
اختیار الموضوع
 االستطالعیةالدراسة
كتابة اإلشكالیة
السؤال المشكل
...الفرضیات: الطبیعة، األشكال، األبعاد، المؤّشرات

اختیار العینة و األنواع المختلفة للعینة: عینات احتمالیة و عینات غیر احتمالیة.3



VI. القیاس النفسي: مادةالمنھجیةوحدة التعلیم

 :أھداف المقیاس
 من التعّرف على ماھیة القیاس النفسيتمّكن الطالب

تعّرف الطّالب على أھم مدارس القیاس النفسي، خصائصھ و األخطاء

(...االسمي، الرتبي) التعّرف على مستویات القیاس النفسي

معرفة أدوات القیاس النفسي

التّعّرف على شروط االختبار الجیّد

تعریف القیاس.1
تعریف القیاس النفسي.2
القیاس المادي و القیاس النفسيالفرق بین .3

مدارس القیاس النفسي.4
a.المدرسة الفرنسیة
b.المدرسة األلمانیة
c.المدرسة اإلنجلیزیة
d.المدرسة األمریكیة

خصائص القیاس النفسي.5
أخطاء القیاس النفسي.6

مستویات القیاس النفسي.7
a.المستوى االسمي
b.المستوى الرتبي
c.المستوى الفئوي
d.مستوى النسبة

القیاس النفسي (االختبارات النفسیة)أدوات .8

شروط  االختبار الجید.9
a.الصدق: تعریفھ، أنواعھ، طرق حسابھ، العوامل المؤثرة فیھ
b.الثبات: تعریفھ، طرق حسابھ، العوامل المؤثرة فیھ

التقنین.10



VII. :ااالبستمولوجیمادة وحدة التعلیم اإلسكتشافیة

 :أھداف المقیاس
العلم و المعرفة.تمّكن الطالب من فھم ماھیة
التّعّرف على مصادر المعرفة
التّعّرف على أھم التّیارات االبستیمولوجیة

ما ھو العلم؟
أنواع المعارف:.1
a(المعارف غیر العلمیة
b(المعارف العلمیة

مصادر المعرفة العلمیة.2
a(االستقراء العلمي
b(االستنتاج العلمي

المنھج العلمي.3
a(األخالقیات في البحث
b( المناھجالمنھج أو
c(المصطلحات المتعلّقة بالمنھج
d(أھداف العلم

التیارات الرئیسیة في االبستیمولوجیا.4
a(العقالنیة
b(العقالنیة الناقدة
c(التیار التجریبي
d(التیار اإلیجابي
e(التیار البنائي
f(التیار الواقعي
g(المقارنة بین التیارات االبستیمولوجیة: نقاط التقارب و الحدود



VIII. :مادة نظریات التعلموحدة التعلیم اإلسكتشافیة

 :أھداف المقیاس
.التّعرف على ماھیة التّعلّم

 تمّكن الطالب من معرفة أھم المقاربات و النظریات الخاّصة بالتّعلّم (المقاربة السلوكیة، المقاربات

التقلیدیة، المقاربة المعرفیة...).

التاریخي، لماذا ندرس نظریات التعلم: مفھوم التعلم و تطوره لمقدمةا

اإللقائي أو التحاضري : المقاربة التقلیدیة، النموذجالفصل األول.1

( المقاربة الكالسیكیة بافلوف: المبادئ و التطبیقات، المقاربة - المقاربة السلوكیة - الفصل الثاني.2
اإلجرائیة: سكینر: المبادئ و التطبیقات)

:الفصل الثالث .3
البنائیة: المبادئ و التطبیقاتالمقاربة
المقاربة المعرفیة: بیاجیھ
المقاربة االجتماعیة البنائیة: فیكوستكي

التعلم االجتماعي الفصل الرابع:.4

النظریة الجشطالتیة: كوھلر: المبادئ و التطبیقاتالفصل الخامس.5



م 20-م19تاریخ الجزائر المعاصروحدة التعلیم اإلسكتشافیة: 
الثالث :السداسي

استكشافیة وحدة التعلیم :
م20- م19تاریخ الجزائر المعاصرالمادة :
02الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
.تمّكن الطالب من فھم ومعرفة تاریخ الجزائر في الفترة المعاصرة
 االستعماریةالتّعّرف على المحطات التاریخیة الكبرى التي عرفتھا الجزائر خالل الفترة
التّعّرف على أھم المقاومات الشعبیة خالل القرن التاسع عشر وتّیارات الحركات الوطنیة

محتوى المادة:
الوضع العام في الجزائر قبیل االحتالل.ـ1

.1830الحملة الفرنسیة على الجزائر-
ظهور الزعامات الوطنیة ودولة األمیر عبد القادرـ 2
القادر.مقاومة األمیر عبد -
مقاومة أحمد باي.-
بوعمامة...- المقراني–الثورات الشعبیة األخرى خالل القرن التاسع عشر-
)1939ـ1926دراسات األحزاب السیاسیة والجمعیات الوطنیة (ـ 3
حركة األمیر خالد.-
نجم شمال إفریقیا.-
حزب الشعب.-
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.-
الحزب الشیوعي الجزائري.-
الحرب العالمیة الثانیة وما بعدهاـ4

أوضاع الجزائر خالل الحرب العالمیة الثانیة.-
.1945ماي 8أحداث -
).1951ـ1945إعادة بناء الحركة الوطنیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الثانیة ( -
االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري.-
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة.-
تصدع الحركة الوطنیة إلى غایة اندالع الثورة.بوادر -



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

المراجع 
أبو القاسم سعداهللا : الحركة الوطنیة الجزائریة.- 
نصرالدین سعیدوني: ورقات جزائریة.- 
.1962ولغایة بوحوش، عمار : التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة - 
بوعزیز،  یحي : األمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري.- 
بوعزیز،  یحي : مواقف العائالت األستقراطیة من الباشاغا المقراني.- 
بوعزیز،  یحي: كفاح الجزائر من خالل الوثائق. - 
.بوعزیز،  یحي :  وصایا الشیخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزیز- 
.یحي: حروب المقاومة الجزائریة كما صورتها الكتابات الغربیة الفرنسیةبوعزیز،  - 
.20و19بوعزیز،  یحي: ثورات الجزائر في القرنین - 
.1948-1912بوعزیز،  یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه - 
وأثرها اإلصالحي في الجزائر.الخطیب، أحمد : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین - 
).1954- 1830محمد الطیب : مظاهر المقاومة الجزائریة (- 
.1945ماي 8قنانش، محمد،  المسیرة الوطنیة وأحداث - 
مناصریة، یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین.- 
ن وأثرها اإلصالحي في الجزائر.الخطیب، أحمد : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریی- 
).1954- 1830محمد الطیب : مظاهر المقاومة الجزائریة (- 
مناصریة،  یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربي.- 



- X 1تكنولوجیا االتصال و توثیق المعلومات-وحدات التعلیم األفقیة-

1 - Les schémas classiques de la communication : Skinner, Wienner…

2 - Les écoles actuelles de la communication et leurs applications en psychologie :

- L’école de Palo Alto

- L’analyse transactionnelle

Chapitre II – La communication pédagogique
- Le dialogue interactif

- Les méthodes et les techniques

- Les outils pédagogiques

Chapitre III- Les TICS et la communication pédagogique
- Les TICS et les objectifs pédagogiques



- TICS et compétences des enseignants

- L’application des TICS dans les disciplines

تاریخ إیصال المعارف و التطورات اإللكترونیة عام، مدخل
:اإلعالم اآللي ، االتصاالت،البرمجیاتأسس تكنولوجیا المعلومات-2
خصائصه وممیزاتهمجتمع المعلومات، -3
مصادر المعلومات اإللكترونیة -4
الحدیثة: مواقع الواب بشتى أنواعها ومختلف الشبكات االجتماعیةخدمات االتصال التكنولوجیة-5
الفضاء المعلوماتي العربي-6
في أنظمة المعلوماتخیارات االستفادة من تكنولوجیا المعلومات -7
.تطبیقات تكنولوجیا المعلومات في أنظمة المعلومات-8
تكنولوجیا المعلومات وتحدیات المجتمع الرقمي-9

طریقة التقییم: 
تقییم متواصل + امتحان

المراجع: 
بعد و  و مصطلحات التعلیم االلكتروني. لي أیرز شلوسر، مایكل سیمنسون، الجمعیة األمریكیة التعلم عن 

للتكنولوجیا و االتصاالت التربویة. ترجمة نبیل جاد عزمي. كلیة التربیة جامعة حلوان. مكتبة بیروت. الطبعة 
2015الثانیة. 

-Les nouvelles technologies de la documentation et de l'information. Bulletin des bibliothèques de
France [en ligne], n° 6, 1985 [consulté le 20 avril 2015]. Disponible sur le Web :
<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1985-06-0544-006>. ISSN 1292-8399.
-" Les autoroutes de l'information " - Gérard Théry - La Documentation française. –
-PRAT Marie. Les meilleurs outils Web 2 .0 pour developper un projet e-learning. Edition ENI.

Octobre 2012/ ISBN 978-2-7460-7612-9
- Les nouvelles techniques d'information et de communication : l'homme cybernétique ? " -
Franck Sérusclat, rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, 1995. (disponible à l'Espace librairie du Sénat, 20 rue de Vaugirard, 75006 Paris)
- Panorama sommaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication "
par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.



-XI-لغة أجنبیة-وحدات التعلیم األفقیة



مج الّسدايس  مل النّفسالرابعر

I. النمو و الفروق الفردیةوحدة التعلیم األساسیة: مادة علم نفس

 :أھداف المقیاس
.تمّكن الطّالب من تحدید نماذج الفروق الفردیة

.(...النمو المعرفي عند بیاجیھ، نسق التّعلّم) التعّرف خاّصة على الفروق المعرفیة

األفــرادنـماذج مـن الفـروق الفـردیة بیـن .1
الفوارق المعرفیة و الذھنیة
(میدان علم النفس العیادي)الفوارق السیكولوجیة
الجماعات)-ما بین األفراد-الفوارق السوسیو ثقافیة. (الشخصیة

روق فـي مستـویات النـمو المـعـرفي :   ـف.2
ي المتصلة بمراحل النمو المعرفيأعمال بیاج.
فروق في نسق التعلم
أعمال: فروق في مستوى األنماط المعتمدة في التعلمDe La Garanderie)1980(
فروق في مستوى االستراتیجیات المعتمدة في التعلم



II. المرضينفسالوحدة التعلیم األساسیة: مادة علم

 :أھداف المقیاس
 اكتساب المفاھیم األساسیة التي تمكن الطالب من التعامل الالحق مع المقاییس التي تتطرق إلى

االضطرابات و األمراض النفسیة
 الطالب من التّفریق بین السواء و المرضتمّكن
.التّطرق إلى أھم المفاھیم القاعدیة في علم النفس المرضي

:برنامج المحاضرات
تعریف علم النفس المرضي و طرق البحث في علم النفس المرضيلمقدمة:ا.1
السوي و المرضي:.2

لمحة تاریخیة
مفھوم السواء
السوي اإلحصائي
السوي المثالي
 الوظیفيالسوي

المفاھیم القاعدیة في علم النفس المرضي:.3
مفھوم البنیة
(التفریق بین الغریزة، النزوة،الرغبة، الھوام) مفھوم النزوة
مفھوم القلق
مفھوم الصراع
مفھوم أولیات الدفاع و كیفیة عملھا

وصف و دراسات الوحدات الكبرى في علم النفس المرضي:.4
مفھوم العصاب و أنواعھ
الذھان و أنواعھمفھوم
الحاالت البینیة
الحاالت االكتئابیة و الحاالت العجزیة

:  العرض، التناذر، و تشخیص المرض العقليالسیمیولوجیا في علم النفس المرضي.5

بیق و المكملة للبرنامج المحاضرة: بعض التوجیھات الخاصة بالتطبرنامج التطبیق
التطور التاریخي لعلم النفس المرضي.1



:التیار السلوكي المعرفي، تیار الطب العقلي، التیار السیكودیناميالتیارات في علم النفس المرضي.2

III.العمل و التنظیموحدة التعلیم األساسیة: مادة علم نفس

 :أھداف المقیاس
التّعرّف على ماھیة علم نفس العمل و أھم میادینھ.

 العمل و التّنظیم.تعّرف الطالب على أھم النظریات الخاّصة بعلم نفس

.التّعّرف على أھم تطبیقاتھ

:المدخل
ماھیة علم النفس العمل
تطور علم النفس العمل و التنظیم
النظریات المختلفة علم النفس العمل و التنظیم

.السلوك التنظیمي : القیادة ، الشخصیة ، الحوافز ، األداءمیادین علم النفس العمل و التنظیم:.1

علم نفس األفراد .2

االختیار و التوجیھ المھني.3

االرغنومیا و األمن الصناعي.4

حوادث العمل و األمراض المھنیة.5



IV. المدرسينفسالوحدة التعلیم األساسیة: مادة علم

تعریف الطالب بـاألھداف العامة: 

. موضوع علم النفس المدرسي ومجاالتھ
الجزائر .خصائص وغایات النظام التربوي في
، الصعوبات المدرسیة في مختلف أبعادھا
. أدوار األخصائي النفسي المدرسي
بعض أسالیب الفحص والتكفل في الوسط المدرسي

موضوع علم النفس المدرسي ومجاالتھ.1

النظام التربوي الجزائري (غایاتھ،أھدافھ).2

)،الصحیة ،اإلجتماعیة ،المؤسساتیةالصعوبات المدرسیة في مختلف أبعادھا (النفسیة ، الفردیة ،التعلمیة .3

أدوار األخصائي النفسي المدرسي.4
 الكشف
 التدخل والتكفل
 المرافقة والمتابعة المدرسیة
 اإلرشاد النفسي المدرسي
التحسیس والتوعیة

رسيأسالیب الفحص والتكفل في الوسط المد.5

بالنسبة للحصص التطبیقیة :
1-التوسع أكثر في الصعوبات المدرسیة التي ال یتسع المجال لتناولھا في المحاضرة .

التوسع أكثر في بعض أسالیب التشخیص والتكفل -2



V. منھجیة و تقنیات البحث: مادةالمنھجیةوحدة التعلیم

 :أھداف المقیاس
 جمع البیانات في مجال علم النفس و العلوم االجتماعیةالتّعّرف على أھم أدوات

.التّطّرق إلى المقابلة و إلى أھم أنواعھا

.تمّكن الطّالب من بناء استمارة باختالف أشكالھا

I.:أنواع أدوات جمع البیانات
:المشاركة، المالحظة المسلحة...بالمالحظة المالحظة المباشرة،األنواع المختلفة للمالحظة
المالحظةشبكة

II.:المقابلة
المقابلة الموجھة
مقابلة نصف موجھة
المقابلة الحرة

III.:االستمارة أو االستبیان
(الّسلم) األشكال المختلفة لالستمارة و المقاییس
متعددة االختیاراتتشكیل األسئلة (مفتوحة، مغلقة ،(...



VI.وحدة التعلیم المنھجیة: مادة بناء االختبارات

 :أھداف المقیاس
.التعّرف على ماھیة االختبارات و تطورھا

.تمّكن الطّالب من معرفة أھم أنواع االختبارات

تعلّم الطّالب كیفیة إثبات صدق و ثبات االختبار

I.التطور التاریخي لالختبارات: منذ نشأتھا إلى الوقت الحالي

II.:تصنیفات االختبارات

الخاّصة باالتجاھات، المقاییس السلوكیة، االستبیانات...)المقاییس االختبارات الموضوعیة (.1

...).TATاالختبارات االسقاطیة (الرورشاخ، .2

III.:معاییر تصدیق االختبار

الداخليالصدق.1

الصدق الخارجي.2

الثبات..3

La discriminationالتمییز (التفرقة)..4

IV.:المعایرةl’étalonnage

المعاینة:.1

a( العینة) العشوائیة، العینة الطبقیة، العینة العنقودیة...)العینات االحتمالیة

b((...العینة القصدیة، عینة كرة الثّلج، العینة الصدفیة) العینات غیر االحتمالیة

la standardisationالتقنین–2



-VII علم النفس االجتماعي: مادةاالستكشافیةوحدة التعلیم

 :أھداف المقیاس
 ماھیة علم النفس االجتماعي و مجاالتھ.التّعّرف على

التّطّرق إلى مفھوم الجماعة ، تصنیفاتھا و إلى بنائھا

.تعّرف الطالب على التّنشئة االجتماعیة و على أنواعھا

.التّطّرق إلى نظریات االتصال

مدخل: موضوع علم النفس االجتماعي.1

تعریف و تصنیف الجماعات.2

االجتماعیة و األدوار االجتماعیةبناء الجماعات: المراكز .3

دینامكیة الجماعة: القیاس االجتماعي، تماسك الجماعة و القیادة.4

التأثیر االجتماعي: المسایرة، المغایرة و التسھیل االجتماعي.5

التنشئة االجتماعیة: المعاییر االجتماعیة و القیم االجتماعیة، االتجاھات االجتماعیة و التصورات .6
االجتماعیة

نظریات االتصال.7



VIII إرشاد و توجیھ: مادةاالستكشافیةوحدة التعلیم

تعریف الطالب بـاألھداف العامة: 

 ماھیة اإلرشاد والتوجیھ
مختلف مجاالت اإلرشاد والتوجیھ
 مختلف المقاربات النظریة لإلرشاد والتوجیھ
 أسس اإلرشاد والتوجیھ
 العملیة اإلرشادیة وأھم تقنیاتھا
أسس بناء البرامج اإلرشادیة

تعریف اإلرشاد والتوجیھ ونشأتھ.1

مجاالت اإلرشاد والتوجیھ.2

أسس اإلرشاد والتوجیھ.3

نظریات اإلرشاد والتوجیھ.4
 نظریة الذات
 النظریة السلوكیة
 النظریة المعرفیة
 نظریة السمات والعوامل
 النظریة الجشطالتیة
-نظریة اإلرشاد المتعدد الوسائط

العملیة اإلرشادیة وتقنیاتھا.5
المالحظة
المقابلة
االختبارات

أسس بناء البرامج اإلرشادیة.6

بالنسبة للحصص التطبیقیة :
1-تناول نظریات أخرى الیتسع المجال لتناولھا في المحاضرة .

الخاصة )التطرق لبعض نماذج البرامج اإلرشادیة في مجاالت معینة(المدرسة، األسرة، مجال التربیة -2



IX مادة الفكر الخلدوني: االستكشافیةوحدة التعلیم

مادة (وحدة استكشافية): الفكر الخلدوني-1
النزعة اخللدونية يف الفكر املعاصر (توظيف الفكر اخللدوين بني النزعة العلمية والنزعة -1

اإليديولوجية) 
اخللدونية وعلم العمران.-2
واالجتماع البشري.اخللدونية وقضايا الدولة -3
الفكر اخللدوين: املعقول والالمعقول.-4
الفكر اخللدوين بني الرأمسال الرمزي والرتاث العاملي.-5
ما بعد ابن خلدون: آفاق تطوير الفكر اخللدوين (ابن خلدون ضد ابن خلدون)-6
الفكر اخللدوين وموقفه من (الكمياء، علم الكالم، الفلسفة، التصوف، السحر، الرتاث -7

اليوناين، ...)

- X 2تكنولوجیا االتصال و توثیق المعلومات-وحدات التعلیم األفقیة

الرابعالسداسي: 
استكشافیة وحدة التعلیم :

تكنولوجیا المعلومات واالتصال   المادة :
01الرصید:
01المعامل:

دراسة مختلف وسائط المعلومات .:أھداف التعلیم
تعریف الطالب بالتطورات الحاصلة على مستوى تكنولوجیا اإلعالم اآللي واإلتصال 

توضیح العالقات ما بین الوسائط واألدوات التكنولوجیة والمعلومات.
محتوى المادة: 

I -دور المكتبات في بناء و تطویر االقتصاد الرقمي
II -المكتبات الرقمیة، االلكترونیة و االفتراضیة

مراحل إنشاء مكتبة افتراضیة -III
IV -البرامج مفتوحة المصدر
V - ٍإدارة مشاریع المكتبات االفتراضیة
-VIالمكتبات االفتراضیة في الوطن العربي

دور الویب في التسویق لخدمات  المكتبات االفتراضیة  -VI
التقییم المتواصل+ امتحان:طریقة التقییم

:المراجع



2005دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان:المعلومات.الجاسم،جعفر.تكنولوجیا - 1
.2008للنشر والتوزیع.السالمي،عالء عبد الرزاق.تكنولوجیا المعلومات.عمان:دار المناهج- 2
.2009لصیرفي، محمد. إدارة تكنولوجیا المعلومات. القاهرة: دار الفكر الجامعي،ا- 3

4- Collier Philippe. L’informatisation des bibliothèques et centres de documentation. Paris,
A JOUR Edition, 1990.

5- Bertrand Roland. Micro-ordinateur et traitement de l’information. Paris, A JOUR, 1991.

6- Informatique et bibliothèques : pourquoi et comment informatiser une bibliothèque.
Paris, Cercle de la librairie, 1986.

7-Informatiser sa documentation. Des choix adaptés à ses moyens. Paris, IBISCUS, 1995.

مدخل تمھیدي: .1
لمحة تاریخیة .1
تعریفات.2
أنواع التكنولوجیات.3
التقنیة والتكنولوجیا .4

لإلتصالالتكنولوجیات الجدیدة.2
التراسل اإللكتروني.1

i.)النسخ عن بعدtélécopie(
.  البرید اإللكتروني2.1.2

س الفیدیو تك.2
االئتمار عن بعد .3
الشبكات السلكیة والالسلكیة .4

شبكات الھاتف.1.4.2
شبكات التیلكس.2.4.2
شبكات التلیفزیون الھرتزیة.1.4.2
شبكات التیلیماتیك.4.4.2

شبكات الحاسوب.3
تعریف الشبكة.1
تاریخ الشبكات .2
أھداف وغایات الشبكات .3
بناء الشبكة .4
عناصر ومكونات الشبكة.5
)Typologie(أنواع الشبكات.6
فوائد الشبكات.7
الشبكاتمساوئ.8

شبكة اإلنترنت.4
تاریخھا.1
تعریفھا.2
االرتباط والتكالیف.3
الخدمات األساسیة:.4

التیلنت.1.4.4
2.4.4  .FTP

اإلنترنت. خدمات 5
1.5.4 .Gopher
2.5.4 .WAIS
2.5.4 .W.W.W

. شبكات االتصال5
. أنواع شبكات االتصال1.5

االتصال الكابلي . 1.1.5
. األلیاف البصریة2.1.5
. األقمار الصناعیة 3.1.5
. المیكروویف3.1.5
االتصال الرقمیة 4.1.5

. أشكال شبكات االتصال2.5
ذات الطاقة المحدودة .1.2.5
.  ذات الطاقة المتوسطة 2.2.5
.  ذات الطاقة العالیة 3.2.5

. تكنولوجیا الطابعات6
)à Compact. طابعة الضغط (1.6
)Matricielle. طابعة (2.6
)ther;iaue. الطابعة (3.6
à jet. الطابعة (4.6 d’encre(
)à laser. الطابعة (5.6

تـ ماھیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاال1

دور تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةـ 2

ـ تعریف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت3

ـ  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: المكونات4



الحاسب اآللي.1-4

البرمجیات .4–2

.االتصاالت3-4

الشبكات .4–4

شبكات الحاسوب
تعریف الشبكة

تاریخ الشبكات 
أھداف وغایات الشبكات 

بناء الشبكة 
عناصر ومكونات الشبكة

)Typologie(أنواع الشبكات
فوائد الشبكات

الشبكاتمساوئ
شبكات االتصال

أنواع شبكات االتصال
االتصال الكابلي 
األلیاف البصریة

األقمار الصناعیة 
المیكروویف

االتصال الرقمیة 
أشكال شبكات االتصال
ذات الطاقة المحدودة 
ذات الطاقة المتوسطة 

ذات الطاقة العالیة 

التجارة اإللكترونیة .5

المعلومات في المؤسسات.نظم 6––

عالقة االعالم بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .7–

االعالم وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.8–

استخدامات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في االعالم.1-8

كیف تنفذ نظاماً جیداً للمعلوماتیة في االعالم2-8

ونيالتحول إلى االعالم اإللكتر3-8

مستقبل االعالم في ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت9-

خاتمة

قائمة ببلیوجرافیة
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