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VII-81ص----------------------- ------------------------------- --رأي تأشیرة الندوة الجھویة

VIII- 81ص----------------------- -------------رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان
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I-بطاقة تعریف اللیسانس

:تحدید مكان التكوین-1

یة واالجتماعیة اإلنسانكلیة العلوم: كلیة أو معھد: كلیة أو معھد 

 العلوم اإلنسانیة:قسم
اآلثار: مجموعة

)یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل: (اللیسانستأھیل رقم قرار



5 مةآثار عا/ عنوان اللیسانس-2سطیف- المؤسسة  جامعة دمحم لمین دباغین

2017-2016:السنة الجامعیة



6 مةآثار عا/ عنوان اللیسانس-2سطیف- المؤسسة  جامعة دمحم لمین دباغین

2017-2016:السنة الجامعیة



7 مةآثار عا/ عنوان اللیسانس-2سطیف- المؤسسة  جامعة دمحم لمین دباغین

2017-2016:السنة الجامعیة

: /المشاركون اآلخرون- 2
: المؤسسات الشریكة األخرى-

قسم التاريخ و اآلثار جامعة منتوري قسنطينة-
معهد اآلثار جامعة اجلزائر

: المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون-
املتحف الوطين سطيف-
ديوان تسيري املواقع األثرية مجيلة-
سطيف-الديوان الوطين للسياحة و األسفار -

:/الشركاء الدولیون األجانب -
املركز–حممد سحنوين، املشرف على احلفرية السنوية مبوقع عني احلنش . د.أ

:أھداف التكوینإطار و-3
)حقل إجباري(مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین–أ 

في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة 
یرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة ) سواء من نفس فرقة التكوین أو فرق تكوین أخرى(

: شكل التاليبالشعب األخرى وفق ال

العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة: قاعدة التعلیم المشترك للمیدان

اآلثار: الفرع

التخصصات 
األخرى الموجودة   

بالشعبة المعنیة 
:بالمطابقة

آثار عامة-

:التخصص المعني بالمطابقة
آثار عامة-
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)حقل إجباري(أھداف التكوین -ب
)سطرا على األكثر20- الكفاءات المستھدفة، المعرفة المكتسبة عند نھایة التكوین (
تقدیم تكوین یمكن من االندماج السریع والفعال في میدان العمل-
مجال تخصصھتمكین الطالب المتخرج من االستفادة المعرفیة في -
تقدیم تكوین عام للطالب من أجل مواصلة الدراسة والبحث في طوري الماستر والدكتوراه-

)حقل إجباري) (سطرا على األكثر20(المؤھالت والكفاءات المستھدفة -ج
:یھدف برنامج التكوین الى

إكساب الطالب مھارات تمكنھ من فھم العملیة االتصالیة -
وتحسین أداء مختلف المؤسساتالمساھمة في تطویر -
اعداد وتكوین إطارات مؤھلة علمیا لتطویر المؤسسات الجزائریة من خالل عامل االتصال -
تشجیع الطلبة على البحث العلمي والمشاركة في تطویر المؤسسة من خالل عملیات التكوین -

.والتدریب
وتنمیة مھاراتھ في السعي إلكساب الطالب المعرفة العلمیة المتخصصة وتطویر قدراتھ -

.ي یتسم بالمنافسةذالتعامل مع الواقع االقتصادي الجدید ال

)حقل إجباري(القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل -د
یمكن استیعاب الخریجین في كل قطاعات النشاط االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والثقافي، 

یشمل مھام القائم باالتصال  التي أصبحت ضرورة حیث أن مجال العمل بالنسبة لحاملي شھادات
لتفعیل أداء كل المؤسسات 

بعد دراستھ مجموع ست سداسیات، منھا اآلثاریتحصل الطالب على شھادة اللیسانس في -
في السداسیات اآلثارسداسیین األول والثاني جذع مشترك علوم إنسانیة، ثم یبدأ في تخصص 

البیداغوجي مقاییس متنوعة ال یتسنى للطالب االنتقال إلى السداسي التالیة، ویتضمن البرنامج 
ویتلقى الطالب في نظام . التالي إال إذا استكمل األرصدة المخصصة لكل مقیاس من المقاییس

، كما یمكنھ اآلثارد  مجموع المحاضرات والدروس التطبیقیة في فضاء شعبة .م.لیسانس ل
بویة في السنة الثالثة، وخالل مشواره الدراسي یستفید االستفادة من تربص بالمؤسسات التر

.كذلك من الخرجات العلمیة المیدانیة إلى بعض المؤسسات 
في الرؤیة الجدیدة للتعلیم العالي التي تتبناھا وزارة التعلیم االثارإن تكییف التكوین في قسم 

الب برصید معرفي جوھري العالي والبحث العلمي، من شأنھ أن یجعلھ یتوخى من جھة تزوید الط
في اإلحاطة بالتاریخ العام ، والتعرف أكثر على التخصصات ومیادین التكوین األخرى، كما تھدف 
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إلى تمكین الطالب من اكتساب قدر من المھارات المختلفة التي یستفید منھا في مستقبلھ 
ھذا المشروع على ومن أجل الوصول إلى ھذه الغایة یركز. األكادیمي أو المھني من جھة أخرى

وحدات تعلیم ذات طابع منھجي تفضي إلى تزوید الطالب بمفاتیح معرفیة تتیح لھ تحصیل 
.المعرفة في مجال تخصصھ بجھده الذاتي وتوجیھ األستاذ

ومنھ یمكن الوصول إلى القول بأن الكفاءات الجوھریة التي یحصلھا الطالب في ھذا المیدان 
عام للتخصص الموجھ لھ، والقدرة على التوجیھ، وإمكانیة استعمال ھي القدرة على الفھم ال

.تخصصھ في المیدان المناسب لھ مع اتخاذ القرار المناسب لذلك
ھو المیدان الحساس والمطلوب على الصعید الوطني االثاروما من شك فإن  تخصص 

.قتصادیةوالمحلي، وھذا من خالل ھم بعض القضایا السیاسیة  واالجتماعیة واال
تعریف الطالب بمختلف التنظیمات-
تحدیث وعصرنة منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي وتكییف برامج التكوین بالجامعة بما -

یتماشى والتوجھات العالمیة الحدیثة
التكیف مع متطلبات العولمة في مجال التكوین الجامعي-
.التفتح على المستجدات العلمیة والتكنولوجیة-
.تسھیل اندماج الطلبة الجزائریین في الجامعات الغربیة-
.  تلبیة احتیاجات سوق العمل-

باعتباره حقال معرفیا مھمتھ األساسیة االثاریھدف ھذا المشروع إلى تكوین طلبة في تخصص 
البحث في الطرق المثلى للتحكم في االختصاص وفق ما تتطلبھ التكنولوجیات الحدیثة وعلیھ فان  

:المؤھالت األساسیة تتمثل في
تكوین اختصاصي-
.التفتح على المستجدات العلمیة التكنولوجیة-
إعداد وتكوین المتخرجین لخوض غمار البحث، عن طریق فتح أفاق بحثیة مستقبلیة كمرحلة -

.أولى تمھیدا للتكوین في الماستر والدكتوراه

)حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

)حقل إجباري( مؤشرات النجاعة  لمتابعة التكوین-و
، وھذا ما یجعل فرصة اآلثار، حدیثة عھد بتخصص -2سطیف –تعتبر جامعة دمحم لمین دباغین 

ھیكلة التكوین أكثر مرونة باعتبارھا تسعى أوال لتغطیة احتیاجات المیادین المعلن علیھا، و 
التكوین بأن مطابقة التكوین للمیدان، یتطلب أكثر إال أن وعي فریق . استكمال الطاقم البیداغوجي

من مجرد نقل مجموع من المعارف النظریة الكالسیكیة، بل یلزم نفسھ تتبعا فصلیا لمراحل 
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التكوین ودرجة تجاوب الطلبة والمؤسسات المقصودة في نفس الوقت للمادة المعرفیة، ال سیما 
یلزمنا التواصل مع -في التكوین التقلیديالذي ھو أصال ضروري حتى-وأن التكوین المیداني

بعض المؤسسات ، وتثمین الخرجات المیدانیة التي یقوم بھا الطلبة، وھو المقیاس األھم في 
كما تبقى المتابعة اإلداریة للطلبة ومجموعة . تتبع مردودیة العرض الذي نتقدم بھ حالیا

.ى والتنظیم الداخلي للتكویناالستفسارات وحلقات التقییم ذات أھمیة في مجال المحتو
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التوقيع*طبيعة التدخلمؤسسة اإلرتباطالشهادةاالسم واللقب
حماضرةجامعة اجلزائر-معهد اآلثارد.دحممد البشري شنييت

)حفرية احلنش(تأطري الرتبصات- حماضرةمركزد.دحممد سحنوين
)حفرية احلنش(حماضرة،أعمال تطبيقيةجامعة اجلزائر-معهد اآلثار3درجة . دعبد القادر دراجي

)حفرية احلنش(تأطري الرتبصات–جامعة اجلزائر-معهد اآلثار3درجة . دابراهيم بوسعدية
تأطري الرتبصات–جامعة اجلزائر-معهد اآلثارعلوم.دسليمدريسي

رتبصاتتأطري ال–جامعة اجلزائر-معهد اآلثارعلوم. دسليمعنان
حماضرة،أعمال تطبيقيةجباية–علوم األرض علوم.دمخوج قدور

)مشروع األطلس األثري( أعمال موجهةجامعة قسنطينة–قسم التاريخ واآلثار علوم. دسليماين سعاد
حماضرة،أعمال تطبيقيةجامعة قسنطينة–قسم التاريخ واآلثار آثار إسالمية.دعبد القادر دحدوح

تأطري الرتبصات–حماضرةمتحف سطيفماجسترياش الشريفري

)توضح(محاضرة،أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة، تأطیر التربصات،  تأطیر المذكرات، أخرى  *
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)3سنة (الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین -د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
04 03 01 أستاذ التعلیم العالي
05 05 00 أستاذ محاضر أ
03 01 02 أستاذ محاضر ب
10 00 10 أستاذ مساعد أ
03 00 03 أستاذ مساعد ب

// // // أخرى

25 09 16 المجموع
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:اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین في التخصص -5

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

المجتمع الجزائري المعاصر: عنوان المخبر 

طالب100)  قدرات االستیعاب عدد الطلبة

املالحظات العدد عنوان التجهيز الرقم
01 كزيةاملكتبة املر  01
01 مكتبة الكلية 02
01 -01-قاعة االنرتنيت 03
00 خمرب اللغات 04
00 )2010مشروع( ورشة اآلثار 05

میادین التربص والتكوین في المؤسسات- ب
مدة الرتبصعدد الطلبةمكان الرتبص 

نيأسبوع15)عني احلنش( املوقع األثري السنوي 
أسبوع40ثار سطيفاملتحف الوطين وحديقة اآل

خالل فصل بالتناوب40املوقع األثري مجيلة
أسبوع40املوقع األثري مونص

أسبوع15احلفرية األثرية السنوية بالمبيز
أسبوع15)مسيلة( املوقع األثري لقلعة بين محاد

مشروع األطلس التارخيي واألثري 
CNEPRUملنطقة سطيف 

بالتناوبالسنةخالل40
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)عالقته بعرض التكوين املقرتح(التوثيق املتوفر -ج-
حنن على ابواب فتح ورشة حتتوي النواة األوىل لتوثيق متخصص يف اآلثار، وذلك بفضل تعاون مكتبة الكلية واملكتبة -

ة مصاحبة عروض إال أن النوعية تظل بعيدة جدا عن امكاني. فضال عن استعداد املتحق لفتح أبواب مكتبته لطلبتنا. املركزية
.تكويننا بأمت معىن الكلمة، و هو ما يلزمنا العمل لتتموينها تدرجييا باملصادر األساسية

فضاءات األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال -د-
-http://www.sitifis.org
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II
بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم التخصصي -

)6و5السداسیین (
عتدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفر(
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:الّسداسي الخامس-

وحدات التعلیم
المواد

دة
ص

ألر
ا

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

مل
معا

الحجم الّساعي وعيالحجم الساعي األسبال
15(للسداسي 
)أسبوعا

*أخرى
نوع التقییم

أعمال محاضرةالعنوان
موجھة

أعمال 
امتحانمتواصلتطبیقیة

وحدات التعلیم األساسیة

:Iوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

الفّن / 1. علم البیئة القدیمة/ 1. صناعات ما قبل التّاریخما قبل التّاریخ
1. الّصخري

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

/ 1. الفنون التّطبیقیة/ 1. عمران وعمارة  المغرب القدیماآلثار القدیمة
1. المسكوكات والفخاریات

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

:IIوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

/ 1. الفنون التّطبیقیة/ 1. العمران والعمارة اإلسالمیةاآلثار اإلسالمیة
1. مدخل إلى علم الكتابات األثریة والمسكوكات العربیة

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

إعداد وتسییر مشاریع / 1. األثريصیانة وترمیم التّراثالّصیانة والتّرمیم
1. علم المواد/ 1. الّصیانة والترمیم

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

وحدة التعلیم المنھجیة
):إج(و ت م  

:الّرمز
3: األرصدة
3: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 2201آلثارتقنیات اإلعالم اآللي المطبقة في علم ا1المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 1101الجرد األثري2المادة 

وحدة التعلیم االستكشافیة
):إج(و ت إ  
:الّرمز

6: األرصدة
4: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 2201الحكم الّراشد وأخالقیات المھنة1المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2101الحفظ الوقائي2المادة 
×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2101علم اآلثار التّجریبي3المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
):إج(1و ت أ ف 
:الّرمز

1: األرصدة
1: لالمعام

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 1101اآلثار والّسیاحةالمادة

00َسا 00َ450سا 00َ360سا 00َ12سا 5301612: مجموع السداسي

).تقییم أعمال المیدان، وورشات التّكوین: (عمل إضافي خالل الّسداسي عن طریق التّشاور*
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)Traduction: (الّسداسي الخامس-

وحدات التعلیم
المواد

دة
ص

ألر
ا

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

مل
معا

الحجم الّساعي الحجم الساعي األسبوعيال
15(للسداسي 
)أسبوعا

*أخرى
نوع التقییم

أعمال محاضرةالعنوان
موجھة

أعمال 
امتحانمتواصلتطبیقیة

وحدات التعلیم األساسیة

:Iحدة التّعلیم و
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

PréhistoireIndustries de l’ère préhistorique .1 / Paléo-
environnement. 1 / L’art rupestre. 1

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

AntiquitéUrbanisme et architecture du Maghreb antique .1 /
Arts appliqués. 1 / Numismatiques & Céramique. 1

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

:IIوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

Archéologie
Islamique

Urbanisme et architecture Islamique .1 / Arts appliqués.
1 / Initiation à l’épigraphie et numismatique arabes. 1

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

Restauration &
Maintenance

Restauration et conservation du patrimoine
archéologique .1 / Préparation et gestion des projets de

restauration. 1 / Science des matériaux. 1
××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

وحدة التعلیم المنھجیة
):إج(و ت م  

:الّرمز
3: األرصدة
3: المعامل

1Techniques de l’informatique appliquées àالمادة 
L’archéologie

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 2201

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2Inventaire archéologique1101المادة 

وحدة التعلیم االستكشافیة
):إج(و ت إ  
:الّرمز

6: األرصدة
4: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 1Bonne gouvernance et déontologie2201المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2Conservation préventive2101المادة 
×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 3Archéologie expérimentale2101المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
):إج(1و ت أ ف 
:الّرمز

1: األرصدة
1: المعامل

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا Archéologie et Tourisme1101المادة

00َسا 00َ450سا 00َ360سا 00َ12سا 5301612: مجموع السداسي

).تقییم أعمال المیدان، وورشات التّكوین: (عمل إضافي خالل الّسداسي عن طریق التّشاور*
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:الّسداسي الّسادس-

وحدات التعلیم
المواد

دة
ص

ألر
ا

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

مل
معا

الحجم الّساعي الحجم الساعي األسبوعيال
15(للسداسي 
)أسبوعا

*أخرى
نوع التقییم

أعمال محاضرةالعنوان
موجھة

أعمال 
امتحانمتواصلتطبیقیة

وحدات التعلیم األساسیة

:Iوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

الفّن / 2. علم البیئة القدیمة/ 2. صناعات ما قبل التّاریخما قبل التّاریخ
2. الّصخري

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

/ 2. الفنون التّطبیقیة/ 2. عمران وعمارة  المغرب القدیماآلثار القدیمة
2. ت والفخاریاتالمسكوكا

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

:IIوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

/ 2. الفنون التّطبیقیة/ 2. العمران والعمارة اإلسالمیةاآلثار اإلسالمیة
2. مدخل إلى علم الكتابات األثریة والمسكوكات العربیة

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

إعداد وتسییر مشاریع / 2. صیانة وترمیم التّراث األثريالّصیانة والتّرمیم
2. علم المواد/ 2. الّصیانة والترمیم

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

وحدة التعلیم المنھجیة
):إج(و ت م  

:زالّرم
3: األرصدة
3: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 2201حلقات بحث1المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 1101تكوین میداني2المادة 

وحدة التعلیم االستكشافیة
):إج(و ت إ  
:الّرمز

6: األرصدة
4: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 2201أخطار المخدرات1المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2101علم اآلثار الوقائي2المادة 
×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2101اآلثار والمحیط3المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
):إج(1و ت أ ف 

:مزالرّ 
1: األرصدة
1: المعامل

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 1101تقریر التّخّرجالمادة

00َسا 00َ450سا 00َ360سا 00َ12سا 6301612:مجموع السداسي

.إنجاز تقریر نھایة التّكوین: عمل إضافي خالل الّسداسي عن طریق التّشاور*
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)Traduction: (ادسالّسداسي السّ -

وحدات التعلیم
المواد

دة
ص

ألر
ا

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

مل
معا

الحجم الّساعي الحجم الساعي األسبوعيال
15(للسداسي 
)أسبوعا

*أخرى
نوع التقییم

أعمال محاضرةالعنوان
موجھة

أعمال 
امتحانمتواصلتطبیقیة

ساسیةوحدات التعلیم األ

:Iوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

PréhistoireIndustries de l’ère préhistorique .2 / Paléo-
environnement. 2 / L’art rupestre. 2

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

AntiquitéUrbanisme et architecture du Maghreb antique .2 /
Arts appliqués. 2 / Numismatiques & Céramique. 2

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

:IIوحدة التّعلیم 
:الّرمز

10: األرصدة
4: المعامل

Archéologie
Islamique

Urbanisme et architecture Islamique .2 / Arts appliqués.
2 / Initiation à l’épigraphie & numismatique arabes. 2

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

Restauration &
Maintenance

Restauration et conservation du patrimoine
archéologique .2 / Préparation et gestion des projets de

restauration. 2 / Science des matériaux. 2
××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 5201

وحدة التعلیم المنھجیة
):إج(و ت م  

:الّرمز
3: األرصدة
3: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 1Ateliers, Séminaires, workshop, …etc.2201المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2Stage pratique1101المادة 

وحدة التعلیم االستكشافیة
):إج(و ت إ  
:الّرمز

6: األرصدة
4: المعامل

××00َسا 00َ45سا 30َ45سا 30َ01سا 1Risques de la drogue2201المادة 

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 2Archéologie préventive2101المادة 
×00َسا 30َ45سا 30َ22سا 3L’archéologie et l’environnement2101المادة 

وحدة التعلیم األفقیة
):إج(1و ت أ ف 
:الّرمز

1: األرصدة
1: المعامل

×00َسا 30َ45سا 30َ22سا Rapport fin de cycle1101المادة

00َسا 00َ450سا 00َ360سا 00َ12سا 6301612:مجموع السداسي

.إنجاز تقریر نھایة التّكوین: عمل إضافي خالل الّسداسي عن طریق التّشاور*
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واألعمال الموجھة،  لكل یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات(حوصلة إجمالیة للتكوین-
)السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة ح س و ت

810 90 135 585 محاضرة
810 90 112,5 585 أعمال موجھة

أعمال تطبیقیة
عمل شخصي

)حدد(عمل آخر
1597,5 180 180 247,5 1170 المجموع

180 21 22 27 110 األرصدة
11.66% 12.22% 15% 61,1% األرصدة لكل وحدة تعلیم% 
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III -البرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الخامس والسادس
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

)كل الحقول تمأل إجباریا(
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الخامس: السداسي

Iالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

ما قبل التّاریخ: المادة

5: الرصید

2: المعامل

تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد التّخصصات الفرعیة في علم اآلثار، أال وھو :أھداف التعلیم
، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب لرغبتھ ، وكذا مساعدتھ"آثار ما قبل التّاریخ: "تخصص

).طور الماستر(وطموحاتھ الخاصة في الّطور الموالي 

؛ إضافة إلى مفاھیم عاّمة )2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) 4و3ین تكوین مكتسب في الّسداسی(حول حقیقة آثار ما قبل التّاریخ 

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(:محتوى المادة

. صناعات ما قبل التّاریخ
1

1. الفّن الّصخري1. علم البیئة القدیم

استغالل المواد : 1المحور 
.األولیة

مفاھیم عامة : 1المحور 
.حول البیئة القدیمة

.أصول الفنّ : 1المحور 

ة الّصناعیة البنی: 2المحور 
للعصر الحجري القدیم 

.األسفل

علم : 2المحور 
.المستحاثات

.مظاھر الفنّ : 2المحور 

البنیة الّصناعیة : 3المحور 
للعصر الحجري القدیم 

.األوسط

علم : 3المحور 
.الّطافونومیا

اإلطار : 3المحور 
التّزمیني والثّقافي لفّن ما 

.قبل التاریخ
یة البنیة الّصناع: 4المحور 

للعصر الحجري القدیم 
.األعلى، والمتأّخر

منھجیة دراسة : 4المحور /
.الفّن الّصخري

البنیة الّصناعیة : 5المحور 
.للعصر الحجري الحدیث

//

.كّل محور یتضمن من درس على األقّل إلىخمسة دروس على األكثر: مالحظة

.امتحان+ مستمّر :طریقة التقییم

)وعات ، مواقع انترنت، إلخكتب ومطب( : المراجع
- JELINEK (J), Encyclopédie illustrée de l’homme préhistorique, Grûnd, Paris, 3éme édition
1977.
- MOHEN (J.P)& TABORIN (Y), Les sociétés de la préhistoire, Hachette Supérieur, nouvelle
édition, Paris,2005.
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- CLARCK (R), Naissance de l’homme, éditions du Seuil, Paris, 1980.
- LHOTE (H), Les gravures rupestres de l’Atlas saharien, Entreprise nationale des arts
graphiques, Alger, 1984.

الخامس: السداسي
Iالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

اآلثار القدیمة: المادة

5: الرصید

2: المعامل

تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد التّخصصات الفرعیة في علم اآلثار، أال وھو :ف التعلیمأھدا
، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب لرغبتھ وطموحاتھ "اآلثار القدیمة: "تخصص

). طور الماستر(الخاصة في الّطور الموالي 

؛ إضافة إلى مفاھیم عاّمة )2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :ةالمعارف المسبقة المطلوب
في مسار الّطالب ) 4و3تكوین مكتسب في الّسداسیین (حول تاریخ وآثار بالد المغرب في الفترة القدیمة 

.بالجامعة

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

عمران وعمارة المغرب 
1. القدیم

. المسكوكات والفخاریات1. الفنون التّطبیقیة
1

عمران وعمارة : 1المحور 
:اللّیبیة–الحضارة البونیة 

البونیة–نظام تسییر المدن اللّیبیة -

أنماط المعالم المعماریة في الفترة -
.البونیة–اللیبیة 

–األسس المعماریة للمعالم اللیبیة -
.البونیة

لمحة شاملة : 1المحور 
حول الفنون التطبیقیة ببالد 

.المغرب في الفترة القدیمة

/ النّحت : 2المحور 
.التماثیل

مدخل إلى علم : 1المحور 
.المسكوكات القدیمة

ورشات ضرب : 2المحور 
.العملة

مسكوكات : 3المحور 
الفترة الّرومانیة والفترة 

.المتأّخرة
العمران : 2المحور 

والعمارة الّرومانیة في بالد 
:المغرب

المراحل التّاریخیة لتأسیس المدن -
.الّرومانیة ببالد المغرب

أسس العمران الّروماني بالمغرب -
).التخطیط والتوجیھ(
من حیث القانون (أنماط المدن -

).والتصمیم
المعالم المعماریة الرومانیة ببالد -

.المغرب

.الّزجاج: 3المحور 

.المعادن: 4المحور 

لتّداول النّقدي ا: 4المحور 
. في الفترة الّرومانیة

تقنیات التأریخ : 5المحور 
.بالمسكوكات

النّشاط : 6المحور 
االقتصادي من خالل 

.المسكوكات

.كّل محور غیر مفصل یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثر: مالحظة
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.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) ات ، مواقع انترنت، إلخكتب ومطبوع( : المراجع
- ADAM (J. P), La construction romaine matériaux et techniques, Grand manuel PICARD,
Paris, 3éme édition 1995.
- GSELL (St), Histoire ancienne de l’Afrique du nord, Librairie Hachette, Paris,08 Tomes.
- PY (M), Lattara, éditions de l’ARALO, France,Tous les tomes.
- MAZARD (J), Corpus nummorum numidiae mauretanique, AMG, Paris, 1955.

الخامس: السداسي
IIالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

اآلثاراإلسالمیة:المادة

5: الرصید

2: المعامل

أحد التّخصصات الفرعیة في علم اآلثار، أال وھو تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور :أھداف التعلیم
، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب لرغبتھ "اآلثار اإلسالمیة: "تخصص

). طور الماستر(وطموحاتھ الخاصة في الّطور الموالي 

؛ إضافة إلى مفاھیم عاّمة )2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الطّالب بالجامعة) 4و3تكوین مكتسب في الّسداسیین (حول تاریخ وآثار بالد المغرب اإلسالمي 

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

العمران والعمارة 
1. اإلسالمیة

مدخل إلى علم الكتابات 1. الفنون التّطبیقیة
وكات األثریة والمسك

1. العربیة
استراتیجیة : 1المحور 

العمران في الفكر 
:اإلسالمي

مفھوم المدینة ونظریات -
.    نشأتھا

منھج الفكر العمراني عند -
.المسلمین

رّواد الفكر العمراني عند -
.المسلمین

.فقھ العمارة اإلسالمیة-

تنظیم الحیاة االجتماعیة -
.لمدینة اإلسالمیةواالقتصادیة في ا

مدخل عام حول نشأة -
وتطور الفنون التّطبیقیة في 

.الحضارة اإلسالمیة

خصائص الفّن -
.اإلسالمي

الفخار والخزف -
.اإلسالمي

األواني النّحاسیة وتقنیة -
.التّكفیت

األواني واألغراض -

مفاھیم عاّمة حول علم -
.الكتابات األثریة العربیة

اھتمام علماء اإلسالم -
والباحثین الغربیین بدراسة 

.الخط العربي
ثریة أھمیة الكتابات األ-

العربیة في الدّراسات األثریة 
.المعاصرة

تاریخ نشأة الكتابة العربیة -
نظریات أصل الخط العربي (

وأقدم نماذجھ المبكرة قبل 
).اإلسالم
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التّخطیط : 2المحور 
:المادّي للمدینة اإلسالمیة

نشأة المدینة اإلسالمیة ومراحل -
.تطّورھا

شروط اختیار مواقع المدن -
والظروف المتحكمة في انتشار 

.العمران اإلسالمي
خصائص تخطیط المدینة -

.اإلسالمیة
قواعد توزیع المرافق العامة -

.والخاصة في المدینة اإلسالمیة
.أنماط المدن اإلسالمیة المبّكرة-

.البرونزیة

.األسلحة المعدنیة-

األواني الّزجاجیة-
.والذھبيالحلّي الفّضي-

.األثاث الخشبي-

.الّساللة-

.تحف العاج والعظم-

.الّصناعات الجلدیة-

المخطوطات وورق -
.البردي

.التّصویر اإلسالمي-

تطور الخط العربي في -
التّجوید، (رحاب اإلسالم 

).واإلعجام، والتّمحیص
الخصائص الفّنیة للخط -

.العربي
مجاالت توظیف الكتابة -
.لعربیةا
الدّور الزخرفي للخط -

.العربي في الفّن اإلسالمي
أنماط الخطوط العربیة -

.الموظفة على اآلثار
أثر الخط العربي في -

زخرفة العمارة المسیحیة 
.بجنوب أوروبا

منھجیة دراسة الكتابات -
.األثریة العربیة وتحلیلھا

تقنیات رفع الكتابات -
.األثریة العربیة وتوثیقھا

مفاھیم عاّمة : 3المحور
:حول العمارة اإلسالمیة

الخصائص الفنّیة والتّقنیة في -
.العمارة اإلسالمیة

.مدارس وطرز العمارة اإلسالمیة-
.ابتكارات العمارة اإلسالمیة-

تأثیرات العمارة اإلسالمیة على -
.غیرھا

.امتحان+ ستمّر م: طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

، تحقیق عارف أحمد عبد الغني، دار كنان للطباعة سلوك المالك في تدبیر الممالك، )أحمد(ابن أبي الّربیع -
.1996والنّشر والتوزیع، دمشق، 

.ون ذكر تاریخ الّطبع، دار الجیل، بیروت، بدمقدمة ابن خلدون، )عبد الرحمن(ابن خلدون -
.1999، مركز الطبع الجامعي، تونس، اإلعالن بأحكام البنیانابن الّرامي، -
تخریج الدّالالت السّمعیة على ما كان في عھد رسول هللا ، )علّي بن دمحمّ بن مسعود(الخزاعي -
سالمي، ، تحقیق إحسان عباس، دار الغرب اإلمن الحرف والّصنائع والعََماالت الشّرعیة) ص(

.1985بیروت، 
.1988، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، المدینة اإلسالمیةدمحم عبد الستار عثمان، -
، نقلھ إلى العربیة عبد الھادي عبلھ، دار )العمارة اإلسالمیة المبكرة(اآلثار اإلسالمیة األولى، )ك(كریزویل -

.1984قتیبة، دمشق، الّطبعة األولى، 
ھـ 1246–956(فقھ العمران اإلسالمي من خالل األرشیف العثماني الجزائري مصطفى أحمد بن حمدوش، -
.2002، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، دبي، الّطبعة الثانیة، )م1830–1549/ 
.ھـ1418، وزارة األوقاف، قطر،تخطیط وعمارة المدن اإلسالمیةخالد دمحم مصطفى عزب، -
، المعھد اإلسباني العربي قصیر عمرة، سكنى وحمامات أمویة في بادیة الشاممجموعة من المؤلفین اإلسبان، -

.1975للثقافة، مدرید، 
.1994، دار الّشروق، القاھرة، الّطبعة األولى، القیم الجمالیة في العمارة اإلسالمیةثروت عكاشة، -
.1981، دار الرائد العربي، بیروت خرفیة والتصاویر اإلسالمیةأطلس الفنون الززكي دمحم حسن، -
.1959، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، التصویر اإلسالمي في القرون الوسطىحسن باشا، -
.1997، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، جمالیة الفّن العربيعفیف البھنسي، -
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، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، الّطبعة األولى، ابات العربیة على اآلثار اإلسالمیةالكتمایسة محمود داود، -
1991.

.2005، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، الفنون اإلسالمیةسعاد ماھر، -
.، دار المعارف بمصر، الّطبعة الثانیة، بدون ذكر تاریخ الطبعالفن اإلسالميأبو صالح األلفي، -
، ترجمة وتقدیم تطور فن المعادن اإلسالمي منذ البدایة حتى نھایة العصر السلجوقيأولكر أرغین صوى، -

.2005الصفصافي أحمد القطوري، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، الّطبعة األولى، 

- FOUQUET (D), Contribution à l’étude des céramiques orientales, Le Caire, 1900.
- RIVIERE (h), La céramique dans l’art musulman, Librairie centrale des beaux-arts, Paris,1913.
- OTTO-DORN (K),L’art de l’Islam, Editions Albin Michel, Paris, 1997.

الخامس: السداسي
IIالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

الصیانة والترمیم: المادة

5: الرصید

2: ملالمعا

تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد التّخصصات الفرعیة في علم اآلثار، أال وھو :أھداف التعلیم
، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب "صیانة وترمیم التراث األثري: "تخصص

). طور الماستر(لرغبتھ وطموحاتھ الخاصة في الّطور الموالي 

؛ إضافة إلى مفاھیم عاّمة )2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) 4و3تكوین مكتسب في الّسداسیین (حول صیانة وترمیم التراث األثري 

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

صیانة وترمیم التراث 
1. ألثريا

إعداد وتسییر مشاریع الصیانة 
1. والترمیم

1. علم المواد

مفاھیم عامة : 1المحور 
حول الصیانة والترمیم 

:ومقومات التراث األثري
.ضبط المصطلحات التقنیة-

.تاریخ الصیانة والترمیم-

.مبادئ الترمیم الحدیث- 

أھمیة الصیانة والترمیم في - 
.ث األثريالمحافظة على الترا

الّطاقم البشري المؤھل -
إلجراء عملیة الصیانة 

.والترمیم
مكّونات ملف الدّراسة -

التمھیدیة إلجراء عملیة 
.الترمیم

تقنیات الفحص -
والتّشخیص المیداني 

.لألضرار
منھجیة توثیق األضرار -

مفاھیم عامة : 1المحور 
حول مواد الخام 

:المستخدمة في اآلثار
.ضبط المصطلحات التقنیة-

تصنیف المواد بحسب -
.خصائصھا النوعیة

مذاھب : 2المحور 
:ونظریات الترمیم



27 مةآثار عا/ عنوان اللیسانس-2سطیف- المؤسسة  جامعة دمحم لمین دباغین

2017-2016:السنة الجامعیة

ون األخذ بعین نظریات التجدید د-
).المجددون(االعتبار أصالة األثر 

نظریات الصیانة المحدودة دون -
األخذ بعین االعتبار خطر انھیار األثر 

).المحافظون(

النظریات التوفیقیة بین الطرحین -
).العقالنیون(السابقین 

مرجعیة مؤسسات الیونسكو في -
.ICOMOS2003میثاق (الترمیم 

.الالحقة باألثر
مراحل التدخل العالجي -

.میدانیا
م طرق اختبار مواد الخا-

الحدیثة الداخلة في عملیة 
.التّرمیم

إجراءات توثیق مختلف -
.محطات التدخل العالجي

إجراءات المتابعة -
.الوقائیة لما بعد الترمیم

إجراءات التّصدي -
المؤقت ألخطار الزالزل 

.على المعالم التّاریخیة
إجراءات التّصدي -

المؤقت ألخطار الفیضانات 
.على المعالم التّاریخیة

إجراءات حمایة المعالم -
التاریخیة من أخطار 
التّشوه الجمالي في الوسط 

.العمراني

اد التربة مو: 2المحور 
:والحجارة

المدارس : 3المحور 
:التّطبیقیة في الترمیم

.المدرسة اإلیطالیة-
.المدرسة البریطانیة-
.المدرسة األلمانیة-
.المدرسة الفرنسیة-
.المدرسة األمریكیة-
واقع الصیانة والترمیم في -

.الجزائر

:المعادن: 3المحور 

.كّل محور غیر مفصل یمكن أن یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثر: ظةمالح

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع
.1994، المجلس األعلى لآلثار، القاھرة، ترمیم وصیانة المباني األثریة والتاریخیةعبد المعز شاھین، -
.2005، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، الحفاظ على التراث الثقافيجمال علیان، . م-
.، مكتبة زھراء الشرق، القاھرةدراسات علمیة في ترمیم وصیانة اآلثار غیر العضویةدمحم عبد الھادي، -

- UNESCO, Méthode d’analyse morphologique des tissus urbains traditionnels, UNESCO,
Paris,Sans date.
- Ministère de la culture & de la communication, Manuel de conservation, restauration et de
création de vitraux, 1991.
- SCOTT (D. A), Metallography and microstructure of ancient and historic metals, Getty
conservation institute, Paris, 1980.
- JOKILEHTO (J), Ahistory of architectural conservation, University of York, England, 2005.
- DUPEUX (M), Aide – mémoire science des matériaux.
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الخامس: السداسي

وحدة التعلیم المنھجیة: وحدة التعلیم

تقنیات اإلعالم اآللي المطبقة في علم اآلثار:المادة

2:الرصید

2: المعامل

تمكین الّطالب من استخدام أحدث التّقنیات، والبرمجیات اآللیة المطبقة الیوم في مختلف محطّات :أھداف التعلیم
. حلقة البحث األثري

أبجدیات اإلعالم اآللي تكوین مكتسب عن طریق الممارسة الیومیة للّطالب في :المسبقة المطلوبةالمعارف 
تكوین مكتسب في الّسداسیات (حیاتھ الیومیة بالجامعة؛ إضافة إلى اإللمام بمختلف محّطات حلقة البحث األثري 

.في مسار الّطالب بالجامعة) األربعة الّسابقة

)إجباریة(: محتوى المادة

)DAO(مبادئ الرسم بمساعدة الحاسوب : 1المحور 
-تدریب تطبیقي على الحاسوب لمدّة خمس حصص-

).Arkéoplan(الّرفع األثري عن طریق برنامج : 2المحور 

-تدریب تطبیقي على الحاسوب لمدّة ثالث حصص-
).Syslat(برنامج جرد مكتشفات الحفریة األثریة بواسطة : 3المحور 

-تدریب تطبیقي على الحاسوب لمدّة ثالث حصص-
تسییر التراث األثري الثابت بواسطة نظام المعلومات الجغرافیة : 4المحور 

)SIG.(
-تدریب تطبیقي على الحاسوب لمدّة أربعة حصص-

عمال الموجھة في حصة تطبیقیة واحدة مدّتھا ثالث یمكن دمج حصة الدّروس النّظریة في حّصة األ: مالحظة
.ساعات

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع
- JOCKEY (Ph), L’archéologie, Collection sujets, éditions Belin, Paris,2éme édition2005.
- PY (M)& alii,«Système d’enregistrement, de gestion, et d’exploitation de la documentation issue
des fouilles de lattes», In:Lattara, éditions de l’ARALO, Lattes,1991.
- IDEM, «Syslat 3.1 système d’information archéologique. Manuel de référence », In:Lattara 10,
éditions de l’ARALO / AFAN, Lattes, 1997.
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- GRUEL (K)& autres,«Arkéoplan; a new tool for the archaeologist», in: Anderson. J, Madsen. T
Scolar I, Computing the past, Computers applications and quantative methods in
archaeology, 1993, pp 81 - 84.

الخامس: السداسي

حدة التعلیم المنھجیةو: وحدة التعلیم

الجرد األثري: المادة

1: الرصید

1: المعامل

تمكین الّطالب من استخدام مختلف التّقنیات المعتمدة في عملیة الجرد، مفتاح التّسییر واالستغالل :أھداف التعلیم
. العقالني لمختلف مكونات التراث األثري

تكوین مكتسب في الّسداسیات (ت حلقة البحث األثري اإللمام بمختلف محّطا:المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) األربعة الّسابقة

)إجباریة(: محتوى المادة

.مفاھیم عامة حول الجرد األثري: 1المحور 

.تقنیات جرد وتصنیف المواقع األثري: 2المحور 
.تقنیات جرد وتصنیف المعالم التاریخیة: 3المحور 

.تقنیات جرد وتنمیط اللقى األثریة: 4ر المحو

.كّل محور یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثر: مالحظة

.مستمرّ : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

- OURNAC (P), Archéologie et inventaire du patrimoine national; recherches sur les systèmes
d’inventaire en Europe et Méditerranée occidentale (France, Espagne, Grande-Bretagne,
Tunisie): Comparaison et perspectives, Thèse de doctorat, Université de Toulouse, 2011.
- JOCKEY (Ph), L’archéologie, Collection sujets, éditions Belin, Paris, 2éme édition2005.
-OTTE (Marcel), Lire le passé ; Méthodes de fouilles archéologiques, éditions de l’université de
Liège, Belgique, 2003.
-DEMOULE (Jean – Paul), GILIGNY (François), LEHOERFF (ANNE) et SCHNAPP (Alain),
Guide des méthodes de l'archéologie, éditions de la découverte, Paris, 2002.
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- WHEELER (Mortimer), Archéologie voix de la terre, Traduit de l'anglais par: MOREL
DELEDALLE et BRALOG (ANNIE), Préface: GOURBIN (Paul), Edisud, Aix –en- Provence,
1989.
- LEROI-GOURANH (A), Les fouilles préhistoriques (Techniques et méthodes), éditeur
PECARD, Paris, 1950.

الخامس: السداسي

وحدة التعلیم االستكشافیة: وحدة التعلیم

الحكم الّراشد وأخالقیات المھنة:المادة

2: الرصید

2: المعامل

. الجزائري المستقبليترسیخ المبادئ األخالقیة، وأسس المسؤولیة المھنیة في ذات اإلطار :أھداف التعلیم

.اإللمام بأبجدیات علم االجتماع العمل:المعارف المسبقة المطلوبة

)إجباریة(: محتوى المادة

.مقرر المادة موحد بین مختلف تخصصات شعبة العلوم اإلنسانیة، وھو اقتراح مركزي: مالحظة

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) مواقع انترنت، إلخكتب ومطبوعات ،( : المراجع

الخامس: لسداسيا

وحدة التعلیم االستكشافیة: وحدة التعلیم

الحفظ الوقائي:المادة

2: الرصید

1: المعامل

تمكین الّطالب من التّحكم في إجراءات الوقائیة المتبعة على مستوى ورشة الحفریة األثریة في :أھداف التعلیم
التغیر الفجائي بین مناخ وسط الدّفن، ومناخ فضاء االكتشاف والتخزین سبیل اآلثار الحدیثة االكتشاف من خطر 

. المؤقت
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أبجدیات الّصیانة والتّرمیم، وھو تكوین اكتسبھ الّطالب أثناء تكوینھ في السداسیات :المعارف المسبقة المطلوبة
.األربعة الّسابقة

)إجباریة(: محتوى المادة

وقائي مفاھیم عامة حول تدابیر الحفظ ال-
.بموقع الحفر

.حفظ مكتشفات الفخار والزجاج-

حفظ المكتشفات الغارقة في وسط -.خصائص وسط دفن المكتشفات األثریة-
.رطب

حمایة وتدعیم بقایا الجدران واألسس -.خواص اآلثار المكتشفة أثناء عملیة التنقیب-
.الھّشة

من تدابیر حمایة عیّنات التّأریخ والفحص المخبري-
.خطر التّلوث

تقنیات تسییر وتخزین المكتشفات في موقع -
.الحفر

إجراءات حمایة أعضاء بعثة الحفر والّزوار في -.حفظ المكتشفات العضویة النباتیة-
.حفریات المدن

تدابیر تھیئة موقع الحفر عند انتھاء -.حفظ المكتشفات العضویة الحیوانیة-
حملة الحفر

.ات المعدنیةحفظ المكتشف-
.امتحان: طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

، ترجمة دمحم أحمد الشاعر، المعھد العلمي الفرنسي الحفظ الوقائي في علم اآلثارماري بردیكو وجماعتھا، -
.2002لآلثار الّشرقیة، القاھرة، 

، ترجمة خالد غنیم، بیروت، یانة األدوات والمواقع األثریة وترمیمھاعلم اآلثار وصبیرخینیا باخة دیل بوثو، -
.2002الّطبعة األولى، 

- UNESCO, Conservation des sites et du mobilier archéologique; principes et méthodes,
UNESCO, Paris,1987.
- GUILLEMARD (D) & CLAUDE (L),Manuel de la conservation préventive, Paris,S.D.

الخامس: السداسي

وحدة التعلیم االستكشافیة: وحدة التعلیم

علم اآلثار التجریبي: المادة

2: الرصید

1: المعامل
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تمكین الّطالب من التّحكم في إحدى أدوات العمل التطبیقي، المستخدمة في فحص فرضیات :أھداف التعلیم
إلعادة تطبیق تقنیات قدیمة في شتّى مجاالت الحیاة أمام الجمھور البحث األثري؛ وكذا تكوین تقنیین محترفین

. المعاصر، والسیما على مستوى المتاحف األثریة، والمواقع السیاحیة بغرض التثقیف واالمتاع

أبجدیات التخصص الدقیق للطالب، وھو تكوین الحت مالمحھ للّطالب أثناء تكوینھ :المعارف المسبقة المطلوبة
.سیات األربعة الّسابقةفي السدا

)إجباریة(: محتوى المادة

.تعدین النّحاس في فجر التاریخ-.مدخل إلى علم اآلثار التجریبي-
دور الدراسات االثنوجرافیة المعاصرة في استقراء ثقافات ما -

.قبل التاریخ
فجر (تعدین البرونز في عصر المعادن -

).التاریخ

تعدین الحدید في نھایة فترة فجر -.ل التاریخمنھجیة تحلیل آثار ما قب-
.التاریخ

تقنیات تھدیب األدوات الحجریة في فترة ما قبل -
.التاریخ

تقنیات الّزراعة المبكرة في العصر الحجري -
.األوسط

تقنیات التحكم في النار وأثرھا في تنمیة ثقافات -
.ت. ق. م

.أنماط المسكن في فترة ما قبل التاریخ-

تشكیل وزخرفة فخار العصر الحجري -
.الحدیث

تقنیات الفّن الّصخري والجداري في ما قبل -
.التاریخ

.امتحان: طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

- COLES (J.M), Experimental archaeology, London / New York, Academic press, 1979.
- Groupe d’auteurs,Archéologie aujourd’hui, Paris,1991, Tome I (Le feu, métal, et céramique);
Tome II (La terre, l’os, et la pierre).
- Actes du colloque: Archéologie expérimentale et Ethnographie des techniques, Paris, 1998.
- MOHEN (J. P), Métallurgie préhistorique, Reims, 1990.

الخامس: السداسي

وحدة التعلیم األفقیة: وحدة التعلیم

اآلثار والّسیاحة: المادة

1: الرصید

1: المعامل
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تمكین الّطالب من االنفتاح على قطاعات اقتصادیة واجتماعیة خارج تخصصھ العلمي الضیق، :أھداف التعلیم
. ب مؤّھالت متعددة المواھب، والمشارب العلمیةوذلك بإحالتھ على قطاع السیاحة الذي یتطل

.أبجدیات التخصص، إضافة إلى مبادئ الّصناعة السیاحیة في الوقت الراھن:المعارف المسبقة المطلوبة

)إجباریة(: محتوى المادة

.مفاھیم عامة حول الّسیاحة الثّقافیة: 1المحور 
.طریق الّسیاحةدور اآلثار في التّنمیة المحلّیة عن : 2المحور 
تدابیر تھیئة المواقع والمتاحف األثریة والمعالم التاریخیة لالستقطاب : 3المحور 
.الّسیاحي
إجراءات حمایة المواقع والمعالم األثریة من االستغالل السیاحي : 4المحور 
.الفاحش

.واقع الّسیاحة الثّقافیة بالجزائر وآفاق تطویرھا: 5المحور 

.حور یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثركّل م: مالحظة

.مستمّرة: طریقة التقییم

)كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

، الجمعیة الّسعودیة للدراسات األثریة، إدارة التّراث العمرانيعبد الناصر بن عبد الرحمن الزھراني، -
.2012الریاض، 

- BOUTROS– GHALI (W), Algérieprotection et mise en valeur du patrimoine monumental,
UNESCO, Paris, 1970.

السادس: السداسي
Iالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

ما قبل التّاریخ: المادة

5: الرصید

2: المعامل
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لفرعیة في علم اآلثار، أال وھو تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد التّخصصات ا:أھداف التعلیم
، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب لرغبتھ "آثار ما قبل التّاریخ: "تخصص

). طور الماستر(وطموحاتھ الخاصة في الّطور الموالي 

ة إلى مفاھیم عاّمة ؛ إضاف)2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) تكوین مكتسب في الّسداسیات السابقة(حول حقیقة آثار ما قبل التّاریخ 

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

. صناعات ما قبل التّاریخ
2

2. الفّن الّصخري2. علم البیئة القدیم

الّصناعة : 1المحور 
.العظمیة

علم : 1المحور 
.الجیومرفولوجیا

تقنیات الفن : 1المحور 
.الّصخري

صناعة الحلّي : 2المحور 
.والمنحوتات

علم البیئة : 2المحور 
.والمستحاثات

قراءة النقوش : 2المحور 
.الصخریة

: 3المحور .صناعة الفخار: 3المحور 
" أركیوزولوجیا"

)Archéozoologie.(

قراءة الرسوم : 3المحور 
.الصخریة

صناعات فجر : 4المحور 
.التاریخ

//

الزراعة : 5المحور 
.واالستئناس

//

.كّل محور یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثر: مالحظة

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع
- POLIN (F), La faune et l’homme préhistorique, dix études en hommage à jean bouchud,
S.P.F, Paris,1983.
- CNRS, Palynologie archéologique, actes des journées 25 – 27 janvier 1984, éditions
CNRSParis,1985.
- CHAIX (L)& MENIEL (P), Eléments d’archéozoologie,  Paris, 1996.

الّسادس: السداسي
Iالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

اآلثار القدیمة:المادة
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5: الرصید

2: المعامل

تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد التّخصصات الفرعیة في علم اآلثار، أال وھو :أھداف التعلیم
رغبتھ وطموحاتھ ، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب ل"اآلثار القدیمة: "تخصص

). طور الماستر(الخاصة في الّطور الموالي 

؛ إضافة إلى مفاھیم عاّمة )2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
في مسار الّطالب) تكوین مكتسب في الّسداسیات السابقة(حول تاریخ وآثار بالد المغرب في الفترة القدیمة 

.بالجامعة

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

عمران وعمارة المغرب 
2. القدیم

. المسكوكات والفخاریات2. الفنون التّطبیقیة
2

العمارة الدّینیة : 1المحور 
.الحليّ : 1المحور :الوندالیة

الّرسوم : 2المحور 
.الجداریة

.الفسیفساء: 3المحور 

ل إلى علم مدخ: 1المحور 
.الفخار القدیم

لمحة عامة : 2المحور 
حول الفخار في الفترة 

.الّرومانیة

.أنماط الفخار: 3المحور 
عمارة المغرب : 2المحور 

:في الفترة البیزنطیة
النظم الدفاعیة والسیاسة -

.العسكریة
.أسس العمارة العسكریة-
.أنماط العمارة العسكریة-
).زیلیكاتالبا(العمارة الدینیة -

تقنیات التأریخ : 4المحور 
.بالفخار

الفخاریات : 5المحور 
والنّشاط االقتصادي في 

.حوض المتوسط

.كّل محور غیر مفصل یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثر: مالحظة

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

)كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع
- ADAM (J. P), La construction romaine matériaux et techniques, Grand manuel PICARD,
Paris, 3éme édition 1995.
- GSELL (St), Histoire ancienne de l’Afrique du nord, Librairie Hachette, Paris, 08 Tomes.
- PY (M), Lattara, éditions de l’ARALO, France, Tous les tomes.
- MAZARD (J), Corpus nummorum numidiae mauretanique, AMG, Paris, 1955.
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الّسادس: السداسي

IIالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

اآلثار اإلسالمیة:المادة

5: الرصید

2: المعامل

یة في علم اآلثار، أال وھو تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد التّخصصات الفرع:أھداف التعلیم
، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب لرغبتھ "اآلثار اإلسالمیة: "تخصص

). طور الماستر(وطموحاتھ الخاصة في الّطور الموالي 

اھیم عاّمة ؛ إضافة إلى مف)2و1تكوین مكتسب في الّسداسیین (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
.من مسار الّطالب بالجامعة) تكوین مكتسب في الّسداسیات السابقة(حول تاریخ وآثار بالد المغرب اإلسالمي 

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

العمران والعمارة 
2. اإلسالمیة

مدخل إلى علم الكتابات 2. الفنون التّطبیقیة
األثریة والمسكوكات 

2. العربیة
تطور الحركة : 1المحور 

العمرانیة ببالد المغرب 
:اإلسالمي

اإلطار الجغرافي والتاریخي -
.    لبالد المغرب

الخصائص العامة للعمران ببالد -
.المغرب اإلسالمي

العوامل البشریة والطبیعیة -
المتحكمة في حركة العمران ببالد 

.المغرب اإلسالمي
یة في فترة أنماط المدن المغرب-

.القرون الوسطى
عمران الجزائر في الفترة -

.العثمانیة

مدخل عام حول نشأة -
وتطور الفنون التّطبیقیة في 
الجزائر خالل الفترة 

.العثمانیة
.تصمیم وخیاطة األلبسة-
.الحلّي الفّضي والذھبي-
.الفخار والخزف-
.األواني الّزجاجیة-
.األواني النّحاسیة-
.األغراض البرونزیة-
.تطریز الستائر ونحوھا-
صناعة الّزرابي واألغطیة -

.الّصوفیة
الّصناعات الجلدیة وعدّة -

.الفروسیة
الناریة (األسلحة المعدنیة -

).والبیضاء
.األثاث الخشبي-

مفاھیم عاّمة حول علم -
.لعربیةالنّمیات ا

اھتمام علماء اإلسالم -
والباحثین الغربیین بالنّمیات 

.العربیة
أھمیة النّمیات العربیة في -

.الدّراسات األثریة المعاصرة
تاریخ بدایةضرب النقود عند -

.المسلمین

مراحل تطّور تعریب النّقد -
.اإلسالمي

.مسكوكات الخالفة األمویة-
.مسكوكات الخالفة العباسیة-
مسكوكات الوالة األمویین -

.والعباسیین
مسكوكات األغالبة -

.والرستمیین واألدارسة
المسكوكات الفاطمیة ببالد -

.المغرب 

.مسكوكات الزیریین-

العمارة اإلسالمیة : 2المحور 
رب واألندلس في ببالد المغ

:العصر الوسیط
العمارة اإلسالمیة ببالد المغرب في -

.عصر الوالّة األمویین والعباسیین
العمارة اإلسالمیة ببالد المغرب منذ -

نھایة عصر الوالة حتى قیام الدولة 
.المرابطیة

العمارة اإلسالمیة باألندلس من -
.الفتح حتى نھایة الدولة األمویة

مارة اإلسالمیة باألندلس في الع-
.ظل حكم دول الطوائف

-نشأة وتطور الطراز المغربي -
.األندلسي
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العمارة : 3المحور
اإلسالمیة في بالجزائر في 

:الفترة العثمانیة
مفاھیم عامة حول العمارة -

.العثمانیة
.العمارة المدنیة العثمانیة بالجزائر-

ة العمارة الدینیة والجنائزی-
.بالجزائر

.المنشآت الدّفاعیة والفنّیة-

.الّساللةوأفرشة الحلفاء-
.تصّویر الّسقوف الخشبیة-

.المسكوكات المرابطیة-
المسكوكات الموحدیة -

مسكوكات ورثة الموحدین -
.ببالد المغرب

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

، المؤّسسة الوطنیة المسكوكات المغربیة من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حّماد، )صالح(ابن قربة -
.1986للكتاب، الجزائر، 

، مكتبة الثّقافة الدّینیة، الّطبعة الثّانیة، القاھرة، النّقود العربیة واإلسالمیة وعلم النّمیاتالكرملي، إنستاس -
1987.

، دار الكتاب اللّبناني، بیروت، باالشتراك مع تعریب النّقود والدّواوین في العصر األموي، )حسان(حالّق علّي -
.1986دار المصري، القاھرة، الّطبعة الثّانیة، 

، نشر النّقود اإلسالمیة منذ بدایة القرن الّسادس وحتى نھایة القرن التّاسع الھجري، )رأفت(النّبراوي دمحم -
.2005، )مزیدة ومنقّحة(مكتبة زھراء الّشرق، القاھرة، الّطبعة الثّانیة 

، قتصادیةم مقاربة اجتماعیة ا)1830–1700(الِحرف والحرفیون بمدینة الجزائر ، )عائشة(غطاس -
.2007المؤسسة الوطنیة للنّشر واإلشھار، الجزائر، 

موسوعة العمارة اإلسالمیة في مصر من الفتح العثماني إلى نھایة عصر دمحم علّي دمحم حمزة إسماعیل حداد، -
.1998، دار زھراء الّشرق، القاھرة، )م1848–1517/ ھـ 1265–923(

- BOURUIBA (R), Apports de l’Algérie à l’architecture religieuse Arabo-islamique, Office des
publications universitaires, Alger, 1986.
IDEM, L'art religieux musulman en Algérie, Société nationale d'édition et de diffusion, Alger,
1983.
- DE HAEDO (D), Topographie et histoire générale d’Alger (La vie à Alger au seizième siècle),
Traduction de l'Espagnol et notes: A. BERBRUGGER & Dr. MONNEREAU, Présentation
Abdurrahman REBAHI, Editions grand - Alger livres 3eme édition, Alger, 2007.
- GOLVIN (L), Palais et Demeures d’Alger à la période Ottomane, INAS, Alger, 2003.
IDEM, Essai sur l’architecture religieuse musulmane, éditions KLINCKSEICK, Paris, 1979, 4
tomes.
- IDEM, Architecture musulmane; La madrasa médiévale, Préface de GARCIN (J.C), Edi-Sud,
Aix-en-Provence, 1995.
- CAMBUZAT (P. L), L'évolution des cités du Tell en Ifrîkya du VII au XI siècle, Office des
publications universitaires, Alger, (S. D), Tomes I& II.
- MARÇAIS (G), l'Architecture musulmane d'occident (Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et
Sicile), Arts et métiers graphiques, Paris, 1954.
- IDEM, Le costume musulman d’Alger, Librairie Plon, Paris, 1930.
- RICARD (P), Pour comprendre l’art Musulman dans l’Afrique du Nord et en Espagne,
Librairie Hachette, Paris, 1924.
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- TERRASSE (H), L’art Hispano-mauresque des Origines au 13eme Siècle, Editions G.
EVANOEST, Paris, 1932.
- IDEM, l’Espagne du moyen âge; Civilisation et Arts, librairie A. FAYARD, Paris, 1966.
- LAVOIX (h), Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliothèque nationale, Imprimerie
nationale, Paris, 1897 – 1891.
- LANE - POOLE (E), Catalogue of oriental coins in the British museum, London / Paris, 1875 –
1889.

السادس: السداسي
IIالوحدة األساسیة : وحدة التعلیم

الصیانة والترمیم: المادة

5: الرصید

2: المعامل

التّخصصات الفرعیة في علم اآلثار، أال وھو تمكین الّطالب من التّعّرف على أبرز محاور أحد:أھداف التعلیم
، وكذا مساعدتھ، وتسھیل علیھ عملیة اختیار التّخصص المناسب "صیانة وترمیم التراث األثري: "تخصص

). طور الماستر(لرغبتھ وطموحاتھ الخاصة في الّطور الموالي 

؛ إضافة إلى مفاھیم عاّمة )2و1داسیین تكوین مكتسب في السّ (أبجدیات علم اآلثار :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) تكوین مكتسب في الّسداسیات(حول صیانة وترمیم التراث األثري 

)اختیاریة بین ثالث مقترحات(: محتوى المادة

صیانة وترمیم التراث 
2. األثري

إعداد وتسییر مشاریع الصیانة 
2. والترمیم

2. علم المواد

صیانة وتأھیل : 1المحور
:المواقع األثریة

.إعداد الدّراسة التّمھیدیة-

.الفحص والتّشخیص-

.التّدخل العالجي- 

.إجراءات تأھیل محیط األثر- 

.دمج األثر في الحیاة المعاصرة-

إجراءات : 1المحور 
:الصیانة الدّائمة

خواص المواد : 1المحور 
العضویة الحیوانیة 

:باتیةوالن

ترمیم المعالم : 2المحور 
:التّاریخیة

.إعداد الدّراسة التّمھیدیة-

.الفحص والتّشخیص-

.التّدخل العالجي- 

.إجراءات تأھیل محیط المعلم- 

أخطار : 2المحور 
االستغالل غیر المناسب 

:لآلثار

المواد : 2المحور 
:ویة النباتیةالعض
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دمج المعلم في الحیاة -
.المعاصرة

ترمیم وصیانة : 3المحور 
:اللّقى األثریة

.ترمیم الفخار والزجاج-
.صیانة المعادن-
.صیانة األثاث الخشبي-
.ترمیم الفسیفساء-

تسییر األخطار : 3المحور 
:الطبیعیة والّصناعیة

المواد : 3المحور 
:العضویة الحیوانیة

.ور غیر مفصل یمكن أن یتضمن من درس على األقّل إلى خمسة دروس على األكثركّل مح: مالحظة

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع
.1994، المجلس األعلى لآلثار، القاھرة، ترمیم وصیانة المباني األثریة والتاریخیةعبد المعز شاھین، -
.2005، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، الحفاظ على التراث الثقافيعلیان، جمال. م-
.، مكتبة زھراء الشرق، القاھرةدراسات علمیة في ترمیم وصیانة اآلثار غیر العضویةدمحم عبد الھادي، -

- UNESCO, Méthode d’analyse morphologique des tissus urbains traditionnels, UNESCO,
Paris, Sans date.
- Ministère de la culture & de la communication, Manuel de conservation, restauration et de
création de vitraux, 1991.
- SCOTT (D. A), Metallography and microstructure of ancient and historic metals, Getty
conservation institute, Paris, 1980.
- JOKILEHTO (J), Ahistory of architectural conservation, University of York, England, 2005.
- DUPEUX (M), Aide – mémoire science des matériaux.

السادس: السداسي

وحدة التعلیم المنھجیة: وحدة التعلیم

حلقات البحث:المادة

2: الرصید

2:المعامل

. تمكین الّطالب من منھجیة البحث العلمي االحترافي:أھداف التعلیم

تكوین مكتسب في الّسداسیات (اإللمام بمختلف محّطات حلقة البحث األثري :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) الخمسة الّسابقة
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.الخ...ت، محاضرات؛ملتقیات داخلیة،ورشا): إجباریة(: محتوى المادة

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

==============

السادس: السداسي

وحدة التعلیم المنھجیة: وحدة التعلیم

تكوین میداني:المادة

1: الرصید

1: المعامل

یة المختلفة میدانیا، وكذا اكتساب مھارات التدخل تمكین الّطالب من التأقلم مع الظواھر األثر:أھداف التعلیم
.المباشر على اآلثار

تكوین مكتسب في الّسداسیات (اإللمام بمختلف محّطات حلقة البحث األثري :المعارف المسبقة المطلوبة
.في مسار الّطالب بالجامعة) الخمسة الّسابقة

)إجباریة(: محتوى المادة

امعیة، حیث یتابع المتربص تكوینھ المعتاد لمدّة ال تقّل عن عشرة أیام، أو ما تربص میداني خارج المؤسسة الج
.یعادل ثمانین ساعة

.مستمرّ : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

السادس: السداسي

وحدة التعلیم االستكشافیة: وحدة التعلیم

أخطار المخدرات:المادة

2: الرصید

2: املالمع

الوقایة من أخطار اإلدمان على المخدرات وانعكاساتھا السلبیة على الفرد، والمجتمع، واالقتصاد :أھداف التعلیم
. الوطني، والّصحة العمومیة
/:المعارف المسبقة المطلوبة
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)إجباریة(: محتوى المادة

.، وھو اقتراح مركزيمقرر المادة موحد بین مختلف تخصصات شعبة العلوم اإلنسانیة: مالحظة

.امتحان+ مستمّر : طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

السادس: السداسي

وحدة التعلیم االستكشافیة: وحدة التعلیم

علم اآلثارالوقائي:المادة

2: الرصید

1: المعامل

دث االستراتیجیات المعتمدة من قبل الحكومات في تمكین الّطالب من االطالع على إحدى أح:أھداف التعلیم
. سبیل حمایة التّراث األثري غیر المصنّف، المھدد بأخطار تنفیذ المشاریع التّنمیة التّنمویة على حسابھ

المحافظة على مقومات التراث األثري، وكذا التوفر على أبجدیات تسییر أھمیة:المعارف المسبقة المطلوبة
ث األثري، استغالال عقالنیا، وھو تكوین اكتسبھ الّطالب أثناء تكوینھ في السداسیات الخمسة واستغالل الترا

.الّسابقة

)إجباریة(: محتوى المادة

مفاھیم عامة حول استراتیجیة علم اآلثار -
.الوقائي

صعاب استراتیجیة علم اآلثار الوقائي في -
.الفضاء األوربي

ثار الوقائي ظروف نشأة استراتیجیة علم اآل-
.عالمیا

أثر استراتیجیة علم اآلثار الوقائي في البحث -
.األثري

حاجة التراث األثري الجزائري -.مبادئ استراتیجیة علم اآلثار الوقائي حالیا-
.لالستراتیجیة

البنیة التنظیمیة الستراتیجیة علم اآلثار -
.الوقائي

بوادر استراتیجیة علم اآلثار الوقائي في-
.الجزائر

أفاق إرساء دعائم استراتیجیة علم اآلثار الوقائي -حدود صالحیات مؤسسات علم اآلثار -
.بالجزائر
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.الوقائي
تقنیات التّحري األثري في علم اآلثار -

.الوقائي
اھتمام الیونسكو باستراتیجیة علم -

.اآلثار الوقائي
.تقنیات الكشف التام في علم اآلثار الوقائي-

.امتحان: طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

-DEMOULE (J.P)& Autres, L’archéologie préventive dans le monde, éditions la découverte,
Paris, 2007.
- BAOUBA OULD MOHAMED (N) & Autres, L’archéologie préventive en Afrique enjeux et
perspectives, éditions SEPIA, 2008.
-UNESCO, Atelier Euromaghrébin “patrimoine et aménagement du territoire - l’archéologie

préventive”, 26 -30 Novembre 2004 Alger, éditions UNISCO, Paris, 2004.
- FRIER (P.L), Le nouveau droit de l’archéologie préventive, éditions l’harmattan, Paris, 2004.
- Commission d’évaluation scientifique, économique et sociale de l’archéologie préventive, Le
livre blanc de l’archéologie préventive, 2013.
- SENAT, l’archéologie préventive, Série législation comparée, Paris, 2004.
-www.inrap.fr

السادس: السداسي

وحدة التعلیم االستكشافیة: وحدة التعلیم

اآلثار والمحیط: المادة

2: الرصید

1: المعامل

. إبراز للّطالب أھمیة التراث األثري في مجال التنمیة المستدامة:أھداف التعلیم

أبجدیات التخصص الدقیق للطالب، وھو تكوین الحت مالمحھ للّطالب أثناء تكوینھ :المعارف المسبقة المطلوبة
.في السداسیات الخمسة الّسابقة

)إجباریة(: محتوى المادة

.یم العامةضبط المفاھ: المحور األّول
.اآلثار ومشاریع التنمیة المستدامة: المحور الثاني
اآلثار والتخطیط العمراني المعاصر: المحور الثالث
.اآلثار وأخطار المصانع: المحور الرابع
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.اآلثار وأخطار النزوح الریفي:المحور الخامس

.خمسة دروس على األكثركّل محور غیر مفصل یمكن أن یتضمن من درس على األقّل إلى: مالحظة

.امتحان: طریقة التقییم

) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع

- Ministère de la culture, Le schémas directeur des zones archéologiques et historiques, Alger,
2007.

السادس: السداسي

وحدة التعلیم األفقیة: وحدة التعلیم

تقریر التخّرج:ادةالم

1: الرصید

1: المعامل

تأھیل الطالب لتحریر التقاریر العلمیة المتخصصة، تمھیدا للقیام بالتحریر العلمي المحترف :أھداف التعلیم
). المذكرة في الماستر، واألطروحة في الدكتوراه(

.أبجدیات المنھجیة العلمیة في علم اآلثار:المعارف المسبقة المطلوبة

)إجباریة(: توى المادةمح

.تقریر علمي حول موضوع أثري متخصص یقع في ثالثین إلى خمسین صفحة على األكثر

.مستمّرة: طریقة التقییم

)         /كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت، إلخ( : المراجع
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IV -االتفاقیات /العقود
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V-سیرة ذاتیة ملخصة

لكل شخص من الفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوین في التخصص
)التأطیر الداخلي والخارجي(

)حسب النموذج التالي(
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

عیبش یوسف:اإلسم اللقب

.العلمة والیة سطیف29/04/1961:كان المیالدتاریخ وم

yaibeche@gmail.com-yaibeche@wissal.dz:البرید اإللكتروني والھاتف

-07714407070368726036

التعلیم العاليأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :االرتباطسة مؤس

:الشھادات

1984جامعة قسنطینة  جوان . شھادة اللیسانس في التاریخ
1996جامعة قسنطینة . شھادة الماجستیر في التاریخ القدیم

م/المور والبیزنطیون خالل القرن السادس : العنوان
 قدیمةتاریخ وآثار. جامعة قسنطینة. شھادة دكتوراه الدولة

1دمحم البشیر شنیتي ومیشیل كریستول جامعة السوربون باریس . د.األستاذ : تحت إشراف
2007نوفمبر –جامعة منتوري قسنطینة 

األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة في بالد المغرب أثناء االحتالل البیزنطي
تصال في التكوین و التعلیم ـ جامعة دبلوم الدراسات العلیا المتخصصةفي استعمال التكنولوجیا الحدیثة لال

DESS UTICEFـ2004ستراسبورغ ـ فرنسا ـ جویلیة 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

:المقاییس المدرسة-
تاریخ أوربا في العصور الوسطى
تاریخ المشرق اإلسالمي
ما قبل التاریخ وبالد المغرب القدیمحضارات
 المغرب القدیمتاریخ
 منھجیة البحث التاریخي
 2003ـ2001جامعة األمیر عبد القادر للعلوم االسالمیة قسنطینة (الفینقیون والرومان ببالد المغرب(
المصادر األثریة القدیمة
ابات األثریة الالتینیةتاالك
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

اونیس میلود:اإلسم اللقب

العلمة-24/10/1956:دتاریخ ومكان المیال

:البرید اإللكتروني والھاتف

استاذ محاضر ب:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

دكتوراه علوم-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

اریخ المغرب القدیمت-

تارخ الفن-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

دمحم عرباوي:اللقبو اإلسم 

03/08/1983:تاریخ ومكان المیالد

Marbaoui64@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

0551871612

مساعد قسم أأستاذ:الرتبة
2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :طمؤسسة اإلرتبا

دكتوراه العلوم:الشھادات
:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

.الجرد و التوثیق- 

.الرسم األثري- 

تطبیقات أثریة في اإلعالم-
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

قندي نادیة:اإلسم اللقب

بجایة-امیزور–02/06/1981:تاریخ ومكان المیالد

nadia.kandi@gmail.com:لكتروني والھاتفالبرید اإل
0555267951

استاذ مساعد قسم أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

:الشھادات

-2جامعة الجزائر -معھد االثار–لیسانس في اثار ماقبل التاریخ-

-2جامعة الجزائر -معھد االثار–قبل التاریخ ماجستیر في اثار ما-

اسبانیا-جامعة روفیرا و فرجیلي-دولي في الزمن الجیولوي الرابع و ما قبل التاریخماستر - 

:الكفاءات البیداغوجیة المھنیة

:المقاییس المدرسة

ماقبل التاریخ العام-

البیئة القدیمة-

الصناعات الحجریة لفترات ماقبل التاریخ-

اآلثار الفضائيعلم-

ما بعد الحفریة: علم االثار المخبري-

:ةالمھام البیداغوجی

مسؤولة تخصص االثار-
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

خاشة السعید:اإلسم اللقب

العلمة28/06/1979:تاریخ ومكان المیالد

saidkhacha@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

0670326408

مساعد أأستاذ :الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

:الشھادات

القدیمةاآلثارماجستیر في -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

األثریةالكتابات -

نتاریخ الف-

ةنموذج ملخص للسیرة الذاتی

بلحرش حسین: اإلسم اللقب

ةمالجزائر العاص-سیدي دمحم–30/05/1965: تاریخ ومكان المیالد
hbelahreche@gmail.com: البرید اإللكتروني والھاتف

0661674430

مساعد أأستاذ :الرتبة

2سطیف جامعة دمحم لمین دباغین: مؤسسة اإلرتباط

:الشھادات
ما قبل التاریخأثارماجستیر -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

مدخل إلى تاریخ الحضارات القدیمة : جذع مشترك-
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ما قبل التاریخ العام و الشمال اإلفریقي-

لغة متخصصة-

علم المتاحف-

مدخل إلى علم ما قبل التاریخ-

أجنبیةمصطلحات أثریة بلغة -

:المھام البیداغوجي

مسؤول جذع مشترك علوم انسانیة-

نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

دمحم الشریف حسین:اإلسم اللقب

:تاریخ ومكان المیالد

0775032816:البرید اإللكتروني والھاتف

مساعد أأستاذ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.رج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتد:( الشھادات

- 2جامعة الجزائر -اآلثارمعھد -قدیمةأثارماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

العمارة الرومانیة و البیزنطیة-

األجنبیةنصوص أثریة باللغة -

علم المتاحف-
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ذاتیةنموذج ملخص للسیرة ال

سفیان بن صفیة:اإلسم اللقب

ببرج بوعریریج1984جوان 27:تاریخ ومكان المیالد

bensefiasofiane@gmail.com:البرید اإللكتروني والھاتف

0558481384

أستاذ مساعد قسم أ:الرتبة

2ین سطیفجامعة دمحم لمین دباغ:مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
شھادة الماجستیر في الجغرافیا

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

.أستاذ مقیاس الجغرافیا الطبیعیة والبشریة-

.تحلیل الوثائق الجغرافیة-

.أنظمة المعلومات الجغرافیة-
.الخرائط الحضاریة-

.جغرافیة الخرائط والدیموغرافیا-
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

طویل العیدي: اإلسم اللقب

:تاریخ ومكان المیالد

touillaidi@ yahoo.com: البرید اإللكتروني والھاتف

0793913320
مساعد أتاذأس: الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف : مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
.2012ماجستر في اآلثار اإلسالمیة ، معھد اآلثار ، جامعة الجزائر 

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

فعلم المتاح-

اإلسالميالمغرب -

منھجیة التحریر- 
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

براشد زھرة: اإلسم اللقب

بومرداس-11/01/1980: تاریخ ومكان المیالد

zaza_3580@hotmail.com: البرید اإللكتروني والھاتف

0663734489
مساعد أأستاذ: الرتبة

2دباغین سطیف جامعة دمحم لمین: مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات
-2جامعة الجزائر -اآلثارمعھد –2011ماجستیر صیانة و ترمیم -

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

صیانة و ترمیم-

األثريمنھجیة البحث -

ما قبل التاریخ العام-
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

طوالي حمزة: اإلسم اللقب

باتنة-سریانة03/12/1983:تاریخ ومكان المیالد

hamza.touali@yahoo.com: البرید اإللكتروني والھاتف

0774443749
بمساعد أستاذ: الرتبة

2دمحم لمین دباغین سطیف جامعة: مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

قسنطینة-جامعة منتوري–إسالمیةأثارلیسانس -
-قسنطینة-جامعة منتوري-األثریةالتراث و الدراسات ماجستیر-

):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

المغرب القدیمأثارتاریخ و-

اآلثارالقانونیة و التشریعیة في علم األطر-

تاریخ الفن-

الجھویةاآلثار-
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

معماش سعدیة: اإلسم اللقب

عین الكبیرة1984أفریل 21:تاریخ ومكان المیالد

mme_mamache@yahoo.fr: البرید اإللكتروني والھاتف

0541890311
بمساعد أستاذ: الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف : مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھا:( الشھادات

)صیانة و ترمیم( اآلثارماجستیر في علم 

):إلخ......ةالمواد المدرس(لمھنیة الكفاءات البیداغوجیة ا

القیاسياآلثارعلم -

صیانة و ترمیم-

األثريمنھجیة البحث -
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نموذج ملخص للسیرة الذاتیة

حمالت علجیة: اإلسم اللقب

ب تیزي وزو1981جوان 11:تاریخ ومكان المیالد

aldjia.hamlat@gmail.com: البرید اإللكتروني والھاتف

0555484057

بمساعدأستاذ: الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف : مؤسسة اإلرتباط

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات

)صیانة و ترمیم( اآلثارماجستیر في علم -

):إلخ......المواد المدرسة(غوجیة المھنیة الكفاءات البیدا

اآلثارعلم إلىمدخل -

األثریینالصیانة و الحفظ -

صیانة و ترمیم-
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VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(
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VIII -للجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة ا
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(
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