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الفھرس

- Iص-- --------------------------------------------------------------بطاقة تعریف اللیسانس
ص------------ ------------------------------------------------------تحدید مكان التكوین- 1
ص----------- ----------------------------------------------------المشاركون اآلخرون  - 2
ص---------------------- ------------------------------------------إطار وأھداف التكوین- 3

ص----------------------- ---------------------- التنظیم العام للتكوین مكانة المشروع–أ 
ص--------------- ----------------------------------------------------أھداف التكوین-ب
ص-------------------- -------------------------------المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج
ص-------------------- -----------------------القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل-د
ص---------------------- -------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
ص--------------------- ----------------------------- مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین -و

ص--------------------------- --------------------------------اإلمكانیات البشریة المتوفرة-4
ص---------------------- ---------------------------------------------- قدرات التأطیر-أ

ص------------------------------------ التأطیر الداخلي المسخر للتكوین في التخصص -ب
ص---------------- -----------------التأطیر الخارجي المسخر للتكوین في التخصص -ج 
ص--- ----------------------------الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین- د 

ص--- ----------------------------------اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین في التخصص-5
ص-------------------- ---------------------------------المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ

ص--------------------- ------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات-ب
ص---------------- التوثیق المتوفر في المؤسسة الجامعیة والمتعلقة بعرض التكوین المقترح-ج
ص--فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة - د

- IIص-----------------------6-5–4-3-2-1: یاتالسداسللتعلیمالتخصصيات التنظیمبطاق
ص----------------- -----------------------------------------------------السداسي الخامس-
ص----------------- ----------------------------------------------------- السداسي السادس-
ص--------------------- ------------------------------------------الحوصلة إجمالیة للتكوین-

III - ص................................-6-5–4- 3-2-1: السداسیاتالبرنامج المفصل لكل مادة في

IV-ص-------------------- ------------------------------------------------ االتفاقیات/العقود

V-ص---- یرة ذاتیة ملخصة لكل شخص من الفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوین في التخصصس

VI-ص------ ----------------------------------------رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة

VIII -ص---- ----------------------------------------------------تأشیرة الندوة الجھویةورأي

VIII -ص----------------------- -------------رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان
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I -بطاقة تعریف اللیسانس
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:تحدید مكان التكوین-1
كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة:كلیة أو معھد

اإلجتماععلم :قسم 
)یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل: (تأھیل  اللیسانسرقم قرار
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:المشاركون اآلخرون-2
: المؤسسات الشریكة األخرى-
:المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون-
:الشركاء الدولیون األجانب -

:إطار وأھداف التكوین-3

)حقل إجباري(مكانة المشروع: تكوینالتنظیم العام لل–أ 
سواء من نفس فرقة (في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة 

:یرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة بالشعب األخرى وفق الشكل التالي) التكوین أو فرق تكوین أخرى

العلوم میدانة التعلیم المشترك لقاعد
اإلنسانیة واالجتماعیة

علم االجتماع–علوم اجتماعیة:الفرع

التخصصات األخرى الموجودة 
:بالشعبة المعنیة بالمطابقة

:اجتماعیةعلوم-

علم اجتماع التنظیم وعمل-
علم اجتماع التربوي-
م اجتماع االتصالعل-
علم االجتماع الثقافي-
علم االجتماع الحضري-
علم االجتماع السیاسي-

:المعنیة بالمطابقةالتخصص

علم االجتماع
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)حقل إجباري(أھداف التكوین-ب
)سطرا على األكثر20- الكفاءات المستھدفة، المعرفة المكتسبة عند نھایة التكوین (

علم االجتماعسانس فيیتكوین إطارات حاملین لشھادة ل
ریة و التطبیقیة  نرید من خالل من خالل ھذا التكوین إعطاء أو إكساب الطلبة كم من المعارف واألطر النظ

التي تؤھلھم لبناء قاعدة معلومات خاصة بالظواھر االجتماعیة و استعمال االدوات المناسبة لتحلیلھا من أجل 
مساعدتھم على اتخاذ القرارات السیاسیة و االداریة المناسبة تمكنھم من بناء استراتیجیات تنمویة مالئمة، كما 

.رضھا تزوید مؤسستنا الجامعیة بإطارات جدیدة في االختصاصنطمح لفتح مشاریع بحثیة في المستقبل غ

)حقل إجباري()سطرا على األكثر20(المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج

.في مختلف القطاعاتمؤھلین للعمل المیدانيعلم االجتماعتكوین إطارات حاملین لشھادة لسانس في -*
.الدراسيه مساراكتسبھا خاللعارف التي القدرة على توظیف المإعطاء الطالب-*
.ناسب لھاوتقدیم الحلول الماالجتماعیةالقدرة على تحلیل المشكالتإعطاء الطالب-*
و التكیف السریع مع مؤسسات مختلف الاكتساب القدرة على العمل األكادیمي والبحث أو التوجھ إلى العمل ب-*

.بیئة عملھ
.لعمل الجماعيالقدرة على اإعطاء الطالب-*

)حقل إجباري(القدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة التشغیل-د

نظرا ألھمیة علم االجتماع و ارتباطھ الوثیق مع كل المیادین لما یقدمھ من مساعدة في بناء قواعد 
و مخططات بواسطتھا تالمعطیات االجتماعیة واالقتصادیة و السیاسیة تحلیلھا و بناء استراتیجیا

أصحاب القرار من اتخاذ الحلول الالزمة باإلضافة إلى طابع ھذا التخصص الذي تصب فیھ تمكن
مختلف العلوم كل ھذا یجعل من حامل شھادة اللیسانس في علم االجتماع قابل للتوظیف  والعمل 
في كل المصالح ذات الصلة باإلحصائیات السكانیة و االجتماعیة و االقتصادیة و ذلك في مختلف 

، مختلف المدیریات الوالئیة و الوزاریة، الدیوان الوطني لإلحصائیات، مصالح الحالة (عات القطا
المدنیة، قطاع التربیة بمختلف أطواره، اإلذاعة والتلفزیون، الصحافة المكتوبة، القطاعات 

)...االمم المتحدة  إلختاإلقتصادیة، باإلضافة إلى امكانیة التوظیف كخبراء في العدید من ھیئا

)حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى-ه
.علم السكان-
. علم النفس-
.فلسفة-
.األنثروبولوجیا-
األرطوفونیا-
. علوم التربیة-
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)حقل إجباري( مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین- و
....)معاییرالدیمومة، نسبة النجاح،إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الكفاءات المكتسبة( 

.عیة المؤطرین المتخصصین المشاركین في التكوین نو-
.نوعیة الوسائل المختلفة و الضروریة لنجاح ھذا التكوین-
.درجة استقطاب الطلبة عبر السنوات من طرف ھذا التكوین-
.مدى رضا المتكونین من الطلبة في ھذا االختصاص-
.مدى توظیف خریجي ھذا االختصاص-
فریق التكوین على المتابعة الفردیة للطلبة والعمل على تسھیل عملیة التكوین في كل السھر الخاص من طرف -

.مراحلھ
.القدرة على استغالل واستثمار المعارف العلمیة والنظریة في المجال التطبیقي-

نجزة من قبل تثمین العالقة بین التكوین المعرفي وتنمیة الخبرة العملیة من خالل تقاریر التربصات المیدانیة الم-

.الطلبة تحت إشراف مجموعة من الباحثین والشركاء المتخصصین
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)ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھدیمأل(المسخر للتكوین في التخصص التأطیر الخارجي-ج

شھادة التخصص شھادة التدرجمؤسسة االنتماءاالسم واللقب
التوقیعالمواد المدرسةالرتبةدكتوراه-اجستیر م

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

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
03 00 03 أستاذ التعلیم العالي
11 00 11 أستاذ محاضر أ
1 00 1 أستاذ محاضر ب
4 00 4 أستاذ مساعد أ
00 00 00 أستاذ مساعد ب
/ / / *أخرى

19 00 19 المجموع

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

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

:عنوان المخبر 

)عدد الطلبة(قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجھیزاتالرقم
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) االتفاقیات/ نظر الملحقة العقود أ( میادین التربص و التكوین في المؤسسات-ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص

)حقل إجباري(: التوثیق المتوفر في المؤسسة الجامعیة و المتعلقة بعرض التكوین المقترح-ج

المالحظات العدد التجھیزاسم الرقم

/ 01 المكتبة المركزیة الجامعیة 02

/ 01 مكتبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 03

/ 01 جامعةقاعة اإلنترنیت بال 04
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:مقرات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة-د

المالحظات العدد التجھیزاسم الرقم

/ 01 عیةالمكتبة المركزیة الجام 02

/ 01 مكتبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 03

/ 01 قاعة اإلنترنیت بالجامعة 04
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II -التنظیم السداسي للتعلیم التخصصيبطاقات
)6-5-4-3- 2-1: السداسیات(

)ة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرعتدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاص(



2016/2017السنة الدراسیةعلم اإلجتماع عنوان اللیسانس2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف المؤسسة

:السداسي األول-2

وحدة التعلیم
الحجم الساعي األسبوعيالمـــــــــــــــواد

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

أعمال محاضرةعنوان المادةرمز
موجھة

أعمال 
تطبیقیة

أعمال 
أخرى

إمتحانمتواصل

ساسیةاألتعلیم ةالوحد

11وت أس : الرمز 
20:األرصدة 
8: املعامل

0025XXسا303سا301سا1مدخل إىل األنرتوبولوجيا111أس 

0025XXسا303سا301سا1مدخل إىل علم النفس112أس 

0025XXسا303سا301سا1مدخل إىل علم االجتماع113أس

0025XXسا303سا301سا1مدخل إىل الفلسفة114أس

التعليم املنهجيةةوحد

11وت م : الرمز 
5: األرصدة 
4: املعامل

0022XXسا303سا301سا11مدارس ومناهج111م 

0012Xسا303سا1إحصاء وصفي112م 

0011Xسا303سا11إعالم أيل 113م 

اإلسكتشافيةمالتعليةوحد

11إسوت: الرمز 
4: األرصدة 
3: املعامل

0012Xسا303سا1مدخل إىل االقتصاد111إس 

0022Xسا303سا301سا1الفرد والثقافة112إس 

وحدة التعليم األفقية
11وت  أف: الرمز 

1: األرصدة 
1: املعامل

0011Xسا303سا21لغة أجنبية111أف

001630سا3030سا3013سا10
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:السداسي الثاني-2

وحدة التعلیم
الحجم الساعي األسبوعيالمـــــــــــــــواد

األرصدةالمعامل
نوع التقییم

أعمال محاضرةعنوان المادةرمز
موجھة

إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیة

ساسیةاألتعلیم الوحدات 

12وت أس : الرمز 
20:األرصدة 
8: املعامل

0025XXسا303سا301سا1علوم الرتبيةمدخل إىل 211أس 

0025XXسا303سا301سا1الدميوغرافيامدخل إىل 212أس 

0025XXسا303سا301سا1األرطفونيامدخل إىل 213أس

0025XXسا303سا301سا1جماالت العلوم االجتماعية214أس

وحدات التعليم املنهجية

12وت م : الرمز 
5: األرصدة 
4: املعامل

0022XXسا303سا301سا21مدارس ومناهج211م 

0012Xسا303سا1استداليلإحصاء 212م 

0011Xسا303سا21إعالم أيل 213م 

وحدات التعليم اإلسكتشافية
12إسوت: الرمز 

4: األرصدة 
3: املعامل

0012Xسا303سا1مدخل إىل االقتصاد211إس 

0022Xسا303سا301سا1مدخل إىل جمتمع املعلومات212إس 

وحدة التعليم األفقية

1: األرصدة 12وت  أف: الرمز 
1: املعامل

0011Xسا303سا21لغة أجنبية211أف

001630سا3030سا3013سا10
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:السداسي الثالث
نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
وحدات التعلیم األساسیة

)إخ/إج(1و ت أ 
451:301:300205XXمیادین علم االجتماع

1451:301:300305XXالنظریات السوسیولوجیة الحدیثة 
)إخ/إج(2و ت أ 

1451:301:300205XXالتغیر االجتماعي  
451:301:300205XXالمشكالت االجتماعیة

إلخ
وحدات التعلیم المنھجیة

)إخ/إج(1و ت م 
1451:301:300303XXمنھجیة البحث في علم االجتماع 
301:300102Xسا122اإلحصاء االستداللي والریاضي 

)إخ/إج(2و ت م 
1المادة 
2المادة 

ت التعلیم اإلسكتشافیةوحدا
)إخ/إج(1و ت إ  

451:301:300102XXالقضایا الدولیة الراھنة
301:300102Xسا 22*علم النفس االجتماعي

301:300102Xسا 22*انثروبولوجیا اجتماعیة و ثقافیة
301:300102Xسا 22.*تاریخ الجزائر المعاصر

)إخ/إج(2و ت إ  
إلخ

وحدة التعلیم األفقیة
)إخ/إج(1و ت أ ف 

301:300101Xسا 122لغة أجنبیة 
2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ ف
إلخ

001630سا3012سا 3010سا 3337مجموع السداسي 
اختیار مادة واحدة* 
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:السداسي الرابع
نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
0920وحدات التعلیم األساسیة

)إخ/إج(1و ت أ 
451:301:300205XXالحركات االجتماعیة

2451:301:300305XXالنظریات السوسیولوجیة الحدیثة 
)إخ/إج(2و ت أ 

2451:301:300205XXالتغیر االجتماعي
451:301:300205XXالعمل االجتماعي

إلخ
0405ةوحدات التعلیم المنھجی

)إخ/إج(1و ت م 
2451:301:300303XXمنھجیة البحث في علم االجتماع 
301:300102Xسا 222اإلحصاء االستداللي والریاضي 

)إخ/إج(2و ت م 
1المادة 
2المادة 

0204وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
)إخ/إج(1و ت إ  

451:301:300102XXعلم اجتماع الفن
301:300102Xسا 22*علم النفس االجتماعي

301:300102Xسا 22*انثروبولوجیا اجتماعیة و ثقافیة
301:300102Xسا 22.*تاریخ الجزائر المعاصر

)إخ/إج(2و ت إ  
إلخ

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

301:300101Xسا 222لغة أجنبیة 
2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ ف
إلخ

001630سا3012سا 3010سا 4337مجموع السداسي
.اختیار مادة واحدة* 
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:لخامسالسداسي ا
نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
920س6س6س180وحدات التعلیم األساسیة

)إخ/إج(1و ت أ 
451:301:3035XXفي علم االجتماعالنظریات المعاصرة 

1451:301:3025XXسوسیولوجیاالرابط االجتماعي 
)إخ/إج(2و ت أ 

1451:301:3025XXعلم اجتماع المؤسسات 
451:301:3025XXالدراسات المؤسسة في علم االجتماع

453,003,0046وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(و ت م  

ملتقى التدریب على البحث
االجتماعي

451:301:3023XX

تحلیل ومعالجة المعطیات 
االجتماعیة

451:301:3022XX

1:3024س67.303وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
)إخ/إج(1و ت إ  

:المادة اإلجباریة
وأخالقیات المھنةالحوكمة  

451:301:3012X

إخ/إج(2و ت إ  
اختیار مادة واحدة

العلم واالخالقـ1
تحلیل اجتماعي لقضایا حقوق ـ2

االنسان
أعالم وشخصیات وطنیة في ـ 3

تاریخ الجزائر المعاصرة 

22:301:3012X

22:301:3011وحدة التعلیم األفقیة
)إخ/إج(1أ ف و ت 

122:301:3011xلغة أجنبیة 
2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ ف
إلخ

1630سا12سا12سا5360مجموع السداسي 
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:السداسي السادس
تقییمنوع الاألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

امتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
920س6س6س180وحدات التعلیم األساسیة

)إخ/إج(1و ت أ 
451:301:3035XXعلم اجتماع المخاطر

2451:301:3025XXط االجتماعي ابالرسوسیولوجیا
)إخ/إج(2و ت أ 

2451:301:3025XXعلم اجتماع المؤسسات 
451:301:3025XXالوطن العربيوقضایا علم االجتماع 

451:301:3045وحدات التعلیم المنھجیة
)إخ/إج(1و ت م 

22:301:3023Xمیدانيتحقیق 
22:301:3022Xالمشروع الشخصي والمھني

)إخ/إج(2و ت م 
1المادة 

24سا3سا3سا67.30وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
)إخ/إج(1و ت إ  

:المادة اإلجباریة
والمجتمعالمخدرات

1:301:3012XXس45

اختیار مادة واحدة
ـالشباب والمقاولتیة1
یة المستدامةـالبیئة والتنم2
ـسوسیولوجیا الھجرة3

22:301:301:3012XX

22:301:3011وحدة التعلیم األفقیة
)إخ/إج(1و ت أ ف 

222:301:3011xلغة أجنبیة 
2المادة 

)إخ/إج(2و ت أ ف
إلخ

1630سا12سا09سا6337:30مجموع السداسي 
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ینبغي ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة،  لكل (حوصلة إجمالیة للتكوین-
)السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة ح س و ت

967.5 270 157.5 540 محاضرة
1102.5 135 135 292.5 540 أعمال موجھة

أعمال تطبیقیة
2700 270 540 810 1080 عمل شخصي

)حدد(عمل آخر
4770 405 954 1260 2160 المجموع
180 06 24 30 120 األرصدة

100 3,33 13.33 16,76 66,67 األرصدة لكل وحدة تعلیم% 
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III -اتالبرنامج المفصل لكل مادة في السداسی:
5 -6

)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

)كل الحقول تمأل إجباریا(
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:األساسیةوحدة التعلیم 

النظریات المعاصرة في علم االجتماع:المادة 

05:الرصید

03:المعامل

الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما یفترض على( أھداف التعلیم
) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

)وماننیكالس ل-جیفري الكسندر( الوظیفیة الجدیدة-1
)رالف داھرندورف،لویس كوزر،راندال كولینز(نظریة الصراع بعد ماركس-2
نوربرت الیاس والبنیوبة التكوینیة-3
بیار بوردیو والبنیویة الجنینیة-4
.البناء االحتماعي والواقع: بیتر برغر وتوماس لوكمان -5
.نظریة االنعكاسیة االجتماعیة: انطوني جیدنز-6
)قوفمان،بیكر،أرلي رسل ھوشیلد،باتریشیا ھل كولیتز(ة التفاعلیة الرمزی-7
علم اجتماع العلوم -8
) تكامل نظریتي الفعل والنظم(یورغن ھابرمس : علم اجتماع الفعل-9

علم اجتماع الجسد-10
النظریة النسویة -11
نظریة االختیار العقالني-12
ثةالحداثة وما بعد الحدا:مستقبل النظریة السوسیولوجیة -13

، امتحان وتطبیقطریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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:قائمة مراجع مقترحة
دار .دمشق .علم االجتماع من النظریات الكبرى الى الشؤون الیومیة.فلیب كابان ،جان فرانسوا دورایھ- 1

.2010.الفرقد
منشورات مركز البحوث والدراسات .االجتماعقراءات معاصرة في علم.مصطفى خلف عبد الجواد -2

2002.جامعة القاھرة.االجتماعیة 
ترجمة دمحم . تمددآفاق النظریة الكالسیكیة.النظریة المعاصرة في علم االجتماع.روث واالس والیسون وولف-3

.2011.دار مجدالوي.عمان. عبد الكرالیم الحوراني
.2013.دار الكتاب العربي.بیروت .الجماعي والفرديبین .علوم االجتماع الجدیدة .فلیب كوركیف-4
.2013.المغرب.اكادیر .منشورات جامعة ابي زاھر .نظریات سوسیولوجیةمعاصرة.ادمحم مھدان-5
.1979.دار الفكر العربي.بیروت.االبحث السوسیولوجي.تیودور كایلوف-6
.2000.مركز دراسات الوحدة العربیة.بیروت .عبم االجتماع.انتومي جدنز-7
.2004نوفمبر 309عد.سلسلة عالم المعرفة.من الحداثة الى العولمة.ایمي ھایت.تیمونزروبرتس.ج-8
.2011. منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب.ترجمة حسن عودة.االنتحار.امیل دوركایم-9

.مركز االنماء العربي.بیروت .االخالق البروتستانتیة وروح الراسمالیة.ماكس فیبر-10
2011.مركزدراسات الوحدة العربیة.بیروت . برادیغما جدیدة لفھم عالم الیوم .االن توران-11
شركة النشر .الدار البیضاء.حوار الفلسفة والعلم واالخالق في مطالع االلفیة الثالثة.عبد الرزاق الدواي-12

.2004.والتوزیع
.2001.دمشق دار كنعان.بؤس العالم.بییر بوردیو-13
.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.انتروبولوجیا الجسد والحداثة.وبروتوندافید ل.14

-Irving goffman asiles.editions de minuit.1979
-H.becker  .Outsiders. étude de sociologie de la deviance.paris.metailie.1985.
Edgar Morin Le Paradigme perdu LA Nature Humaine. édition Du seuil1973.--
David Ledent.Norbert Elias-Edition.
ellipses.2009.-
-Norbert Elias. La Dynamique de L’Occident.Calamann Levy.1975.
-Peter berger.Thomas Luckmann.La construction Sociale De La realite.Paris Meridiens.1986.
-michel De coster.Et Autres.Introduction A La Sociologie.De Boeck Universite.2001.
-Veronique bedin Et Jean-Francois dortier.Violence(s) Et societe.Editions Sciences
Humaines.2011.-
-John Scott.social Theory.London .sage Publications2006-.
-William E.Thompson.Joseph V hickey.Society In focus.2010
-patrice bonnewitz.La sociologie De P.Boirdieu.Paris p U f1998.-
Jean Michel Bertolot.La Sociologie Francaise Contomporaine.p u f.2003.
-michel Lallement.Histoire des Idees Sociologique.Armand colin2012.
-Emanuel suard.Pauvrete Et Exclution.Ellipses.2001
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:األساسیةوحدة التعلیم 

1نظریة الرابط االجتماعي :المادة 

05:الرصید

02:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
) على األكثر

ن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمك( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة
)1(سوسيولوجيا الرابط االجتماعي

األوروبيةطبيعة الرابط االجتماعي و الكونية .1
تعريف الرابط االجتماعي-
...)إميل دور كامي، ماكس فيرب، كارل ماركس(االجتماعي الرابطالكالسيكي و جتماع اإلعلم-
احلداثةوما بعدحلداثة ا-
...التجانس االجتماعي ، التضامن االجتماعي، اهلوية االجتماعية-
أسس و أبعاد املواطنة-
تراجع التأثري املؤسسايت-
).االجتماعياإلقصاء، األسريضعف الرابط (أزمة  التنشئة االجتماعية -

:طریقة التقییم

امتحان+ متواصل 

: المراجع
، منشورات 1:عبد الوهاب علول، مراجعة، جابرعصفور، ط:تراحلداثة وما بعد احلداثة، :بيرت بروكر.1

.1995- اإلمارات العربية املتحدة–
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،املركز 1:ط-سياسة اخلطاب و احلكم املعريف حول الدين و اللغة- احلداثة و اهلويةعبد هللا محودي، .2
.2015غرب، الثقايف العريب،الدار البيضاء امل

حافظ اجلمايل، اللجنة اللبنانية لرتمجة : ،تريف تقسيم العمل االجتماعيإميل دور كامي،.3
.1982الروائع،بريوت،

4.Enriquez Eugene ; De la horde à l’Etat ; essai de psychanalyse du lien
social ; Ed Gallimard ; paris ; 1983.
5.Paugam Serge ; Le Lien Social, éd PUF ; coll. que  suis- je ? 2008.
6.Wallerstein Emmanuel ; L’universalisme Européen: de la  Colonisation
au droit d’ingérence ; Ed Demopolis ; paris ; 2008.

:األساسیةوحدة التعلیم 

1علم اجتماع المؤسسات :المادة 

05:الرصید

03:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( علیمأھداف الت
) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

ؤسسات ستدرس بدایة من نظریاتھا الكالسیكیة واألعمال اإلمبریقیة الحدیثة المكرسة في ھذه المحاضرة، الم
.في المؤسسات المعاصرة

مختلف تیارات ونظریات المؤسسة في العلوم االجتماعیة: (دوركایم،  1-المقاربة السوسیولوجیة للمؤسسات:
....)موس، توماس، فیبر، سیمل، توران، بودون، بوردیو، دوبي، دوجالس

(قاعدة، سلطة، سیطرة، شرعیة...) ألجل إعطاء أدوات فھم الظاھرة  2-دراسة المفاھیم الألساسیة:
.المؤسساتیة

3-آثارومفعول المؤسسة: الحكم الذاتي، احتكار، شرعیة.

:طریقة التقییم
متواصل+ امتحان 
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: المراجع
Douglas Mary, Comment pensent les institutions, Paris, La Découverte, 1999
[1986].
Dubet François, Le déclin des institutions, Paris, Seuil, 2002.
François Pierre (Dir.), Vie et mort des institutions marchandes, Paris, Presses
de Sciences Po, 2011
Goffman Erving, Asiles. Études sur la condition sociale des malades
mentaux, Paris, Minuit, 1968.
Lagroye Jacques & Offerlé Michel (Dir.), Sociologie de l’institution, Paris,
Berlin, 2010.
Denis Laforgue, Corinne Rostaing (dir.), Violences et institutions. Réguler,
innover ou résister ?, Paris, CNRS, coll. « CNRS Alpha », 2011.
Tournay Virginie, Sociologie des institutions, Paris, PUF, 2012.

2009دار الجامعة الجدیدة، : المعاصر ووصایا التنمیة، اإلسكندریةجامع، دمحم نبیل، علم االجتماع

:األساسیةوحدة التعلیم 

الدراسات المؤسسة في علم االجتماع:المادة 

5:الرصید

2:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( ف التعلیمأھدا
یمكن للطالب معرفة الدراسات المؤسسة في غلم االجتماع) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  رین على األكثرسط

تتطلب معارف حول النظریات الحدیثة في علم االجتماع
:محتوى المادة

.امیل دوركایم:االنتحار-1
.ولیام توماس وفلوریان تزانییكي:الفالح البولندي-2
.التون مایو: دراسات ھاوثورن-3
روبرت لیند:میدل تاون-4
وانرنر.ل:یانكي سیتي-5
ل ستوفرلصموئی:الجندي االمریكي-6
street corner societyولیام فوت وایت:مجتمع في الشارع -7
میردال.غ :التناقض االمریكي-8
.بول الزارسفیلد:اختیار الشعب-9

.اوسكار لویس:ثقافة الفقر-10
ادغار موران:تحول بلوزفیتز-- 11
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ارفینغ غوفمانAsilesالملجأ-12
.ھوارد بیكرoutsidersالغرباء-13

:ع مقترحةقائمة مراج
دار .دمشق .علم االجتماع من النظریات الكبرى الى الشؤون الیومیة.فلیب كابان ،جان فرانسوا دورایھ- 1

.2010.الفرقد
منشورات مركز البحوث والدراسات .قراءات معاصرة في علم االجتماع.مصطفى خلف عبد الجواد -2

2002.جامعة القاھرة.االجتماعیة 
ترجمة دمحم . تمددآفاق النظریة الكالسیكیة.النظریة المعاصرة في علم االجتماع.روث واالس والیسون وولف-3

.2011.دار مجدالوي.عمان. عبد الكرالیم الحوراني
.2013.دار الكتاب العربي.بیروت .بین الجماعي والفردي.علوم االجتماع الجدیدة .فلیب كوركیف-4
.2013.المغرب.اكادیر .معة ابي زاھر منشورات جا.نظریات سوسیولوجیةمعاصرة.ادمحم مھدان-5
.1979.دار الفكر العربي.بیروت.االبحث السوسیولوجي.تیودور كایلوف-6
.2000.مركز دراسات الوحدة العربیة.بیروت .عبم االجتماع.انتومي جدنز-7
.2004نوفمبر 309عد.سلسلة عالم المعرفة.من الحداثة الى العولمة.ایمي ھایت.تیمونزروبرتس.ج-8
.2011. منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب.ترجمة حسن عودة.االنتحار.امیل دوركایم-9

.مركز االنماء العربي.بیروت .االخالق البروتستانتیة وروح الراسمالیة.ماكس فیبر-10
2011.مركزدراسات الوحدة العربیة.بیروت . برادیغما جدیدة لفھم عالم الیوم .االن توران-11
شركة النشر .الدار البیضاء.حوار الفلسفة والعلم واالخالق في مطالع االلفیة الثالثة.اق الدوايعبد الرز-12

.2004.والتوزیع
.2001.دمشق دار كنعان.بؤس العالم.بییر بوردیو-13
.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.انتروبولوجیا الجسد والحداثة.دافید لوبروتون.14

-Irving goffman asiles.editions de minuit.1979
-H.becker  .Outsiders. étude de sociologie de la deviance.paris.metailie.1985.
Edgar Morin Le Paradigme perdu LA Nature Humaine. édition Du seuil1973.--
David Ledent.Norbert Elias-Edition.
ellipses.2009.-
-Norbert Elias. La Dynamique de L’Occident.Calamann Levy.1975.
-Peter berger.Thomas Luckmann.La construction Sociale De La realite.Paris
Meridiens.1986.
-michel De coster.Et Autres.Introduction A La Sociologie.De Boeck
Universite.2001.
-Veronique bedin Et Jean-Francois dortier.Violence(s) Et societe.Editions
Sciences Humaines.2011.-
-John Scott.social Theory.London .sage Publications2006-.
-William E.Thompson.Joseph V hickey.Society In focus.2010
-patrice bonnewitz.La sociologie De P.Boirdieu.Paris p U f1998.-
Jean Michel Bertolot.La Sociologie Francaise Contomporaine.p u f.2003.
-michel Lallement.Histoire des Idees Sociologique.Armand colin2012.
-Emanuel suard.Pauvrete Et Exclution.Ellipses.2001 -
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:السداسي الخامس 
:المنھجیةوحدة التعلیم 

ملتقى التدریب على البحث االجتماعي :المادة 

03:الرصید

02:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
آلجتماعي یتغرف الطالب على أدوات وتقنیات البحث ا) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
اكتساب معارف حول مناھج البحث االجتماعي)سطرین على األكثر

:محتوى المادة

تقدیم  البحث السیسیولوجي والتحقیق المیداني في علم االجتماع :مقدمة 
خطوات ومراحل البحث السوسیولوجي:األولالمحور 

اإلشكالیة والفرضیات في علم االجتماع : المحور الثاني
.المفاھیم والمقوالت، المتغیرات والمؤشرات: المحور الثالث
تعاریف أنواع العینات–العینة : المحور الرابع

: تقنیات جمع البیانات: المحور الخامس
المالحظة وأنواعھا-
لموجھة والنصف موجھةالمقابلة ا-
المقابلة الجماعیة -
االستمارة-
البیوغرافیا -

تصنیف و تحلیل المعطیات: المحور السادس
طریقة كتابة التقریر: المحور السابع

محاضرة وأعمال موجھة: طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

Beaud Stéphane et Weber, Florence, Guide de l’enquête de terrain, Paris, la     découverte, Guides
repères, 1997

Becker, Howard S., Les ficelles du métiers, Comment conduire sa recherche en sciences sociales,
Paris : la découverte, Paris : La Découverte, 2002
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Bertaux Daniel, les récits de vie, Paris : Nathan Université,  1997

Blanchet Alain, Gotman Anne, l’enquête et ses méthodes : l’Entretien, Paris : Nathan Université,
1992

De Singly François, l’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris : Nathan Université, 1992

Ghiglionne Rodolphe, Matalon Benjamin, Les enquêtes sociologiques : Théories et pratiques,
Paris : Armand Colin, Collection U, 1978.

Grawitz Madeleine, Méthodes des Sciences Sociales,  10ème édition, Paris : Dalloz, 1996

Kaufmann Jean-Claude, L’entretien Compréhensif, Paris : Nathan, 1996

Matalon Benjamin, Décrire, expliquer, prévoir : Démarches expérimentales et terrain, Paris :
Armand Colin, Collection U, 1988

Mendras Henri, Oberti Marco, Le Sociologue et son terrain : trente recherches exemplaires, Paris :
Armand Colin, 2000

Poirier, J., et al, Les récits de vie : Théorie et pratique, Paris : PUF, 1983.

: الخامسالسداسي

المنھجیةوحدة التعلیم 
تحلیل و معالجة المعطیات االجتماعیة:المادة 

03:الرصید

02:المعامل
)أعمال موجھة(د 30سا و1: الحجم الساعي األسبوعي

امتحان+ متواصل : التقییمطریقة

أھداف التعلیم
كیفیات عرض وتحلیل البیاناتالكمیة والكیفیةالتعرف على 

المعارف المسبقة المطلوبة 
التحكم في تقنیات البحث السوسیولوجي و المقاییس االحصائیة 

: محتوى المادة
تفریغ و عرض المعطیات

)............یز، التفریغ المسطح التبویب ، الترم(تبویب و تفریغ المعطیات - 
)............العرض الجدولي للمعطیات  الجداول البسیطة ، الجداوب المركبة - 
الرسومات البیانیة-
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طرق تحلیل البیانات

التحلیل الوصفي للمعطیات- 
أسالیب اإلحصاء االجتماعي - 
المقاییس و المعامالت اإلحصائیة-

المعالجة اآللیة للمعطیات 

لبرامج اإلعالم اآللي في عرض و تحلیل المعطیات تطبیقات- 

:طریقة التقییم

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

1- Guibert Joël.Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales, Paris : A.

Colin, 1997.

2- Stéphane Beaud. Guide de l'enquête de terrain, 4e édition augmentée. la découverte, paris,2010
3- Frédéric LebaronL'enquête quantitative en sciences sociales : Recueil et analyse des données,

Dunod, coll. « psycho sup », 2006

4- Philippe CiboisLes méthodes d'analyse d'enquêtes,.2007

5- Renaud et G. Pini. Introduction à l’analyse exploratoire des données avec SPSSSS
6- Rafael Costa et G. Masuy StroobantPratique de l’analyse des donnéesSPSS appliqué à

l’enquête « Identités et Capital social en WallonieUCL/IACCHOS/DEMO Louvain la Neuve 2013
.2010، تقنیات تحلیل البیانات في العلوم االجتماعیة واالعالمیة دار الثقافة للنشر والتوزیعفضیل دلیو، - 7

،وزیع،دار جریر للنشر و التspssأسالیب التحلیل االحصائي باستخدام برمجیة، محمد خیر أبو زید -8
2005.

.2004،دار الفكر للنشروالتوزیع ،spssرضا عبدهللا أبو سریع ،تحلیل البیاناتباستخدام برنامج-9

،دار spssتطبیقات باستخدام/ صالح الدین حسین الهیثي ،االسالیب االحصائیة في العلوم االداریة- 10
.2004وائلللطباعة و النشر والتوزیع،

2004، شعاعللنشر و العلوم، spssابراهیم الحكیم ، المرجعفي تحلیل البیانات
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الخامس: السداسي
فقیةاأل: وحدة التعلیم 

لمھنةوأخالقیات االحوكمة : المادة 
2: الرصید
1: المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم 
) على األكثر

.ةالرشید وأخالقیة المھن
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

)سطرین على األكثر
أنتروبولوجیا+ التعلیم القاعدي في العلوم االجتماعیة 

:محتوى المادة
الحكم الرشید: أوال

تعریف المفھوم:  ـ الحكم الرشید1
لغة

اصطالحا
المكونات الرئیسیة للحكم الرشید ـ2

إحالل الدیمقراطیّة
األنظمة االنتخابیة

الالمركزیّة 
نظام الحكم الدستوري والحقوق القانونیّة

ـ مبادئ وقواعد حكم الرشید 3
الفصل بین السلطات
االستقاللیّة القضائیّة

المجتمع المدني
استقاللیة وسائل اإلعالم
مراقبة والمحاسبةتقویة آلیات الشفافیة وال

المشاركة المجتمعیة فى الرقابة األھلیة وحقوق االنسان والمواطنة
مكافحة ظاھرة  الفساد:ثانیا 

:ـ جوھر الفساد 1
الفساد لغةً 

 ً الفساد اصطالحا
الدین والفساد

:الفسادـ أنواع 2
الفساد المالي

الفساد اإلداري
.الفساد األخالقي
إلخ.....الفساد السیاسي

:ـ مظاھر الفساد اإلداري والمالي 3
 الرشوة
المحسوبیة
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 المحاباة
الوساطة
اإلبتزاز والتزویر.
االنفاق غیر القانوني لھنھب المال العام و.
التباطؤ في إنجاز المعامالت.
االنحرافات اإلداریة والوظیفیة أو التنظیمیة من قبل الموظف والمسؤول.
المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدیتھ لمھام وظیفتھ.


واستقبال الزوار، واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولیة
وإفشاء أسرار الوظیفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعیین في مناصب المسؤولیة...

:د اإلداري والمالي  أسباب الفسا-4
:           أسباب الفساد من وجھة نظر المنظرین-1

: أكد منظري وباحثي علم اإلدارة والسلوك التنظیمي على وجود ثالث فئات حددت ھذه األسباب والتي ھي 
:حسب رأي الفئة األولى -
.أسباب حضریة -
.أسباب سیاسیة -
:حسب رأي الفئة الثانیة -
.یكلیة أسباب ھ-
.أسباب قیمیة -
.أسباب اقتصادیة-
:حسب رأي الفئة الثالثة -
.أسباب بایولوجیة و فزیولوجیة -
.أسباب اجتماعیة -
.أسباب مركبة -
2- ).

إلخ  ....عدم تطبیق القانون بالشكل الصارم،...م وغیرھابالمؤسسات التعلیمیة ووسائل اإلعال
:آثار الفساد اإلداري والمالي -5
اثر الفساد اإلداري والمالي على النواحي االجتماعیة -
تأثیر الفساد اإلداري والمالي على التنمیة االقتصادیة-
تأثیر الفساد اإلداري والمالي على النظام السیاسي واإلستقرار-
:محاربة الفساد من طرف الھیئات والمنظمات الدولیة والمحلیة_6
:منظمةالشفافیةالدولیة-
اتفاقیةاألممالمتحدةلمكافحةالفساداإلداري-
برنامجالبنكالدولیلمساعدةالدواللنامیةفىمحاربةالفساداالدارى-
صندوق النقد الدولي -
01-06اد( الجھود الجزائریة لمكافحة الفساد-

)إلخ...في مكافحة الفساد
:ـ طرق العالج وسبل محاربة ظاھرة الفساد7
الجانبالسیاسي،٠الجانبالدیني،الجانبالتثقیفي وزیادةالوعیبمخاطرالفساد(

الجانباالقتصادي،الجانبالتشریعي،الجانبالقضائي،الجانباالدارى،الجانبالبشرى،الجا
)جانباالنتماءوالوالء

:ـ نماذج لتجارب بعض الدول في مكافحة الفساد8
تجربة ھونج كونج،األمریكیةالمتحدةالسنغافوریة ،تجربة الوالیاتالتجربة،التجربة الھندیة-

.التجربة التركیة،التجربة المالیزیة 
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أخالقیات المھنة: ثالثا 
لمھنة واألھدافماھیة أخالقیات ا

أھمیة أخالقیات المھنة
مبادئ أخالقیات المھنة

االستقامة
الموضوعیة

السریة
الكفاءة 

: طریقة التقییم
امتحان كتابي+ مراقبة مستمرة

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،: ( المراجع
إعادة التنظیم في نطاق الفكر استراتیجیة اإلصالح اإلداري و) . م 1985/ ھـ 1405. ( صافي إمام ، موسى 

.دار العلوم للطباعة والنشر : الریاض ) . 1ط( والنظریات
http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0

لجتھ من منظور إسالميالفساد اإلداري ومعا. یوسف ، بحر 
online.net/thaqafa/th_1.htm-http://www.scc

.مصطلح الفساد في القرآن الكریم. ھمام ، حمودي 
210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htmhttp://209.61.

الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات. مصطفى، الفقي 
egypt.org/articles/art0900.htm-http://www.cipe

.لعمریة في مكافحة الفسادمن معالم المدرسة ا. مھیوب خضر، محمود 
http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm

حملة ضد الفساد. سعد ، بزاز 
adbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=disphttp://www.sa

lay
مالحقة الفساد اإلداري. خالد عیسى ، طھ 

29/802.htm-http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03
جرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیةالفساد اإلداري و

http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076
دمتى نرى آلیة صحیحة لمحاربة الفسا. خلیفة عبد هللا ، السیف 

19/resders.htm-10-http://www.alwatan.com.sa/daily/2002
) 1( الفساد اإلداري والمالي 

4.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag
) 2( اإلداري والمالي الفساد

5.htm-news11-http://www.mof.gov.kw/coag
.إدارة التغییر والموارد البشریة 

dochttp://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.
إدارة الذات 

www.alnoorworld.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41-
الصعوبات في تنفیذ اإلدارة بالمشاركة 

.2007برنامج إدارة الحكم في الدولة العربیة یولیو –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
.2007دمحم موسى الشاطي یولیو . أ–بحث في كتابات –حة الفساد الشفافیة ودورھا في مكاف

القاھرة –المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ) آفاق جدیدة في تقویة النزاھة والشفافیة والمساءلة( وقائع مؤتمر 
2001.
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مركز –االقتصادي رئیس التحریر–أحمد النجار . د) تقریر مرسل( تقریر منظمة الشفافیة الدولیة بشأن الفساد 
.2005األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة عام 

كلیة الشریعة والدراسات –أدم نوح على معابره . مفھوم الفساد اإلداري ومعاییره في التشریع اإلسالمي ، د
.2004األردن عام –اإلسالمیة 

.اتفاقیة مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال أفریقیا
. 2007ینایر 17-13األول للمفوضیة المستقلة لمكافحة الفساد، جاك كیز ، مؤتمر الكویت للشفافیة المفوض 

libya.com/index.php-http://www.transparency
http://www.shafafeyah.org/

pogar.org-http://www.undp

:السداسي الخامس
:االستكشافیةوحدة التعلیم 

العلم واالخالق:المادة 

2:الرصید

1: المعامل
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم

) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، (المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة
المدخل

مفھوم العلم-1
ماھیة األخالق  ومفھومھ
ربط بین العلم واألخالق

تطور العلم-2
أھداف العلم-3

عالقة البحث العلمي بالقضایا  اإلخالقیة الراھنة 
العلمأخالقیات-4
األخالق عند العلماء المسلمین-5
األخالق في العصر الحدیث-7
.العلم واألخالق-8
.االخالق والتقدم العلمي المعاصر-9

امتحان:طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

) مترجم(ھل العلم خلو من القیم -ھیولیسي-1
) سلسلة عالم المعرفة(أخالقیات العلم -دیفید ریزنیك -2
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:السداسي الخامس
:االستكشافیةوحدة التعلیم 

تحلیل اجتماعي لقضایا حقوق االنسان:المادة 

2:الرصید

1:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
)على األكثر

.سة وتحلیل القضایا المتعلقة بحقوق اإلنسانیتمكن الطالب من درا

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

التشریعات ومباادئ حقوق اإلنسان : اكتساب معارف علمیة 

:محتوى المادة
نسان المواثیق الدولیة والوطنیةالتشریعات المتعلقة بحقوق اإل

واقع حقوق اإلنسان ي العالم العربي 
حقوق المرأة 
حقوق الطفل  

حریة التغبیر والتفكیر . حقوق اإلنسان 
حق في  العمل والسكن  والرعایة الصحیة

امتحان:طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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داسي الخامسالس
:االفقیةوحدة التعلیم 

1اللغة االجنبیة :المادة 

1:الرصید

1:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
) على األكثر

تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

Etude des textes sociologiques, traduction et dissertation.

مراقبة:طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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:األساسیةوحدة التعلیم 

علم اجتماع المخاطر:المادة 

05:الرصید

02:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
) على األكثر

تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

. تقدیم الموضوع وطرح عالقة علم االجتماع المخاطر بالعلوم االجتماعیة األخرى: مقدمة
.نظریات ومفاھیم علم االجتماع المخاطر: المحور األول

مجتمع المخاطر - 
)  ولریش باك، اونطونیجیدنز، نوربر الیاسنظریة ا(نظریات علم االجتماع المخاطر - 

المخاطر طبیعة المجتمعات المعاصرة  : المحور الثاني
المقاربة االثنیة للمخاطر - 
تمثالت وتصورات المخاطر حسب التنوع الثقافي للمجتمعات - 

التحوالت االقتصادیة والتكنولوجیة ومجتمع المخاطر  : المحور الثالث
ة؟ العلم والمخاطر أي عالق- 
المخاطر: الجانب السلبي للحداثة- 
.التحوالت االقتصادیة وأثرھا على التالحم االجتماعي وظھور الفردنیة- 

أھم المخاطر التي تھدد المجتمعات المعاصرة : المحور الرابع
السیدا، البقرة المجنونة، التلوث والكوارث الطبیعیة، : ( التطرق إلى أھم ھذه المخاطر- 

......)البطالة، حوادث العمل والطرقات المخدرات، االجرام،

امتحان+ متواصل :طریقة التقییم
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:المراجع

- BECK, U., Le Cœur de la modernité,  le monde de débat, Novembre,
1999 : 12-15.

- BECK, U., Risk Society, Towards a new modernity, Londres:Sage
Publications, 1992.

- BOUDOUN , R, Le sens des valeurs,Paris : PUF, 1999.
- BOURDIEU, P., Le sens pratique, Paris : Minuit, 1980.
- GIDDENS,A., Les conséquences de la modernité, Paris : L’Harmattan,

1991
- LE BRETON , D., La sociologie du Risque, Paris : PUF, collection Que

sais-je ?, 1995.
- LE BRETON , D., Passions du risque, Métailié, 1991.
- PERETTI-WATEL , Patrick, Sociologie du risque, Paris : Armand

Colin, 2000.

:السداسي السادس
:األساسیةوحدة التعلیم 

1نظریة الرابط االجتماعي :المادة 

05:الرصید

02:المعامل

ى الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما یفترض عل( أھداف التعلیم
) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة
)2(سوسيولوجيا الرابط االجتماعي 

ابط االجتماعي يف الوطن العريبطبيعة الر .2
القيم الثابتة و القيم املتحولة-
إشكالية احلداثة و أسئلتها-



41 2017/2016 الدراسیةالسنة ع جتماعنوان اللیسانس علم اال2المؤسسة جامعة دمحم لمین دباغین سطیف 

املصادر الثقافية للمخيلة احمللية-
شبكات القراءة و التأويل للرابط االجتماعي-
رة النظرة اليت تفرتض إمكانية االلتحاق بالغرب النموذج و من مثّ طرح فك(الشبكة الوضعية الوظيفية*

.(
)النظرة اليت ترفض فكرة وجود احلداثة بصورة مكتملة حاليا(الشبكة التارخيانية*
immanenceاحلضور و سوسيولوجياtranscendanceالسمو سوسيولوجيا -

:طریقة التقییم

متواصل+ امتحان

: المراجع

.1986، 5:دار الفكر، بريوت، ط،ألصولاالثابت و املتحول، تأصيل : أدونيس.1
، 2:، املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت،طالدين و السياسة: نقد السياسة : غليون برهان.2

1993.
وجيه البعيين ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر : ، ترالدين و الطقوس و التغرياتنور الدين طواليب، .3
 ،1988.
حنيفي بن عيسى ، دار القصبة للنشر، : ،تراألمة: ، اجلزائر شرف مصطفىاأل.4

.2007اجلزائر،،
للنشر -اجلزائر–، األبيار نظرية املواجهة النفسية االجتماعية: علم النفس االجتماعيمظهر سليمان ،.5

.2010و التوزيع،
6.Djeghloul Abdelkader ; nouvelles lettres pour  l’Algérie ;Ed dar el
Gharb ;Oran ;2004.
7.Guerid Djamel ; l’exception Algérienne: la modernisation à l’épreuve  de

la société; Ed casbah ; Alger ; 2007.
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:األساسیةوحدة التعلیم 

2علم اجتماع المؤسسات :المادة 

05:الرصید

03:المعامل

لب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما یفترض على الطا( أھداف التعلیم
) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

:مختلف أشكال المؤسسات
، )المؤسسات العقابیة(، الشركة، االستشفائیة، القانونیة، السیاسیة، السجن األسریة، الدرسیة: المؤسسات

...الدینیة، الزواج

:طریقة التقییم
امتحان ومراقبة

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

Douglas Mary, Comment pensent les institutions, Paris, La Découverte, 1999
[1986].
Dubet François, Le déclin des institutions, Paris, Seuil, 2002.
François Pierre (Dir.), Vie et mort des institutions marchandes, Paris, Presses
de Sciences Po, 2011
Goffman Erving, Asiles. Études sur la condition sociale des malades
mentaux, Paris, Minuit, 1968.
Lagroye Jacques & Offerlé Michel (Dir.), Sociologie de l’institution, Paris,
Berlin, 2010.
Denis Laforgue, Corinne Rostaing (dir.), Violences et institutions. Réguler,
innover ou résister ?, Paris, CNRS, coll. « CNRS Alpha », 2011.
Tournay Virginie, Sociologie des institutions, Paris, PUF, 2012.

2009دار الجامعة الجدیدة، : المعاصر ووصایا التنمیة، اإلسكندریةجامع، دمحم نبیل، علم االجتماع
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:األساسیةوحدة التعلیم 

علم االجتماع في الوطن العربي:المادة 

04:الرصید

02:المعامل

لى الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما یفترض ع( أھداف التعلیم
) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

مدخل لعلم االجتماع يف الوطن العريب-
يولوجيا الغربية و الواقع العريبالسوس-
النظرية اخللدونية-
أونثربولوجيا و بناء املوضوع احمللي - السوسيو-
و علم االجتماع يف الوطن العريباالبستومولوجيا-
.االمربيقية الكربى يف السوسيولوجيا احملليةاألعمال-

امتحان ومراقبة: مطریقة التقیی

)إلخواقع انترنت،كتب ومطبوعات ، م( : المراجع

، مركز دراسات الوحدة العربية ، علم االجتماع و املشكالت العربية الراهنة: حنو علم اجتماع عريب.1
.1989، بريوت، 2:ط
، اإلسالميمعامل نظرية خلدونية يف التاريخ : ، العصبية و الدولةفكر ابن خلدون: اجلابري حممد عابد..2

.2007، 8:بريوت،طمركز دراسات الوحدة العربية ، 
فيصل : ، ترالتارخيية يف علم االجتماع السياسي عند ابن خلدوناإلشكاليات: جغلول عبد القادر.3

.1980عباس، بريوت، دار احلداثة،
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. 2014، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت مستقبل العلوم االجتماعية يف الوطن العريب..4
5.Guerid Djamel ; L’entrée en Sociologie ; Les limites de l’universalisme
européen : implications concrètes dans le monde d’aujourd’hui ;Ed
publisud ;2013. .
6.Lakjaa Abdelkader ; Sociologie et société en Algérie: Ed casbah ; Alger ;
2002.
7. Simmel George ; Sociologie et Epistémologie ; Ed ; PUF,1981.

:السداسي السادس
:المنھجیةوحدة التعلیم 

تقنیات البحث المیداني:المادة 

03:الرصید

02:المعامل
ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم 

) على األكثر
المرتبطة بالبحوث األنتروبولوجیةامتالك األدوات التقنیة والمنھجیة 

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)سطرین على األكثر

أنتروبولوجیا+ التعلیم القاعدي في العلوم االجتماعیة 

:محتوى المادة
المعرفیةالمفھوم و الممارسات:الحقلي_البحث المیداني_1
القواعد المعرفیة و المنھجیة للبحث المیداني_2
أخالقیات البحث المیداني_3
الوسائل السمعیة و البصریة و تقنیات البحث المیداني_4
المقابلة_5
االستجواب و االستمارة_6
المالحظة_7
المالحظة المشاركة_8

: طریقة التقییم
امتحان كتابي+ مراقبة مستمرة 

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،: (المراجع
- ABARELLO (L.) ed., Pratiques et méthodes de recherches en sciences sociales, Colin,

1995.
- AKOUN (A.), ANSART (P.), Dictionnaire de sociologie, Paris, Seuil/Robert, 1999.
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- AKTOUF (A.), Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative desorganisations,
Québec, Presses de l’Université du Québec, 1987.

- BABBIE (E.), The Practice of Social Research, Belmont, Wadsworth, 1989.
- BAYLEY (K.D.), Methods of Social Research, New York, Random, 1978.
- BARZUN (J.), GRAFF (H.F), The modern researcher, Fort Worth, Harcourt Brace, 1992.
- BECKER (H.), Sociological Work. Method and Substance, Chicago, Aldine Public Co,

1970.
- BECKER (H.S.), BOSKOFF (R.), Modern Sociological Theory in Continuity and

Change, Dryden, Dryden Press, 1957.
- BERTHELOT (J.M.), Sociologie, Bruxelles, De Boeck, 2000.
- BLALOCK (H.R.), Introduction à la recherche sociale, tr., Gembloux, Duculot 1977.
- BOUDON (R.), Les méthodes en sociologie, Paris, PUF, 1969.
- BOUDON (R.), BOURRICAUD (F.), Dictionnaire critique de la sociologie, PUF, 1986.
- CHADWICK (B.), BAHR (H.), ALBRECHT (S.L.), Social Science Research

Methods, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1984.
- CHAMPAGNE (P.) et al., Initiation à la pratique sociologique, Paris, Dunod, 1989.
- CHAZEL (F), BOUDON (P), LAZARSFELD (P.), L’analyse des processus sociaux, Paris,

Mouton, 1970, 3 vol.
- COMBESSIE (J.C), La méthode en sociologie, Paris, La Découverte, 1999.
- DAVAL (R.), et al., Traité de psychologie sociale, Paris, PUF, 1963.
- DE BRUYNE (P.) et al., Dynamique de la recherche en sciences sociales, Paris, PUF, 1974.
- DOBY (J.T.), Introduction to Social Research, Harrisburg, Stackpol Company, 1954.
- DURAND (J.P.), WEIL (R.), Sociologie contemporaine, Paris, Vigot, 1997.
- DUVERGER (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961.
- ECKHARDT (K.W), Social Research Methods Perspective, Theory and Analysis, NY,

1977.
- Encyclopaedia of the Social Sciences, Londres, Mac-Millan, 1930-35, 15 vol.
- Encyclopoedia of the Social Sciences, New York, 1968, 17 vol.
- EULAU (H.), ELDERSVELD (R.), JANOWITZ (H.), Political Behavior : a Reader in

Theory and Research,Glencoe, Free Press, 1959.
- FERREOL (G.), DEUBEL (P.), Méthodologie des sciences sociales, Paris, Colin, 1993.
- FESTINGER (L.) et KATZ (D.), Les méthodes de recherche dans les sciences sociales, tr.,

2e éd., Paris, PUF, 1963.
- FREYSSINET (J.), Méthodes de recherches en sciences sociales, Montchrestien, 1997.
- GALTUNG (J.), Theory and Methods of Social Research, Londres, George Allen, 1967.
- GAUTHIER (E. A.), La recherche sociale, Québec, Presses de l’Université de Québec,

1985.
- [264]
- GOODE (W.) et HATT (P.K.), Methods in Social Research, NY, Mac Graw Hill, 1952.
- GRAVEL (J.), Guide méthodologique de la recherche, Québec, PUQ, 1980.
- GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1993.
- GRAWITZ (M.), Recueil de textes de méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1974.
- GRAWITZ (M.), LECA (J.), Traité de science politique, Paris, PUF, 1985, 4 vol.
- GREENSTEIN (P.) et al., Handbook of Political Science, Addison, Wesley, 1975, 4 vol.
- GRISEZ (J.), Méthodes de la psychologie sociale, Paris, PUF, 1975.
- GURVITCH (G.) ed., Traité de sociologie, Paris, PUF, 1958-60, 2 vol.
- JAHODA (M.), DEUTSCH (S.), COOK (S.W.), Research Methods in Socia Relations, 4e

éd., New York, Dryden Press, 1959, 2 vol.
- JONES (E.), Conducting Political Research, New York, Harper & Row, 1971.
- JONES (R.A.) Méthodes de recherches en sciences humaines, tr. Bruxelles, De Boeck,

2000.
- LASSWELL (D.) et al., Les sciences de la politique aux Etats-Unis, tr., Paris, PUF, 1951.
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)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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:السداسي السادس 
:المنھجیةوحدة التعلیم 

المشروع الشخصي والمھني:مادة ال

03:الرصید

02:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم 
) على األكثر

والحیاة تھدف ھذه المادة إلى إعطاء الطالب اإلمكانیة الفعلیة لبناء مشروعھ المستقبلي في المجال المھني 
.االجتماعیة

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)سطرین على األكثر

أنتروبولوجیا+ التعلیم القاعدي في العلوم االجتماعیة 

:محتوى المادة
التعلیم العالي والتكوین الذاتي-
كتابة الرسائل اإلداریة-
تراتیجیات البحث المھنياس-
اإلبداع والمقاوالتیة-
السیاسات الحكومیة في مجال التشغیل واإلدماج-

: طریقة التقییم
مراقبة مستمرة

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،: ( لمراجعا
- Maud le Hung et Stéphanie Tralongo : Le projet personnel et professionnel de

l’étudiant, l’exemple des IUT. Université Evry Val d’Essonne 2012.

امتحان:(طریقة التقییم

:السداسي السادس
:االستكشافیةوحدة التعلیم 

)مادة اجباریة(المخدرات  والمجتمع :المادة 

2:الرصید

1: المعامل
ه المادة ، في ثالثة أسطر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذ( أھداف التعلیم 

) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)سطرین على األكثر
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أنتروبولوجیا+ التعلیم القاعدي في العلوم االجتماعیة 

:محتوى المادة
.تصنیفاتھا غة واصطالحا  ، وأنواعھا أوتوضیح مفھومھا ل: تعریف المخدرات -1
.خصائص المخدرات وممیزاتھا -2
التعرض الى مختلف المشاكل  االجتماعیة : األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات -3

. واالقتصادیة والنفسیة والثقافیة والتي تدفع بالفرد إلى اإلقبال على المخدرات 
التعرض إلى مختلف االستراتیجیات المعتمدة من قبل الدولة للتقلیص من وجود ھذه : سبل الوقایة والعالج-4

. الظاھرة داخل المجتمع الجزائري 
.دور مؤسسات التنشئة االجتماعیة ووسائل اإلعالم للتصدي إلى ھذه الظاھرة -5
.الجھود التشریعیة الجزائریة في مجال جرائم المخدرات-6

: طریقة التقییم
تحانام

) إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،: ( المراجع
.1999األردنیة،للنشر والتوزیع،عمان،المملكةالصفاءالمخدرات، دارمنالسعد، الوقایةصالح

رشاد احمد عبد اللطیف ،اآلثار االجتماعیة لتعاطي المخدرات،الریاض،المركز العربي للدراسات األمنیة 
.2003دین حوري، الجریمة أسبابھا ومكافحتھا، دمشق، دار الفكر،محي ال.1999والتدریب، 

موزة عبید غباشى، تعاطى المخدرات وأثرھا على القیم ومعاییر السلوك فى مجتمع االمارات العربیة المتحدة، 
.1996، 4، ع56مجلة كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، مج

.1993طر،عالء الدین كفافى ، مشكلة تعاطي المخدرات، جامعة ق
.1989رشید الرشید، أضرار المخدرات االجتماعیة، طویق للنشر والتوزیع، الریاض، 
.1987احمد الفنجرى شفیق، الجریمة والمجتمع، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،

.1999دمحم غباري،اإلدمان أسبابھ ونتائجھ وعالجھ،اإلسكندریة، المكتب الجامعي،
الحصیلة السنویة للكمیات المحجوزة من المخدرات (طني لمكافحة المخدرات وإدمانھا تقریر الدیوان الو

.2011والمؤثرات العقلیة من طرف مصالح المكافحة سنة 
التخطیط التوجیھي الوطني للوقایة من المخدرات (تقریر الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانھا 

) .ن الوطني، الدرك، والجمارك،  ویمثل ھیئان األم2011ومكافحتھا سنة 
دراسة على : ، المسح الشامل لظاھرة تعاطى وإدمان المخدرات المرحلة الثالثة )وآخرون(انعام عبد الجواد 

، "القاھرة الكبرى، المركز القومى للبحوث االجتماعیة والجنائیة"المدمنین من نزالء اقسام عالج االدمان 
.2000القاھرة، 

: ، العدد2: مخدرات والمؤثرات العقلیة بین الدافعیة والتأثیر وإمكانیة العالج والوقایة، المجلد فاروق اسماعیل، ال
.1990، مركز الوثائق والدراسات اإلنسانیة، 1990، 2

بحث میدانى على عینة من طالب : األبعاد االجتماعیة االقتصادیة إلدمان المخدرات: عفاف على عبد المعتمد
.2000، 18ع : ، العدد 2000ھر وعین شمس، مجلة كلیة الدراسات اإلنسانیة، وطالبات جامعة األز

2005األنجلو المصریة، القاھرة،مصر، للمدمنین،المكتبةالنفسي واالجتماعيغانم، العالج والتأھیلحسندمحم
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:السداسي السادس
:االستكشافیةوحدة التعلیم 

تیاریةالمقاولتیة مادة اخالشباب و:المادة 

02:الرصید

01:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
)سطرین على األكثر

:محتوى المادة
الشباب: أوال-
.مفهوم الشباب.1
.االتجاهات المفسرة لمرحلة الشباب.2
.خصائص الشباب وحاجاته.3
.أهمیة مرحلة الشباب.4
.المیول والهوایات: الشباب.5
.الشباب یبن االدماج والتهمیش.6

سوق العمل: ثانیا-
.مفهوم العمل.1
.مفهوم سوق العمل.2
.وأهمیتهمكانة العمل.3
.منظور سوسیولوجيالعمل من.4
.تشریعات العمل.5
.طبیعة التكوین واستجابته لمتطلبات سوق العمل.6
.ممیزات سوق العمل وتحوالته في الجزائر.7
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)النظریات–األهداف -المفهوم(التشغیل .8
.سیاسات التشغیل في الجزائر.9

المقاولتیة: الشباب و ثالثا-
.مفهوم المقاولتیة.1
.ثقافة المقاولتیة.2
.مخاطرها.3

دعم التشغیل والمقاومتیةـ 4
امتحان: طریقة التقییم

: المراجع
الشباب العربي ومشكالته، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة : عزت حجازي.1

.1990والفنون واآلداب، الكویت، 
.2003، 1قطاع الشباب واقع وآفاق، مطبعة الرهان الریاضي الجزائري، ط: عیسى بوزغینة. 2
، 1الشباب ومشكالته االجتماعیة في المدن الحضریة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: علي بوعناقة. 3

.2008بیروت، 
.1985الشباب العربي والتغیر االجتماعي، دار النهضة العربیة، بیروت، : محمد علي محمد. 4
.العولمة والشباب من منظور اجتماعي: محمد سید فهمي. 5
.2006، 1التكوین المهني والتشغیل بالجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع، ط: ة غیاتبوفلج. 6
سوق العمل والنقابات العمالیة في اقتصاد السوق الحرة، دیوان المطبوعات : ضیاء مجید الموسوي. 7

.2007الجامعیة، الجزائر، 
.2004، 1النیل العربیة، القاهرة، طمجموعة- المشكلة والحل- البطالة في الوطن العربي: خالد الزواوي. 8
.، الجزائر4ج، ط. م. دلیل مصطلحات علم اجتماع التنظیم والعمل، د: ناصر قاسمي. 9

.1982م ج، .، د1980-1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط، : عبد اللطیف بن أشنهو

:السداسي السادس
:االفقیةوحدة التعلیم 

)مادة اختیاریة(میة المستدامة البیئة والتن:المادة 

2:الرصید

1:المعامل
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ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
.تمكن الطالب من من اكتساب معارف حول أھمیة البیئة وتأثیرھا اإلجابي على التنمیة المستدامة) على األكثر

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، ( عارف المسبقة المطلوبة الم
المعارف العلمیة العامة في علم االجتماع)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

ـ التنمیة وعلم االجتماع ـ: ـ1
ـالتنمیة كوسیلة للتحول 2
البیئة الحضریةفى التنمیة والمشاركة الشعبیة3
نظریة التحدیث ـ االتجاه االنتشاري ـ االتجاه السیكولوجي ـ االتجاه الماركسي: ـ نظریات التنمیة 4
مفھومھا ـ أبعادھا ـ أھدافھا: ـ التنمیة المستدامة 5
ـ البیئة كمحدد لقیاس التنمیة المستدامة6
العولمةوـ التنمیة 7
ا بالتنمیة المستدامةـ التغیرات المناخیة وأھمیتھ8
ـ األسالیب الببیئة المتبعة في التخطیط للتنمیة المستدامة9
ـ تجارب إقلیمیة ودولیة في قیاس التنمیة المستدامة10

المراجع المعتمدة 
عبد الرؤوف الضبع علم االجتماع وقضایا البیئة-

ارالوفاء،اإلسكندرالتنمیةةوالمشكالتاالجتماعٌة،المكتبالجامعالحدیث،د:شفیقمحمد-
1999مصر،

المطبوعات،وكالةالحضریة،الدارساتفيالمعاصرةاالتجاىات:القطبیعقوبعیاش،إسحاقوأبوه اإللعبد-
. 1980الكویت،

الجامعیة،اإلسكندریة،مصر،المعرفةدارالحضري،االجتماعملعفيدارسةالمدینة:الحسینيالسید-
1993
ارد،الحمایةاستراتجیاتوالطبیعیةاألوساطعلىالتاثیرالجزائر،فىبیئةال:وآخرونكردونعزوز

2001ملیلة،الجزائر،الهدى،،عین
2008،ملیلةدى،عینهالالحضریة،داروالتنمیةالتخطیط:وآخرونإسماعیلقیرة-

امتحان:طریقة التقییم
)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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:اسي السادسالسد
:االفقیةوحدة التعلیم 

1اللغة االجنبیة :المادة 

:الرصید

:المعامل

ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابھ من مؤھالت بعد نجاحھ في ھذه المادة ، في ثالثة أسطر ( أھداف التعلیم
) على األكثر

كن الطالب من مواصلة ھذا التعلیم، وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تم( المعارف المسبقة المطلوبة 
)  سطرین على األكثر

:محتوى المادة

Etude des textes sociologiques, traduction et dissertation

مراقبة:طریقة التقییم

)إلخكتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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IV -االتفاقیات /العقود
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نموذج رسالة 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 عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

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

:ترافق ھذا  المشروع من خالل

لتعلیم،إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج ا-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

المشاركة في لجان المناقشة ،-

المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة-

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

:الوظیفة

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

)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 

م المحتمل لمنتوج ھذا التكوین المستخد

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

إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

.المشاركة في لجان المناقشة -

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

.في إطار المشاریع المؤطرة

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

إن على المستوى المادي و المستوى البشري

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

:توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

:الوظیفة

:التاریخ

:الختم الرسمي للمؤسسة
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V-سیرة ذاتیة مختصرة

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

)المرفقحسب النموذج (
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نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
سفاري میلود:اإلسم اللقب

سطیف-بالبالعة 09/11/1954:تاریخ ومكان المیالد

prseffari2006@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

0661659737: الھاتف

أستاذ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف :األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماوالتدرج:( الشھادات
1977الصناعي جامعة قسنطینة اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1979بریطانیا -جامعة ورویك اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

1984بریطانیا -جامعة كیلاجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

):إلخ......المواد المدرسة(مھنیة الكفاءات البیداغوجیة ال
:مقاییس التدریس

االجتماعمدخل إلى علم -

االجتماعمجاالت علم -

منھجیة البحث-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
عیشور نادیة:اللقباالسم

06/04/1971:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0778141501: الھاتف

أستاذ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1995التربیة اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1997التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2004التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

):إلخ......المواد المدرسة(كفاءات البیداغوجیة المھنیة ال
:مقاییس التدریس

المعاصراالجتماععلم -

النظریات السوسیولوجیة الحدیثة-
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دراسات سوسیولوجیة لإلسالم-

علم إجتماع التربیة-

التربیة المقارنة-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
زرارقة فیروز:اإلسم اللقب

بسطیف  14/05/1973:ن المیالدتاریخ ومكا

z_fairouz@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف
0550.51.12.05: الھاتف

أستاذ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1995االتصالعاجتماشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1998التنمیة  اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2006التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

منھجیة البحث-

االجتماعيعلم النفس -

االجتماعمدخل إلى علم -

الجتماعامیادین علم -

المعاصراالجتماععلم -

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
نویصر بلقاسم:اللقباالسم

بجیجل16/07/1962:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0771594483: الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.لتدرج وتاریخ الحصول علیھابعد اماالتدرج و:( الشھادات
1985العمل و العالقات الصناعیة جامعة قسنطینة اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1990تخصص علم إجتماع جامعة القاھرة شھادة الماجستیر

2010التنمیة جامعة قسنطینة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه
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):إلخ......المواد المدرسة(نیة الكفاءات البیداغوجیة المھ
:مقاییس التدریس

المعاصراالجتماععلم -

النظریات السوسیولوجیة الحدیثة-

االجتماعیةالمشكالت -

االجتماعيالعمل -

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
بوقشور دمحم:اللقباالسم

بجیجل 01/01/1964:تاریخ ومكان المیالد

mboukachour@yahoo.fr:تفالبرید اإللكتروني والھا

0773209264: الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1986حضري -ریفي اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1998التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2010التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

منھجیة البحث-

مشكالت التربیة و  التكوین في الجزائر-

دراسات سوسیولوجیة لإلسالم-

التربیةاجتماععلم -

التربیة المقارنة-

وذج مختصر للسیرة الذاتیةنم
سعود الطاھر:اللقباالسم

سطیف-صالح الباي 19/08/1973:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0775150778:الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة
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)إلخ...والتخصص.ابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھالتدرج وما:( الشھادات
1997التربیة اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

2001التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2010التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

االجتماعیةالحركات -

ات السوسیولوجیة الحدیثةالنظری-

ارات الثقافیة في الجزائریالت-

التحلیل السوسیولوجي لتاریخ الجزائر الثقافي -

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
مقراني أنور:اإلسم اللقب

بوعریریج ببرج 3/02/1974:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0540860553: الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1997التنظیم و العمل اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

2002التنظیم و العمل اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2011التنظیم و العمل ماعاجتتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

اإلتصال في المؤسسة-

التحلیل السوسیولوجي للمؤسسة الجزائریة-

منھجیة البحث-

ندوة-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
أمقران عبد الرزاق:اإلسم اللقب

بالجزائر  15/05/1960:دتاریخ ومكان المیال

:البرید اإللكتروني والھاتف

0790615073: الھاتف
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أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1984الصناعي اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1987الثقافي اجتماعتخصص علم لماجستیرشھادة ا

2012التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

علم اإلجتماع المعاصر-

مدخل إلى علم اإلجتماع الثقافي-

سوسیولوجیا الحیاة الیومیة-

سیاسيتحلیل الخطاب ال-

ملتقى التدریب-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
نوي الجمعي:اإلسم اللقب

بسطیف25/02/1964:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...خصصوالت.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1986الحضري اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

1993التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2010التنمیة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

السیاسي المعاصراالجتماععلم -

سیولوجیا الدولة الحدیثةسو-

السیاسياالتصالسمیولوجیا -

السیاسياالجتماعمدخل إلى علم -

ملتقى التدریب-
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نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
بلخیري كمال:اللقباالسم

سطیف-حمام السخنة16/05/1973:تاریخ ومكان المیالد

k.belkhiri73@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

أ.م.أ:لرتبةا

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1998التنظیم و العمل اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

2001العائلي اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2009التنظیم و العمل اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

المعاصراالجتماععلم -

النظریات السوسیولوجیة الحدیثة-

إحصاء -

ریاضیات -

علم اإلجتماع العائلي-

ملتقى التدریب-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
وي رفیققر:اللقباالسم

بسكیكدة1969/ 28/01:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0791195462:الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1993نظیم وعمل شھادة اللیسانس  تخصص علم إجتماع ت

1997تخصص علم إجتماع تنظیم وعمل شھادة الماجستیر

2010تنظیم وعمل تخصص علم إجتماعشھادة الدكتوراه

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

التنظیم والعملاالجتماععلم -

سوسیولوجیا العمل-

منھجیة البحث-

قات العمل الفردیة و الجماعیةعال-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
حمادوش نوال:اإلسم اللقب

بجایة- بخراطة20/10/1980:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0661775774:الھاتف

أ.م.أأستاذ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماج والتدر:( الشھادات
2001لیسانس  تخصص علم إجتماع التربوي شھادة ال

2004وي تخصص علم إجتماع التربشھادة الماجستیر

2010وي تخصص علم إجتماع التربشھادة الدكتوراه

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

اإلتصال و الرأي العام-

مدخل للعالقات العامة-

التغیر اإلجتماعي-

علم إجتماع التربیة-

التربیة المقارنة-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
بوطة عبد الحمید:اإلسم اللقب

باتنة-نقاوس 1986حكم 1974:تاریخ ومكان المیالد
:البرید اإللكتروني والھاتف

0795163747:الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
1997لتنظیم والعملااجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 
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2001التنظیم والعملاجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2013التنظیم والعملاجتماعتخصص علم لدكتوراهشھادة ا

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

المعاصراالجتماععلم -

النظریات السوسیولوجیة الحدیثة-

التحلیل السوسیولوجي للحركة العمالیة-

التنظیم و العملاجتماععلم -

لوجي للمؤسسة الجزائریةالتحلیل السوسیو-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
كوسة نورالدین:اللقباالسم

بسطیف 06/02/1977:تاریخ ومكان المیالد

koussanoureddine:البرید اإللكتروني والھاتف @yahoo.fr

82-09-04-553

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماتدرج وال:( الشھادات
1999شھادة اللیسانس  تاریخ جامعة قسنطینة 

2004جامعة قسنطینة انثروبولوجیاشھادة الماجستیر

2014جامعة قسنطینة انثروبولوجیاشھادة الدكتوراه

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

أنثروبولوجیا-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
أعراب سعیدة:اللقباالسم

بجایة-بآقبو20/11/1979:تاریخ ومكان المیالد

saida_arab@Yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف
0794461829:الھاتف

أ.م.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( اداتالشھ
2000التربیة اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 
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2006تسییر و تنمیة الموارد البشریة اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

2015تسییر و تنمیة الموارد البشریة اجتماعتخصص علم شھادة الدكتوراه

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

المعاصراالجتماععلم -

لغة أجنبیة-

مدخل إلى علم اإلجتماع-

القیادة اإلداریة-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
قربوع عبد الرزاق:اللقباالسم

بسكیكدة02/05/1978:تاریخ ومكان المیالد

k.abderrezak@hotmail.fr:ني والھاتفالبرید اإللكترو

0561438710:الھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
2004الثقافي اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

2008الثقافي اجتماععلم تخصصشھادة الماجستیر

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

الثقافياالجتماعمدخل إلى علم -

االجتماعمدخل إلى علم -

التیارات الفكریة في العالم العربي و اإلسالمي-

منھجیة البحث-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
لكاوي نجوىف:اللقباالسم

بقالمة 7/08/1978:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف

0660203106:الھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة
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)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاماالتدرج و:( الشھادات
2000تنظیم و عمل تماعاجشھادة اللیسانس  تخصص علم 

2003تنمیة و تسییر الموارد البشریة اجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

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

المعاصراالجتماععلم -

النظریات السوسیولوجیة الحدیثة-

التنظیم و العملاجتماععلم -

في المؤسسةاالتصال-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
عیشور كنزة:اللقباالسم

سطیف 06/10/1981:تاریخ ومكان المیالد

aichourkenza2@yahoo.fr:البرید اإللكتروني والھاتف

0793248550: الھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2جامعة دمحم لمین دباغین سطیف:األصلیةالمؤسسة

)إلخ...والتخصص.عد التدرج وتاریخ الحصول علیھابماالتدرج و:( الشھادات
2005التربوي اجتماعشھادة اللیسانس  تخصص علم 

2012و العالقات العامة االتصالاجتماعتخصص علم شھادة الماجستیر

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

المعاصراالجتماععلم -

نظریات السوسیولوجیة الحدیثةال-

مدخل للعالقات العامة-

العالقات العامة-

نموذج مختصر للسیرة الذاتیة
بودوخة مریم:اللقباالسم

بسطیف 17/07/1983:تاریخ ومكان المیالد

:البرید اإللكتروني والھاتف
0795110973: الھاتف

مساعد أ.أ:الرتبة

2دباغین سطیفجامعة دمحم لمین :األصلیةالمؤسسة
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)إلخ...والتخصص.بعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاالتدرج وما:( الشھادات
2007شھادة اللیسانس  تخصص علم إجتماع التربیة 

2011تخصص دیمغرافیة حضریة شھادة الماجستیر

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

مي للھجرةالتحلیل الك-

مدخل إلى علم السكان-

التوقعات الدیمغرافیة-

نظریات السكان-
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مالحق القرارات الوزاریة الخاصة
بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع
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VI -رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة
:للیسانس عنوان ا
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VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(
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VIII -الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة
)التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(


