
عユヤ ااجتヨاネ اャحヵゲツ :                                             عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ: الヨؤسسة  

           2018-2017: السنة الجامعية

 るّΑゲائゴجャا るّΑرヲヰヨجャاるّــΒらـشعャا るّـΒヅاゲقヨΑギـャا 
 

 りارコヱ ヶــャعاャا ユــΒヤتّعャاヶــヨヤعャحــث اらャاヱ 
 
 

 
 
 

るョاءヲョ 
 

  チゲعゲاستョ リΑヲムت 
 

ヶヨΑキأكا 
 

 

 るؤسسヨャاるΒヤムャا   ユقسャا
 

 リΒヨャ ギヨحョ るعョجا
リΒباغキ- فΒ2سط 

 
 

 
 るΒルساルاإ ュヲヤعャا るΒヤك

 るΒاعヨااجتヱ

 
 ネاヨااجت ユヤع ユقس
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الفهرس 
I- بطاقة تعريف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------ｼديد مكاف التكوين -1

2-   ｴالتأط x شاركوفﾇا-------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------إطار كأ『داؼ التكوين -3

 --------------------------------------شركط االتحاؽ  .أ 

 --------------------------------------------أ『داؼ التكوين .ب 

 ------------------------------------ القدرات اﾇستهدفة اﾇؤ『ات ك .ج 

 ----------------------------القدرات اﾄهوية ك الوط》ية لقابلية التشغيل .د 

 -----------------------------------اﾄسور ﾎو ｽصصات أخرل .ه 

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشركع التكوين  .و 

 .........................................................قدرات التاأطｴ .ز 

----------------------------------------- اإمكانيات البشرية اﾇتوفرة-4
----------------------------------- اساتذة اﾇؤسسة اﾇتدخلx ｵ ااختصاص  - أ

 ------------------------------------التأطｴ اﾆارجي-ب

------------------------------------------ اإمكانيات اﾇادية اﾇتوفرة-5
 --------------------------------- اﾇخابر البيداغوجية كالتجهيزات  .أ 

 ---------------------------- ميادين الربص كالتكوين x اﾇؤسسات .ب 

 --------------------------------ﾋابر البحث لدعم التكوين x اﾇاسر .ج 

 -------------------------------مشاريع البحث لدعم التكوين  x اﾇاسر .د 

 ---------------- فضاءات اأعماؿ الشخصية كتك》ولوجيات اإعاـ كااتصاؿ  .ق 

II -بطاقةالت》ظيم السداسي للتعليم ------------------------------------------ 
 -------------------------------------------------السداسي اأكؿ -1

 -------------------------------------------------السداسي الثا｣ -2

 ------------------------------------------------السداسي الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسي الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوين -5

IIIالبرنامج المفصل لكل مادة  
IV -ااتفاقيات/العقود --------------------------------------------- 
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بطاقة تعريف الماستر                
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 2سطيف-جامعة محمد لمين دباغين: تحديد مكان التكوين -1

 العلوم اإنسانية وااجتماعية:كلية أو معهد  

 علم ااجتماع: قسم 

 
 

: (*) في التكوين اﾇشاركوف-2

: المؤسسات الجامعية اأخرى- 
 
 

 :اﾇؤسسات كالشركاء ااجتماعيوف ااقتصاديوف اآخركف- 

 
مؤسسات قطاع السكن -
مؤسسات قطاع الصحة -
مديريات التهيئة العمرانية -
مكاتب الدراسات العمرانية -
اﾈياكل التخطيطية كاإقليمية -
مديرية البيئة -
اﾇصاz الوائية -
اﾇصاz البلدية -
مديرية الثقافة كدكر الشباب -
مديريات اامن اﾅضرم -
اﾇؤسسات العقابية -
 اﾄمعيات ك ﾄاف ااحياء-

 :الشركاء الدكليوف اأجانب- 

 
 إدراج ااتفاقيات الخاصة بالتكوين في الماحق. 
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  :إطار وأ『داف التكوين-3
 

شروط االتحاق -أ  

: جب أف يتحصل اﾇرشح على: أوا
. ｽصص علم ااجتماع   =

د .ـ.نظاـ كاسيكي اك ؿ علم اجتماع اﾅضرم ｽصػص  = 
 (دموغرافيا )ｽصص علم السكاف  =  
ｽصص علم اجتماع اﾇدي》ة   = 
ｽصص تسيｴ التق》يات اﾅضرية   = 
ｽصص التهيئة العمرانية   =
 (الكفاءات اﾇستهدفة، اﾇعارؼ اﾇكتسبة ع》د هاية التكوين) أ『داف التكوين-ب

 
  :اأ『داف العامة 1.1

 

. توجيهات كزارة التعليم العا‾ كالبحث العلمي-  

.إصاح م》ظومة التعليم اﾄامعي-  

.2018 -2017 للس》ة اﾄامعية  فتح اﾇوائمة x التكوين x اﾇاسر -   

 

: اأ『داف الرئيسيـــة 2.1  

 

تكييف التكوين مع متطلبات اجتمعية من خاؿ تزكيػػد الطلبػػة اﾇلتحقػػｵ فػػي الرنامػػج باﾇعارؼ كاﾇهارات : ماستر أكاديمية
. العلمية الازمة للتعامل مع اﾇشكات ااجتماعية القائمة كاﾇستجدة x اجتمع اﾄزائرم كخاصة اجاؿ اﾅضرم

 

:  أخـــرى أ『ــداف3.1  

.تكييف ال》ظاـ اﾄامعي اﾄزائرم مع ال》ظاـ العاﾇي اﾄامعي x الدكؿ اﾇتقدمة-   

.التكييف مع متطلبات العوﾇة ﾉ xاؿ التكوين اﾄامعي -   

.التفتح على اﾇستجدات العلمية كالتك》ولوجية -   

.تسهيل اندماج الطلبة اﾄزائريx ｵ سوؽ العمل -   

.تسهيل اندماج الطلبة اﾄزائريx ｵ اﾄامعات اأج》بية-   

 



علم ااجتヨاع الحضري:                                              عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ:  الヨؤسسة  
           2018-2017:السنة الجامعية 

 
: المؤ『ات والقدرات المستهدفة-ج
   

 x على شهادة ماسر ｵاضية بغية إعداد طلبة حاصلﾇوات ا《الس x قدمةﾇشاريع اﾇوائمة ا{ اجراء تعديات على مستول اﾇا 》هدؼ 『ذ

: علم ااجتماع اﾅضرم ｾمكن من

. تزكيد اجتمع بإطارات ككفاءات ﾋتصة ﾉ xاؿ الدراسات اﾅضرية - 

. إثراء سوؽ العمل مختصx ｵ علم ااجتماع اﾅضرم يساموف x الت》مية احلية x قطاعات ﾋتلفة - 

إعداد الطلبة علميا كذلك من خاؿ تزكيد『م باﾇعرفة العلمية كتعريفهم بااｻا『ات ال》ظرية الرئيسية x علم ااجتماع عموما كعلم  - 

. ااجتماع اﾅضرم خصوصا

تطوير تفكｴ『م ال》اقد كتدريبهم على الربط بｵ اﾄانبｵ ال》ظرم كالتطبيقي، من خاؿ تزكيد『م باﾇهارات البحثية الي ｾك》هم من  - 

. استخداـ كتطبيق مفا『يم 『ذا العلم ｼ xليل الظوا『ر ااجتماعية ذات الصلة، م》طلقx ｵ ذلك من كاقعهم ااجتماعي

ｾكｵ الطلبة من دراسة اجتمع احلي دراسة علمية من شأها أف تساعد『م على فهم』 فهما حقيقيا، كمن م إدراؾ خصوصيات』  - 

. (خصوصية اﾇ》طقة)

.تقد｢ تكوين مكن من ااندماج السريع كالفعاؿ x سوؽ العمل-  

 
القدرات الجهوية والوط》ية القابلة لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية  -د
 

: من بｵ اﾈيئات الي تطلب خريج علم ااجتماع اﾅضرم مكن ذكر
 
- ｴمديرية التعم
مديرية التخطيط -
الوكاات العقارية -
مكاتب الدراسات العمرانية -
اﾈياكل التخطيطية كاإقليمية -
اﾇصاz التق》ية الوائية -
اﾇصاz التق》ية البلدية -
مديرية ال》قل اﾅضرم -
مديريات اامن اﾅضرم -
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 .الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

 يعتر ميداف علم ااجتماع اﾅضرم ﾊور التقاء كل التخصصات ذات الطابع ااجتماعي كاإنسا｣ إضافة إ{ ميداف التهيئة العمرانية، 
.  التخطيط كاﾈ》دسة اﾇعمارية كالتسيｴ اﾅضرم

اا『تماـ بقضايا البيئة، التلوث، اﾇساحات اﾆضراء، : كما أف لعلم ااجتماع اﾅضرم عاقة كطيدة بتخصص اﾈ》دسة اﾇعمارية
 ...ﾉاؿ الرفي』، التوسع العمرا｣ كالب》اء الفوضوم كت》ظيم ال》قل اﾅضرم

 
 مؤشرات متابعة المشروع-و

 :لعل من أ『م مؤشرات متابعة اﾇشركع ما يلي
 .نوعية اﾇؤطرين اﾇتخصصｵ اﾇشاركx ｵ التكوين -

 .نوعية الوسائل اﾇختلفة كالضركرية ل》جاح 『ذا التكوين -

 .إمكانية تطبيق اﾇعارؼ اﾇكتسبة x مرحلة الربصات اﾇيدانية كمرحلة إﾍاز مذكرة التخرج -

 .درجة استقطاب الطلبة عر الس》وات من طرؼ 『ذا التكوين -

 .مدل رضا اﾇتكونｵ من الطلبة x 『ذا ااختصاص -

. مدل توظيف خرجي 『ذا ااختصاص -
 
 طالب 40-30عدد الطلبة اﾇمكن التكفل هم من : قدرات التأطير-ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عユヤ ااجتヨاネ اャحヵゲツ :                                             عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ: الヨؤسسة  

           2018-2017: السنة الجامعية

 



علم ااجتヨاع الحضري:                                              عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ:  الヨؤسسة  
           2018-2017:السنة الجامعية 

 اﾝتأطير اﾝخارجي- ب

  :المؤسسة التابعة لها
اﾝتخصص+ اﾝشهادة ما بعد اﾝتدرج   اﾝتخصص+ اﾝشهادة اﾝتدرج  ااسم واﾞﾝقب  اﾝتوقيع *طبيعة اﾝتدخل اﾝرتبة 

      
      
      
 

 :المؤسسة التابعة لها

اﾝتخصص+ اﾝشهادة ما بعد اﾝتدرج   اﾝتخصص+ اﾝشهادة اﾝتدرج  ااسم واﾞﾝقب  اﾝتوقيع *طبيعة اﾝتدخل اﾝرتبة 
      
      
      

 

 :المؤسسة التابعة لها

اﾝتخصص+ اﾝشهادة ما بعد اﾝتدرج   اﾝتخصص+ اﾝشهادة اﾝتدرج  ااسم واﾞﾝقب  اﾝتوقيع *طبيعة اﾝتدخل اﾝرتبة 
      
      
      

 

 

،  (توضح)محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير اﾝتربصات تأطير اﾝمذﾜرات، أخرى  *
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اإمكانيات المادية المتوفرة  -1

 : المخابر البيداغوجية والتجهيزات- أ
 
 

  الرقم اسم التجهيز  العدد الماحظات
 01 أجهزة ااعام االي  

 02 مكبر الصورة  

 03 برامج مستحدثة لرسم الخرائط  

 ARCVIEW 04برنامج  GISأنظمة   

 05 مكتبة الكلية  

 06 مكاتب ااشراف و التاطير  

 
 
 

 :ميادين التربص والتكوين في المؤسسات- ب

 
مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 

شهر خاؿ اأربع سداسيات غﾊ ｴدد مركز اإنجاز العمراني 
/ / مديرية التعمير والب》اء والسكن 

/ / مديرية التخطيط 
/ / مكاتب الدراسات المعمارية 

/ / مديرية البيئة 
غﾊ ｴددة / مديرية اامن الحضري 
غﾊ ｴددة / المؤسسات العقابية 

يوما خاؿ السداسي 15   / عدد من المدن 
 
 

 

 

 

 



عユヤ ااجتヨاネ اャحヵゲツ:                                               عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ:  الヨؤسسة  
                                                                       

            2018-2017:السنة الجامعية 
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 : مشاريع البحث الداعمة للتكوين المقترح- د

 
تاريخ نهاية المشروع تاريخ بداية المشروع رمز المشروع ع》وان مشروع البحث 
السلوؾ ااجرامي x اجتمع 

اﾄزائرم 
V01220130045 2013-2014 2017 

الرصيف x اﾇدي》ة اﾄزائرية 
الفاعلوف ك )

 CRASC(اﾇمارسات

 31-07-2016 2019 

اسهامات اﾈجرة اﾇومية للبدك 
ك الرحل x تشكيل ب》ية 

 CRASCاجتمع

 31-12-2016 2019 

 
: فضاءات  اأعمال الشخصية وتك》ولوجيات اإعام وااتصال- ه
 
.  جهاز الكمبيوتر مع كصل』 بشبكة اانرنت50قاعة اأنرنات ﾉهزة بػ -
قاعة مطالعة -
. مكتبة مركزية-
. مكتبة الكلية-
. مكاتب لأساتذة اﾇشرفｵ على التكوين-
. قاعة كبｴة لإشراؼ ك التقاء الطلبة-
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II -بطاقة الت》ظيم السداسي للتعليم 
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1 -  メヱاأ ヶاسギسャا :
 

ユΒヤتعャا りギحヱ 

 ヶساعャا ユحجャا
 ヶاسギسャا 

ヶعヲらاأس ヶساعャا ユحجャا 

モョعاヨャا りギاأرص 

ユΒΒتقャا ネヲル 

أعヨاョ  メحاضりゲ  أسبوع 14-16
るヰجヲョ 

 メاヨأع
るΒقΒらتط 

 メاヨأع
ンゲأخ 

ラتحاョا モاصヲتョ 

るΒاأساس ユΒヤتعャا れاギحヱ 180 6 6  6 08 20   
ヵゲツحャا ネاヨااجت ユヤعャ モخギョ 45 1,30 1,30  1.30 02 05   

るΑゲツحャا りゲاهヌャ1ا  45 
1,30 1,30  

1.30 
02 05   

るΑゲツحャا れاساΒسャ05 02 1.30  1,30 1,30 45 ا   

るΒヨレتャا ヴャا モخギョ 45 
1,30 1,30  

1.30 
02 05   

るΒجヰレヨャا ユΒヤتعャا れاギحヱ 67.30 3 1.30  3 04 06   
るΒجヰレョ1 :  اءレب るΒفΒك

 ョشネヱゲ بحث
45 1,30 1,30  1.30 03 04   

ヶルاギΒョ بصゲ02 01 1.30  1,30 1,30 22.30 ت   

るΒتشافムاإس ユΒヤتعャا れاギحヱ 45 3   0 02 02   
ヵゲツح キاダ01 01    1,30 22.30 اقت   

 ユヤعヱ るΒルاΒらャا  るΒائΒヨΒسャا
テائゲガャا 

22.30 1,30    01 01   

るΒاأفق ユΒヤتعャا りギحヱ 45  3  3 02 02   
ヶャآ ュ01 01   1.30  22.30 اعا   
るΒらレأج るغャ 22.30  1,30  3 02 02   

1مجヨوع السداسي   337.30 12,00 10,50  12 16 30   
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2-ヶルثاャا ヶاسギسャا :
 

ユΒヤتعャا りギحヱ 

 ヶساعャا ユحجャا
 ヶاسギسャا 

ヶعヲらاأس ヶساعャا ユحجャا 

モョعاヨャا りギاأرص 

ユΒΒتقャا ネヲル 

أعヨاョ  メحاضりゲ  أسبوع 14-16
るヰجヲョ 

 メاヨأع
るΒقΒらتط 

 メاヨأع
ンゲأخ 

ラتحاョا モاصヲتョ 

るΒاأساس ユΒヤتعャا れاギحヱ 180 6 6  6 08 20   
 れاΑゲヌレヤャ ヵギقル モΒヤتح

 ネاヨااجت ユヤع ヶف るΒااساس
ヵゲツحャا 

45 
1,30 1,30  

1.30 
02 05 

  

ラギヨャا れاساΒ45 س 
1,30 1,30  

1.30 
02 05   

るΑゲツحャا れاムشヨャ05 02 1.30  1,30 1,30 45 ا   

 るΑゲツحャا りゲاهヌャ2ا  45 
1,30 1,30  

1.30 
02 05   

るΒجヰレヨャا ユΒヤتعャا れاギحヱ 67.30 3 1.30  3 04 06   
 るΒجヰレョ2 : れاΒعطヨャا るجャعاョ  45 1,30 1,30  1.30 03 04   

   02 01 1.30   1,30 22.30 تقゲΑゲ اャتゲبص

るΒتشافムاإس ユΒヤتعャا れاギحヱ 45 3   0 02 02   
 ヵゲツح キاダ2اقت  22.30 1,30    01 01   

るΑゲツح るΒجヲャヲムΑ01 01    1,30 22.30 ا   
るΒاأفق ユΒヤتعャا りギحヱ 45  3  3 02 02   

ヶャآ ュ01 01   1.30  22.30 اعا   
るΒらレأج るغャ 22.30  1,30  3 02 02   

2مجヨوع السداسي   337.30 12,00 10,50  12 16 30   
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:   اャسギاسヶ اャثاャث-3
 

ユΒヤتعャا りギحヱ 

 ヶساعャا ユحجャا
 ヶاسギسャا 

ヶعヲらاأس ヶساعャا ユحجャا 

モョعاヨャا りギاأرص 

ユΒΒتقャا ネヲル 

 ョتヲاصモ اョتحاラ أعヨاメ أخンゲ أعヨاメ تطΒらقるΒ أعヨاヲョ メجョ るヰحاضりゲ  أسبوع 14-16

るΒاأساس ユΒヤتعャا れاギحヱ 180 6 6  6 08 20   

 ユヤع ヶف りゲعاصヨャا れاΑゲヌレャا
ヵゲツحャا ネاヨ45 ااجت 

1,30 1,30  
1.30 

02 05   

るΑゲツا حΒجヲャヲبゲتルا 
45 

1,30 1,30  
1.30 

02 05   

 れراساギャا ヶا  فΒافゲغヨΑギャا
るΑゲツحャ45 ا 

1,30 1,30  
1.30 

02 05   

ヵゲツحャا テΒطガتャا 
45 

1,30 1,30  
1.30 

02 05   

るΒجヰレヨャا ユΒヤتعャا れاギحヱ 67.30 3 1.30  3 04 06   

るΑゲツحャا れراساギャاهج اレョ 45 1,30 1,30  1.30 03 04   

 ゲΑتقارャاゲΑゲتح ヴヤب عΑゲتャا
 ヱاヲャثائق

22.30 1,30   1.30 01 02   

るΒتشافムاإس ユΒヤتعャا れاギحヱ 45 3   0 02 02   

メاダ01 01    1,30 22.30 اات   

るΒاتヱقاヨャ01 01    1,30 22.30 ا   

るΒاأفق ユΒヤتعャا りギحヱ 45  3  3 02 02   

ヶャآ ュ01 01   1.30  22.30 اعا   

るΒらレأج るغャ 22.30  1,30  3 01 01   

3مجヨوع السداسي   337.30 12,00 10,50  12 16 30   
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: السداسي الرابع - 4
 

 العلـو اإنسانية كااجتماعية :الميدان
 علم ااجتماع– علـو اجتماعية   :الفرع

 علم ااجتماع اﾅضرم: التخصص
تربص x مؤسسة يتوج مذكرة ت》اقش 

 
 
 

 اأرصدة المعامل الحجم الساعي اأسبوعي

 24 12 20 (مذكرة الماستر)العمل الشخصي 
 6 4 4ملتقى متابعة إنجاز المذكرة  

 x 15 = 360 16 30 24  4مجموع السداسي 
 
 
 ذكر اﾅجم الساعي اإما‾ موزع بｵ احاضرات كالتطبيقات، للسداسيات اأربعة بال》سبة يرجى): حوصلة شاملة للتكوين - 5

  (:ﾇختلف كحدات التعليم حسب اﾄدكؿ التا‾
 

 

 و ت               ح س  اأساسية الم》هجية ااستكشافية اأفقية المجموع

 محاضرة 270 112.30 135 00 517.30
 أعمال موجهة 270 90 00 135 495
 أعمال تطبيقية 00 00 00 00 00

300 00 00 00 300 
مذكرة )العمل الشخصي 

(الماستر  

600 135 00 195 270 
متابعة أعمال )عمل آخر 

( وملتقياتالمذكرة  

 المجموع 1110 397.30 135 270 1912.30
 اأرصدة 84 24 6 6 120

100 % 5 % 5 % 20 % 70 % 
 لكل وحدة اأرصدة% 
 تعليم
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
( تقد｢ بطاقة مفصلة لكل مادة) 
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر

 1: السداسي
وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
مدخل  لعلم اجتماع الحضري  : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
 
 

التعريف باخراع اﾇقاربة العلمية للظا『رة اﾅضرية كحقل من حقوؿ اﾇعرفة السوسيولوجية العامة : أ『داف التعليم
 

 معرفة ال》ظريات ك اﾇقاربات اﾇفا『يمية الكاسيكية x علم ااجتماع العاـ: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة
 ع》د UTOPIEمفهـو , أسطورة اﾇدي》ة الفاضلة ع》د الفراي, اﾇدي》ة اﾄمهورية ع》د أرسطو)بعد عرض اﾇقاربات الفلسفية القدمة 

Thomas Moreطاب الطوباكمﾆضرية كشكل من إشكاؿ ’ ( ك اﾅقاربات ال》ظرية العامة الي ت》اكلت الظا『رة اﾇادة إ{ اﾇتتطرؽ ا
 ,F. Tonnies) مركرا باﾇقاربات التطورية الكاسيكية Max Weberمن ابن خلدكف إ{ )ك مراحل تطور اجتمعات البشرية 

Karl Marx, Emile Durkheim, Herbert Spencer, …(,  
  . البعد احلي ك اجا‾ ك اأبعاد ااجتماعية اأخرل  ｼ xليل الظوا『ر ااجتماعية إ{ التمييز بｵ المادة 『ذ《 تسعى

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 2005، بيروت،   الطبعة اأك{،مركز دراسات الوحدة العربية فايز الصباغ،: ترمة، علم ااجتماع، أنتو｣ غدنز .1
 العامة اﾈيئة ػ الثقافة كزارة م》شورات رمو، أمد:  ترمةالمدي》ية وحياة المدي》ية ال》ظرية: المدن تتحول كيف ثورنس،. س ديفيد .2

 2010 للكتاب السورية
3.  ،ｳسيﾅ1986قطر -، دار قطرم بن الفجاءة لل》شر كالتوزيع4، طدراسة في علم ااجتماع الحضري :المدي》ةالسيد ا 
 .1985، ، اإسك》درية، دار اﾇعرفة اﾄامعيةمدخل نظري: ، علم ااجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد .4
 1986، جامعة البصرة، دراسات في تاريخ المدن العربية اإساميةعبد اﾄبار ناجي،  .5
 1997، عطيات أبو السعود، عبد الغفار مكاكم، عا| اﾇعرفة: ترمة المدي》ة الفاضلة عبر التاريخ، ماريا لويزا برنｴم، .6
 1988، المدي》ة اإسامية، عالم المعرفة، ﾊمد عبد الستار عثماف .7
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1. Stébé (J-M) et Marchal H (dir), 2011 : Traité sur la ville, Editions PUF, 

Paris, 788 pages 

2. Stébé (J-M) et Marchal H (dir),2016 : Sociologie urbaine, PUF Paris 

128 pages 

3. Pétonnet (C.), Espaces habités, Paris, Galilée, 1982 

4. Paquot (T.) et ali., La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Déc

ouverte, 2000 

5. Hannerz (U.), Explorer la ville, Paris, Minuit, 1983. 

6. Donzelot (J.), Jaillet (M. C.) et ali., La ville à trois vitesses : gentrificat

ion, relégation, périurbanisation, Esprit, n° 303, mars avril 2004 (p. 7

 163). 

7. Donzelot : 2001, Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis 

et en France, Ed. Du Seuil, 368 pages,  

8. REMY Jean et VOYE Liliane, ”Sociologie urbaine”, in, J.Pierre 
Durant et Robert Weil, Sociologie contemporaine, ed, Vigot, 1990. 

 
 
 

 علم ااجتماع الحضري: ع》وان الماستر
وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
 1الظا『رة الحضرية:  اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
. هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ تزكيد الطلبة باﾇفا『يم اأساسية حوؿ الظا『رة اﾅضرية كجوانبها التارخية x شقها العاﾇي كالوطｳ: أ『داف التعليم

 x ضريةﾅختلفة الكام》ة كراء ظهور『ا، كصوا إ{ أشكاؿ التجمعات اﾇضرية الي عرفها العا| كاأسباب اﾅستوط》ات اﾇكأيضا أشكاؿ ا
عا| اليـو كانعكاساها على اإنساف اﾅضرم اﾇعاصر 

اﾇكتسبات اﾇعرفية الكاسيكية x علم ااجتماع كالفكر ااجتماعي اﾅضرم ع》د علماء ااجتماع : المعارف المسبقة المطلوبة 
ｵالكاسيكي  .

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة
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ｼليل الظا『رة  - 2....     التحضر – مفهـو الظا『رة اﾅضرية – مفهـو اﾇدي》ة : اإطار اﾇفا『يمي للمادة مثل - 1:  تركز اﾇادة على
أشكاؿ  - 4. التحلي كأداة ضركرية لفهم الر『انات الي تواجهها اجتمعات اﾇعاصرة - 3اﾅضرية عر الزماف كاﾇكاف w شقها الب》ائى 

 تقد｢ ماذج عاﾇية كﾊلية - 6. السｴكرة التارخية لظهور اﾇدف كعواملها اﾇتعددة -  5. التجمعات اﾅضرية اﾇعاصرة x العا| اليـو
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 
.  دار اﾇعرفة  بｴكت  المقدمةعبد الرماف ابن خلدكف .1
 1993 2ط. الجزائر ،المدية ،مليانة:تاريخ المدن الثاث عبد الرماف اﾄيا{   .2
.  2008  دار اﾇعرفة اﾄامعية  ااسك》درية المدي》ة دراسة في اانثربولوجية الحضرية: أمد غ》يم ﾊمد .3
 1981 ، دار اﾇعارؼ اﾄامعية  القا『رة دراسة في علم ااجتماع الحضرى: المدي》ة : اﾅسيｲ السيد .4
.    ديواف اﾇطبوعات اﾄامعية جزائر الغد وضعية التراب الوط》ى: رما｡ شريف .5
. 2007 دار الفتح للتجليد الفｲ ااسك》درية جغرافية المدن:العشاكل عبد اﾅكيم ناصر  .6
 1966 ، ترمة ﾊمد اﾄو『رل  دار اﾇعرؼ  القا『رة اانثربولوجية الحضرية: 『وجر كبليز .7

1. Paquot (T.) et ali., La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Décou

verte, 2000 

2. Ledrut Raymontd : Sociologie urbaine PUF Paris 1973 

3. Yves GrafmeyerM sociologie  urbain Edition Nathan Paris 1994 Jean 

Rémy :socociologie urbaine  et rurale édition l’Harmattan .Paris1998 

4. Farouk Benatia : L’intégration  Citadine a Alger ,SNED Alger 1980. 
5. Chevalier.d et autre :L’espace social de la ville arabe Paris Maissannece 

et laras.1979. 

6. Boumaza Nadir Med al ; villes réelles, ville projetées, ville maghrébines 

en fabrication. Edition Maisonneuve et Larousse Paris 2008 

7. Ulf .Hannerz :  Explorer la ville Traduit par I ;joseph H .edition de 

minuit Paris 1983 

8. Robert Ezra Park : The City : www.google.com 

9. Max  Weber : la ville Edition La découverte, Paris 2016. 

http://www.google.com/
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 علم ااجتماع الحضري: ع》وان الماستر

 1: السداسي
وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
السياسات الحضرية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 

هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ تزكيد الطالب باﾇفا『يم اأساسية حوؿ السياسة اﾅضرية كاﾇفا『يم اﾇرتبطة ها مثل الت》مية اﾅضرية : أ『داف التعليم
، إضافة إ{ تعريفهم باﾇقاربات اﾇختلفة لت》ظيم اﾇدف اﾇعاصرة كببعض ال》ماذج كالتجارب العاﾇية، كتعريفهم أيضا بالسياسة اﾅضرية ....

 . اﾇطبقة x اﾄزائر

اﾇعارؼ اﾇكتسبة x علم ااجتماع كالعلـو ااجتماعية بوج』 عاـ x مرحلة الطور اأكؿ من التعليم    : المعارف المسبقة المطلوبة 
 (ليسانس)اﾄامعي

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 اإطار اﾇفهومي للسياسات اﾅضرية كاﾇفا『يم اﾇرتبطة ها .1

ｼليل عوامل اا『تماـ بالسياسات اﾅضرية x اجتمعات اﾇعاصرة  .2

ｼليل السياسات العمومية كأداة ضركرية لفهم الر『انات الي تواجهها اﾅياة اﾅضرية اﾇعاصرة  .3

ｼليل آليات السياسات اﾅضرية الي من أمها اآليات القانونية كااقتصادية كااجتماعية   .4

ت》اكؿ بعض ال》ماذج العاﾇية x السياسات اﾅضرية  .5

ت》اكؿ ال》موذج أك التجربة اﾄزائرية x السياسة اﾅضرية كارتباطاها مع باقي السياسات الت》موية اأخرل كعاقة التأثｴ اﾇتبادؿ  .6
.  بي》ها

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

1. ،ｲ』 1998.مركز البحوث العربية للدراسات كالتوثيق كال》شر   إجراءات ااصاح ااقتصادى بالجزائر ،امد 
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2.  ، ｵامعية، إسك》درية، : ، ترمةالمدن الجديدة والضواحيإيرف》ج ألﾄعرفة اﾇمد أمد غ》يم، دار اﾊ1990 
بدر السيد سليماف الرفاعي، :  ترمةكيف ت》تج الثقافة في عالم التك》ولوجيا والعولمة؟: الص》اعات اإبداعية، (ｼرير)جوف 『ارتلي .3

 2007اﾄزء الثا｣، عا| اﾇعرفة، الكويت، 
 1999.دار اﾇسｴة لل》شر كالتوزيع،اأردف  ص》ع السياسات العامة ،ترجمة عامر خيضر الكيسى، جيمس أندرسوف، .4
 2004.مركز دراسات كاستشارات اإدارية العامة القا『رةتحليل السياسات العامة فى الوطن العربى، : سلول الشعراكل معة .5
. ديواف اﾇطبوعات اﾄامعية –1، سياسات تخطيط الت》مية وإعادة ت》ظيم مسار『ا في الجزائر جﾊمد بلقاسم حسن هلوؿ .6

1. Bernard : L’évaluation des politiques Publiques. Paris la Découverte 2008   

2. Roncayolo (M.), La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, Folio essais, 1997   

- 

3. Bozio A,et GronetJ,(eds) :Economie des politiques.la Découvert 2006. 

4. FouquerA :L’évolutiondes politiques publiques. Concept et enjeux Institut 
de la gestion publique et du développement économique Paris 2009 

5. HEYMANN-DOAT  Arlette (ed) , Politiques urbaines comparées, Paris , l 

Enseigne de l arbre verdoyant , 1983 

6. Marchal H. et Stébé J-M., 2011 : Les grandes questions de la ville et de 

l’urbain, PUF, Paris, 264 pages 

7. Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.), Les 

politiques urbaines du Japon , 1986 

8. Paquot (T.) et ali., La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Découvert

e, 2000 

9. Peter Knoefei ;et autres :Analyse et pilotage des politiques 

publiques :France,Suisse, Cannada, Presses de l’université du Québec 

10.   Pétonnet (C.), Espaces habités, Paris, Galilée, 1982 

11.   Pierre Muller et Yves Sure : Les Politiques publiques   Édition 2015/16 

12.    Pierre Muller)(Auteur :Les politiques publiques    Que Sai sais-je ? 

13.   RENAUD  Bertrand  , Politique d urbanisation nationale dans les pays 

en développement , Paris , économisa ,  1985 

   Stébé (J-M) et Marchal H (dir), 2011 : Traité sur la ville, Editions PUF, Paris, 

788 pages 
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 علم ااجتماع الحضري: ع》وان الماستر
 1: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
مدخل الى الت》مية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
 هدؼ اﾇادة إ{ اكتساب اﾇعارؼ اأساسية للت》مية اﾇستدامة ك فوائد  『ذا اﾇفهـو x ت》اكؿ السياسات الدكلية الرئيسية أ『داف التعليم

اﾇتعلقة حماية احيط ك بالت》مية البشرية ك كذلك التعرؼ على سبل توظيف اإجراءات العملية اﾇتعلقة بالت》مية اﾇستدامة x السياسات 
 العمومية اﾄزائرية 

معارؼ أساسية x علم ااجتماع  كالعلـو ااجتماعية بوج』 عاـ كاﾇكتسبات الي تكونت للطلبة x الطور : المعارف المسبقة المطلوبة 
 اأكؿ من التعليم اﾄامعي x العلـو ااجتماعية

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 مدخل الى الت》مية -

 المفهوم -

 اانواع  -

 المجاات مستويات الت》مية -

 الت》مية المستدامة -

: تاريخ الت》مية اﾇستدامة كمصطلح ك كمفهـو 
: الفرؽ بｵ الت》مية اﾇستدامة ك الت》مية - 
تقرير بركنتاند - 
. اجتمع، ااقتصاد، البيئة: الع》اصر الثاثة اﾇكونة للت》مية اﾇستدامة - 
ال》دكات الدكلية اأساسية حوؿ الت》مية اﾇستدامة ك نصوصها الرئيسية  - 

:  الت》مية اﾇستدامة x حقل اﾇعرفة العلمية - 
الت》مية اﾇستدامة ك علـو الطبيعة - 
علم اجتماع البيئة  - 
. اقتصاد البيئة- 

اﾄوانب اإجرائية ك اﾇيدانية للت》مية اﾇستدامة - 
اﾇؤسسات ك اﾈيئات الدكلية ، اﾇؤسسات غｴ اﾅكومية، مفهـو اﾅكامة احلية              -
. ماذج من اﾇشاريع اﾅضرية اﾇستدامة x اﾄزائر           - 

اإشكاليات الرئيسية للت》مية اﾇستدامة   - 
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. ال》مو اﾅضرم ك قضايا التلوث            - 
 إشكالية تسيｴ ال》فايات  x العا| ك x  اﾄزائر            -  -
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 16: ، سلسلة دراسات عاﾇية، مركز اإمارات للدراسات كالبحوث ااسراتيجية، العددالت》مية الص》اعية المستديمةديفيد كااس،  .1
، دار الراتب اﾄامعية، بｴكت ػ إيواء فقراء الحضر في مصر: اإسكان والت》مية المستديمة في الدول ال》اميةأمد م》ｴ سليماف،  .2

. 1996لب》اف، 
، التقرير اﾆامس، مؤｾر العمل الدك‾، الدكرة الت》مية المستدامة والعمل الائق والوظائف الخضراء، (ج》يف)مكتب العمل الدك‾ .3

102 ،2013 

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 1: السداسي

وحدة التعليم الم》هجية : اسم الوحدة
ب》اء مشروع بحث : م》هجية : اسم المادة

 04:الرصيد
 03: المعامل

 
. ت》اكؿ اﾇعارؼ اأساسية حوؿ الب》اء اﾇ》هجي ك اابستمولوجي ﾇوضوع البحث السوسيوﾄي: :  أ『داف التعليم

 
مبادئ في الم》هجية العامة : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

الشركط اﾇعرفية للبحث العلمي   - 
اﾇراحل اأساسية لب》اء اﾇوضوع السوسيولوجي - 
خطوات اﾇ》هج العلمي - 
 كب》اء اﾇوضوع إ{ ｼرير تقرير البحث (سؤاؿ اانطاؽ)مراحل البحث من تسجيل الفكرة اأكلية- 
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
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 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
 1986حسن عبد اﾅميد، مطبوعات اﾄامعة، الكويت، :  ترمة،(اابستمولوجيا)نظرية المعرفة العلمية ركبｴ بانشي』،  .1
. 1997يوسف اﾄباعي، اﾇكتبة العصرية ، بｴكت، : ، تعريبدليل الباحث في العلوم ااجتماعيةرموف كيفي، لوؾ فاف كمب》هود،  .2
 2010، شبكة اﾇعرؼ، بｴكت، اابستيمولوجيا في ميدان المعرفةعلي حسｵ كركي،  .3
بوزيد صحراكم، كماؿ بوشرؼ، سعيد سبعوف، دار القصبة : ، ترمةم》هجية البحث العلمي في العلوم اإنسانيةموريس أﾍرس،  .4

 .2004لل》شر، اﾄزائر، 

1.  Alain Blanchet, " Les techniques d'enquête en sciences sociales:observer, 

interviewer, questionner", Dunod, 2005, Paris  

2.  Alex Mucchielli, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et 

sociales, Armand Colin, Paris, 2004 

3.   Boudon (R), Les méthodes en sociologies, Ed.PUF, 4éme édition, Paris, 1976. 
4.  François de Singly : L'enquête et ses méthodes:le questionnaire. Nathan, 1992, 

Paris  

5.  Jean-Claude Combessie, La méthode en sociologie, Casbah Editions, 

Alger,1998  
6.  Jean-Pierre Pourtois,  Huguette Desmet, Epistémologie et instrumentation en 

sciences humaines, Mardaga, 2007 

7.  Laurence Viennot,  Didactique, épistémologie et histoire des sciences, PUF , 

2008 

8.  Madeleine Grawitz, méthodes des sciences sociales, deuxième édition, Dalloz, 

Paris, 1974 

9.  Michel Bitbol et Jean Gayon, l’épistémologie française, 1830-1970, Editions 

Matériologiques, 2015 

10. Paul Lazarsfeld, philosophie des sciences sociales, Editions Gallimard, 1970 

11. Raymond Boudon,   La crise de la sociologie,  Questions d'épistémologie 

sociologique, :Librairie Droz, 1971 
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 1: السداسي

وحدة التعليم الم》هجية : اسم الوحدة
تربص ميداني : اسم المادة

 02:الرصيد
 01: المعامل

التدرب على اإجراءات العملية الي هيئ الطالب لل》زكؿ إ{ اﾇيداف ككيفية تطبيق التق》يات اﾇ》هجية ميدانيا من أجل   : :أ『داف التعليم
 سواء م ذلك x اﾇؤسسات أـ مع حاات أـ  .كالتعرؼ عن قرب على صعوبات العمل اﾇيدا｣ كأساليب التغلب عليها. مع اﾇعلومات

. مع عي》ات
 مبادئ x اﾇ》هجية العامة: المعارف المسبقة المطلوبة 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 :يتمثل ﾊتول 『ذ《 اﾇادة x قياـ الطلبة مساعدة اأستاذ، x اآي
تطوير وب》اء موضوع بحث كخطوة أولى - 
ال》زول إلى الميدان في الخطوة الثانية - 
 (...جمع الوثائق الخ– مقابات استكشافية – ماحظة : تطبيق اأدوات الميدانية كخطوة ثالثة- 

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 

:  المراجع

مراجع اﾇ》هجية عموما 
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر

ااول : السداسي
وحدة التعليم اا ستكشافية : اسم الوحدة
 1اقتصاد حضري: اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

 
هدؼ اﾇادة إ{  إعطاء اﾇعارؼ اأساسية x ااقتصاد العاـ كااقتصاد اﾅضرم الي تساعد الطلبة على فهم اﾇظا『ر : أ『داف التعليم

ااقتصادية اﾇتعلقة باﾅياة ااجتماعية x اﾇدف 
 

 معارؼ أكلية x ااقتصاد العاـ ك x العلـو ااجتماعية: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

x ادةﾇتول اﾊ ليل ال》شاط ااقتصادم من :  يتمثلｼ x ستعملةﾇؤشرات اأساسية اﾇفا『يم اﾇتعريف علم ااقتصاد كالتعرؼ على ا
: خاؿ ما يلي 

,  حقل ااقتصاد, ما 『ي الظا『رة ااقتصادية. 1
,  ال》مو ااقتصادم ك قياسات』, اإنتاجية, اإنتاج, ال》اتج الداخلي اﾆاـ: اﾇؤشرات ااقتصادية العامة . 2
3 .ｵااقتصادي ｵضرم. اأنظمة ااقتصادية كالسياسات ااقتصادية, القطاعات ااقتصادية, الفاعلﾅعاقة ال》مو ,  تعريف ال》مو ا

  (كيفية قياسهما, نسب التحضر كال》مو اﾅضرم)كيف نقيس التحضر ك الت》مية اﾆضرية , اﾅضرم بالتحضر
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 
 
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 

1. Claval Paul, Traité d’Urbanologie, Ed LITEC, Paris 1988, 680 p.  

2. Lefebvre (H.), 1974,  Le droit à la ville, Paris, Seuil. 

3. Merlin P. et Choay F. (dir.), 2000 : Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’aménagement, PUF, Paris, 906 PAGES 
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4. Polese Mario, 1993 : Economie urbaine et régionale, Ed. Economica, Paris, 480 

pages  

5. Remy (J.), Voyé (L.), La ville : vers une nouvelle définition ?, Paris, L’Harmattan
, 1992. 

6. Roncayolo (M.), La ville et ses territoires,  Paris, Gallimard, Folio essais, 1997. 

7. Stébé (J-M) et Marchal H (dir), 2011 : Traité sur la ville, Editions PUF, Paris, 

788 pages 

 

 
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 1: السداسي

وحدة التعليم اا ستكشافية : اسم الوحدة
السيميائية البيانية وعلم الخرائط : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 

هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ ｾكｵ كتدريب الطلبة على اﾇبادئ التق》ية اأكلية لقراءة كفهم كاستعماؿ اﾆرائط كاكتساب اﾇفا『يم : أ『داف التعليم
. اإجرائية كاأدكات اﾇستعملة من طرؼ اﾇتخصصx ｵ علم اﾆرائط، ك『ذا كتكملة ضركرية للتخصص x علم ااجتماع اﾅضرم

معارؼ أساسية x علم ااجتماع  كالعلـو ااجتماعية بوج』 عاـ كاﾇكتسبات الي تكونت للطلبة x الطور : المعارف المسبقة المطلوبة 
. اأكؿ من التعليم اﾄامعي x العلـو ااجتماعية

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
:  يشمل ﾊتول 『ذ《 اﾇادة ﾉموع اﾇبادئ التق》ية x علم اﾆرائط مثل

مبادئ عامة حوؿ اﾆرائط  .1
.................. الرموز كاإشارات كاألواف كاﾇفاتيح : التمثيل البيا｣  .2
....................... اﾇقاييس كالساليم  .3
إعداد اﾆرائط ب》اء على قاعدة بيانات كمتغｴات معي》ة   .4
 (برامج اﾅاسوب)نظاـ اﾇعلومات كاﾆرائط  .5
...... أنواع اﾆرائط كأقسامها كأص》افها  .6
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ﾉاات استخدامات اﾆرائط مع الركيز على اجاات اﾅضرية  .7

 كغｴ『ا من التق》يات العملية
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 1: السداسي

وحدة التعليم اافقية : اسم الوحدة
لغة اج》بية : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
. هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ تطوير قدرات الطلبة x اللغة اأج》بية كأداة ضركرية لتطوير اﾇعارؼ كالتواصل: أ『داف التعليم

 

. مكتسبات سابقة ﾉ xاؿ اللغة عر أطوار التعليم السابقة: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

قراءة كｼريرا : يتم الركيز  فيها على اأساليب البيداغوجية الضركرية كاﾇ》ا『ج الي تسا『م x تطوير قدرات الطالب x اللغة اأج》بية
. كتواصا

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر

 1: السداسي
وحدة التعليم اافقية : اسم الوحدة
اعام آلي : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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علم ااجتماع الحضري : ع》وان الماستر

 2: السداسي
وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
تحليل نقدي لل》ظريات ااساسية في علم ااجتماع الحضري   : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
 علم ااجتماع اﾅضرم ك التعرؼ عن اأدكات كاﾇفا『يم التعرؼ عن ال》ظريات ك اﾇقاربات اأساسية الكاسيكية قي: أ『داف التعليم

التحليلية اأساسية اﾇشركة 
 

 معرفة ال》ظريات ك اﾇقاربات اﾇفا『يمية اﾇؤسسة x علم ااجتماع اﾅضرم: المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 x ظريات الكاسيكية《ادة حة كاسعة عن الﾇا 》فا『يم تعطي 『ذﾇضرم عر التطرؽ إ{ اإشكاليات، م》ا『ج التحليل ك اﾅعلم ااجتماع ا

: اأساسية لكل من 
 La modernité (بربط 『ذا اﾇفهـو ب》ظريت』 حوؿ العصرنة أك اﾅداثة , Max Weberاﾇدي》ة ع》د - 
  )l’urbanité( لإنساف اﾅضرم اﾄديد كاﾅضرية  Georg Simmelمقاربة - 
للعاقة بｵ اﾇضاربة العقارية ك ﾋططات التهيئة اﾅضرية، الذاكرة ,  للمرفولوجية اﾅضرية  Maurice Halbwachsمقاربة - 

.... اﾄماعية ك عاقتها باإقامة
، ااندماج Ernest Burgessاﾇدي》ة ك》ظاـ إيكولوجي، اﾅضرية، نظرية : ركاد『ا إبداعاها اﾇفامية ك اﾇ》هجية: مدرسة شيكاغو - 

ااجتماعي ك عاقت』 باﾅراؾ اجا‾ ك ااجتماعي، 
 x مقاربت』 للصراع بｵ ال》ماذج الثقافية اﾇبلورة قي اجاؿ  P.-H. Chombart de Lauweالتقليدية مع  اﾇدرسة الفرنسية- 

. ك اﾇمارسات السكانية
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 2005، بيروت،   الطبعة اأك{،مركز دراسات الوحدة العربية فايز الصباغ،: ترمة، علم ااجتماع، أنتو｣ غدنز -1
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 العامة اﾈيئة ػ الثقافة كزارة م》شورات رمو، أمد:  ترمةالمدي》ية وحياة المدي》ية ال》ظرية: المدن تتحول كيف ثورنس،. س ديفيد -2
 2010 للكتاب السورية

3-  ،ｳسيﾅ1986قطر -، دار قطرم بن الفجاءة لل》شر كالتوزيع4، طدراسة في علم ااجتماع الحضري :المدي》ةالسيد ا 
 .1985، ، اإسك》درية، دار اﾇعرفة اﾄامعيةمدخل نظري: ، علم ااجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد -4
 1997، عطيات أبو السعود، عبد الغفار مكاكم، عا| اﾇعرفة: ترمة المدي》ة الفاضلة عبر التاريخ، ماريا لويزا برنｴم، -5
 1988، المدي》ة اإسامية، عالم المعرفة، ﾊمد عبد الستار عثماف -6

1- Marchal H. et Stébé J-M., 2011 : Les grandes questions de la ville et de l’urbain, 

PUF, Paris, 264 pages 

2- Stébé (J-M) et Marchal H (dir), 2011 : Traité sur la ville, Editions PUF, 

Paris, 788 pages 

3- Paquot (T.) et ali., La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Découve

rte, 2000 

4- Gervais-Lambony (P.), Territoires citadins, 4 villes africaines, Paris : 

Belin, 2003 

5- Pétonnet (C.), Espaces habités, Paris, Galilée, 1982 

6- Hannerz (U.), Explorer la ville, Paris, Minuit, 1983. 

7- Pinçon (M.), Pinçon Charlot (M.), Dans les beaux quartiers, Paris, Seuil, 1

989 

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2:السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
سياسات المدن   : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
 

  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم
 

 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 
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  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 التطرق الى سياسات المدن في العالم -

 سياسة المدي》ة في الجزائر -

 المدن الجديدة -

تحليل نقدي  -
 
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) :  المراجع:
 

Donzelot Jacques, 2003 : « Faire société : la politique de la ville aux Etats Unis et en 

France », Ed. du Seuil, Paris 

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
 2الظا『رة الحضرية: اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
، تتمثل أ『داؼ التعليم ﾈذ《 اﾇادة x تزكيد الطلبة باﾇعارؼ ال》ظرية حوؿ الظا『رة اﾅضرية 1 تكملة ﾇادة الظا『رة اﾅضريةأ『داف التعليم

كالتعرؼ على اﾇداخل اﾇعرفية  اﾇتعددة w معاﾄة . اﾇعاصرة، ك توسيع فهمهم للواقع اﾅضرل كｻدد اأطر ال》ظرية للمدي》ة كتطور『ا
التمايز اجا{، – التوزيعات اجالية -الركز السكا｡–الكثافة –اﾅجم . ال》مو اﾅضرل كالركز السكا｡ : - مشاكل  اﾇدف من حيث

... تشخيص أ『م اﾇشاكل اﾅضرية 
 

تتمثل x اﾇكتسبات اﾇعرفية الي تكونت لدل الطلبة من خاؿ متابعة احاضرات كاأعماؿ اﾇوجهة x : المعارف المسبقة المطلوبة 
 1مادة الظا『رة اﾅضرية

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة
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اﾇقاربات كالتباي》ات ال》ظرية x  - 2. اﾇعارؼ ال》ظرية اﾆاصة بفهم الظا『رة اﾅضرية- 1:  يتمحور محتوى المادة حول الع》اصر اآتية
-  اﾄغرافية اﾅضرية–علم ااجتماع اﾅضرم - تاريخ  – اقتصاد : تشخيص اﾇدي》ة كｼديد خصوصياها على ضوء اﾇداخل اﾇعرفية من

أ『م التوجهات الرا『》ة للظا『رة اﾅضرية x اﾄزائر، باإشارة إ{ ظا『رة  - 3.... تدخل اإدارة - اانثربوبلوجية– الدمغرافية /اإحصاء
ال》مو اﾅضرل  كانعكاسات』 على - التكدس السكا｡ w اﾇراكز اﾅضرية الكرل كما  ترتب ع》』 من تأثｴات على ااطار الفيزيقى للمدي》ة 

ظا『رة اﾈامشية، : التوزيعات اجالية  كｾايزاها ااجتماعية w اﾇدف الكرل بالركيز على بعض الظوا『ر مثل - 4.... ب》ية اﾇدي》ة كتطور『ا 
الفقر اﾅضرل 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
.  دار اﾇعرفة  بｴكت المقدمةعبد الرماف ابن خلدكف،  .1
 1993 2ط. الجزائر ،المدية ،مليانة:تاريخ المدن الثاث عبد الرماف اﾄيا‾   .2
.  2008  دار اﾇعرفة اﾄامعية  اإسك》درية المدي》ة دراسة في اانثربولوجية الحضرية: أمد غ》يم ﾊمد .3
 1981 ، دار اﾇعارؼ اﾄامعية  القا『رة دراسة في علم ااجتماع الحضرى: المدي》ة : اﾅسيｲ السيد .4
.  ديواف اﾇطبوعات اﾄامعية جزائر الغد وضعية التراب الوط》ى  : رما｡ شريف .5
. 2007 دار الفتح للتجليد الفｳ اإسك》درية جغرافية المدن:العشاكل عبد اﾅكيم ناصر  .6
 1966 ، ترمة ﾊمد اﾄو『رل  دار اﾇعرؼ  القا『رة اانثربولوجية الحضرية: 『وجر كبليز .7

8. Paquot (T.) et ali., : 

La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2000 

9. Ledrut Raymontd : Sociologie urbaine PUF Paris 1973 

10. Yves Grafmeyer : sociologie  urbaine,  Edition Nathan Paris 1994  

11. Jean Rémy :socociologie urbaine  et rurale édition l’Harmattan 
.Paris1998 

12. Farouk Benatia : L’intégration  Citadine a Alger ,SNED Alger 
1980. 

13. Chevalier.d et autre :L’espace social de la ville arabe Paris 
Maissannece et laras.1979. 

14. Boumaza Nadir Med al ; villes réelles, ville projetées, ville 

maghrébines en fabrication. Edition Maisonneuve et Larousse Paris 2008 

15. Hannerz Ulf :  Explorer la ville Traduit par I ;joseph H .edition de 

minuit Paris 1983 
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16. Robert Ezra Park : The City : www.google.com 

17. Max  Weber : la ville Edition La découverte, Paris 2016 

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
المشكات الحضرية   : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 ما『ية المشكلة الحضرية -

 اانواع، ت》ظيمية الحياة في المدي》ة -

 ،اساسية، السكن -

 ااقصاء،-التمايز ااجتماعي -مجتمعية  الفقر -

مرضية ، الجريمة  -
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 
 
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 
 
 
 

http://www.google.com/


عユヤ ااجتヨاネ اャحヵゲツ:                                               عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ:  الヨؤسسة  
                                                                       

            2018-2017:السنة الجامعية 

 
علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر

 2: السداسي
وحدة التعليم الم》هجية : اسم الوحدة
معالجة المعطيات : اسم المادة

 04:الرصيد
 03: المعامل

 
كｾكｵ الطلبة من التحكم x أساليب  .ت》اكؿ اﾇعارؼ اأساسية حوؿ معاﾄة اﾇعطيات الكمية x البحث السوسيولوجي: أ『داف التعليم

معاﾄة اﾇعطيات الكمية x البحث السوسيولوجي 
 

مبادئ في الم》هجية العامة : المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 ا『ج الكمية ك خصائصها《ﾇتعريف ا .
   طرؽ ب》اء العي》ة ك أنواعها
  صصيةﾅااجراءات العملية إعداد العي》ة ا .....
    ركبةﾇتقاطعة كاﾇداكؿ ااحصائية اﾄليل اｼ 

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 
 1986حسن عبد اﾅميد، مطبوعات اﾄامعة، الكويت، :  ترمة،(اابستمولوجيا)نظرية المعرفة العلمية ركبｴ بانشي』،  .1
. 1997يوسف اﾄباعي، اﾇكتبة العصرية ، بｴكت، : ، تعريبدليل الباحث في العلوم ااجتماعيةرموف كيفي، لوؾ فاف كمب》هود،  .2
 2010، شبكة اﾇعرؼ، بｴكت، اابستيمولوجيا في ميدان المعرفةعلي حسｵ كركي،  .3
بوزيد صحراكم، كماؿ بوشرؼ، سعيد سبعوف، دار القصبة : ، ترمةم》هجية البحث العلمي في العلوم اإنسانيةموريس أﾍرس،  .4

 .2004لل》شر، اﾄزائر، 



عユヤ ااجتヨاネ اャحヵゲツ:                                               عنواラ الヨاستر2سطيف-جامعة محヨد لヨيリ دباغيリ:  الヨؤسسة  
                                                                       

            2018-2017:السنة الجامعية 

 

1. Alain Blanchet, " Les techniques d'enquête en sciences sociales:observer, 

interviewer, questionner", Dunod, 2005, Paris  

2. François de Singly : L'enquête et ses méthodes:le questionnaire. Nathan, 

1992, Paris  

3. Jean-Pierre Pourtois,  Huguette Desmet, Epistémologie et instrumentation 

en sciences humaines, Mardaga, 2007 

4. Laurence Viennot,  Didactique, épistémologie et histoire des sciences, PUF 

, 2008 

5. Madeleine Grawitz, méthodes des sciences sociales, deuxième édition, 

Dalloz, Paris, 1974 

6. Michel Bitbol et Jean Gayon, l’épistémologie française, 1830-1970, Editions 

Matériologiques, 2015 

7. Raymond Boudon,   La crise de la sociologie,  Questions d'épistémologie 

sociologique, :Librairie Droz, 1971 

 
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم االم》هجية : اسم الوحدة
تقرير التربص   : اسم المادة

 2:الرصيد
 1: المعامل

 
مواصلة ﾇادة الربص x اﾇيداف للسداسي اأكؿ، هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ تدريب الطلبة على استغاؿ ما م مع』 من : أ『داف التعليم

. بأدكات كتق》يات البحث اﾇيدا｣... بيانات كمعلومات ككثائق كإحصائيات 
 

 مبادئ x اﾇ》هجية كتق》يات البحث اﾇيدا｣ اﾇكتسبة x السداسي السابق: المعارف المسبقة المطلوبة 
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  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

يتمثل ﾊتول اﾇادة أساسا ｼ xرير تقرير  باستغاؿ البيانات الي م معها مادة الربص x اﾇيداف x السداسي السابق، خضع للمقاييس 
 العلمية كيقيم من طرؼ أستاذ اﾇادة

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 

مراجع اﾇ》هجية عموما : المراجع
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم ااستكشافية : اسم الوحدة
   2اقتصاد حضري: اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
إعطاء المعارف اأساسية في ااقتصاد الحضري التي تساعد الطلبة على فهم المظا『ر ااقتصادية المتعلقة : أ『داف التعليم

 بالحياة ااجتماعية في المدن
 

 .، إضافة إلى مكتسبات السداسي السابقالمعارف المسبقة المطلوبة معارف أولية في ااقتصاد العام و في العلوم ااجتماعية
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
. تحليل العاقة بين اأنشطة ااقتصادية و عمليات التحضر .1
: التعرف عن المفا『يم المؤشرات اأساسية المستعملة فيهذ《 العاقة  .2
العاقة السببية بين ال》مو ااقتصادي و التحضر  .3
 (effets d’agglomération)المزايا و اإرباح ال》اجمة من التجمع  .4
『ل يوجد حجم معيري للمدن ؟  .5
ظا『رة الفقر الخضري  .6
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 les théories de la localisation de Christaller, les) نظريات استيطان و تموقع المؤسسات ااقتصادية .7

indices de concentration spatiale, etc…) 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 
 
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 

1. Lefebvre (H.), 1974,  Le droit à la ville, Paris, Seuil. 

2. Merlin P. et Choay F. (dir.), 2000 : Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’aménagement, PUF, Paris, 906 PAGES 

3. Polese Mario, 1993 : Economie urbaine et régionale, Ed. Economica, Paris, 480 

pages  

4. Remy (J.), Voyé (L.), La ville : vers une nouvelle définition ?, Paris, L’Harmattan, 1
992. 

5. Roncayolo (M.), La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, Folio essais, 1997. 

6. Stébé (J-M) et Marchal H (dir), 2011 : Traité sur la ville, Editions PUF, Paris, 788 

pages 
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم اأفقية : اسم الوحدة
ايكولوجية حضرية : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 المفهوم -

 التعريف -

ال》ظريات  -
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم اأفقية : اسم الوحدة
لغة اج》بية : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم اأفقية : اسم الوحدة
اعام آلي : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
ال》ظريات المعاصرة في علم ااجتماع الحضري   : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
 علم ااجتماع اﾅضرم ك التعرؼ عن اأدكات ك اﾇفا『يم التحليلية التعرؼ عن ال》ظريات ك اﾇقاربات اﾄديدة قي: أ『داف التعليم

اأساسية اﾇشركة بي》ها 
 

 معرفة ال》ظريات ك اﾇقاربات اﾇفا『يمية الكاسيكية x علم ااجتماع اﾅضرم: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة
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تسعى 『ذ《 اﾇادة إ‾ استكماؿ التكوين أﾇفا『يمي للطلبة بتزكيد『م بأ『م التوجهات ال》ظرية ك اﾇيدانية x حقل الدراسات اﾅضرية 
 x تطوير اﾇقاربة اﾇاركسية للسلطة اﾅضرية ك إｾامها ب》ظرية Manuel Castellsمسامة -  1: فهي تسلط الضوء على .اﾇعاصرة

ك (interactionnisme symbolique de Erving Goffman) نظريات التفاعلية الرمزية   - 2. الشبكات
اﾇقاربات اﾄديدة حوؿ اﾈوية اﾅضرية ك عاقتها  - 4. نظريات الصراع بｵ الفاعلｵ اﾅضريｵ - 3. إسهامها ｼ xليل اﾇشهد اﾅضرم

اﾇقاربات اﾄديدة - 5.            ( حوؿ اإنساف اﾅضرم اﾇيركبو‾A. Bourdin et I. Josephمقاربة )باﾇشهد اﾇيركبو‾ 
(. Vincent Kauffman)للحراؾ اجا‾ 

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
 2005، بيروت،   الطبعة اأك{،مركز دراسات الوحدة العربية فايز الصباغ،: ترمة، علم ااجتماع، أنتو｣ غدنز .1

 العامة اﾈيئة ػ الثقافة كزارة م》شورات رمو، أمد:  ترمةالمدي》ية وحياة المدي》ية ال》ظرية: المدن تتحول كيف ثورنس،. س ديفيد .2
 2010 للكتاب السورية

3.  ،ｳسيﾅ1986قطر -، دار قطرم بن الفجاءة لل》شر كالتوزيع4، طدراسة في علم ااجتماع الحضري :المدي》ةالسيد ا 
 .1985، ، اإسك》درية، دار اﾇعرفة اﾄامعيةمدخل نظري: ، علم ااجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد .4

1. Stébé (J-M) et Marchal H (dir), 2011 : Traité sur la ville, Editions PUF, Paris, 

788 pages 

2. Pétonnet (C.), Espaces habités, Paris, Galilée, 1982 

3. Paquot (T.) et ali., La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Découvert

e, 2000 

4. Hannerz (U.), Explorer la ville, Paris, Minuit, 1983. 

5. Donzelot (J.), Jaillet (M. C.) et ali., La ville à trois vitesses : gentrification, re

légation, périurbanisation, Esprit, n° 303, mars avril 2004 (p. 7 163). 

6. Donzelot : 2001, Faire société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en 

France, Ed. Du Seuil, 368 pages,  

7. Renard Vincent, 1980 : Plans d’urbanisme et justice foncière, PUF, Paris, 

200 pages 

8. Ferrier J.-P, 2003, « Territoire » in Dictionnaire de la géographie et de 

l’espace des sociétés, J. Lévy et M. Lussault (eds.), Paris : Belin, 912-917. 

9. Roncayolo (M.), La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, Folio essais, 1997 
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10.  Giraut F., 2008, « Conceptualiser le Territoire », in Dossier Construire 

les territoires, Historiens et géographes 403, pp. 57-68.       

11. Paquot (T.) et ali., La ville et l’urbain : l’état des savoirs, Paris, La Décou

verte, 2000 

12. Debarbieux (B.) et Vanier (M.),  Ces territorialités qui se dessinent, La 

Tour d’Aigues : Éd. de l’Aube / DATAR, 2002. 
 

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
انتربولوجيا حضرية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 

هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ تعريف الطالب هذا الفرع من اﾇعرفة العلمية من خاؿ تسليط الضوء على خصوصيات』 اﾇ》هجية، : أ『داف التعليم
. كأميت』 x دراسة الظوا『ر اﾅضرية اﾇعاصرة

 
تتمثل في المكتسبات اأساسية في علم ااجتماع الحضري التي تكونت لدى الطالب في : المعارف المسبقة المطلوبة 

السداسيين اأول والثاني وباأخص تلك المتعلقة ب》ظريات علم ااجتماع وتيارات』 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

  ضريةﾅت》اكؿ تطور اأنثركبولوجيا ا
  xعرﾇقل اﾅاصة هذا اﾆا『ج ا《ﾇفا『يم كاﾇالتعريف با
  ضريةﾅعاصرة لأنثركبولوجيا اﾇدارس اﾇالتعريف با

 .دراسات موذجية x اأنثركبولوجيا اﾅضرية حوؿ العا| كاﾄزائر
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
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 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
.  2008  دار اﾇعرفة اﾄامعية  اإسك》درية دراسة في اانثربولوجية الحضرية: المدي》ة: أمد غ》يم ﾊمد .1
 . اأزاريطة، اﾄامعية اﾇعرفة دار ،العين أبو ظبي مدي》ة في التحضر عن دراسة مع الحضرية اأنترويولوجية .غامدم حسن ﾊمد .2

1983 
حسｵ حيدر، م》شورات عويدات بｴكت، : ، ترمةالمرفولوجيا ااجتماعية، (Maurice Halbwachs)『البواكس موريس  .3

 1986، 1ديواف اﾇطبوعات اﾄامعية اﾄزائر، ط

 1966 ، ترمة ﾊمد اﾄو『رل  دار اﾇعرؼ  القا『رة اانثربولوجية الحضرية: 『وجر كبليز .4
1. Françoise P.-Lévy  et  Marion  Segaud : « Anthropologie de l’espace »,  Centre 

Georges Pompidou , Centre de création industrielle,1983 

2. Michel-Jean Bertrand, « Pratique de la ville », Masson, Paris,1978 

3. Naciri Mohmed : « Espaces urbains et société islamique », Hérodote, revue de 

géogr aphie et de géopolitique,  no36,  1er  trimestre 1985  

4. Raulin Anne  : « Anthropologie urbaine »,  Armand Colin, Paris,  2e édition, 

2007 

 

 
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
الديمغرافيا في الدراسات الحضرية  : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 
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  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 ا『مية ومكانة ىالديمغرافيا في الدراسات الحضرية -

 التعرف على المفا『يم والمؤشرات المستعملة في الدراسات التطبيقية -

 ال》مو الطبيعي -

 الهجرات الداخلية وقياسها -

 التوزيع الجيوغرافي للسكان -

 المؤشرات الديمغرافية ااساسية -

 الت》بؤات الديمغرافية واستعمااتها في انجاز مخططات التعمير -

امثلة ونماذج  -
 
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
 
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم اأساسي : اسم الوحدة
التخطيط الحضري  : اسم المادة

 05:الرصيد
 02: المعامل

 
تزكيد الطلبة باﾇعارؼ العلمية كالتق》ية اﾆاصة بالتخطيط العمرا｣ كتق》يات』 اﾇتخصصة الي تساعد『م على قراءة كفهم : أ『داف التعليم

كاستخداـ 『ذ《 اأدكات 
 

معارؼ أساسية x علم ااجتماع  كالعلـو ااجتماعية بوج』 عاـ كاﾇكتسبات الي تكونت للطلبة x الطور المعارف المسبقة المطلوبة 
 اأكؿ من التعليم اﾄامعي x العلـو ااجتماعية

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 -x تمثلةﾇخططات العمرانية اﾇإعداد ا x ستعملةﾇالتعريف باأشكاؿ البيانية اإجرائية ا :
1 – ｴخطط التوجيهي للتهيئة كالتعمﾇأداة ا(PDAU )
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 (POS)أداة ﾋطط شغل اأراضي – 2

: .......................... اﾇؤشرات التق》ية اأخرل – 3
اﾇقاييس اﾇختلفة ﾅساب معدؿ شغل اﾇسكن كمعدؿ شغل الغرفة كمعدؿ ال》مو كغｴ『ا من اﾇقاييس  – 4

....................................................................... 
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 دار اﾅضرية، اﾇشاكل حوؿ تطبيقية نظرية دراسة ،الحضري التصميم و التخطيط يعقوب، صاح حيدر اﾇوسوم، عبدك 『اشم .1

 2006.اأك{، الطبعة اأردف التوزيع ك لل》شر اﾅامد
 1973هيج شعباف، عويدات ، بｴكت، : ، ترمةفن تخطيط المدنركبｴ أكزيل،  .2

3. Agence URBANIS, Les instruments et les actes d’ammenagement et 
d’urbanisme en Algérie, 2002 

4. Castells Manuel,”Vers une théorie sociologique de la planification urbaine”, in 
Sociologie du travail , numéro spécial, No04/1969,  

5. Kheladi 

Mokhtar, Urbanisme et systèmes sociaux :La planification urbaine en Algérie, 

OPU, 1993 

6. Maouia 

Saidouni,Eléments d’introduction à l’urbanisme : Histoire, méthodologie, 

réglementation, CASBAH, 2000 

7. François Ascher, Les nouveaux principes de l’urbanisme, Editions de 

L’aube, 2001 
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم الم》هجية : اسم الوحدة
م》ا『ج الدراسات الحضرية    : اسم المادة

 04:الرصيد
 03: المعامل

 
ｾكｵ الطلبة من التعرؼ على خصوصيات اﾇ》ا『ج كتق》يات البحث x الوسط اﾅضرم ككيفية استخدامها تبعا : أ『داف التعليم

ﾆصوصيات الظوا『ر ااجتماعية اﾅضرية من حيث اﾆصوبة كالصعوبة الي ｾيز『ا، مثل دراسات اﾅالة كｼليل الوثائق كاإحصائيات اﾇتوفرة 
دراسة اﾄماعات، تطبيق اﾇاحظة اﾇيدانية كإجراء اﾇقابات كاللجوء إ{ اﾇراقبｵ ااجتماعيx  . ｵ الوحدات اإدارية اإقليمية اﾅضرية

. كغｴ『ا من التق》يات
 

 اﾇعارؼ اﾇكتسبة x مواد اﾇ》هجية السابقة للسداسيｵ اأكؿ كالثا｣: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

:  يركز ﾊتول 『ذ《 اﾇادة على اﾇ》ا『ج كالتق》يات الي تسمح بدراسة الظوا『ر ااجتماعية اﾅضرية مثل
اﾇ》هج اأنثركبولوجي  .1
دراسة اﾅالة  .2
تق》يات دراسة اﾅياة اليومية كاﾇمارسات ااجتماعية  .3
 أنواع الوثائق واإحصائيات ومؤسسات توفر『ا .4

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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 .2004لل》شر، اﾄزائر، 
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interviewer, questionner", Dunod, 2005, Paris  

6. François de Singly : L'enquête et ses méthodes:le questionnaire. Nathan, 

1992, Paris  

7. Jean-Pierre Pourtois,  Huguette Desmet, Epistémologie et instrumentation 

en sciences humaines, Mardaga, 2007 

8. Laurence Viennot,  Didactique, épistémologie et histoire des sciences, 

PUF , 2008 

9. Michel Bitbol et Jean Gayon, l’épistémologie française, 1830-1970, 

Editions Matériologiques, 2015 

10. Philip Mi Hauser, manuel de la recherche sociale dans les zones urbaines, 

Unesco, Paris, 1965  

 11. Raymond Boudon,   La crise de la sociologie,  Questions d'épistémologie 

sociologique, : Librairie Droz, 1971 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم الم》هجية : اسم الوحدة
التدريب على تحرير التقارير والوثائق   : اسم المادة

 02:الرصيد
 01: المعامل

 
هدؼ 『ذ《 اﾇادة إ{ تعريف الطلبة مختلف الوثائق العلمية كبالقواعد اﾇتعارؼ عليها عاﾇيا x إنتاجها كｼرير『ا، كما : : أ『داف التعليم

. هدؼ من جهة أخرل إ{ تدريبهم عمليا ذلك عر القياـ ببعض التمارين
 

 معارؼ عامة x اﾇ》هجية كالتق》يات اﾇكتسبة x السداسي اأكؿ كالثا｣: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

  تلف أنواع الوثائق العلميةﾋ التعرؼ على
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  التعرؼ على كيفية إنتاج ك『يكلة الوثيقة العلمية
 ياﾇرير ع》اصر الوثيقة كاحتويات الي يتطلبها كل ع》صر، كما 『و متعارؼ علي』 عاｼ مقاات ، مذكرات، )لتعرؼ على كيفية

 (...تقارير
 التعرؼ على أساليب التوثيق العلمي حسب نوع الوثيقة( ،قااتﾇمذكرات كرسائل ، ا...) تفق عليهاﾇكحسب القواعد ا .
 كتكوين البطاقات x(بطاقات بيبليوغرافية كبطاقات القراءة)التعرؼ على كيفيات البحث البيبليوغرا 

 .القياـ بتمارين تطبيقية بتكليف من اأستاذ تصحح كتقيم من طرف』
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
ﾊمد إبرا『يم حسن، أﾉد عبد اﾈادم اﾄو『رم، خالد عبد : ، ترمةكيف تكتب بحثا علميا وت》شر《دام، باربرا جاستيل، . أ.ركبرت 

، الطبعة العربية اأك{  2008: الفتاح ﾊمد، الدار اﾇصرية اللب》انية، مؤسسة ﾊمد بن راشد آؿ مكتـو
2 - Alexandre Buttler , Comment  rédiger un rapport ou une publication 

scientifique ? Ecole polytechnique fédérale de Lausanne – Laboratoire des Systèmes 

écologiques ECOS 

Version 2.2 - novembre 2006 

3 - Vincent Dubois," L’écriture en sociologie : une question de méthode négligée", 
communication présentée au colloque Littérature et sciences sociales, École 

normale supérieure, Paris, 10-12 janvier 2001. 

 

 
علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر

 3: السداسي
وحدة التعليم اأستكشافية : اسم الوحدة
ااتصال  : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 
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  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
 
 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 3: السداسي

وحدة التعليم اأستكشافية : اسم الوحدة
المقاواتية  : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 ااتجا『ات المفسرة للمقاواتية -

 مصطلحات ذات عاقة بالمقاواتية -

 ما『ية المقاول  المفهوم والتأصيل ااصطاحي للمقاول -

 دور المقاواتية -

التعليم المقاواتي والروح المقاواتية  -
 

 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر

 3: السداسي
وحدة التعليم اأفقية : اسم الوحدة
لغة اج》بية : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 
 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع

 
 

علم اجتماع الحضري : ع》وان الماستر
 2: السداسي

وحدة التعليم اأفقية : اسم الوحدة
اعام الي : اسم المادة

 01:الرصيد
 01: المعامل

 
  (ذكر ما يفرض على الطالب اكتساب』 من مؤ『ات بعد ﾍاح』 x 『ذ《 اﾇادة، x ثاثة أسطر على اأكثر): أ『داف التعليم

 
 .  (كصف تفصيلي للمعرؼ اﾇطلوبة كالي ｾكن الطالب من مواصلة 『ذا التعليم، سطرين على اأكثر) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة
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 (يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إ}كتب،كمطبوعات ، مواقع انرنت،) : المراجع
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V  -ااتفاقيات  /العقود
 

 نعم  
 
 
ا 

 
 

  (إذا كانت نعم، ُترفق ااتفاقيات والعقود بالملف  الورقي  للتكوين  ) 
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 نموذج لرسالة إبداء ال》ية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر بااشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 (ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المع》ية  )

 

:  اﾇوافقة على اإشراؼ اﾇزدكج للماسر بع》واف :اﾇوضوع

 

. عن رغبتها x اإشراؼ اﾇزدكج عن اﾇاسر اﾇذكورة أعا《 طيلة فرة تأ『يل اﾇاسر.                   (أك اﾇركز اﾄامعي)تعلن اﾄامعة 

 

: ترافق 『ذا  اﾇشركع من خاؿ (أك اﾇركز اﾄامعي)كx 『ذا اإطار، فإف اﾄامعة 

 

 إبداء الرأم أث》اء تصميم ك ｼيｵ برامج التعليم،-

 اﾇشاركة x اﾇلتقيات اﾇ》ظمة ﾈذا الغرض ، -

 اﾇشاركة ﾄ xاف اﾇ》اقشة ، -

 اﾇسامة x تبادؿ اإمكانيات البشرية ك اﾇادية -

 
: توقيع اﾇسؤكؿ اﾇؤ『ل رميا 

 
: الوظيفة

 
: التاريخ
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 نموذج لرسالة إبداء ال》ية أو الرغبة
 )في حالة تقديم ماستر بااشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم(

 (ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة) 

 
:  اﾇوافقة على مشركع بعث تكوين للماسر بع》واف:اﾇوضوع

: اﾇقدـ من

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها x مرافقة 『ذا  التكوين اﾇذكور أعا《 بصفتها اﾇستخدـ احتمل 

ﾇ》توج 『ذا التكوين  

: كx 『ذا اإطار، فإن》ا نؤكد انضمام》ا إ{ 『ذا اﾇشركع كيتمثل دكرنا في』 من خاؿ

 إبداء رأي》ا x تصميم ك ｼيｵ برامج التعليم، -

 اﾇشاركة x اﾇلتقيات ﾈذا الغرض ، -

 .اﾇشاركة ﾄ xاف اﾇ》اقشة  -

 .تسهيل قدر اﾇستطاع استقباؿ الطلبة اﾇربصx ｵ اﾇؤسسة x إطار إﾍاز مذكرات هاية التخرج أك x إطار اﾇشاريع اﾇؤطرة -

 

سيتم تسخｴ اإمكانيات الضركرية لت》فيذ 『ذ《 العمليات ك الي تقع على عاتق》ا من أجل ｼقيق اأ『داؼ كت》فيذ『ا إف على اﾇستول 

 اﾇادم كاﾇستول البشرم

. م》سقا خارجيا ﾈذا اﾇشركع*...............(ة)يعｵ السيد

 
: توقيع اﾇسؤكؿ اﾇؤ『ل رميا

 
: الوظيفة

 
: التاريخ

 
: الختم الرسمي للمؤسسة
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