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مفردات الوحدات التعلیمیة:

السـداسـي األول.

:الوحدات التعلیمیة األساسیة

)1(م20-م19األولى: تاریخ الجزائر المعاصر المادة 

ـ الوضع العام في الجزائر قبیل االحتالل.

.1830الحملة الفرنسیة على الجزائرـ 

ـ ظهور الزعامات الوطنیة ودولة األمیر عبد القادر

مقاومة األمیر عبد القادر.-
مقاومة أحمد باي.-
بوعمامة...-المقراني–ل القرن التاسع عشرالالثورات الشعبیة األخرى  خ-
سیاسة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر.-
اجتماعیا.-اقتصادیا- سیاسیا–1919مطلع القرن العشرین إلى غایة عأوضاع الجزائر م-
حركة األمیر خالد.-
)1939ـ1926دراسات األحزاب السیاسیة والجمعیات الوطنیة (-
فریقیا.إنجم شمال -
حزب الشعب.-
اء المسلمین الجزائریین.جمعیة العلم-
الحزب الشیوعي الجزائري.-
ت.ییولفمشروع بلوم -
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المؤتمر اإلسالمي.-
أوضاع الجزائر خالل الحرب العالمیة الثانیة.-
.1945ماي 8أحداث -
).1951ـ1945إعادة بناء الحركة الوطنیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الثانیة ( -
ي.االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائر -
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة.-
بوادر تصدع الحركة الوطنیة إلى غایة اندالع الثورة.-

المادة الثانیة: تاریخ وسائل اإلعالم واالتصال
الظروف التاریخیة المهیئة لظهور الصحافة في الغرب

ظهور الطباعة-
األشكال األولى للصحیفة الدوریة -
ثامن عشر)تطور الفكر و الحریات (القرن ال-
ظهور صحافة الرأي في أوروبا-
الثورة الفرنسیة وتأثیراتها على نمو الصحافة-
-
I.(أوروبا و أمریكا) تاریخ الصحافة المكتوبة في البلدان الغربیة

II.(القرن التاسع عشر) العصر الذهبي للصحافة المكتوبة
الصحف الدوریة.1
ظهور وتطور وكاالت األنباء.2
العالمیةتعریف بأهم وكاالت األنباء.3
التصنیع الصحفي.4
الصحافة  و السلطة السیاسیة في الغرب.5
التوزیع الواسع للصحافة.6
ظاهرة اإلعالم كخدمة عامة.7
تكوین و تطور المهنة الصحفیة.8
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النفوذ الصحفي (السلطة الرابعة).9
هیمنة الصحافة عن الساحة اإلعالمیة والثقافیة.10

III. ظهور و تطور السینما
دةأوروبا والوالیات المتح.1
البلدان األخرى.2

IV.ظهور و تطور الرادیو

الوالیات المتحدة.1
البلدان األوروبیة.2
البلدان العربیة.3
البلدان األخرى .4

V.ظهور وتطور التلفزیون

أوروبا والوالیات المتحدة.1
البلدان اآلسیویة و العربیة.2
باقي أهم بلدان العالم.3

VI.عالم  تكنولوجیات االتصال الجدیدة وانعكاساتها على وسائل اإل

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

مادة الثالثة: مدخل إلى علم البیبلیوغرافیاال
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البیبلیوغرافیة وتقنیاتها َ◌_نظم المعلومات 
_ مفاهیم مصادر المعلومات

لومات_تطور مصادر المع
_تقنیات البحث البیبلیوغرافي

_توجهات وأفاق

.المادة الرابعة: مدخل إلى علم اآلثار
محتوى المادة:

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدات التعلیم االستكشافي

)1ات مادة: مدارس ومناهج (مفرد
تعریف المنهج العلمي..1
أهمیة المنهج العلمي..2
التجریب،التركیب،العملیات األساسیة في المنهج العلمي: االستقراء، التصور، الفهم، التحلیل.3

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

في العصور القدیمة.أ
في العصور الوسطى.ب

إسهام المسلمین-
إسهام فالسفة وعلماء أوروبا-
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في العصر الحدیث .ج
لعلوم االجتماعیة واإلنسانیة.الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في مجال ا.7
المنهج العلمي في الدراسات االجتماعیة واإلنسانیة..8
مقارنة بین العلوم االجتماعیة واإلنسانیة من جهة والعلوم الطبیعیة من جهة أخرى..9

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدات التعلیم االستكشافیة:

مادة : تاریخ الحضارات. السداسي األول:

تراعات السابقة للحضارة.االخ-معنى األویكومین–معنى الثقافة.-معنى الحضارة - ـ مفهوم الحضارة.1
ـ اإلطار الزمني والمكاني لظهور الحضارات.2

ـ حضارات غرب جنوب آسیا و مصر.3

فجر التاریخ واالختراعات السابقة للحضارة.

ـ المصادر المادیة و األدبیة لدراسة الحضارة4

المصادر المادیة.              -

المصادر األدبیة.–

د الرافدین.حضارة بال- 5

الدولة الكلدانیة)- أشور - بابل -أكاد-المراحل الكبرى(سومر-
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االقتصاد)–نظام الحكم –مظاهر الحضارة (الدین -

االقتصاد–الحیاة السیاسیة.   –الحیاة الدینیة.      –النشأة.   -:س وعیالمحضارة فار - 6

حضارة سوریا القدیمة.- 7

المظهر السیاسي.–شعوب سوریا.      الحثیون و-

الحیاة االقتصادیة.–المظهر الدیني.                 -

التوسع و المواجهة في جنوب غرب آسیا- 8

المصري.-النزاع الفارسي–الحروب المیدیة.              -

حروب البیلوبونیز.–اإلغریقي.-النزاع الفارسي-

االنهیار–التطور –حضارة مصر الفرعونیة. _ النشأة - 9

االقتصاد- الجیش    -الدین والكهنوت   -_ نظام الحكم    

الحضارة العربیة قبل اإلسالم-10

حمیر)–سبأ –قتبان –_ الحیاة السیاسیة: دول الجنوب (معین 

الغساسنة)–المناذرة –دول الشمال (تدمر 

مكة).–ودول الوسط (كندة 

السـداسـي الثانيفي البرنامج المفصل لكل مادة 

الوحدات التعلیمیة األساسیة

)2المادة األولى: تاریخ الجزائر المعاصر(
الجزائر بین الحربین العالمیتین-
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حركة األمیر خالد.-
)1939ـ1926یة والجمعیات الوطنیة (دراسات األحزاب السیاس-
فریقیا.إنجم شمال -
حزب الشعب.-
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.-
الحزب الشیوعي الجزائري.-
ت.ییولفبلوم عمشرو -
المؤتمر اإلسالمي.-

1954_1939الجزائر بین 

أوضاع الجزائر خالل الحرب العالمیة الثانیة.-
.1945ماي 8أحداث -
).1951ـ1945كة الوطنیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الثانیة ( إعادة بناء الحر -
االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري.-
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة.-
بوادر تصدع الحركة الوطنیة إلى غایة اندالع الثورة.-

المادة الثانیة: تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات
ئقیة_تاریخ وأنواع المؤسسات الوثا1
_تنظیم األنظمة الوثائقیة2
_تسییر األنظمة الوثائقیة3
_المفاهیم األساسیة لإلدارة العلمیة4
_ التسییر العلمي واإلداري ألنظمة المعلومات5
_تقییم النشاط المكتبي6
_التعریف ببعض أنظمة المعلومات الدولیة7

)2(المادة الثالثة: مدخل إلى علم اآلثار
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علیم األساسیة األولىوحدة الت:1و ت أ
محتوى المادة:

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

األنواع-
طرق العمل  -
التقنیات -
الوسائل-
التقریر-

المادة الرابعة: مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال
مفهوم اإلعالم واالتصال_ 1

_ أنواع االتصال وأنماطه2

_ نماذج اإلعالمیة االتصالیة3

_ وظائف اإلعالم واالتصال4

._ وسائل اإلعالم واالتصال: التطور والسمات5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدات التعلیمیة المنهجیة

)2مدارس ومناهج (المادة األولى: 



9

المدارس المنهجیة الكبرى:
المدرسة اإلسالمیة.- 1
المدرسة الماركسیة.- 2
المدرسة الوضعیة.- 3
المدرسة الوظیفیة.- 4
المدرسة البنیویة.- 5
ـمدرسة الحولیات و التاریخ الجدید.- 6
المدرسة األنجلوسكسونیة- 7

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحدات التعلیمیة االستكشافیة

)2تاریخ الحضارات (المادة األولى: 
ة)حضارات البحر المتوسط (اإلغریق و الرومان+قرطاج

النشأة والتطور: حضارة اإلغریق- 1
مالحم هومیروس-حصار طروادة      -خرافات األبطال     - حضارة كریت    -

:التنظیمات و طبیعة الحكم2-
ٕاصالحات "صولون"أثینا و -قانون "لیقورغ"       اسبارطة و-
الدیمقراطیة.قیام-دكتاتوریة "بیستراتس"           -
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عالم الفكر:3-
اآلداب)–الفلسفة –العلوم(الریاضیات - 
التمثیل)-الموسیقى –العمارة –النحت –الفنون(األلعاب - 

العصر الذهبي.4-
التجربة الدیمقراطیة.یكلیز و بر - 
الفلسفة والمسرح.ازدهار العلوم و - 
فلسفة و الدینالنزاع بین ال- 
موت سقراط. - 

العصر الهلیني:5-
تقدم مقدونیا و ظهور شخصیة فیلیب.- 
التوسع نحو الشرق.اإلسكندر األكبر(المقدوني) و - 

حضارة الرومان.- 6
توحید إیطالیا-مراحل الحكم  -نشأة روما   -
روب البونیة)الصراع الروماني القرطاجي (الح–
سقوط قرطاجة- 

سیاسة التوسع الرومانیة7-
نحو الشرق                 - 
نحو شمال إفریقیا و إسبانیا- 
نحو الشمال في بالد غالیا - 

أزمة اإلمبراطوریة.8-
ضعف الدولة الرومانیة.- 
Gracchusصالحات اإلخوة "غراكوس"   إ- 
Jules Césarدكتاتوریة یولیوس قیصر- 
صراع الدولة مع الدین الجدید(المسیحیة).- 
الصراع مع القبائل الجرمانیة وانهیار اإلمبراطوریة.- 

حضارة قرطاجة.- 9
هجرة الفینیقیین نحو الغرب و تأسیس المحطات التجاریة.- 
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ازدهارها.و نشأة قرطاجة - 
وسعاتها في صقلیة وسیطرتها على الحوض الغربي للمتوسط.-
اصطدامها بروما.- 
شخصیة حنبعل.- 

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

م)- ق380-1600م (حوالي - لف الثانیة والقرن الرابع قكان ذلك في السلم أو الحرب ما بین األ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوحــدات التعـلـیمیـة العـرضیة

المادة األولى: مدخل إلى اإلعالم اآللي.
Définition des concepts.

Historique de l’informatique.

Domaine d’utilisation de l’information.

Traitement de l’information.

Les ordinateurs.

:اللغة األجنبیةالمادة الثانیة:
دراسة نصوص
Principe de fonctionnement.
Système d’exploitation MS-DOS.

دراسة وتلخیص نصوص في المجال العلوم اإلنسانیة باللغة األجنبیة.-
ة األجنبیة.التدرب على تحریر مقاالت باللغ-
دراسة ومناقشة مصطلحات ومفاهیم في میدان العلوم اإلنسانیة -
التدرب على تقدیم عروض شفویة باللغة األجنبیة.-
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