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I -بطاقة تعریف اللیسانس
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تحدید مكان التكوین:-1

كلیة أو معھد :

:قسم 

(یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل):اللیسانستأھیلرقم قرار

:المشاركون اآلخرون-2

: المؤسسات الشریكة األخرى-

المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون:-

الشركاء الدولیون األجانب :-
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إطار وأھداف التكوین:-3

(حقل إجباري)انة المشروعالتنظیم العام للتكوین: مك–أ 

في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة (سواء من نفس فرقة 
األخرى وفق الشكل التالي:بالشعبالتكوین أو فرق تكوین أخرى) یرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة 

:قاعدة التعلیم المشترك للمیدان

علوم اجتماعیةالفرع:

التخصصات  األخرى 
معنیة الموجودة   بالشعبة ال

بالمطابقة :

-

-

-

-

:التخصص المعني بالمطابقة 

علم االجتماع
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(حقل إجباري)أھداف التكوین-ب
سطرا على األكثر)20- نھایة التكوینالمكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (

حقل إجباري)(سطرا على األكثر)20(المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج
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(حقل إجباري)لتشغیلاابلیة القدرات الجھویة والوطنیة لق-د

(حقل إجباري)الجسور نحو تخصصات أخرى-ه

( حقل إجباري)لمتابعة التكوینالنجاعة مؤشرات- و
الكفاءات المكتسبة....)إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الدیمومة، نسبة النجاح،( معاییر
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یة المتوفرةاإلمكانیات البشر-
)یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض( قدرات التأطیر-أ

)الكلیة أو المعھدیعبئ ویصادق علیھ من طرف (في التخصص المسخر للتكوین لتأطیر الداخليا-ب

شھادة اإلختصاصالشھادة التدرجاالسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسة لرتبةا)دكتوراه- ماجستیر(

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                                 



10 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة      

)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص المسخر للتكوین التأطیر الخارجي-ج

شھادة التخصص شھادة التدرجمؤسسة اإلرتباطاالسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسةالرتبةدكتوراه-ماجستیر 

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

المجموع رجيالعدد الخا العدد الداخلي الرتبة
أستاذ التعلیم العالي

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب

أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب

*أخرى
المجموع

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

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

عنوان المخبر :

(عدد الطلبة)قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجھیزالرقم
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) العقود / االتفاقیاتالملحقة( أنظر میادین التربص و التكوین في المؤسسات-ب

مدة التربصعدد الطلبةمكان التربص 

)إجباريحقل (بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة ثیق المتوفر التو-ج
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المتوفرة بالمعھد أو الكلیةفضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال-د
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II-التخصصيبطاقة التنظیم السداسي للتعلیم
)4و3(السداسیین 

)للمیدان والفرعقاعدة التعلیم المشترك الوزاریة الخاصة بیدمج مالحق القرارات (



16 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة            

:ثالثالسداسي ال-
لتقییمنوع ااألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع 16- 14
وحدات التعلیم األساسیة

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

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

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

إلخ
وحدات التعلیم المنھجیة

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

301:300102Xسا122الستداللي والریاضي اإلحصاء ا
(إج/إخ)2و ت م 

1المادة 
2المادة 

وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
(إج/إخ)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

(إج/إخ)2و ت إ  
إلخ

وحدة التعلیم األفقیة
(إج/إخ)1و ت أ ف 

301:300101Xسا 122لغة أجنبیة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت أ ف
إلخ

001630سا3012سا 3010سا 3337مجموع السداسي 
* اختیار مادة واحدة.
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:رابعالسداسي ال-
نوع التقییماألرصدةالمعاملالحجم الساعي األسبوعيالحجم الساعي السداسي وحدة التعلیم

إمتحانمتواصلأعمال أخرىأعمال تطبیقیةأعمال موجھةمحاضرةأسبوع16- 14
0920وحدات التعلیم األساسیة

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

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

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

إلخ
0405وحدات التعلیم المنھجیة

(إج/إخ)1و ت م 
2451:301:300303XXمنھجیة البحث في علم االجتماع 

301:300102Xسا 222ي اإلحصاء االستداللي والریاض
(إج/إخ)2و ت م 

1المادة 
2المادة 

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

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

301:300102Xسا 22*بولوجیا اجتماعیة و ثقافیةانثرو
301:300102Xسا 22.*تاریخ الجزائر المعاصر

(إج/إخ)2و ت إ  
إلخ

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

301:300101Xسا 222لغة أجنبیة 
2المادة 

(إج/إخ)2و ت أ ف
إلخ

001630سا3012سا 3010سا 4337مجموع السداسي
* اختیار مادة واحدة.
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،  یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة(حوصلة إجمالیة للتكوین-
الوحدات التعلیمیة)بالنسبة لكل أنماط لكل السداسیات الستة

المجموع األفقیة االستكشافیة المنھجیة األساسیة و تح س 

180 0 45 45 90 محاضرة
30سا 157 30سا 22 30سا 22 30سا 22 90 أعمال موجھة

- - - - - أعمال تطبیقیة
- - - - - عمل شخصي
- - - - - عمل آخر(حدد)

30سا 337 30سا 22 30سا 67 30سا 67 180 المجموع
30 01 04 05 20 األرصدة
100% 03% 13% 17% 67% % األرصدة لكل وحدة تعلیم
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III -رابعوالثالثفي السداسیین الالبرنامج المفصل لكل مادة
)تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

تمأل إجباریا)(كل الحقول
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: الثالثالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم

میادین علم االجتماعالمادة :

05الرصید:

02المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

حانمتواصل + امتطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة:
لمقیاس تؤخذ في االعتبار كل التخصصات التي تدرس في الكلیة والخاصة بتخصص علم في ھذا ا

االجتماع.
علم اجتماع الجریمة والعقاب

علم اجتماع الجریمة والعقاباألسس النظریة ل.
.موضوع علم اجتماع الجریمة والعقاب
.رواده علم اجتماع الجریمة والعقاب
القانون وعلم اإلجرام.عالقة علم اجتماع الجریمة والعقاب ب
.أھم النظریات في علم اجتماع الجریمة والعقاب

علم اجتماع الموارد البشریة
 جتماع الموارد البشریةعلم الالجذور التاریخیة
.تطوره من علم االجتماع الصناعي إلى علم اجتماع الموارد البشریة
جتماع الموارد البشریةموضوع علم ا.
د البشریةجتماع الموارعلم ارواد.
جتماع الموارد البشریةفي علم اأھم النظریات.

علم اجتماع التربیة
 وتطوره.علم اجتماع التربیةنشأة
.موضوعھ
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.رواده
.أھم النظریات

جتماع االتصالعلم ا
.األسس النظریة لھذا التخصص
.الفرق بین علوم اإلعالم واالتصال وعلم االجتماع االتصال
.موضوعھ
.رواده
لنظریات.أھم ا

جتماع الصحةعلم ا
.نشأة ھذا التخصص
.عالقتھ بمیدان الصحة العمومیة
.موضوعھ
.رواده
.نظریاتھ

جتماع السكانعلم ا
.نشأة ھذا التخصص
.عالقة ھذا التخصص بالدیمغرافیا
.موضوعھ
.رواده
 .نظریاتھ

علم االجتماع السیاسي
.نشأة ھذا التخصص
.عالقتھ بعلم السیاسي
.موضوعھ
واده.ر
.نظریاتھ

إلخ)كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: + الرابعالثالثالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم 

النظریات السوسیولوجیة الحدیثةالمادة :

05الرصید:

03المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصل+امتحانطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: الثالثالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم 

01التغیر االجتماعيالمادة :

05الرصید:

02المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1سبوعي: الحجم الساعي األ

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 
مفهوم التغیر االجتماعي.-أوال

(... التقدم، التطور، التحول، النمو، التنمیة) :مفاهیم مشابهة للتغیر االجتماعي
.عوامل التغیر االجتماعي-ثانیا

العوامل الفیزیقیة..1
العوامل الدیمغرافیة..2
عوامل االقتصادیة. ال.3
العوامل التكنولوجیة..4
العوامل السیاسیة.5
العوامل الفكریة واإلیدیولوجیة..6
نظریات التغیر االجتماعي-ثالثا

النظریات الحتمیة..1
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البنائیة الوظیفیة.النظریات.2
نظریة الصراع..3
النظریات التطوریة..4
النظریة التفاعلیة..5
معوقات التغیر االجتماعي.-رابعا

(التطور، االنتشار، التمثل الثقافي، التحدیث، التحضر...)أنماط التغیر االجتماعي-خامسا
سرة، السكان، التعلیم، االقتصاد...)(األمجاالت التغیر االجتماعى-سادسا

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: الثالثالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم 

ةاالجتماعیتمشكالالالمادة :

05الرصید:

02المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصل + امتحانطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 
(مفهومهاـ ظروفهاـ وجودها ـ طرق قیاسها).أوال: المشكلة االجتماعیة

سة المشكلة االجتماعیة.ثانیا:أسالیب البحث في درا
سلوب التاریخياأل- 
سلوب السوسیولوجياأل- 
سلوب السیكولوجياأل- 

ثالثا: المشكلة االجتماعیة من منظور سوسیولوجي.
ا االجتماعیةیمنظور الباثولوج- 
منظور التفكك االجتماعي- 
منظور الصراع االجتماعي- 
- نحرافيمنظور السلوك اال- 
منظور التصنیف- 

رابعا: تصنیف المشكالت االجتماعیة
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من حیث النوع- 
من حیث المصدر- 
نماذج من المشكالت االجتماعیة- 
مشكلة الجریمة- 
دمان على المخدرات والكحولمشكلة اإل- 
مشكلة االنحراف الجنسي- 
سریةأمشكالت - 
مشكالت سكانیة(مشكلة التضخم السكاني.مشكلة الجوع . مشكلة الفقر)- 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( مراجع: ال

.1994.نشر وتوزیع مجموعة دلتا .الكویت.مشكالت اجتماعیة معاصرةعلي عید راغب.- 
.1979نماء القومي .لیبیا.معهد اإلد اطار عام.یتحد–المشكالت االجتماعیة مصطفى القیر.- 
.جانفي /فیفري الفكر العربيجتمع متغیر.تحلیل اجتماعي  لمشكالت الشباب في محمد.حمد سالم األأ- 

1981.
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: الثالثالسداسي

المنھجیةوحدة التعلیم 

01منھجیة البحث في علم االجتماعالمادة :

03الرصید:

03المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصل + امتحانقة التقییم: طری

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 
ثر)  سطرین على األك

محتوى المادة: 
البحث االجتماعي-أوال

. أنواع البحث االجتماعي1
. خصائص البحث االجتماعي 2
. مراحل البحث االجتماعي3
. مصادر البحث االجتماعي4
. مواصفات القابلیة للبحث5
. االعتبارات الواجب مراعاتها عند اختیار مواضیع البحث االجتماعي.6

ل القطیعةمراح- ثانیا
المرحلة األولى: تحدید سؤال االنطالق

تحدید الهدف من البحث .1
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تحدید السؤال الموجه لإلشكالیة والبحث.2
( موصفات الوضوح، مواصفات المواءمة)مواصفات سؤال االنطالق.أ

: جرد التراث النظري ورصد مجال البحثالمرحلة الثانیة
جرد التراث النظري.1
ات السابقة) القراءات ( البحوث والدراس.2
االستقصاءات(المقابالت االستقصائیة). .3

:اإلشكالیةالمرحلة الثالثة
تعریف اإلشكالیة.1
الفرق بین اإلشكالیة والمشكلة.2
مراحل بناء اإلشكالیة.3

ثالثا: بناء نموذج التحلیل
تساؤالت اإلشكالیة.1
الفرضیات .2

أ. أنواع الفرضیات
ب.شروط الفرضیة العلمیة

ج. صیاغة الفرضیات
د.المتغیرات 
ه.المؤشرات 

المفاهیم.3
أ. تعریف المفهوم
ب. أنواع المفاهیم

ج. أهمیة المفاهیم  في البحث االجتماعي
د. وظائف المفاهیم في البحث االجتماعي 

المفاهیم اإلجرائیة للبحثتحدیده. 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: الثالثالسداسي

المنھجیةدة التعلیم وح

01ء االستداللي والریاضيااالحصالمادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة24الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصل طریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 
محتوى مقیاس اإلحصاء التطبیقي (االستداللي)

مفاهیم إحصائیة- 1

المتغیرات.-البیانات، - المعلمة، - وحدة المعاینة، - المعاینة، - العینة، - تمع اإلحصائي، المج-اإلحصاء،
العینات- 2

تعریف العینة.- 1-1
أنواع العینة.- 1-2
شروط اختیار العینة.- 1-3
االعتبارات التي تدعو إلى استخدام العینات.- 1-4
إطار المعاینة.- 1-5
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مصادر الخطأ في العینات.- 1-6
العوامل التي تحدد حجم العینة.- 1-7
سالیب اإلحصائیة لتحدید حجم العینة.األ- 1-8
التحلیل اإلحصائي باستخدام العینات.- 1-9

التحلیل التوافقي أو طرق العد- 3

التوافق.- 1-1
التراتیب.- 1-2
التبادیل.-1-3

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

ة، ، منشورات عویدات ، دیوان المطبوعات الجامعی1عبد القادر حلمي، مدخل إلى اإلحصاء، ط-1
.1985الجزائر، 

، دیوان المطبوعات 2دومینیك سالقادور، نظریات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد القیاسي، ط-2
.1993الجامعیة، الجزائر، 

عدنان عباس حمیدات، فرید جاعودي وآخرون، اإلحصاء التطبیقي، منشورات جامعة دمشق، -3
.2006دمشق 

، دار وائل للنشر 2صالح الدین حسن الهیثي، األسالیب اإلحصائیة في العلوم اإلداریة، ط-4
.2006والتوزیع، عمان، 

.2007أحمد السید عامر، اإلحصاء الوصفي والتحلیلي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، -5
نشر والتوزیع، محمد عبد العال النعیمي، حسن یاسین طعمة، اإلحصاء التطبیقي، دار وائل لل-6

.2008عمان 
، دار وائل للنشر والتوزیع، 6زیاد سلیم رمضان، مبادئ اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي، ط-7

.2010عمان، 
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: الثالثالسداسي

االستكشافیة ( اجباریة)وحدة التعلیم 

القضایا الدولیة الراھنةالمادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة45السداسي: الحجم الساعي خالل 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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، ( ة المعارف المسبقة المطلوب
سطرین على األكثر)  

محتوى المادة: 

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: او الرابعالثالثالسداسي

)ختیاریةاالستكشافیة ( اوحدة التعلیم 

جتماعيعلم النفس االالمادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 
التعریف بعلم النفس االجتماعي-أوال

مفهوم علم النفس االجتماعي. 1
االجتماعي. التطور التاریخي لعلم النفس 2
النفس االجتماعيالتطبیقات العملیة لعلم . 3
. عالقة علم النفس االجتماعي بالعلوم األخرى4

علم النفس االجتماعيرواد- ثانیا

):Kurt Lewin(كیرت لوین.3

)George Herbert Mead(جورج هربرت مید.4

م)Margaret Mead) :(1901–1978(مرجریت مید.5
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نفس االجتماعي نظریات علم ال-اثالث

نظریة (لیون فستنجر) في التنافر المدرك.4
دراسة الفروق االجتماعیة بین الجنسین ..5
نظریة مارجریت مید في التفاعل االجتماعي.6
نظریة جورج هربرت مید التفاعلیة الرمزیة/ الفرید شوتز.7

إلخ)كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: او الرابعالثالثالسداسي

)ختیاریةاالستكشافیة ( اوحدة التعلیم 

انثروبولوجیة اجتماعیة وثقافیةالمادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 

إلخ)بوعات ، مواقع انترنت،كتب ومط( المراجع: 
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: او الرابعالثالثالسداسي

)ختیاریةاالستكشافیة ( اوحدة التعلیم 

تاریخ الجزائر الثقافيالمادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلالتقییم: طریقة 

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

.1954اإللمام باإلطار العام لتاریخ الجزائر من دخول االحتالل الفرنسي إلى -

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

على الطالب أن یكون على درایة بإطار المقیاس كونه تاریخا للوطن.-

محتوى المادة: 

)1م (20-م19تاریخ الجزائر المعاصر 
الوضع العام في الجزائر قبیل االحتالل.-
.1830الحملة الفرنسیة على الجزائر-
ظهور الزعامات الوطنیة ودولة األمیر عبد القادر-
مقاومة األمیر عبد القادر.-
مقاومة أحمد باي.-
بوعمامة...- المقراني–الثورات الشعبیة األخرى خالل القرن التاسع عشر-
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 (-
نجم شمال إفریقیا.-
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حزب الشعب.-
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.-
الحزب الشیوعي الجزائري.-
مشروع بلوم فیولیت.-
المؤتمر اإلسالمي.-

إلخ)ع انترنت،كتب ومطبوعات ، مواق( المراجع: 
أبو القاسم سعداهللا : الحركة الوطنیة الجزائریة.

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

العرضیة وحدة التعلیم 

للغة االجنبیةاالمادة :

01الرصید:

01المعامل:

.د30ساعة22الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصلطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 

إلخ)كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: رابعالالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم 

الحركات االجتماعیةالمادة :

05الرصید:

02المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم:

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)  

لمادة: محتوى ا

مفهوم الحركات االجتماعیة.-أوال
.الفرق بین الحركة االجتماعیة والثورة
.الحركات االجتماعیة والحركات االحتجاجیة
.خصائص الحركات االجتماعیة

أسس الحركات االجتماعیة ومراحل نموها.-ثانیا
النظریات المفسرة لنشأة الحركات االجتماعیة.-ثالثا

ماعي.نظریة السلوك الج.1
نظریة تعبئة الموارد..2
نظریة الحركة االجتماعیة الجدیدة..3
نظریات الضغوط االجتماعیة..4
النظریات النفسیة..5
-الهویة–نموذج الفعل .6
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أشكال الحركات االجتماعیة.-رابعا
الحركات االجتماعیة والدولة.-خامسا
الحركات االجتماعیة في الوطن العربي.-سادسا
ماعیة الجدیدة.الحركات االجت-سابعا

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
، كلیـــة االقتصـــاد والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة ”ة السیاســـیةدراســـات فـــي النظریـــ“:مصـــطفى كامـــل الســـید.1

.2004القاهرة، 
.2008أبریل ، 593العدد ، مجلة العربى، ”ت االجتماعیة وتشكیل المستقبلالحركا” :أحمد أبوزید.2
تأویـــل الحركـــة االجتماعیـــة الدینیـــة، فـــي كتـــاب أبعـــاد الـــدین االجتمـــاعي، ترجمـــة صـــالح :بكفـــوردجـــیمس.3

.1993البكاري، الدار التونسیة للنشر، تونس 
.1995دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ، قاموس علم االجتماع:عاطف غیث.4
.2005ة مدبولي، القاهرة: مكتبالعالم العربي،الحركات االجتماعیة في:عزة خلیل.5
البحرین، بیروت: -لبنان- المغرب-الحركات االحتجاجیة في الوطن العربي مصر:عمرو الشوبكي.6

.2011دة، حاسات الو مركز در 
.2007فرید زهران: الحركات االجتماعیة الجدیدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، 
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: الرابعالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم 

02التغیر االجتماعي دة :الما

05الرصید:

02المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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)  

محتوى المادة: 

الفاعلون االجتماعیون في التغیر االجتماعي.-أوال
.النخب والفعل االجتماعي
جتماعیة والجماعات الضاغطة.الحركات اال

التغیر االجتماعي في الفكر اإلسالمي المعاصر.-ثانیا
نظرة عن التغیر االجتماعي في الوطن العربي (نماذج لبعض الثورات).-ثالثا
دور وسائل اإلعالم وتأثیرها في التغیر االجتماعي.-رابعا

العولمة والتغیر االجتماعي.-خامسا
ر االجتماعيمقاومة التغی- سادسا
.الرغبة في المحافظة على الثقافة التقلیدیة
.ركود حركة االبتكار والتجدید
.عدم التجانس السكاني
: یمكن لألعمال الموجهة أن تستكمل تفاصیل البرنامج المسطر استنادا إلى بعـض النمـاذج مالحظة

للتغیر االجتماعي.
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إلخ)كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: رابعالالسداسي

االساسیةوحدة التعلیم 

العمل االجتماعيالمادة :

05الرصید:

02المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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 للعمل االجتماعي.المحور األول: 

/ المفھوم، النشأة والتطور.1
/ مفھوم العمل االجتماعي وعالقتھ بالمفاھیم األخرى (الرعایة االجتماعیة، الخدمات 2

االجتماعیة، التدخل االجتماعي)
/ عالقة العمل االجتماعي بالعلوم االجتماعیة األخرى: علم االجتماع، علم النفس، 3

ة، الدین علوم التربیة، االرطفونیا)االقتصاد، السیاس
طرق العمل االجتماعي.المحور الثاني:

/ العمل مع الفرد.1
/ العمل االجتماعي مع الجماعة.2
/ تنظیم المجتمع.3

مناھج العمل االجتماعي.المحور الثالث:
/ المنھج العالجي1
/ المنھج اإلنمائي.2
/ المنھج الوقائي.3
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مجاالت العمل االجتماعي.المحور الرابع:
/ في المجال التربوي1
/ في مجال العدالة.2
/ في مجال الصحة3
/ في مجال األسرة4
/ في األزمات.5
/ في مجال الرعایة (شباب، مسنین، طفولة مسعفة)6
احة./  في مجال السی7

وسائل العمل االجتماعي.المحور الخامس:
/ المقابالت (تشخیص، عالج (ذاتي، بیئي)).1
/ سبر اآلراء.2
الكمیة).–/ مقاییس الشخصیة (الكیفیة 3
/ المالحظة.5

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 



44 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس
السنة الجامعیة      

: الرابعالسداسي

منھجیةالوحدة التعلیم 

02منھجیة البحث في علم االجتماعالمادة :

03الرصید:

03المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصل + امتحانطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 
في البحث االجتماعيمراحل المعاینةرابعا: 
المنهج.1

یف المنهج أ.تعر 
ب.أنواع المناهج:

.المنهج الوصفي(دراسة الحالة تحلیل المضمون)1
.المنهج التجریبي2
.المنهج المقارن3
.المنهج التاریخي 4

أدوات جمع البیانات.2
أ.المالحظة 
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ب. المقابلة 
ج. االستمارة 

د.الوثائق والسجالت  
العینات .3

أ. المسوح الشاملة
ب. أنواع العینات
ج. مراحل المعاینة

تحلیل البیانات وتفسیرهاخامسا: 
تحضیر المعطیات وتبویبها وترمیزها .1
SPSSاستخدام حزمة التحلیل الكمي ب.2

التحلیل الكیفي.3
تحلیل العالقة بین المتغیرات .4
تفسیر البیانات.5

الفرضیات والتساؤالت تفسیر البیانات في ضوءأ.
یات النظر تفسیر البیانات في ضوءب.
تفسیر البیانات في ضوء الدراسات السابقةج.

سادسا: نتائج البحث
سابعا: قائمة المصادر والمراجع.

إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 
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: الرابعالسداسي

المنھجیةوحدة التعلیم 

02االحصاء االستداللي والریاضي المادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة24جم الساعي خالل السداسي: الح

د (أعمال موجھة)30سا و1الحجم الساعي األسبوعي: 

متواصل طریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 

نظریة االحتماالت.- 4

المجموعات.-1
األحداث.-2
االحتماالت.-3
مفهوم االحتماالت.- 3-1
احتماالت األحداث المنفردة- 3-2
احتماالت األحداث المعددة.- 3-3
اث غیر المتنافیة.قاعدة الجمع لألحداث المتنافیة واألحد.1- 3-3
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قاعدة الضرب لألحداث المستقلة واألحداث غیر المستقلة..2- 3-3
االحتمال الشرطي..3- 3-3
نظریة االحتمال الكلي..4- 3-3
نظریة بییز..5- 3-3

التوزیعات االحتمالیة- 5

التوزیعات االحتمالیة المنفصلة.-1
توزیع ذي الحدین.- 1-1
توزیع بواسون.- 1-2
التوزیعات االحتمالیة المتصلة.-2
التوزیع الطبیعي.- 2-1
ستودانت.توزیع- 2-2

2إختبار كا- 6

2تعریف كا-1

.2الطریقة العامة لحساب كا-2
من الجداول التكراریة المختلفة.2حاالت حساب كا-3
لداللة فروق النسب المرتبطة.2حساب كا-4

التقدیر- 7

توزیع المعاینة للوسط.-1
التقدیر باستخدام التوزیع الطبیعي.-2
التقدیر باستخدام توزیع ستودانت.-3

إلخ) وعات ، مواقع انترنت،كتب ومطب( المراجع: 

، دیوان المطبوعات 2دومینیك سالقادور، نظریات ومسائل في اإلحصاء واالقتصاد القیاسي، ط-1
.1993الجامعیة، الجزائر، 
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عدنان عباس حمیدات، فرید جاعودي وآخرون، اإلحصاء التطبیقي، منشورات جامعة دمشق، -2
.2006دمشق 

، دار وائل للنشر 2إلحصائیة في العلوم اإلداریة، طصالح الدین حسن الهیثي، األسالیب ا-3
.2006والتوزیع، عمان، 

.2007أحمد السید عامر، اإلحصاء الوصفي والتحلیلي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، -4
محمد عبد العال النعیمي، حسن یاسین طعمة، اإلحصاء التطبیقي، دار وائل للنشر والتوزیع، -5

.2008عمان 
، دار وائل للنشر والتوزیع، 6م رمضان، مبادئ اإلحصاء الوصفي والتطبیقي والحیوي، طزیاد سلی-6

.2010عمان، 
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: رابعالالسداسي

االستكشافیة ( اجباریة)وحدة التعلیم 

علم اجتماع الفنالمادة :

02الرصید:

01المعامل:

.ساعة45الحجم الساعي خالل السداسي: 

د (أعمال موجھة)30سا و1،د (محاضرة)30وسا 1الحجم الساعي األسبوعي: 

امتحان + متواصلطریقة التقییم: 

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

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

محتوى المادة: 
مفهوم الفن - 
تاریخ الفن- 
المجاالت المختلفة للفن( المسرح السینما الرسم  النحت ......الخ)- 
التفكیر في سوسیولوجیا الفن- 
الفن عند رواد علم االجتماع- 
الفن وعلم الجمال - 
فنالوسوسیولوجیاالدراسات الثقافیة - 
.جتمعالفن وقضایا الم- 
الفن رؤیة نقدیة- 
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إلخ) كتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( المراجع: 

سلسلة عالم ترجمة لیلى الموسوي..طرق للرؤیة- .سوسیولوجیا الفندیفیز انغلز وجون هغسون- 
2007یولیو.الكویت.عدد،المعرفة

 Jean Duvignaud . Sociologie de l'art, 1972, PUF

Nathalie Heinich, "La sociologie de l'art", Paris, La Découverte, collection Repères, 2002
ckerHoward Be], 1982Art worlds[=Les mondes de l'art,
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IV -االتفاقیات /العقود

نموذج لرسالة 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 تعلن الجامعة (أو المركز الجامعي).                   عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج

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

ل:ترافق ھذا  المشروع من خال

إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ،-

المشاركة في لجان المناقشة ،-
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المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة-

توقیع المسؤول المؤھل رسمیا :

الوظیفة:

التاریخ:

ة أو الرغبةنموذج لرسالة إبداء النی
)في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم (

(ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة)

الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان:الموضوع:

المقدم من :

قة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مراف

المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

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 ،-
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المناقشة .المشاركة في لجان -

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

في إطار المشاریع المؤطرة.

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

المستوى البشريإن على المستوى المادي و

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

توقیع المسؤول المؤھل رسمیا:

الوظیفة:

التاریخ:

الختم الرسمي للمؤسسة:
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V- ملخصةسیرة ذاتیة

في التخصصلفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینامن لكل شخص
الداخلي والخارجي)التأطیر(

(حسب النموذج التالي)

لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 

اإلسم اللقب:

تاریخ ومكان المیالد:

البرید اإللكتروني والھاتف:

الرتبة:

مؤسسة اإلرتباط:
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...إلخ)والتخصص.وتاریخ الحصول علیھاالشھادات:( التدرج ومابعد التدرج

):المواد المدرسة......إلخالمھنیة (لبیداغوجیة االكفاءات 

VI -رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة

عنوان اللیسانس :

مسؤول فرقة میدان التكوین+ رئیس القسم 

التاریخ والمصادقة                                              التاریخ والمصادقة

المعھد )مدیر یة ( أو لكلاعمید

:ةوالمصادقالتاریخ 
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مدیر المؤسسة الجامعیة

:والمصادقةالتاریخ 

VII -رأي وتأشیرة الندوة الجھویة
(التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة)

VIII - البیداغوجیة الوطنیة للمیداناللجنةرأي وتأشیرة
(التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة)
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