
 
 
 
 
 
 

   السداسي: األول



 1 عنوان الوحدة: التعميم األساسية
  1 المادة: مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال

 
 أىداف التعميم: 

ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 
 ( األك م

 
 ييدف إلى التعرف عمى أوليات عموم اإلعالم واالتصال، وعمى أنواع اإلعالم وتاريخو.  

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
 الخاص باإلعالم واالتصال.ن يكون الطالب عمى اطالع ولو جزئي بالمضمون العام لمموضوع  
 

 محتوى المادة: 
 الظروف التارٌخٌة المهٌؤة لظهور الصحافة فً الغرب -1

 ظهور الطباعة. -

 األشكال األولى للصحٌفة الدورٌة.  -

 تطور الفكر والحرٌات )القرن الثامن عشر( -

 ظهور صحافة الرأي فً أوروبا. -

 الثورة الفرنسٌة وتؤثٌراتها على نمو الصحافة. -

 تارٌخ الصحافة المكتوبة فً البلدان الغربٌة )أوروبا وأمرٌكا(.  -2

 العصر الذهبً للصحافة المكتوبة )القرن التاسع عشر(. -*

 الصحف الدورٌة. -

 ظهور وتطور وكاالت األنباء. -

 تعرٌف بؤهم وكاالت األنباء العالمٌة. -

 التصنٌع الصحفً. -

 الصحافة والسلطة السٌاسٌة فً الغرب. -

 الواسع للصحافة.التوزٌع  -

 ظاهرة اإلعالم كخدمة عامة. -

 تكوٌن وتطور المهنة الصحفٌة. -

 النفوذ الصحفً )السلطة الرابعة(. -

 
 : طريقة التقييم -**



 . %50+اال عفتف50 %طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: -*
 1986 ف ا طبا ات اؾ ات عككؿ    اخؿ إت  اإلطبلـ كاتم م اتاتـ  اتقت مة:  كعب  االة،اكهتكهكةض    -
 اام ات امث  ات،ت اض   اإلهكةامض :إه تطضؿ طا  هاا  اتم م اتاتـ بضف اتقكة كاإلضاضكتك،ض   -
 1984طبا اتاطضؼ ف زة  اتم م اتاتـ كاتاطتض   اتقت مة: اام ات كم اتامبأ  -
 1985،ضهتف اف ا مشعأ  اتاطتض  كاهعخاا تت اتمااضك ثأ اتفمب اتة هض   اتقت مة : اام ات كم  -
 1993ه ضم  ف ا فهضف  اإلطبلـ كاالعصتؿ بتت، ت ضم كاتم م اتاتـ  اتقت مة: طتتـ اتكعب  -
 1999ه ضم  ف ا فهضف  اتم م اتاتـ األهس اتةظمض  كات،كاةب ات ةه،ض   اتقت مة طتتـ اتكعب  -
صػػػتتل هػػػاض تف هػػػتتـ  ر   هػػػـك فمضػػػ  اتصػػػفتث : اماهػػػ   قتمةػػػ  بػػػضف ، هكمضػػػ   صػػػم اتامبضػػػ  كات  اكػػػ   -

  1991  ر مهتت  اكعكمال ،ت ا  اتقت مة  كاض  اإلطبلـ  قهـ اتصفتث  1985-1945ات عفاة ثأ ثعمة  ف 
 اتقت مة  اكف عتمضخ. ف ا مشعأ ،ضهتف  األهس اتاا ض  تةظمضتت اإلطبلـ  اام ات كم اتامبأ   -
 1995اتهضا ثه ض ف ا  عكةكتك،ضت االعصتؿ ثأ اتخا   اال،ع تطض   اام ات امث  ات،ت اض    صم   -
 1993اتابا طتطؼ طاتأ  االعصتؿ كاتم م اتاتـ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة   -
   اكف  كػػػف اتةشػػػم   ف ػػا ف ػػػتا  ف ػػػكا  اإلطػػبلـ كاتػػػاطكة بػػػضف اتعكت ػػؿ كاتعلػػػتا  اام اتهػػػاتاة تاطبتطػػ-

1994 
 .1989اتةاض أ فتـز  اتفمض  كاتصفتث  ثأ تبةتف  اتامبأ تاةشم كاتعكزضع  اتقت مة  -
 -اتطاض ػػػتت  ػػػتةأ هػػػاض تف  فقػػػكؽ اإلةهػػػتف كفمضتعػػػع  األهتهػػػض   اام اتشػػػمكؽ تاةشػػػم كاتعكزضػػػع  ط ػػػتف-

 .2003األماف  
 .2000االكم تاةشم كاتعكزضع  ط تف   بك طم،  عضهضم  اماهتت ثأ اتصفتث  كاإلطبلـ  اام  ، -
  ضػ إفاااف ز ضم   ػاخؿ تااػـك اإلطػبلـ كاالعصػتؿ  ات يههػ  اتكطةضػ  تاكعػتب  اضػكاف ات طبكطػتت ات،ت ا-

 ات،زائم
 .1993 بك طمقكب ا بما ضـ  االعصتؿ اإلةهتةأ كاكمل ثأ اتع تطؿ اال،ع تطأ  اام  ،االكم  األماف  -
تؿ بتت، ت ضم: بضف اإلطبلـ كاتعطكضع كاتعة ض   اام قبتء تاةشػم كاتطبتطػ  االعصبام  ف ا كغمضب طبال   -

 كاتعكزضع  
   1987فهف ف ام   قا   ثأ اماه  كهتئؿ ك هتتضب االعصتؿ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة  -
   2003فهف إه تطضؿ  ف كا   بتائ طاـ االعصتؿ كةظمضتت اتعأ ضم  اتاام اتاتت ض   اتككضت  -
 1984اتقت مة    ف زة طبا اتاطضؼ  اإلطبلـ كاتمطتض   اام ات كم اتامبأ -
 1981بضمكت    اف ا طتاؿ ماشا   االطبلف  اام اتةهل  اتامبض -
 2002اتقت مة   مائا اتاطتم   إخماج اإلطبلف اتصف أ  اتامبأ تاةشم-



 .2003   ط تف طت م  فهف اتغتتبأ  اف ا شتكم اتاهكمم   االطبلف  اام كائؿ-
 .1996بضمكت    ،ضمام الةضك   هكهضكتك،ضت االطبلف  عامضب خاضؿ اف ا خاضؿ   ةشكمات طكضاات-
 .1996اف ا  ف ا ات صمم  االطبلف   يهه  شبتب ات،ت ا االهكةامض    -
 

 المراجع االجنبية
-Jean .Noël KAPFERER. Leschemins de persuasion publicitaire. Dans la 

communication :état des savoirs ouvrage collective sous la direction de 

PhillipCABIN. Paris, édition sciences humaines.1998 

-Armand MATTELART.l'invention de la communication .Alger: casbah édition, 

2004 

 
 

  



 السداسي: األول
 1 عنوان الوحدة : التعميم األساسية
 المادة: مدخل إلى الببيميوغرافيا

 أىداف التعميم: 
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

 ( األك م
التعريف بالمصادر المعمومات األساسيية فيي العميوم اإلنسيانية وطيرع اسيتعماليا وكيطلر التطيورات التيي 

 عرفتو
 في مختمف فروعيا. ىطه المصادر

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
توضيي  لمطاليب بيان العيدد الكبيير لم،ييارس، وبنيور ولواعيد المعموميات فيي  يتى العميوم يجعيل إمكانييية 

 رب من المستحيل.السيطرة عمييا وتغطيتيا جميعا ض
 

 محتوى المادة: 
 

 نظم المعلومات البٌبلٌوغرافٌة وتقنٌاتها   -1

 الوصف المقنن األوعٌة المطبوعة  -   

 المنوغرافٌات -

 النبذة التارٌخٌة  -

 معرفة حقول الفهرسة -

 الخصوصٌة بٌن اللغات -

 المداخل بالمإلف  -

 المداخل بالعنوان -

 المداخل بالمواضٌع. -

 مفاهٌم مصادر المعلومات  -2

 تطور مصادر المعلومات  -3

 تقنٌات البحث البٌبلٌوغرافً  -4

 .توجهات وأفاق  -5

 

 : طريقة التقييم



 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) لمراجع: ا -**

 .1993مكتأ  ،ةض م  عم. طبا اتمف تف اتاكمش.  هس عقةض  ات ااك تت. ا.ـ: ا.ف   -
ةض،مكبكةػػػػت  عػػػػم. شػػػػت ضف  ابػػػػما ضـ. اتعكةكتك،ضػػػػت اتمق ضػػػػ :  ػػػػكمة ،اضػػػػاة ثػػػػأ ةظػػػػـ اتفتهػػػػبتت ةضكػػػػكالس   -

 .2002كاالعصتالت . اتقت مة:  مكز األ ماـ  
 1996اتصكضةع  إض تف. اتقمص ات ا ج ثأ ات كعبتت قلتضت إاامض . اتهاكاض :  كعب  ات اؾ ثها   -
 1992تت. اتقت مة:  ]ا.ف[   خشب    ف ا اتهاضا . ات اتت،  اإلتكعمكةض  تا ااك  -
 .2000ةكم اتاضف  صبلح اتاضف. ات ااك تعض  . هكمضت : كزامة ات قتث    -
 .2001ضكةس  إبما ضـ طبا ات عتح. ات كعبتت اتشت ا  ثأ عكةكتك،ضتاتعااضـ.اتقت مة: اام قبتء   -
 شؽ:  مكز اتملػت  اتخكمم   تةأ شفتاة . عكةكتك،ضت ات ااك تت طا   طعتب اتقمف اتكافا كاتاشمضف. ا -

1998. 
 عكةكتك،ضت ات ااك تت ثأ ات كعبتت ك ماكز ات ااك تت اتامبض  بضف اتكاقع كات هعقبؿ. -
 .1989اتهتام   ف ا ف ا. عكةكتك،ضت ات ااك تت كعطبضقهت. اتقت مة:  اام اتشمكؽ   -
ت قتثػػػ  اتاا ضػػػ   بػػػام   ةػػػكم  ف ػػػا. عكةكتك،ضػػػت ات ااك ػػػتت ك هتهػػػضتت اهػػػعم،تع ات ااك ػػػتت. اتقػػػت مة: اام ا -

2003. 
 .1990طاـ اتاضف   ف كا. عكةكتك،ضت ات ااك تت كصةتط  االعصتؿ ات، ت ضمم. اتقت مة: اتامبأ   -
كػػػػضاش  ثماةػػػػؾ  عػػػػم. زكمضػػػػت  فهػػػػتـ اتػػػػاضف.  ػػػػكمة األة ك ضػػػػاضت:  ػػػػكمة ات ااك ػػػػتت ككضػػػػؼ عغضػػػػم عكةكتك،ضػػػػت  -

 2000ات ااك تت فضتعةت. اتككضت: طتتـ ات امث   
 .1996. االةعمةت اهع  تم ات هعقبؿ. اتمضتض:  كعب  ات اؾ ثها  اتابضا   ةصكم -
 .2003هضا فهضف  ثتمكؽ. االةعمةت: اتشبك  اتاتت ض  تا ااك تت. اتقت مة:  كعب  األهمة   -
 .2003ثعفأ   ف ا. اإلةعمةت شبك  اتا،تئب. اتقت مة: اام اتاطتئؼ   -
 .1997ضف. بضمكت: ات يهه  ات،ت اض   شقما   بك ما،أ. اتضؿ اهعا تؿ االةعمةت تغضم ات عخصص -
 .1998 ف ا  طبا اهلل. اإلةعمةضت كاألةعماةتت كعص ضـ ات كاقع. ا شؽ:  مكز اتملت   -
 .1999شت ضف  بهتء .اإلةعمةت كاتاكت  . اإلهكةامض : طتتـ اتكعب   -
كعقةضػػتت تافصػػكؿ طاػػ   غكتاعشػػضمؿ  عػػم. بػػكطزة طبػػا ات ،ضػػا. اتبفػػث اتػػذكأ ثػػأ شػػبك  االةعمةػػت:  اكات -

 .2001 ثلؿ اتةعتئج. اتمضتض:  كعب  ات اؾ ثها  
 .1999خضم بؾ  ملت. اتبفث طف ات ااك تت ثأ اإلةعمةت . ]ا.ـ[: هاه  اتملت.  -
 .1998بضؿ ،ضعس  عم. طبا اتهبلـ ملكاف. ات ااك تعض  باا اإلةعمةت. اتككضت: هاه  طتتـ ات امث    -
 .2000األط تؿ: إةشتء ات كاقع كاتع،تمة اإلتكعمكةض . بضمكت: اام اتماعب  فباأ   ةضس. اتكب تم،تؿ  -



 .2000قبضا    ف ا  ف ا. عطبضقتت اإلةعمةت:  شمكع كت ؿ كة تذج ط اض . بضمكت: اام اتماعب   -
 2000مضتف   ف ا  ف ا. خا تت اإلةعمةت. اتقت مة:  كعب  اإلهكةامض    -
األهتهػػض  كاةاكتهػػتعهت طاػػ  ات يههػػتت. اتقػػت مة: اام اتملػػت   خضمبػػؾ  ط ػػتم. شػػبكتت اإلةعمةػػت: بةضعهػػت -

2000. 
 .1999طتشكم  اتهاضا.  كمة اإلاامة اتا اض  كات ااك تعض  .اتقت مة : اتاام اتاا ض     -
اته،مهػػأ  هػػاا  ف ػػا. االعصػػتالت كات ااك ػػتت كاتعطبضقػػتت اتعكةكتك،ضػػ  . االهػػكةامض : ات قتثػػ  اتاا ضػػ    -

2001. 
 .2000اس. كهتئؿ االعصتؿ ات عاااة ات ضاعض اضت. بضمكت : طكضاات تاةشم. ثماةهكا  تضه -
 .1998فش ت  قتهـ. اتعخطضط االهعماعض،أ تخا تت ات ااك تت.  صم:  مكز اإلهكةامض    -
 االع،ت تت اتفاض   ثأ إاامة كعة ض   قعةضتت ات كعبتت ك ماكز ات ااك تت. ةتمض تف إه تطضؿ  عكتأ. -
 2000،مائـ  ةظ   ات ااك تت. اتمضتض:  مكز اتبفكث كاتاماهتت  ااكا  فهف اتطت م.  -
هػػتتـ   ف ػػا صػػتتل. اتاصػػم اتمق ػػأ.. ك ػػكمة ات ااك ػػتت اماهػػ  ثػػأ ةظػػـ ات ااك ػػتت كعفػػاضث ات ،ع ػػع.  -

 .2002اتقت مة: طضف تااماهتت كاتبفكث  
 2003طبتس  طتمؽ  ف كا.  ،ع ع ات ااك تت اتمق أ. اتقت مة: ات مكز األصضؿ   -
ا اتػػػػػمزاؽ   صػػػػػط أ ضػػػػػكةس. اتبفػػػػػث بتالعصػػػػػتؿ ات بتشػػػػػم: ات بػػػػػتائ كاتعطبضقػػػػػتت. األماف: ات مكػػػػػز طبػػػػػ -

 1994اتاباك تهأ  
 .2003صكثأ  طبا اتاطضؼ. ات كعبتت ثأ  ،ع ع ات ااك تت. طضف  اضا : اام اتهال   -
ات اع ضػاضت. ش ك  طاػأ  ف ػا. االعصػتؿ اتػاكتأ كاتعكةكتك،ضػت اتفاض ػ : اإلةعمةػت  اتق ػم اتصػكعأ اتمق ػأ   -

 .2002اإلهكةامض :  كعب  اإلشاتع ات ةض   
 .1988طبا اتهتام   ف ا ثعفأ.  قا   ثأ طاـ ات ااك تت. اتقت مة: اام غمضب تاةشم   -
شمؼ اتاضف  طبا اتعكاب. ات اخؿ إت  ات كعبتت كات ااك تت. اتقت مة: اتاام اتاكتض  تبلهػع  تمات ات قتثضػ    -

2001  
اام  ما،ػػػع اتمق ضػػػ  كاتخػػػا تت ات م،اضػػػ  ثػػػأ ات كعبػػػتت ات،ت اضػػػ . طػػػضف  اضاػػػ : صػػكثأ  طبػػػا اتاطضػػػؼ. ات -

 .2004ل  اتها
 .2001صكثأ  طبا اتاطضؼ. اماهتت ثأ ات كعبتت كات ااك تت. ا شؽ : اام ات كم ات اتصم   -
  2002ات قتثض   طبا اهلل اتااأ   ف ا. ات اخؿ إت  طاـ ات كعبتت كات ااك تت. اتقت مة: اتاام اتاكتض  تبلهع  تمات  -
 . 1984فش ت  قتهـ. خا تت ات ااك تت:  قك تعهت ك شكتتهت. اتقت مة:  كعب  غمضب   -
 . 2002بام    ف ا. اتعكت ؿ ات امثأ تااـ ات كعبتت كات ااك تت. اتقت مة: اام غمضب    -
  ف ػػا   شػػمم  ط ػػم   صػػط   طاضػػتف  مبفػػأ.  هتهػػضتت طاػػـ ات كعبػػتت كاتعك ضػػؽ كات ااك ػػتت. ط ػػتف: -

 .1990 اضمض  ات كعبتت كاتك تئؽ اتكطةض   



. اتقػػت مة: طػػتتـ 2طبػػا اتف ضػػا زضعػػكف  ك ػػتؿ. عكةكتك،ضػػت اتعااػػضـ ثػػأ طصػػم ات ااك ػػتت كاالعصػػتالت. ط. -
 .2004اتكعب  

 1984اتبةهتكم    ضف. إاامة اتات اضف ثأ ات كعبتت. اتقت مة: اتامبأ   -
 .1996اتقت مة: طص أ  اتهكش   بك بكم  ف كا. ةظـ كشبكتت ات ااك تت.  -
 .2000اتصبتغ  ط تا. ةظـ ات ااك تت:  ت ضعهت ك ككةتعهت. ط تف: اام ات قتث    -
 1991اتاكهمم  ثها.  هس اتبفث ات بتشم ثأ قكاطا ات ااك تت. اتمضتض:  كعب  ات اؾ ثها   -
ثهػػا   مك،ػػم كضػػةج  عػػم. ثهػػا بػػف هػػاطتف اتهػػاطتف. ات،ت اػػ  ثػػأ طصػػم اتاكت ػػ . اتمضػػتض:  كعبػػ  ات اػػؾ -

2008 
. اتقػت مة: ات كعبػ  21 ف كظ  ه ضم  ف ا. عكةكتك،ضت ات ااك تت ك كعبتت األط تؿ: طا   شتمؼ اتقػمف  -

 2001األة،اك  صمض   
إه تطضؿ  ثياا  ف ػا. إةشػتء اتشػبكتت: ات بػتائ األهتهػض  الخعصتصػأ ات كعبػتت كات ااك ػتت. اتمضػتض:  -

 .2000 كعب  ات اؾ ثها  
ات كعبػػتت كبةػػكؾ ات ااك ػػتت ثػػأ اإلذاطػػ  كات ،اػػ  كات ، ػػع. اإلهػػػكةامض : اام اته،مهػػأ  هػػاا  ف ػػكا.  -

 . 2000ات قتث  اتاا ض   
 1988بام   ف ا. اتعةظضـ اتكطةأ تا ااك تت. ،اة: اام ات مضخ   -
 
 

  



 1 عنوان الوحدة : التعميم األساسية
  1المادة: تاريخ الجزائر المعاصر

 
 أىداف التعميم: 

 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 
 ( األك م
 . 1954اإلت تـ بتإلطتم اتاتـ تعتمضخ ات،زائم  ف اخكؿ االفعبلؿ ات مةهأ إت   -

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م(  كصؼ) 
 عمى الطالب أن يكون عمى دراية بإطار المقياس كونو تاريخا لموطن.  -

 
 :  البرنامج

 اتكلع اتاتـ ثأ ات،زائم قبضؿ االفعبلؿ. (1
 .1830اتف ا  ات مةهض  طا  ات،زائم (2
 اتزطت تت اتكطةض  كاكت  األ ضم طبا اتقتام ظهكم (3
  قتك   األ ضم طبا اتقتام. (4
  قتك    ف ا بتم. (5
 بكط ت  ... -ات قماةأ –ات كمات اتشابض  األخمل خبلؿ اتقمف اتعتهع طشم (6
 هضته  ات، هكمض  ات مةهض  ات تت   ثأ ات،زائم. (7
 ا،ع تطضت.-اقعصتاضت -هضتهضت– 1919 طاع اتقمف اتاشمضف إت  غتض   ع كلتع ات،زائم   (8
 فمك  األ ضم ختتا. (9

 (1939ػ1926اماهتت األفزاب اتهضتهض  كات، اضتت اتكطةض  ) (10
 ة،ـ ش تؿ إثمضقضت. (11
 فزب اتشاب. (12
 ، اض  اتاا تء ات ها ضف ات،زائمضضف. (13
 اتفزب اتشضكطأ ات،زائمم. (14
  شمكع باـك ثضكتضت. (15



 ات يع م اإلهبل أ. (16
 

 : طريقة التقييم
 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: ** 

 . 1971، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع، الجزائر 2اإلبراهٌمً،محمد البشٌر، عٌون البصائر، ط-
 .ابن بادٌس، عبد الحمٌد : القانون األساسً لجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن و مبادئها اإلصالحٌة- 
ابن روٌلة، قدور، وشاح الكتائب وزٌنة الجٌش المحمدي الغالب وٌلٌه دٌوان العسكري المحمدي -

 . 1968الملٌانً، تقدٌم محمد بن عبد الكرٌم، ش.و.ن.ت، الجزائر 
، جزءان ،ش.و.ن.ت، 1847-1888أدٌب حرب ، التارٌخ العسكري و اإلداري لألمٌر عبد القادر - 

 . 1983الجزائر ،
  . ة: الصحافة العربٌة نشؤتها وتطورها،دار مكتبة الحٌاة بٌروتأدٌب ،مرو- 
 إحدادن ،زهٌر : الصحافة المكتوبة فً الجزائر ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، جامعة الجزائر.- 
باي ،أحمد: مذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة ، تقدٌم و تحقٌق و ترجمة محمد العربً - 

  . 1982الوطنٌة للنشر و التوزٌع الشركة  2الزبٌري ، ط
البدوي ، أحمد فوزي : األمٌر عبد القادر الجزائري ، دبلوم ، جامعة القاهرة ، معهد الدراسات اإلفرٌقٌة -

  . م 1964
 . 1993الجزائر  1848 -1826بوعزة، بوضرساٌة: الحاج أحمد باي رجل دولة و مقاوم - 
،  1، دار الغرب اإلسالمً ط 1962بوحوش عمار : التارٌخ السٌاسً للجزائر من البداٌة و لغاٌة - 

1997 .  
  . 1964بوعزٌز ٌحً :األمٌر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري ، الجزائر - 
 . 1994بوعزٌز ٌحً، مواقف العائالت األستقراطٌة من الباشاغا المقرانً ،م.و.ك، الجزائر ، - 
  1986وعزٌز  ٌحً،كفاح الجزائر من خالل الوثائق ، الجزائر ، م.و. ك ب- 
  . 1989بوعزٌز ٌحً وصاٌا الشٌخ الحداد و مذكرات ابنه سً عزٌز ، م.و. ك - 
بوعزٌز ٌحً، حروب المقاومة الجزائرٌة كما صورتها الكتابات الغربٌة الفرنسٌة ، جامعة وهران - 

1982 .  
منشورات المتحف الوطنً  2ط 2، ج 28و  19جزائر فً القرنٌن بوعزٌز  ٌحً، ثورات ال- 

  . للمجاهد
  1948-1912بوعزٌز ٌحً، االتجاه الٌمٌنً فً الحركة الوطنٌة الجزائرٌة من خالل نصوصه - 

  . 1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 
 . المقرانً و الشٌخ الحداد،ش.و.ن.ت.الجزائر 1871بوعزٌز  ٌحً،ثورة - 
ابن عبد القادر محمد : تحفة الزائر فً مآثر األمٌر عبد القادر وأخبار الجزائر ، دار الٌقظة العربٌة ، - 

 . 1964بٌروت ، 
 . 1975الجزائر ، –تشرشل، هنري : حٌاة األمٌر عبد القادر ، ترجمة أبو القاسم سعد هللا تونس -
  . 1981لشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزائر تركً ،رابح : التعلٌم القومً والشخصٌة الوطنٌة ، ا- 
  . 2881تلمسانً بن ٌوسف: مقاومة متٌجة ، محاضرات فً التارٌخ ،الجزائر ، - 
، الجزائر، 1988 – 1888تلمسانً بن ٌوسف ، موقف التجانٌة من السلطة المركزٌة فً الجزائر - 

1998  
  لٌبٌا –المغربً ، الجزائر تونس التمٌمً ، عبد الجلٌل: بحوث ووثائق فً التارٌخ -



  . 1985ح. م . 1816)-  ( 1871
  . م 1984بٌروت  4، ط  4الجٌاللً ،عبد الرحمن : تارٌخ الجزائر العام ج - 
الخطٌب، أحمد : جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن و أثرها اإلصالحً فً الجزائر ، المإسسة -

  . 1985الوطنٌة للكتاب ، الجزائر 
  1989( ، الجزائر1835 -1838دو ،أبو العٌد : الجزائر فً مإلفات الرحالٌن األلمان )دو-
، المنعطف الحاسم فً مسار الحركة الوطنٌة ، دٌوان المطبوعات  1945ماي  8رخٌلة ،عامر : -

 . 1995الجامعٌة الجزائر ، 
شر و التوزٌع ، الجزائر ، الزبٌر ،سٌف اإلسالم : تارٌخ الصحافة فً الجزائر ،الشركة الوطنٌة للن-

1982 . 
زوزو ،عبد الحمٌد : نصوص ووثائق فً تارٌخ الجزائر الحدٌث ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر -

1984 .  
  . 1988، م.و.ك ، الجزائر  1879زوزو ،عبد الحمٌد، ثورة األوراس - 
  1981( ،م.و.ن.ت  1988-1881زوزو ،عبد الحمٌد ، ثورة بوعمامة )- 
 . 1986، جامعة دمشق ، 1911-1847طرشون ، نادٌة، الهجرة الجزائرٌة إلى بالد الشام -
  . 1968طالبً ،عمار: ابن بادٌس حٌاته وآثاره ، دار الٌقظة العربٌة للتؤلٌف والترجمة ، القاهرة - 
  . 1988العربً ،إسماعٌل : الدراسات العربٌة فً الجزائر عهد االحتالل الفرنسً ، الجزائر -
العربً ،إسماعٌل، العالقات الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً عهد األمٌر عبد القادر ، دٌوان المطبوعات - 

  1982الجامعٌة ، الجزائر 
، ش.و.ن.ت الجزائر  2العربً ،إسماعٌل، المقاومة الجزائرٌة تحت لواء األمٌر عبد القادر ، ط- 

1982 . 
  . 1986العسلً، بسام : األمٌر عبد القادر الجزائري ، بٌروت -
 . العقاد ،صالح : محاضرات فً الجزائر المعاصرة ، القاهرة ، معهد الدراسات العربٌة العالمٌة-
العنتري ،صالح : مجاعات قسنطٌنة ، تحقٌق رابح بونار ، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ، الجزائر -

1974 . 
، منشورات المتحف 2( ، ط 1954 -1838،محمد الطٌب : مظاهر المقاومة الجزائرٌة ) العلوي -

  . 1994الوطنً للمجاهد ، 
، 1841سكوت )الكولونٌل (، مذكرات الكولونٌل سكوت عن إقامته فً زمالة األمٌر عبد القادر - 

 . 1981ترجمة إسماعٌل العربً ، ش.و.ن.ت، الجزائر 
، ش.و.ن.ت الجزائر 3، ط 2( ج1938 -1988الحركة الوطنٌة الجزائرٌة )  سعد هللا ، أبو القاسم:-

1983 .  
  . 1981ش.و.ن.ت، الجزائر 2سعد هللا  أبو القاسم ، أبحاث و أراء فً تارٌخ الجزائر، ج -
سعد هللا  أبو القاسم ، محاضرات فً تارٌخ الجزائر الحدٌث ، بداٌة االحتالل ، ش.و.ن.ت الجزائر - 

1982 .  
 . 2888أجزاء ،دار الغرب اإلسالمً بٌروت 9سعد هللا  أبو القاسم ، تارٌخ الجزائر الثقافً ، - 
(  1858 -1775سعد هللا  أبو القاسم ، المفتً الجزائري ابن العنابً ، رائد التجدٌد اإلسالمً )  -

  . 1977الجزائر 
 . 1992دار الغرب اإلسالمً بٌروت أجزاء، 4سعد هللا  أبو القاسم ، الحركة الوطنٌة الجزائرٌة ،- 
  2888سعٌدونً ناصر الدٌن:عصر األمٌر عبد القادر الجزائري، مإسسة البابطٌن، الكوٌت- 
  . م 1988سعٌدونً ناصر الدٌن:دراسات وأبحاث فً تارٌخ الجزائر ، جزءان ، الجزائر - 
، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 1858-1826صالح ، الحاج أحمد باي قسنطٌنة  فركوس - 

1985 . 
، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، 1914-1838قنان جمال ، نصوص سٌاسٌة جزائرٌة - 

1993  



  1994قنان  جمال ، دراسات فً المقاومة و االستعمار ، منشورات المتحف الوطنً للمجاهد- 
قداش محفوظ ، وثائق وشهادات لدراسة تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزائرٌة ، دٌوان المطبوعات  -

  . 1987الجامعٌة ، الجزائر 
  . 1991، منشورات دحلب ، الجزائر  1945ماي  8قنانش محمد ، المسٌرة الوطنٌة و أحداث - 
ة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، الجزائر قنانش محمد ،الحركة االستقاللٌة فً الجزائر بٌن الحربٌن ،الشرك- 

1982 .  
  1984توفٌق المدنً ، احمد : كتاب الجزائر ،م.و.ك ، الجزائر - 
  . بدون تارٌخ 1مجاهد مسعود : تارٌخ الجزائر ، ج-  
- 1966المرابط جواد : التصوف و األمٌر عبد القادر الحسٌنً الجزائري ، دار الٌقظة العربٌة - 

إلمام عبد الحمٌد ابن بادٌس الزعٌم الروحً لحرب التحرٌر الجزائرٌة ، دار المعارف ، محمود، قاسم : ا
  . مصر

مناصرٌة ،ٌوسف: االتجاه الثور ي فً الحركة الوطنٌة الجزائرٌة بٌن الحربٌن ،المإسسة الوطنٌة - 
  . 1988للكتاب ، الجزائر 

 . 1988طنٌة للنشر و التوزٌع الجزائر المٌلً، محمد: ابن بادٌس و عروبة الجزائر : الشركة الو- 
  .1988( الجزائر 1919 – 1847هالل ،عمار: الهجرة الجزائرٌة نحو الشام ،) - 

 
 . 1995عزوي محمد الطاهر : ذكرٌات المعتقلٌن ، تقدٌم سعد هللا المتحف الوطنً للمجاهد ، الجزائر - 
 . 1958وسهٌل إدرٌس ، بٌروت دار اآلداب عالق هنري : الجالدون أو االستجواب ، ترجمة عاٌدة - 
عالق هنري ، المسؤلة وثائق التعذٌب فً الجزائر ، تعرٌب أدٌب مروان بٌروت ، دار النشر - 

 . 1958للجامعٌٌن 
العسكري ابراهٌم : لمحات من مسٌرة الثورة الجزائرٌة و دور القاعدة الشرقٌة ، دار البعث قسنطٌنة ، - 

1992 .  
ائري ، بدٌعة ) األمٌرة(،أصحاب المٌمنة )إن شاء هللا(، دار السالم للترجمة و النشر ، الحسنً الجز- 

 . 1993دمشق 
  . 1993عوادي  عبد الحمٌد : القاعدة الشرقٌة ، دار الهدى ، عٌن ملٌلة - 
علٌة، عثمان الطاهر : الثورة الجزائرٌة أمجاد و بطوالت ، منشورات المتحف الوطنً للمجاهد ، - 

   1996زائر الج
فرحات عباس : لٌل االستعمار ، نقله إلى العربٌة أبو بكر رحال ، مطبعة الفضالة ، المحمدٌة ، - 

 .( المغرب )ب.ت
 . 1986الخطٌب  أحمد حزب الشعب الجزائري ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر ، - 
، منشورات المتحف الوطنً قنان جمال : قضاٌا ودراسات فً تارٌخ الجزائر الحدٌث والمعاصر - 

 . 1995للمجاهد 
، وثائق وشهادات لدارسة تارٌخ 1937-1926قناش محمد ،وقداش محفوظ ، نجم شمال إفرٌقٌا - 

  الحركة
 . 1991دار البعث ، قسنطٌنة ،  1أجزاء،ط3قلٌل  عمار ، ملحمة الجزائر ، - 
 . 2888األمة. الجزائر.، دار 1سعدي عثمان :مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، ط- 
 . 2881سعٌدانً الطاهر : مذكرات ، القاعدة الشرقٌة فً قلب الثورة النابض، دار األمة ، الجزائر - 
 . 1958سارتر ، جان بول : عارنا فً الجنرال ، ترجمة عاٌدة وسهٌل ادري دار اآلداب ، بٌروت - 
، قصة تعذٌب بطلة عربٌة فً الجزائر ، تعرٌب  سٌمون ، بوفوار ، جزٌل حلٌمً : جمٌلة بوباشا- 

 . 1962محمد النقاش ، دار العلم للمالٌٌن بٌروت 
  2881شتوان نظٌرة : دور سوٌدانً بوجمعة فً الحركة الوطنٌة وثورة التحرٌر .الجزائر- 
جزءان ،المتحف الوطنً  1956و1955شرٌط ،عبد هللا: الثورة الجزائرٌة فً الصحافة الدولٌة - 
 . 1995لمجاهد ل



  1985شرٌط ،عبد هللا ، المٌلً محمد ، تارٌخ الجزائر السٌاسً و الثقافً و االجتماعً ، الجزائر ،- 
ٌوما فً الجزائر ) تارٌخ الثورة الجزائرٌة فً سطور ( القاهرة مطبعة  98شعبان ،)محمد حسٌن (: - 

 . 1968النهضة 
  حتالل إلى االستقالل، دار العودة، بٌروت.الشقٌري أحمد: قصة الثورة الجزائرٌة من اال- 
- صدٌقً ، مراد : الثورة الجزائرٌة ، عملٌات التسلٌح السرٌة ، تر أحمد الخطٌب الحٌاة ، بٌروت - 

مإٌد  صالح : الثورة فً األدب الجزائري ، مكتبة الشركة الجزائرٌة و مكتبة النهضة المصرٌة 
1963 . 

  . 1984الفعل األولٌة عن غرة نوفمبر ، دار البعث ، قسنطٌنة ناٌت بلقاسم ،)مولود (: ردود - 
  . نزار خالد : مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، الجزائر ، بدون تارٌخ- 
، المركز الوطنً للتوثٌق  1نور  عبد القادر : حوار حول الثورة ، إشراف خلٌفة الجنٌدي ، ج- 

 . 1986والصحافة والنشر 
 . 1995، الجزائر ،1962-1838عمار : أبحاث و دراسات فً تارٌخ الجزائر المعاصرة هالل  -- 
، مطبعة الفومٌك ، الجزائر،  1954هالل  عمار، نشاط الطلبة الجزائرٌٌن أثناء ثورة نوفمبر - 

1985 .  
  . 1991الورتالنً ،فضٌل: الجزائر الثائرة ، دار الهدى ، الجزائر - 
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 السداسي: األول 
 1 عنوان الوحدة : التعميم األساسية
 . 1المادة: مدخل إلى عمم األثار 

 
 أىداف التعميم: 

 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 
 ( األك م

 التعييرف إلييى عمييم األثييار باعتبيياره ميين العمييوم المعاصييرة التييي تسييم  ب،يييم كثييير ميين العمييوم وال،نييون.

كيفييت دااةيت والىصىل لتصىر هعرفي شوىلي حىل هاهيت علن االثار هن خالل دراست هفهىم الواضيي  و

 االهتوام دالواضي سىاء كحاث زهني ام هادة ام سلىك.
 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
 مكتسبات عامة خاصة من حقول العموم اإلنسانية واالجتماعية كالتاريخ وال،مس،ة.  
 

 محتوى المادة: 
 اتعامضؼ بااـ اآل تم طت  .  -1
  اامس طاـ اآل تم.  -2
 اتااـك ات هتطاة تااـ اآل تم. -3
  ةت ج طاـ األ تم.  -4

 
 : طريقة التقييم

 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 
 
طبػػػتس هػػػضا  ف ػػػا  ف ػػػا طاػػػأ  اام ات ضصػػػؿ ات قتثضػػػ   غاػػػضف ااةضػػػتؿ   ػػػك،ز عػػػتمضخ طاػػػـ اآل ػػػتم  عػػػم.  -

 .2000  1اتمضتض  ط
 .1983  3بتمضس  ط–لك،كمج  عتمضخ طاـ اآل تم  عم. بهضج شابتف   ةشكمات طكضاات  بضمكت  -



ؾ٠ددع ْفوفدد مٟخفِددعضًفمٌددٝفرٍددُف ٢ةدد ؼفخفِلقكددافزّدد ظعفٌٍعؼ قدد وف ٌد ِع١ددافٚ ٌٕهددؽفٚ ٌ ٛؾ٠دد خ  ؼظْف -

4002.َ 

 .2004َوف مٟخ ٌّعضًفمٌٟفرٍُف ٢ة ؼخف  ؼظْ.ففؾ٠ع ْفربعف ٌى مٟ -

 1996َر صُفِسّعفؼؾقخفرٍُف ٢ة ؼفب١ٓف ٌٕظؽ٠افٚ ٌ طب١كخفِى بافِعبٌٛٝ.ف -

 .1999َِصطفٝفوّ يفربعف ٌع١ٍُفٚآضؽْٚخ ٌّعضًفمٌٝفرٍُف ٢ة ؼخف ٌطبعاف ٌث ١ٔاخ ٌم ٘ؽع.ف -

(,ف سٌٚدددٝفخفظ ؼف ٌدددد زعفف88ِمعِدددافمدددٟفرٍدددُف سةددد ؼفسفقٍكدددٍاف ٌّٛقدددٛراف ٌصددد ١ؽعف ففختمدددٟف ٌدددعب   -

فسفب ع ظف(ف.

فَفسف ٌم ٘ؽعف(ف.1996ر صُفِسّعفؼؾقخفرٍُف سة ؼفب١ٓف ٌٕظؽ٠افٚ ٌ طب١كفخفِى بافِعبٌٟٛف -

َفخف2000ِٛخؿفت ؼ٠صفرٍُف سة ؼف,فتؽخّاف"فظ.فرب ـفق١عف زّعفِسّعفرٍٟف"ف,ف سٌٚدٝف,ففخغ١ٍٓفظ ١ٔ ي -

 ظ ؼف ٌف١صًف ٌثم م١افسف ٌؽ٠ ضف(ف.

 َفسفب١ؽٚوف(ف.1982خٛؼجفضٛفخفت ؼ٠صفرٍُف سة ؼفخفتؽخّاف"فب١ٙحفنعب ْف"فخف ٌث ٌثافخف -

 الوراجع االجنبيت

 

1. - Lynn MESKELL, The Intersections of Identity and Politics in Archaeology, Annual 

Review of Anthropology, Vol. 31, (2002), pp. 279-301. 

2. - L. SMITH, Archaeological Theory and The Politics of Cultural Heritage, 

(Psychology Press, 2004). 

 السداسي: األول 
 الوحدة: وحدات التعميم المنيجية 

  1المادة: مدارس ومناىج 
 

 أىداف التعميم: 
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

تاتي ىده المادة كدليل ومر د لمطمبة في الكميات والجامعات في التعريف باألسس العمميية التيي ( األك م
 نبغي إتباعيا أو مراعاتيا خالل إجراء البحث العمميي

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
عميى االطالع والدراسة والت،كير بمعنى استخدام القدرات العقميية التيي منحيت لانسيان مين حييث القيدرة  

 الت،كير والقدرة عمى التخيل والقدرة عمى التحميل والقدرة عمى الربط . 
 محتوى المادة: 

 عامضؼ ات ةهج اتاا أ. .1
    ض  ات ةهج اتاا أ. .2
 اتع،مضػػب  اتعمكضػػب  اتا اضػػتت األهتهػػض  ثػػأ ات ػػةهج اتاا ػػأ: االهػػعقماء  اتعصػػكم  ات هػػـ  اتعفاضػػؿ .3

 اتعااضـ. اتفكـ  اتع،مضا  اتع هضم  اتعصةضؼ  االهعةبتط 



 اتاةتصم األهتهض  ثأ ات ةهج اتاا أ: ات بتائ  ات مافؿ  األهتتضب  اتكهتئؿ. .4
 خطكات ات ةهج اتاا أ: ات بلفظ   كلع ات مكض  اخعبتم ات مكض  اتعا ضـ. .5
  مافؿ عككف ات ةهج اتاا أ:  .6

  ثأ اتاصكم اتقاض   .  
 إههتـ ثبله   كطا تء  كمكبت-إههتـ ات ها ضف:ثأ اتاصكم اتكهط  -

 ثأ اتاصم اتفاضث   .ب 
 اتاطكة إت  اهعخااـ ات ةهج اتاا أ ثأ  ،تؿ اتااكـ اال،ع تطض  كاإلةهتةض . .7
 ات ةهج اتاا أ ثأ اتاماهتت اال،ع تطض  كاإلةهتةض . .8
 طبضاض   ف ،ه   خمل. قتمة  بضف اتااكـ اال،ع تطض  كاإلةهتةض   ف ،ه  كاتااـك ات .9

 ات ةت ج اتك ض  كات ةت ج اتكض ض . .10
 ات كلكطض  كاتذاعض :  .11

 عامضؼ ات كلكطض . .  
 اتع كضم اتذاعأ كاتع كضم ات كلكطأ. .ب 
 ات كلكطض   ف اتختمج. .ج 
 ات كلكطض   ف اتااخؿ. .ا 
 ات كلكطض   ف اتااخؿ كاتختمج. .ق 
 طريقة التقييم: 

 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 

إبػػما ضـ  بػػك تغػػا ك خػػمكف: اتبفػػث اال،ع ػػتطأ  ةت ،ػػع ك اكاعػػع   مكػػز اتعمبضػػ  األهتهػػض  ثػػأ اتاػػتتـ  -
 .اتامبأ  هكس اتاضتف

  ف ا بام:  صكؿ اتبفث اتاا أ ك ةت ،ع  ككتت  ات طبكطتت  اتككضت   -
  كـم اتا مم :  ةت ج اتبفث كعفقضؽ ات خطكطتت  كعب  اتااـك كاتفكـ  ات اضة  ات ةكمة   -
 ، تؿ زكأ ك خمكف:  هس اتبفث اال،ع تطأ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة  ا.ت. -
 فت ا طت م: ات ةهج اتاا أ ثأ اماه  ات ،ع ع  اام ات اتمؼ   اتقت مة -
 ك هتتضبع  كزامة ات قتث  كاإلمشتا اتقك أ  ا شؽ خضم ص كح: اتبفث ات،غماثأ  ةت ،ع -
اضػػك بكتػػكا ثػػتف ااتػػضف :  ةػػت ج اتبفػػث ثػػأ اتعمبضػػ  كطاػػـ اتػػة س . عم، ػػ   ف ػػا ةبضػػؿ ةكثػػؿ   كعبػػ   -

 األة،اكات صمض   
مبضفأ اتفهف: اتضؿ اتبتفث ثأ عةظضـ كعتب  اتبفكث اال،ع تطض    طتبع ات، اضػ  اتاا ضػ  ات اكضػ    -

 .ط تف



 طمض ،ك خمكف:  ةت ج اتبفث اتاا أ ك هتتضبع ط تف. هت أ -
 اتهضا طاأ شعت: ات ةهج اتاا أ كاتااكـ اال،ع تطض    يهه  شبتب ات،ت ا   اإلهكةامض   -
 .1963  اتهضا  ف ا خضمم: اإلفصتء ثأ اتبفكث اتة هض  كاتعمبكض  كاال،ع تطض   اام اتعأتضؼ  اتقت مة -
  ج اتبفث اتاا أ  اام ات كم تاةشم كاتعكزضع  ط تف طتصـ األطم،أ: اتك،ضز ثأ  ةت -
    اتقت مة  ك بطبا اتبتهط فهف :  صكؿ اتبفث اال،ع تطأ   كعب   -
 طبا اتبتهط فهف:  صكؿ اتبفث اتاا أ   طبا  ت،ة  اتبضتف  اتقت مة -
 ل  ا شؽطبا اتفؽ كتضا:  بتائ ثأ كعتب  اتبفث اتاا أ كات قتثض  ات كعبض     كعب  اام ات ع -
 طبا اتف ضا تط أ: طاـ اال،ع تع  اام ات اتمؼ  اتقت مة -
 طبا اتمف ف باكم:  ةت ج اتبفث اتاا أ  ككتت  ات طبكطتت  اتككضت. -
 طبا اتهبلـ  تمكف : عفقضؽ اتةصكص كةشم ت   كعب  اتختة،أ  اتقت مة -
 طبا اتاظضـ اتاضب : ات ةهج ثأ كعتبتت اتغمبضضف ثأ اتعتمضخ اإلهبل أ   يهه  اتمهتت   بضمكت   -
 طبا اهلل  كثؽ : عك ضؽ اتةصكص كلبطهت طةا ات فا ضف  ات كعب  ات اكض    ك  ات كم   -
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 السداسي: األول
 عنوان الوحدة : التعميم المنيجية

 1المادة: إعالم آلي 
 

 أىداف التعميم: 
 ػػ   هػػطم طاػػ  ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل) 

 ( األك م
 التعرف عمى مبادئ اإلعالم اآللي.

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
 ثقافة عامة   
 

 محتوى المادة: 
Définition des concepts. 

Historique de l’informatique. 

Domaine d’utilisation de l’information. 

Traitement de l’information. 

Les ordinateurs. 

 
 : طريقة التقييم

 .اتعطبضقض ابل   ات
 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 
هػػياؿ ثػػأ اتك بضػػكعم  اام اتكعػػب اتاا ضػػ  تاةشػػم كاتعكزضػػع  اتقػػت مة   2002 صػػط    بػػك اتهػػاكا:  هػػضا  -

2002. 
 (1997)  ضهؾ بتائ اتفتهكب ك اتبم ،  باغ  ب   مكاف  صط أ ةتطع  -
 (1997 بتائ اتفتهكب اإلتكعمكةأ )  طهتؼ ضاها -
 (1998)  ات اخؿ إت  طاـ اتفتهكب ضعأ اتبش ضـزضتا اتقتلأ ـ. طبااتمف -
 (2002)  قا   ثأ اتفتهبتت  ،كات  بكطع  -
 (2001)  اخؿ إت  طاـك اتفتهب   اف هكضاـ ٘ ف ا ةب -
 C-Languages   (1996)ات م،ع األهتهأ ت هعخا أ  طزب  ف ا طزب  -



 (1987ك ككبكؿ ) ضهؾةاهعع ك بم ،عع    ا  باغعأ ب٘ ةطؽ اتفتهكب ك  ضـعص  -
 (1986) ضكمكك بضكعمةظـ  طااا ات   م طتضؿ ٘ ظ -
 (1998)  ك إةشتء ك إاامة  كاقع اتكضب ضـا،تما عص ٘ تمم  -
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 السداسي: األول
 يةستك افعنوان الوحدة : التعميم اال
 1المادة: تاريخ الحضارات 

 التعميم:  أىداف
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

 ( األك م
 التعرف عمى أىم الحضارات العالمية التي  كمت تاريخ الب رية.

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا ) 
 المعطيات التاريخية وثقافة عامة  
 

 محتوى المادة: 
االخعماطػػػػتت اتهػػػػتبق   - اةػػػػ  األكضكػػػػك ضف – اةػػػػ  ات قتثػػػػ . - اةػػػػ  اتفلػػػػتمة  - :ػػػػػ   هػػػػـك اتفلػػػػتمة1

 تافلتمة.
 ػ اإلطتم اتز ةأ كات كتةأ تظهكم اتفلتمات.2
 ػ فلتمات غمب ،ةكب  هضت ك صم.3
 ث،م اتعتمضخ كاالخعماطتت اتهتبق  تافلتمة.  
 ػ ات صتام ات تاض  كاألابض  تاماه  اتفلتمة4

 ات صتام ات تاض .    -
 ات صتام األابض . –

 فلتمة ببلا اتماثاضف. -5
 اتاكت  اتكاااةض ( - شكم -بتبؿ - كتا-ات مافؿ اتكبمل)هك م-
 االقعصتا( –ةظتـ اتفكـ  – ظت م اتفلتمة )اتاضف - 

 االقعصتا–اتفضتة اتهضتهض .  –اتفضتة اتاضةض .  –اتةشأة.   -فلتمة ثتمس كطضبلـ:  -6
 فلتمة هكمضت اتقاض  . -7
 ات ظهم اتهضتهأ.–اتف ضكف كشاكب هكمضت. -   
 اتفضتة االقعصتاض . –ات ظهم اتاضةأ.    -   
 اتعكهع كات كا،ه  ثأ ،ةكب غمب  هضت -8
 ات صمم.-ات تمهأاتةزاع  –اتفمكب ات ضاض .    - 



 فمكب اتبضاكبكةضز. –اإلغمضقأ.   -اتةزاع ات تمهأ - 
 االةهضتم –اتعطكم  –فلتمة  صم ات مطكةض . _ اتةشأة  -9
 االقعصتا -ات،ضش  -اتاضف كاتكهةكت   -_ ةظتـ اتفكـ   

 اتفلتمة اتامبض  قبؿ اإلهبلـ -10
 ف ضم( –هبأ  –قعبتف  –_ اتفضتة اتهضتهض : اكؿ ات،ةكب ) اضف  
 اتغهتهة ( –ات ةتذمة –اكؿ اتش تؿ )عا م   
  ك (. –كاكؿ اتكهط )كةاة   

 : طريقة التقييم
 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 
 .1978حسٌن مإنس: الحضارة دراسة فً أصول وعوامل قٌامها وتطورها، عالم المعرفة، الكوٌت،  -

 .2888، 1سمٌر أدٌب: موسوعة الحضارة المصرٌة القدٌمة، العربً للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط -

 .1988شارل سٌنٌوبوس: تارٌخ الحضارة، تعرٌب محمد كرد علً، مطبعة الظاهر، القاهرة،  -

  1983 1طه باقر , عامر سلٌمان , فاضل عبد الواحد ،تارٌخ العراق القدٌم، ج ، -

 . 1981، بالد بٌن النهرٌن , ترجمة سعدي فٌضً , لٌو أوبنهاٌم  -

  . 1986جان بوتٌرو ، تارٌخ الشرق األدنى الحضارات المبكرة ، ترجمة عامر سلٌمان ، -

 . 1984جورج رو ،العراق القدٌم  , ترجمة حسٌن علوان -

 . 1979هاري ساكز ، عظمة بابل , ترجمة عامر سلٌمان، -

 . 1987بل وعصره , ترجمة غازي شرٌف هورست كلٌغل ،حمورابً ملك با-

  . 1982تقً الدباغ وولٌد الجادر ,عصور قبل التارٌخ , بغداد , -

 . 1988سٌثن لوٌد، آثار بالد الرافدٌن , ترجمة سامً سعٌد , بغداد -

 .1989محمد بٌومً مهران: الحضارة المصرٌة القدٌمة، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، -

 .1979ران: دراسات فً تارٌخ الشرق األدنى القدٌم، كلٌة اآلداب جامعة االسكندرٌة، محمد بٌومً مه -

ولتر فٌرٌرفس: أصول الحضارة الشرقٌة، ترجمة رمزي ٌسى وأنور عبد العلٌم، دار الكرنك، القاهرة،  -

1968. 

 .م1973محمد عبدالقادر بافقٌه، تارٌخ الٌمن القدٌم، بٌروت: دار النهضة  -

 -.م1976فصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم، بٌروت: دار العلم للمالٌٌن، جواد علً، الم-

 .م1973السٌد عبد العزٌز سالم، تارٌخ العرب فً عصر الجاهلٌة، بٌروت: دار النهضة  -

 .م1976سعد زغلول عبد الحمٌد، تارٌخ العرب قبل اإلسالم، بٌروت: دار النهضة  -

 .م1988القدٌم، الرٌاض: جامعة اإلماممحمد بٌومً مهران، دراسات فً تارٌخ العرب  -

 .أحمد الشرٌف، مكة والمدٌنة فً الجاهلٌة وعهد الرسول -

 .م1984توفٌق برو، تارٌخ العرب القدٌم، بٌروت: دار الفكر  -

 .م1979لطفً عبد الوهاب ٌحً، العرب فً العصور القدٌمة، بٌروت: دار النهضة  -

 .ً عصورها القدٌمة، بٌروت: دار النهضةعبد العزٌز صالح، تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة ف -

 



 السداسي: األول 
 عنوان الوحدة: تعميم استك افية

  1: مدخل إلى مجتمع المعمومات الميييييييييييادة
 أىداف التعميم: 

ذكم  ت ض عمض طا  اتطتتب اكعهتبع  ف  ي بلت باا ة،تفع ثأ  ذل ات تاة  ثأ  بل    هطم طا  ) 
 (األك م

المييادة إلييى التعييرف عمييى سييمات مجتمييع المعمومييات والتصيياد المعمومييات تحضييير الطالييب تيييدف ىييطه 
 .لممساىمة في تسيير أنظمة المعمومات

 المعارف المسبقة المطموبة: 
 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 

 
 محتوى المادة: 

  ،ع ع ات ااك تت.  ت ض  .1
 خصتئص  ،ع ع ات ااك تت. .2
 اتعطكم اتعتمضخأ تبلقعصتا ات امثأ )اتمق أ( . .3
 األ  ض  اتةهبض  تبلقعصتا ات امثأ ثأ اتعة ض  االقعصتاض .  .4
 مكتئز  ،ع اتت ات امث . .5
 االقعصتا ات امثأ تاصةتطتت ات امثض  كعقةضتت اتةتةك اتامبض . اهعماعض،ض  .6
  ،ع ع ات ااك تت.  هعقبؿ .7
 اإلشكتالت اتقض ض  كاألخبلقض  ثأ  ،ع اتت ات ااك تت. .8
 اتاكت  ك ،ع ع ات ااك تت. .9

 ةهتض  اإلةهتف كبااض  اتمقـ. .10
 

 : طريقة التقييم
 .. %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع:  -*
ِى بداف : ٌّعٍِٛد وفٚتىٌٕٛٛخ١د ف ٌّعٍِٛد وفرٍدٝفبر د  فلدؽْفخع٠دع.ف ٌمد ٘ؽعم سدٟفربدعف ٌٙد ظٞخف ِسّع-

ف .2000 ٌع ؼف ٌعؽب١افٌٍى   خف

 ٌّٛقٛراف ٌعؽب١افٌّصدطٍس وف ٌّى بد وفٚ ٌّعٍِٛد وفٚ ٌس قدب و:ف بزّعفِسّعف ٌه ِٟخفق١عفزكبفهللاخ -

ف.ف2/.ِح2001 ٌؽ٠ ض:ف ٌّى باف  و ظ١ّ٠اخف .1مٔد١ٍؿٞفرؽبٟف.فط



ف ٚ ٔعى ق تٙ فرٍٝف ٌّد ّ ف ٌّصؽٞ._ف ٌم ٘ؽع. تسع٠ وف ٌعصؽ ٌعٌّٛافٚ -

ف.2000 ٌ ىٌٕٛٛخ١ فمٝفِصؽ.ف ٌّعٍِٛ تٟخف  خاليفبٙدتفخفٚظ٠ ْ -

 1996ٚ ٌبب١ٍٛخؽ م١د .ف ٌمد ٘ؽع.فرد ٌُف ٌى دب.ف ربعف ٌٛ٘  فببٛف ٌٕٛؼخفظؼ ق وفمٟفرٍُف ٌّى ب وفٚ ٌ ٛة١ك -

 ٌّس ٚؼ وفمٟفِٕ ٘حف ٌبسثفمدٝفرٍدُف ٌّى بد وفٚ ٌّعٍِٛد و.ف ٌدع ؼف ٌّصدؽ٠اف نعب ْفربعف ٌعؿ٠ؿفض١ٍفاخ -

ف.1997. ٌٍبٕ ١ٔا

ظ ؼف ٌهددؽٚق.ف . رّدؽفبزّدعفّ٘هدؽٞخفؼبسدٝفِصدطفٝفر١ٍدد ْخف ٌّؽخد فمدٟفرٍدُف ٌّى بد وفٚ ٌّعٍِٛدد و-

1997 

ظ ؼف ٌٕظؽ٠دافٚ سؼتب طد وف ٌّٛضدٛر١ا".ف بزّدعفبٔدٛؼفبدعؼخفرٍدُف ٌّعٍِٛد وفٚ ٌّى بد وف"فظؼ قد وفمدٟ -

 1996غؽ٠دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب.ف

الفٌلمٌة فً المكتبات ومراكز المعلوماات.  محمد عوض العاٌدي، المواد السمعٌة البصرٌة والمصغرات -
ف1997. مركز الكتاب للنشر. 2ط

 1995حشمت قاسم، مدخل لدراسة المكتبات والمعلومات. دار غرٌب. -
 .2882والتوزٌع. البداٌة : ذٌاب. األمن وحرب المعلومات.عمان. دار الشرق للنشر 

بااادر. أحماااد. التكامااال المعرفاااً لعلااام المعلوماااات والمكتباااات. القااااهرة.دار غرٌاااب للطباعااا ة والنشااار  -
   2882والتوزٌع.

 .2883براون.التقنٌات التربوٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق. الكوٌت، دار الفكر العربً. -
 2884القانونً.القاهرة:دار الفكر. حجازي،ع الفتاح بٌومً.الحكومة االلكترونٌة ونظامها  -
 2883حجً، احمد إسماعٌل.التعلٌم الجامعً المفتوح عن بعد.القاهرة، عالم الكتب. .  -
 2885حٌلة، محمد محمود. التكنولوجٌة التعلٌمٌة والمعلوماتٌة. اإلمارات العربٌة المتحدة. دار الكتاب. -
 2882لكوٌت : المركز العربً للتقنٌات التربوٌة .. رونترى. تكنولوجٌا التربٌة فً تطوٌر المنهج.ا-
 .2883زاهر، احمد. تكنولوجٌا التعلٌم. القاهرة. المكتبة األكادٌمٌة.. -
 2888.السلمً، عالء ع الرزاق. تكنولوجٌا المعلومات. دار المناهج. -
ض ة للطباع ة والنشر. السٌد، ٌس. المعلوماتٌة وحضارة العولمة: رإٌ ة نقدٌ ة عربٌ ة. القاهرة. دار النه-

2881 
 علوه، رأفت نبٌل.تكنولوجٌا فً علم المكتبات.األردن، مكتبة المجتمع العربً.-
العلً، احمد عبد اهللا. المنهج الرقمً وتؤثٌره على مجتمع المكتبات والمعلومات. الكوٌت، الصٌل للطباع -

 .2884والنشر، 
 2883مٌة. دار النهضة العربٌة.القاهرة.الفر جانً. ع العظٌم. تكنولوجٌا المواقف التعلٌ-
 .2883.الكلوب، بشٌر: التكنولوجٌا فً عملٌة التعلٌم والتعلم، األردن، دار الشرق، -
الرٌااض: مكتباة -الطبعاة األولاى -.ماهر إسماعٌل ٌوسف. من الوسائل التعلٌمٌاة إلاى تكنولوجٌاا التعلاٌم -

 2883الشقري.
ف.2005.للمعلومات.اإلسكندرٌةمرسً، نبٌل محمد.التقنٌات الحدٌثة -

ف

ف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

  



 السداسي: األول
 يةستك افعنوان الوحدة : التعميم اال
 المادة: مدخل إلى ال،مس،ة

 
 أىداف التعميم: 

 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 
 ( األك م

 تعريف الطالب بال،مس،ة، من حيث مطاىبيا وتياراتيا وأىدافيا.
 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م(  كصؼ) 

 االست،ادة من القاعدة المعرفية المقدمة خالل التعميم الثانوي  
 محتوى المادة: 

 ات اه      ضعهت كصاعهت بغضم ت  ف ثمكع ات امث  . -1
 .عامض هت   ،تتهت  كظض عهت  ا  ضعهت 
 طبلقعهت بػ: ) اتااـ  اتاضف  ات ف ( 

 صاعهت بػ: ) اتقتةكف  االقعصتا  اتعتمضخ   طاـ اتة س  طاـ اال،ع تع (

 (األبهع كتك،ضتات امث  ) ات اه    بتف هت كقلتضت ت :  -2
 . األبهع كتك،ضت ت ض   -

 ات ذا ب اتشكض  (  –ض  ئإ كتةض  ات امث :  ) ات ذا ب اتاغ ت -
 ذ ب اتع،مضبأ   ات ذ ب اتفاهأ   ات ذ ب اتبمغ تعأ ( : ات ذ ب اتاقاأ   ات  صامض  ات امث  -
 طبضا  ات امث  :  -
 ات  تتض  ) اتذاعض  + اتةقاض  (    

 اتكاقاض  ) اتهذا،  + اتةقاض  + ات،اضاة ( 
 اتك،كا ) األةطكتك،ضت (  –3
  ت ض  األةطكتك،ضت  -
 اتكافاض  ات فتضاة ( –اتمكفض   –ات ذا ب اتكافاض  : ) ات تاض   -
 اتك مة اتمكفض  ( –اتك مة ات تاض   –ات ذا ب ات ةتئض  : )  ذ ب اتك مة  -



 اتقض   ) األكهضكتك،ضت(  - 4
  اة  األكهضكتك،ضت -
 ات، تؿ ( –اتخضم  – صةتؼ اتقض   : )اتفؽ  -
 طبلق  اتقضـ ببالهت  -

 طاـ اتككةضتت ) اتككه كتك،ضت (  -5
  ت ض  اتككه كتك،ضت -
 ات كتف كاتز تف  -
 اتةظمضتت ات خعا   فكتهت: اتعكاتا اتذاعأ / اتخاؽ / اتعطكم  – صاهت  -اتفضػػػتة: )طبضاعهت -
 اتغتئضػػػ . -

 : طريقة التقييم
 . % 50)+اال عفتف %05طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع:  -*
 .8  عم،    ف ا   ضف  اتقت مة:  كعب  اتةهل  ات صمض   ط مبادئ ال،مس،ةا. س. مابكبمت   -
  عم،   طبا اتف ضا هػاضـ  ك ما،اػ  طاػ   ا ػـ  اتقػت مة: اام ات اػتمؼ  فالس،ة ال رع . ؼ. عك اضف   -
 .2ط 
  عفقضػؽ  ف ػا هػاضـ هػتتـ  اب العبيارة ألبيى نصير ال،يارابىتعميقات فى كتاب بيارى ارمينيياس، ومين كتي -

 . 1976اتقت مة: اتهضئ  ات صمض  اتات   تاكعتب   مكز عفقضؽ اتعماث  
 ػػػ /  1379  اتاا ضػػتتامبأ  فققػػع ا/  ف ػػا صػػغضم فهػػف ات اصػػك    ا شػػؽ: ات ، ػػع كتيياب اليين،س -

 .ـ 1991 ػ /  1412ـ   صكمة اام صتام )بضمكت(   1960
 .ىي 595ر د )أبو الوليد محمد بن ر د، الح،يد، ت ابن  -
  عقػاضـ كعفقضػؽ ، ػتؿ اتػاضف اتااػكل  عصػاضم  ف ػا أو مختصير المستصي،ى –أصوالل،قو  ي،يالضرور  -

 مطبلؿ هضةتصػم  ثػتس: ،ت اػ  هػضال  ف ػا بػف طبػا اهلل   مكػز اتاماهػتت اتمشػاض   هاهػا  ات ػعف اتمشػا
 ـ. 1994  1)بضمكت( كب اكة   ف اتضكةهكك  ط اإلهبل أ(  بتالشعماؾ  ع اام اتغمب 1)مقـ 

( اتقػػت مة: اام 77 – 69  عفقضػػؽ ا  ف ػػا ط ػػتمة  ةشػػم  ػػع ثصػػؿ ات قػػتؿ  )اإللييالعمميي فيييضييميمة  -
 ـ.  1983  2ات اتمؼ  ط

(  68 – 19  عفقضػػؽ ا  ف ػػا ط ػػتمة )ص فصييل المقييال فيمييا بييين الحكميية وال ييريعة ميين االتصييال - 
 ـ. 1983  2  اتقت مة: اام ات اتمؼ  طاإلتهأاتااـ  ثأ كةشم  اع: ل ض  



  عفقضػػؽ: ا هػػهضم ثلػػؿ اهلل  بػػك كاثضػػ   كا هػػاتا طاػػ  طبػػا اتػػمازؽ   ما،اػػ   /ا كتيياب اآلثييار العموييية - 
زضةػػػب  ف ػػػكا اتخلػػػضمل  كعصػػػاضم ا إبػػػما ضـ  ػػػاككم  اتقػػػت مة: ات ،اػػػس األطاػػػ  تا قتثػػػ   هاهػػػا  ات كعبػػػ  

 .1994اتامبض   
  بعقػػاضـ كعفقضػػؽ ، ػػتؿ اتػػاضف اتااػػكل  كعصػػاضم  ف ػػا طػػبلؿ هضةتصػػم  ب تمخيييص اآلثييار العمويييةكتييا - 

ثتس / بضمكت:  مكز اتاماهتت اتمشاض  ب تس اتعتبع ت،ت ا  هػضال  ف ػا بػف طبػا اهلل  بتالشػعماؾ  ػع اام 
 . 1994  1  ط م  كب اكة   ف اتضكةهكك  ل ف هاها  ات عف اتمشااإلهبل أاتغمب 

  ةقاػػع  ػػف اتابمضػػ  إتػػ  اتامبضػػ  ا/  ف ػػا شػػفبلف   ػػع  ػػاخؿ ك قا ػػ  عفاضاضػػ  السياسيية يفيي يور الضيير  - 
(  اتةتشػم: 3 يت تت ابف مشا ) – ات اه ضتتامبأ  ل ف هاها  اتعماث مكشمكح تااكعكم  ف ا طتبا ات،تبم 
 . 1998  1 مكز اماهتت اتكفاة اتامبض   ط 

 م   ما،اػػػ   /ا  بػػػك شػػػتاأ  عفقضػػػؽ كعااضػػػؽ  /ا هػػػاضا شػػػضبتف  ك /ا ط ػػػتم اتطػػػتتبالكمييييات فيييى الطيييب - 
 أ  عصػػػػػاضم ا/ إبػػػػػما ضـ  ػػػػػاككم  اتقػػػػػت مة: ات ،اػػػػػس األطاػػػػػ  تا قتثػػػػػ  بتتعاػػػػػتكف  ػػػػػع االعفػػػػػتا اتػػػػػاكتأاتمكبػػػػػ

ضصػػام ت ات ،اػػس األطاػػ  تا قتثػػ  بتالشػػعماؾ  ػػع  مكػػز  أتؤلكتاض ضػػتت  لػػ ف  شػػمكع ات كعبػػ  اتامبضػػ  اتعػػ
 .1989عفقضؽ اتعماث بتتهضئ  ات صمض  اتات   تاكعتب  

 1981 ػػ /  1401  5  اتقت مة:  كعب  ك طبا   صط   اتفاب   ط بداية المجتيد ونياية المقتصد - 
  ج. 2ـ  
هػتتـ  اتقػت مة: اتهضئػ  ات صػمض     عفقضػؽ كعااضػؽ  /ا  ف ػا هػاضـالجيدل يأرسطوطاليسي، تمخيص كتاب - 

 . 1980اتات   تاكعتب   مكز عفقضؽ اتعماث  
  عفقضػػؽ  /ا  ف ػػا هػػاضـ هػػتتـ  اتقػػت مة: كزامة ات قتثػػ    مكػػز العبييارة يتمخيييص كتيياب أرسييطوطاليس فيي -

 . 1978عفقضؽ اتعماث   ط اام اتكعب  
كقاـ تع كطاػؽ طاضػع: ا عشتمتهػبعمكمث  بعفقضؽ  /ا  ف كا قتهـ  ما،اع ك ك اع   تمخيص كتاب البرىان -

 أا  ف ا طبا ات ،ضا  مضام  اتقت مة: اتهضئػ  ات صػمض  اتات ػ  تاكعػتب بتتعاػتكف  ػع  مكػز اتبفػكث األ مضكػ
 –شمكح ابف مشا تكعب  مهطك  –اتقمكف اتكهط   أب صم  ل ف  شمكع ) ، كط  ات يت تت ات اه ض  ث

 . 1982ات ةطؽ  ات،زء اتخت س(   أعاخضص كعب  مهطك ث –األصكؿ اتامبض  
عفقضػػؽ ا عشتمتهػػبعمكمث  ا  ف ػػا طبػػا ات ،ضػػا  مضػػام  اتقػػت مة:  مكػػز عفقضػػؽ   الجييدل تمخيييص كتيياب -

ب صػػػم  لػػػ ف  شػػػمكع  أاتعػػػماث بتتهضئػػػ  ات صػػػمض  اتات ػػػ  تاكعػػػتب بتتعاػػػتكف  ػػػع  مكػػػز اتبفػػػكث األ مضكػػػ
 –األصػػكؿ اتامبضػػ   –ف مشػػا تكعػػب  مهػػطك شػػمكح ابػػ –اتقػػمكف اتكهػػط   أ) ، كطػػ  ات يت ػػتت ات اهػػ ض  ثػػ

 . 1979ات ةطؽ  ات،زء اتهتاس(  أ عاخضص كعب  مهطك ث
 مكػػز  –  عفقضػػؽ  /ا  ف ػػا هػػاضـ هػػتتـ  اتقػػت مة: اام اتكعػػب كاتك ػػتئؽ اتقك ضػػ  تمخيييص كتيياب الس،سييطة -

 .1973عفقضؽ اتعماث  



 مضػػام  اتقػػت مة:  مكػػز عفقضػػؽ   عفقضػػؽ ا عشتمتهػػبعمكمث  ا  ف ػػا طبػػا ات ،ضػػا تمخيييص كتيياب ال ييعر -
ب صػػػم  لػػػ ف  شػػػمكع  أاتعػػػماث بتتهضئػػػ  ات صػػػمض  اتات ػػػ  تاكعػػػتب بتتعاػػػتكف  ػػػع  مكػػػز اتبفػػػكث األ مضكػػػ

 –األصػػكؿ اتامبضػػ   –شػػمكح ابػػف مشػػا تكعػػب  مهػػطك  –اتقػػمكف اتكهػػط   أ) ، كطػػ  ات يت ػػتت ات اهػػ ض  ثػػ
 . 1986ات ةطؽ  ات،زء اتعتهع(   أعاخضص كعب  مهطك ث

  بعفقضؽ  /ا  ف كا قتهػـ  ما،اػع ك ك اػع كقػاـ تػع كطاػؽ طاضػع: ا عشتمتهػبعمكمث  ص كتاب العبارةتمخي -
 أا  ف ا طبا ات ،ضا  مضام  اتقت مة: اتهضئػ  ات صػمض  اتات ػ  تاكعػتب بتتعاػتكف  ػع  مكػز اتبفػكث األ مضكػ

 –شمكح ابف مشا تكعب  مهطك  –اتقمكف اتكهط   أب صم  ل ف  شمكع ) ، كط  ات يت تت ات اه ض  ث
 . 1981تت ةطؽ  ات،زء ات تتث(  ضعاخضص كعب  مهطك ث –األصكؿ اتامبض  

بعفقضؽ  /ا  ف كا قتهـ  ما،اع ك ك اع كقاـ تع كطاػؽ طاضػع: ا عشتمتهػبعمكمث    تمخيص كتاب القياس -
 أتاكعػتب بتتعاػتكف  ػع  مكػز اتبفػكث األ مضكػا  ف ا طبا ات ،ضا  مضام  اتقت مة: اتهضئػ  ات صػمض  اتات ػ  

 –شمكح ابف مشا تكعب  مهطك  –اتقمكف اتكهط   أب صم  ل ف  شمكع ) ، كط  ات يت تت ات اه ض  ث
 . 1983تت ةطؽ  ات،زء اتمابع(  ضعاخضص كعب  مهطك ث –األصكؿ اتامبض  

تػػػػػع كطاػػػػػؽ طاضػػػػػػع: ا بعفقضػػػػػؽ  /ا  ف ػػػػػكا قتهػػػػػـ  ما،اػػػػػع ك ك اػػػػػػع كقػػػػػاـ   تمخييييييص كتييييياب المقييييييوالت -
عشتمتهػػبعمكمث  ا  ف ػػا طبػػا ات ،ضػػا  مضػػام  اتقػػت مة: اتهضئػػ  ات صػػمض  اتات ػػ  تاكعػػتب بتتعاػػتكف  ػػع  مكػػز 

شمكح ابف مشا  –تتقمكف اتكهط  ضاتبفكث األ مضك  ب صم  ل ف  شمكع ) ، كط  ات يت تت ات اه ض  ث
 . 1980(  أت،زء ات تةتت ةطؽ  اضعاخضص كعب  مهطك ث –األصكؿ اتامبض   –تكعب  مهطك 

  عفقضػػؽ كعااضػػؽ ات ػػما. ؿ. طبػػمل   ما،اػػ  ا  فهػػف  هػػال  عصػػاضم ا إبػػما ضـ تمخيييص كتيياب اليين،س -
 . اككم  اتقت مة: ات ،اس األطا  تا قتث   ات كعب  اتامبض   

 ـ. 1958  عفقضؽ كعقاضـ  /ا ط  تف   ضف  اتقت مة:  صط   اتفاب   تمخيص ما بعد الطبيعة -
: طا   قا ػ  عفاضاضػ  تعخاػضص 1 ج  ضش ؿ ج  7 ةطؽ  مهطك  بعفقضؽ  /ا ،ضمام ،هت     عاخضص - 

ص ض: عاخػػ5: عاخػػضص اتقضػػتس  ج 4: عاخػػضص اتابػػتمة  ج 3: طاػػ  عاخػػضص ات قػػكالت ج 2ابػػف مشػػا  ج 
 ـ. 1992  1: عاخضص ات غتتط   بضمكت: اام ات كم اتابةتة   ط 7: عاخضص ات،اؿ  ج 6اتبم تف  ج 

  ج. 2ـ   1999  4  عفقضؽ  /ا هاض تف اةضت  اتقت مة: اام ات اتمؼ  ط تيافت التيافت - 
،كا ع اتككف كات هتا  عفقضؽ  /ا  بك اتكثت اتع عتزاة   كاألهعتذ هػاضا زاضػا  عصػاضم ك ما،اػ  ا/ إبػما ضـ  - 

  كاتهضئػ  ات صػمض  اتات ػ  تؤلكتاض ضتت أ اككم  اتقت مة: ات ،اس األطا  تا قتث  بتتعاتكف  ع االعفتا اتاكت
 . 1991 ػ /  1411تاكعتب  

  عفقضػؽ األب ا ،ػكمج شػفتع  قةػكاع   كهػاضا زاضػا  عصػاضم ا إبػما ضـ  ػاككم  رسائل ابين ر يد الطبيية -
 . 1987 ػ /  1407اتقت مة: اتهضئ  ات صمض  اتات   تاكعتب   مكز عفقضؽ اتعماث  

ةقػا  ػاامس طاػـ اتكػبلـ  عقػاضـ كعفقضػؽ  /ا  ف ػكا قتهػػـ  ضث   ػع  قا ػ  عقائيد الممية يمنياىج األدلية في -
ص. طباػ   خػمل: بعفقضػؽ كعقػاضـ كاماهػ   /ا  ف ػا  266  ا ت  3اتقت مة:  كعب  األة،اك ات صػمض   ط 



(  بضػػػمكت:  مكػػػز 2 يت ػػػتت ابػػػف مشػػػا ) – أاتامبػػػ أ  لػػػ ف  شػػػمكع هاهػػػا  اتعػػػماث ات اهػػػ مطتبػػػا ات،ػػػتبم 
 . 1998  1اامهتت اتكفاة اتامبض   ط

 1965  عفقضؽ  /ا طبا اتمف ف باكل  اتقت مة: اتاام ات صػمض  تاعػأتضؼ كاتعم، ػ   ابن سبعين، الرسائل -
 ـ.
 ابف هضةت )اتشضخ اتمئضس  بك طا  اتفهضف بف طبا اهلل (: -
  عفقضػػؽ  /ا طبػػا اتػػمف ف بػػاكل  اتككضػػت: ككتتػػ  ات طبكطػػتت  بتالشػػعماؾ  ػػع اام اتقاػػـ عيييون الحكميية -

 . 1980  2)بضمكت(  ط 
  عفقضػؽ  /ا هػاض تف اةضػت  اتقػت مة: اام ات اػتمؼ  أ   ع شػمح ةصػضم اتػاضف اتطكهػاإل ارات والتنبييات -
  ج. 4ـ  1983  3ط
ـ   1963تآل تم اتشمقض    أات مةه أ اها اتاا   اتقت مة: اتA. M. GICHON   عفقضؽرسالة الحدود -

 ص بتت مةهض . 62ص بتتامبض  +  48
  عم، ػػػ  ا/ إضهػػػتب  ف ػػػا  اتقػػػت مة: اتهضئػػػ  ات صػػػمض  تاكعػػػتب  هاهػػػا  يالت،كيييير العمميييإاكام اك بكةػػػك:  -

  1999(  أ)األتؼ اتكعتب ات تة
  مهطكطتتضس: -
كقاـ تع  /ا طبا اتػمف ف بػاكل  اتقػت مة: اتهضئػ  اتات ػ    عم،   إهفتؽ بف فةضف  فققع كشمفع األخالع -

 .2007(  161تقصكم ات قتث   هاها  اتذختئم )
  اتعم، ػػ  اتامبضػػ  اتقاض ػػ  ت عػػم،ـ  ،هػػكؿ  طاػػ   ػػت ذكػػم  /ا طبػػا اتػػمف ف بػػاكل اتػػذل فقػػػؽ الخطابيية -

 . 1979اتكعتب كقاـ تع   اتككضت: ككتت  ات طبكطتت بتالشعماؾ  ع اام اتقاـ )بضمكت(  
هتةعهاضم  كةقاع إت  اتامبض   ف ا ضاتهضته   عم، ع  ف اإلغمضقض  إت  ات مةهض  كقاـ تع كطاؽ طاضع بتمعا  -

 .ت .تط   اتهضا  اتقت مة: اتاام اتقك ض  تاطبتط  كاتةشم  ا
(  ع شمكح ابف اته ل  أ  عم،   إهفتؽ بف فةضف  كاتةص ضشع ؿ طا  )كعتب اته تع اتطبضاالطبيعة -

كابف طال  ك ع  بف ضكةس  ك ب  ات مج بف اتطضب  فققع كقػاـ تػع  /ا طبػا اتػمف ف بػاكل  اتقػت مة: اتهضئػ  
  ج(. 2× ص  960ـ  ) 1984 ػ /  1404ات صمض  اتات   تاكعتب  

  ك اع كعػتب )ثم ضاضهػكس كثػ  إكهػضةكثتف كثػ  غمغضػتس(  عم، ه ػت  ػف اإلغمضقضػ  إتػ  الكون وال،ساد -
ته ػػت كطاػػؽ طاضه ػػت بتمعا مهػػتةعهاضم  كةقاػػع إتػػ  اتامبضػػ   ف ػػا تط ػػ  اتهػػضا  اتقػػت مة: اتهضئػػ  ات مةهػػض  كقػػاـ 

 . 2008ات صمض  اتات   تاكعتب  
 ػج  كضشػ ؿ األكؿ: كعػتب ات قػكالت ككعػتب اتابػتمة 3  فققع كقاـ تع  /ا طبا اتمف ف باكل  ث  المنطع -

  ةقػػؿ عػػذامل  كضشػػ ؿ ات ػػتة : كعػػتب اتعفاػػضبلت ك  ػػت  ػػف ةقػػؿ إهػػفتؽ بػػف فةػػضف  ككعػػتب اتعفاػػضبلت األكتػػ
ات تةضػػ  )اتبم ػػػتف( ةقػػػؿ  عػػػ  بػػػف ضػػػكةس  كعػػػتب اتطكبضقػػت ةقػػػؿ  بػػػ  ط  ػػػتف اتا شػػػق   كضشػػػ ؿ ات تتػػػث: عع ػػػ  
اتطكبضقػػػت  ككعػػػتب اتهكثهػػػطضقت ةقػػػؿ ضفضػػػ  بػػػف طػػػال كطضهػػػ  بػػػف زمطػػػ  كاتةقػػػؿ ات ةهػػػكب إتػػػ  اتةػػػتط    



ضهػػػػتغك،م مثكمضكس ةقػػػػؿ  بػػػػ  ط  ػػػػتف اتا شػػػػق    اتككضػػػػت: ككتتػػػػ  ات طبكطػػػػتت بتالشػػػػعماؾ  ػػػػع اام اتقاػػػػـ كا 
 ـ.1980  1 ج  ط 3)بضمكت(  

  عم، ع  ف اإلغمضقض  إت  ات مةهض  كقاـ تع كطاؽ طاضع بتمعا مهػتةعهاضم  كةقاػع إتػ  اتامبضػ  عمم الطبيعة -
 .1ـ  ج  2008 ف ا تط   اتهضا  اتقت مة: اتهضئ  ات صمض  اتات   تاكعتب  

عم، ػػع  ػػف اتضكةتةضػػ   /ا طبػػا اتػػمف ف بػػاكل  كةشػػم  اهػػت اتعم، ػػ  اتامبضػػ  اتقاض ػػ  كشػػمكح   فيين ال ييعر -
 ـ.1973  2كابف هضةت كابف مشا  بضمكت: اام ات قتث   طأ ات تماب

 م  عم، ع كقاـ تع كطاؽ طاضػع ا/ إبػما ضـ ف ػتاة  ك تفػؽ بػع  ك ػؽ عم، ػ  إة،اضزضػ  ألة،ػماـ بػتفن ال عر -
 . 1989ككعم  اتقت مة:  كعب  األة،اك ات صمض   

 أ  عم، ػػ  إهػػفتؽ بػػف فةػػضف  فققػػع كقػػاـ تػػع  /ا طبػػا اتػػمف ف بػػاكل  كةشػػم  اػػع: كعػػتب )ثػػاليين،س يفيي -
عمل  بهت ات بله  ( ات ةهكب إت  ثاكطمخس  عم،   قهطت بف تكقت  كعاخضص كعتب  أاآلماء اتطبضاض  اتع

   اتةبػػتت ع هػػضم ةضقػػكالكس(  كعم، ػػ  طتتضهػػا  ككعػػتب ) مهػػطك )اتفػػتس كات فهػػكس ألمهػػطك( البػػف مشػػ
 .إهفتؽ بف فةضف بإصبلح  تبت بف قمة  اتككضت: ككتت  ات طبكطتت بتالشعماؾ  ع اام اتقاـ )بضمكت(

  ثبلطكف: -
  3  ةقاهػت إتػ  اتامبضػ  طػف اتعم، ػتت اإلة،اضزضػ  فةػت خبػتز  اتقػت مة: ات طباػ  اتاصػمض   ط الجميورية -

 ص.268ـ   1929
  عم، ػػع طػػػف اتضكةتةضػػػ  إتػػ  اإلة،اضزضػػػ  ا/ عضاػػػكم  كعم، ػػع إتػػػ  اتامبضػػػ  ا/  ف ػػا فهػػػف ظتظػػػت  القيييوانين-

 .1986اتقت مة: اتهضئ  ات صمض  اتات   تاكعتب  هاها  ةصكص ثاه ض   
  عم،    /ا زك  ة،ضب  ف ػكا  ك ػ  عم، ػ  تكعػتب بةضػت ضف ،كضػت  ػف اإلة،اضزضػ   كضشػ ؿ المحاورات -
ععااؽ بهػقماط  اتقػت مة: اتهضئػ  ات صػمض  اتات ػ  تاكعػتب   كعبػ  األهػمة   أ(  فتكمات ثقط  ك   عاؾ اتع4)

2001 . 
  عم،   كعااضؽ كشمح طا  هت   اتةشتم كطبتس اتشمبضة   لػ ف كعػتب األصػكؿ األثبلطكةضػ   فيدون -

 . 1965  3اتقت مة: اام ات اتمؼ  ط 
 :أات تماب -
  3كقػػاـ تػػع كطاػػؽ طاضػػع  /ا ط  ػػتف   ػػضف  اتقػػت مة:  كعبػػ  األة،اػػك ات صػػمض   ط    فققػػعإحصيياء العمييوم -

ص. كطبا   خمل بعقاضـ كشمح كعبكضب ا طا  بك افـ  بضمكت: اام ك كعب  اتهػبلؿ  ط  176ـ   1968
1  1996 . 
ات ةطػػػؽ  فققػػػع كقػػػاـ تػػػع كطاػػػؽ طاضػػػع  /ا  فهػػػف  هػػػال  بضػػػمكت: اام ات شػػػمؽ  أاألت ػػػتظ ات هػػػعا ا  ثػػػ -

 .2)ات طبا  اتكت كتضكض (  ط 
  ػ . 1346  فضام  بتا اتاكف:  ط  ،اس اائمة ات اتمؼ اتا  تةض   التعميقات -



اتعةبضع طا  هبضؿ اتهاتاة  اماه  كعفقضؽ  /ا هفبتف خاض ػتت  ط ػتف: ات،ت اػ  األماةضػ   كاضػ  اآلااب   -
 .. 1987  1قهـ ات اه    ط

بضػمكت: اام ات شػمؽ )ات طباػ  اتكت كتضكضػ (  بإشػماؼ كاضػ  اآلااب   عفقضؽ  /ا  فهػف  هػال  الحروف -
 .ـ 1990  2كاتااـك اإلةهتةض  ،ت ا  اتقاضس ضكهؼ  ط 

  1  قػػاـ تػػع كطاػػؽ طاضػػع كشػػمفع ا/ طاػػ  بػػك افـ  بضػػمكت: اام ك كعبػػ  اتهػػبلؿ  ط السياسيية المدنييية -
 .ـ 1996

  1افـ  بضػػػمكت: اام ك كعبػػػ  اتهػػػبلؿ  ط عفصػػػضؿ اتهػػػاتاة  قػػػاـ تػػػع كطاػػػؽ طاضػػػع كشػػػمفع ا/ طاػػػ  بػػػك  -
1995 . 

  قػػاـ تػػع كطاػػؽ طاضػػع  /ا  تبضػػم ةصػػمل ةػػتام  بضػػمكت: اام ات شػػمؽ كتيياب آراء أىييل المدينيية ال،اضييمة -
 . 1968  2)ات طبا  اتكت كتضكض (  ط 

  قػػاـ تػػع كطاػػؽ طاضػػع  /ا  تبضػػم ةصػػمل ةػػتام  بضػػمكت: اام ات شػػمؽ الحكيمييين يكتيياب الجمييع بييين رأييي -
 . 1968  2ات طبا  اتكت كتضكض (  ط )
كعػػتب ات اػػ  كةصػػكص  خػػمل  فققهػػت كقػػاـ تهػػت كطاػػؽ طاضهػػت  /ا  فهػػف  هػػال  بضػػمكت: اام ات شػػمؽ  -

 . 1991  2)ات طبا  اتكت كتضكض (  ط
اتػػاام اتبضلػػتء: اام  –  فققػػع كقػػاـ تػػع كطاػػؽ طاضػػع  /ا  فهػػف  هػػال  ات غػػمب كتيياب الواحييد والوحييدة -

 . 1990  1 ف هاها  ات امث  ات اه ض   ط عكبقتؿ تاةشم  ل
اتخطتب   عفقضؽ ا/  ف ا هػاضـ هػتتـ  اتقػت مة: كزامة ات قتثػ    مكػز عفقضػؽ اتعػماث   – المنطع يكتاب ف -

 اتهضئ  اتات   تاكعتب 
  عم، ع طػف ات مةهػض   /ا حتى اليوم بيالعر  من ال،ت  يال مال األفريق يال،رع اإلسالمية ف ت ِما ِبؿ   -

 طبا اتمف ف باكل  
- :  ضكهؼ كـم
 .1946  م  اتقت مة: اام اتكتعب ات صم العصر الوسيط يتاريخ ال،مس،ة األوربية ف -
 .ـ( 194  اتقت مة: ت،ة  اتعأتضؼ كاتعم،   كاتةشم  )هة  ؟تاريخ ال،مس،ة اليونانية -
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 السداسي: األول 
 األفقية يةعنوان الوحدة: التعميم
  1المادة: لغة أجنبية 

 
 أىداف التعميم: 

 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 
 ( األك م

 تيدف ىطه المادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى التعامل مع المراجع األجنبية لراءة وتمخيصا وتوظي،ا.
 

THE OBJECTIVE OF THE MODULE :  

Practical use the English language as a toll for self-information – English should also be as a 

means of expression. 

OBJECTIF DU MODULE: 

Développementd’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez 

l’étudiant. 

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م(  كصؼ) 
 يةتوفر مبادئ لاعدية في المغتين ال،رنسية واالنجميز 

 
 محتوى المادة اإلنجميزية: 

CONTENT :  

 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in 

the third year program. 

- Contraction,abstracts and analysis of specialized texts. 

- Business letters: their techniques with practical exercises. 

- Reports and proceeding: their techniques with practical exercises . 

- The presentation of the report – the proceeding :  

- English oral and written practice . 

 محتوى مادة ال،رنسية: 
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 

- Révision et consolidation des structures de base. 

- Insistance sur la compétence de la communication. 

- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  dans le 

programme de1
er

Semestre. 

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques. 

- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 



 : طريقة التقييم
 . طبل   األط تؿ اتعطبضقض 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع:  -**
Ellis Gخف and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). 

Cambridge UniversityPress. 

1- Walterخف Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil 

Wars.Princeton: Princeton University Press 

Goemansخف H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press 

2- Kyddخف Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: 

PrincetonUniversity Press 

Jamesخف Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 

3-Bueno de Mesquitaخف Bruce. 2006. Game Theoryخفpolitical Economyخف and the 

EvolvingStudy of War and Peace 

4-Fearonخف James D. 1995. Rationalist Explanations for War 

5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New 

York: Routledge4 .2007 خف volumes 

 

 
 
 
 

  



 السداسي: الثاني
 2 عنوان الوحدة: التعميم األساسية

  2المادة: مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال
 

 أىداف التعميم: 
 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 

 ( األك م
 ييدف إلى التعرف عمى أوليات عموم اإلعالم واالتصال، وعمى أنواع اإلعالم وتاريخو.  

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

    ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا) 
ن يكون الطالب عمى اطالع ولو جزئيا بالمضمون العيام لمموضيوع الخياص بياإلعالم واالتصيال، خاصية  

 السداسي األول.
 

 محتوى المادة: 
   هـك اإلطبلـ كاالعصتؿ ات،اضا. -1
  ةكاع االعصتؿ ك ة تطع. -2
 ة تذج اإلطبل ض  االعصتتض . -3
 اإلطبلـ كاالعصتؿ ثأ  ،ع اتت ات ااك تت. كظتئؼ -4
 كهتئؿ اإلطبلـ كاالعصتؿ: اتعطكم كاتّه تت. -5
 اتهضته  كاإلطبلـ. -6
 األخبلؽ كاإلطبلـ. -7
  هعقبؿ كهتئؿ اإلطبلـ. -9

 اتفاا   اإلطبل ض  -10
 كهتئؿ اتعه،ضؿ ات،اضاة.   .1
 اإلةعماةت كاتعطبضقتت اإلطبل ض  اتمق ض  طا  اتكاب. .2
 ات ةتثه  بضف اإلطبلـ اتعقاضام كاإلطبلـ اتمق أ. .3

 : طريقة التقييم
 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 



 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: -*
 1986 ف ا طبا ات اؾ ات عككؿ    اخؿ إت  اإلطبلـ كاتم م اتاتـ  اتقت مة:  كعب  االة،اكهتكهكةض   -
 إه تطضؿ طا  هاا  اتم م اتاتـ بضف اتقكة كاإلضاضكتك،ض   اإلهكةامض  : اام ات امث  ات،ت اض  -
 1984طبا اتاطضؼ ف زة  اتم م اتاتـ كاتاطتض   اتقت مة: اام ات كم اتامبأ  -
 1985،ضهتف اف ا مشعأ  اتاطتض  كاهعخاا تت اتمااضك ثأ اتفمب اتة هض   اتقت مة : اام ات كم  -
 1993 ف ا فهضف  اإلطبلـ كاالعصتؿ بتت، ت ضم كاتم م اتاتـ  اتقت مة: طتتـ اتكعب   ه ضم-
 1999ه ضم  ف ا فهضف  اتم م اتاتـ األهس اتةظمض  كات،كاةب ات ةه،ض   اتقت مة طتتـ اتكعب  -
صػػػتتل هػػػاض تف هػػػتتـ  ر   هػػػـك فمضػػػ  اتصػػػفتث : اماهػػػ   قتمةػػػ  بػػػضف ، هكمضػػػ   صػػػم اتامبضػػػ  كات  اكػػػ   -
  1991ر مهتت  اكعكمال ،ت ا  اتقت مة  كاض  اإلطبلـ  قهـ اتصفتث   1985-1945 عفاة ثأ ثعمة  ف ات
  ف ا مشعأ ،ضهتف  األهس اتاا ض  تةظمضتت اإلطبلـ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة  اكف عتمضخ. -
 1995ات،ت اض    صم  اتهضا ثه ض ف ا  عكةكتك،ضت االعصتؿ ثأ اتخا   اال،ع تطض   اام ات امث   -
 1993اتابا طتطؼ طاتأ  االعصتؿ كاتم م اتاتـ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة   -
 ف ػػا ف ػػػتا  ف ػػػكا  اإلطػػبلـ كاتػػػاطكة بػػػضف اتعكت ػػؿ كاتعلػػػتا  اام اتهػػػاتاة تاطبتطػػ   اكف  كػػػف اتةشػػػم  -

1994 
 .1989ت مة  اتةاض أ فتـز  اتفمض  كاتصفتث  ثأ تبةتف  اتامبأ تاةشم كاتعكزضع  اتق-
 -اتطاض ػػػتت  ػػػتةأ هػػػاض تف  فقػػػكؽ اإلةهػػػتف كفمضتعػػػع  األهتهػػػض   اام اتشػػػمكؽ تاةشػػػم كاتعكزضػػػع  ط ػػػتف-

 .2003األماف  
 .2000 بك طم،  عضهضم  اماهتت ثأ اتصفتث  كاإلطبلـ  اام  ،االكم تاةشم كاتعكزضع  ط تف   -
   ضػ  تاكعػتب  اضػكاف ات طبكطػتت ات،ت اضػإفاااف ز ضم   ػاخؿ تااػـك اإلطػبلـ كاالعصػتؿ  ات يههػ  اتكطة-

 ات،زائم  
 .1993 بك طمقكب ا بما ضـ  االعصتؿ اإلةهتةأ كاكمل ثأ اتع تطؿ اال،ع تطأ  اام  ،االكم  األماف  -
االعصتؿ بتت، ت ضم: بضف اإلطبلـ كاتعطكضع كاتعة ض   اام قبتء تاةشػم كاتطبتطػ  بام  ف ا كغمضب طبال   -

 كاتعكزضع  
   1987ف ام   قا   ثأ اماه  كهتئؿ ك هتتضب االعصتؿ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة   فهف-
   2003فهف إه تطضؿ  ف كا   بتائ طاـ االعصتؿ كةظمضتت اتعأ ضم  اتاام اتاتت ض   اتككضت  -
 1984ف زة طبا اتاطضؼ  اإلطبلـ كاتمطتض   اام ات كم اتامبأ اتقت مة   -
 1981ف  بضمكت : اام اتةهل  اتامبض   اف ا طتاؿ ماشا   االطبل-
 2002مائا اتاطتم   إخماج اإلطبلف اتصف أ  اتقت مة : اتامبأ تاةشم  -
 .2003طت م  فهف اتغتتبأ  اف ا شتكم اتاهكمم   االطبلف  ط تف: اام كائؿ  -
 .1996،ضمام الةضك   هكهضكتك،ضت االطبلف  عامضب خاضؿ اف ا خاضؿ  بضمكت:  ةشكمات طكضاات  -



 .1996اف ا  ف ا ات صمم  االطبلف  االهكةامض  :  يهه  شبتب ات،ت ا   -
 

 المراجع االجنبية:
-Jean .Noël KAPFERER. Leschemins de persuasion publicitaire. Dans la communication état 

des savoirs, ouvrage collective sous la direction de PhillipCABIN. Paris, édition sciences 

humaines.1998 

-Armand MATTELART.l'invention de la communication .Alger: casbah édition 2004 
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 السداسي: الثاني 
 2 عنوان الوحدة : التعميم األساسية

 المادة: تنظيم وتسيير أنظمة المعمومات
 

 أىداف التعميم: 
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

 ( األك م
 التعرف عمى أىم التقنيات التي تمكن من تنظيم عممية تسيير أنظمة المعمومات

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 صؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ك ) 
االرتكيياز عمييى معطيييات ومعمومييات السداسييي األول خاصيية فييي مييدخل إلييى البيبموغرافيييا ومييدخل إلييى   

 وسائل اإلعالم واالتصال.
 

  محتوى المادة:
 _عتمضخ ك ةكاع ات يههتت اتك تئقض 1
 األةظ   اتك تئقض  _عةظضـ2
 _عهضضم األةظ   اتك تئقض 3
 _ات  ت ضـ األهتهض  تئلاامة اتاا ض 4
 _ اتعهضضم اتاا أ كاإلاامم ألةظ   ات ااك تت5
 _عقضضـ اتةشتط ات كعبأ6
 _اتعامضؼ بباض  ةظ   ات ااك تت اتاكتض 7
 

 : طريقة التقييم
 . %50+ %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 
 إتخ( كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 

 
 .1993مكتأ  ،ةض م  عم. طبا اتمف تف اتاكمش.  هس عقةض  ات ااك تت. ا.ـ: ا.ف   -



ةضكػػػػكالس  ةض،مكبكةػػػػت  عػػػػم. شػػػػت ضف  ابػػػػما ضـ. اتعكةكتك،ضػػػػت اتمق ضػػػػ :  ػػػػكمة ،اضػػػػاة ثػػػػأ ةظػػػػـ اتفتهػػػػبتت  -
 .2002كاالعصتالت . اتقت مة:  مكز األ ماـ  

 1996اتقمص ات ا ج ثأ ات كعبتت قلتضت إاامض . اتهاكاض :  كعب  ات اؾ ثها  اتصكضةع  إض تف.  -
 1992خشب    ف ا اتهاضا . ات اتت،  اإلتكعمكةض  تا ااك تت. اتقت مة:  ]ا.ف[    -
 .2000ةكم اتاضف  صبلح اتاضف. ات ااك تعض  . هكمضت : كزامة ات قتث    -
 .2001أ عكةكتك،ضتاتعااضـ.اتقت مة: اام قبتء  ضكةس  إبما ضـ طبا ات عتح. ات كعبتت اتشت ا  ث -
اتخكمم   تةأ شفتاة . عكةكتك،ضت ات ااك تت طا   طعتب اتقمف اتكافا كاتاشمضف. ا شؽ:  مكز اتملػت   -

1998. 
 عكةكتك،ضت ات ااك تت ثأ ات كعبتت ك ماكز ات ااك تت اتامبض  بضف اتكاقع كات هعقبؿ. -
 .1989تت كعطبضقهت. اتقت مة:  اام اتشمكؽ  اتهتام   ف ا ف ا. عكةكتك،ضت ات ااك  -
بػػػام   ةػػػكم  ف ػػػا. عكةكتك،ضػػػت ات ااك ػػػتت ك هتهػػػضتت اهػػػعم،تع ات ااك ػػػتت. اتقػػػت مة: اام ات قتثػػػ  اتاا ضػػػ    -

2003. 
 .1990طاـ اتاضف   ف كا. عكةكتك،ضت ات ااك تت كصةتط  االعصتؿ ات، ت ضمم. اتقت مة: اتامبأ   -
اتػػػػاضف.  ػػػػكمة األة ك ضػػػػاضت:  ػػػػكمة ات ااك ػػػػتت ككضػػػػؼ عغضػػػػم عكةكتك،ضػػػػت  كػػػػضاش  ثماةػػػػؾ  عػػػػم. زكمضػػػػت  فهػػػػتـ -

 2000ات ااك تت فضتعةت. اتككضت: طتتـ ات امث   
 .1996اتابضا   ةصكم. االةعمةت اهع  تم ات هعقبؿ. اتمضتض:  كعب  ات اؾ ثها   -
 .2003هضا فهضف  ثتمكؽ. االةعمةت: اتشبك  اتاتت ض  تا ااك تت. اتقت مة:  كعب  األهمة   -
 .2003ثعفأ   ف ا. اإلةعمةت شبك  اتا،تئب. اتقت مة: اام اتاطتئؼ   -
 .1997شقما   بك ما،أ. اتضؿ اهعا تؿ االةعمةت تغضم ات عخصصضف. بضمكت: ات يهه  ات،ت اض    -
 .1998 ف ا  طبا اهلل. اإلةعمةضت كاألةعماةتت كعص ضـ ات كاقع. ا شؽ:  مكز اتملت   -
 .1999تاكت  . اإلهكةامض : طتتـ اتكعب  شت ضف  بهتء .اإلةعمةت كا -
غكتاعشػػضمؿ  عػػم. بػػكطزة طبػػا ات ،ضػػا. اتبفػػث اتػػذكأ ثػػأ شػػبك  االةعمةػػت:  اكات كعقةضػػتت تافصػػكؿ طاػػ   -

 .2001 ثلؿ اتةعتئج. اتمضتض:  كعب  ات اؾ ثها  
 .1999خضم بؾ  ملت. اتبفث طف ات ااك تت ثأ اإلةعمةت . ]ا.ـ[: هاه  اتملت.  -
 .1998طبا اتهبلـ ملكاف. ات ااك تعض  باا اإلةعمةت. اتككضت: هاه  طتتـ ات امث   بضؿ ،ضعس  عم.  -
 .2000فباأ   ةضس. اتكب تم،تؿ األط تؿ: إةشتء ات كاقع كاتع،تمة اإلتكعمكةض . بضمكت: اام اتماعب   -
 .2000قبضا    ف ا  ف ا. عطبضقتت اإلةعمةت:  شمكع كت ؿ كة تذج ط اض . بضمكت: اام اتماعب   -
 2000مضتف   ف ا  ف ا. خا تت اإلةعمةت. اتقت مة:  كعب  اإلهكةامض    -
خضمبػػؾ  ط ػػتم. شػػبكتت اإلةعمةػػت: بةضعهػػت األهتهػػض  كاةاكتهػػتعهت طاػػ  ات يههػػتت. اتقػػت مة: اام اتملػػت   -

2000. 



 .1999طتشكم  اتهاضا.  كمة اإلاامة اتا اض  كات ااك تعض  .اتقت مة : اتاام اتاا ض     -
 ف ػػا. االعصػػتالت كات ااك ػػتت كاتعطبضقػػتت اتعكةكتك،ضػػ  . االهػػكةامض : ات قتثػػ  اتاا ضػػ    اته،مهػػأ  هػػاا -

2001. 
 .2000ثماةهكا  تضهاس. كهتئؿ االعصتؿ ات عاااة ات ضاعض اضت. بضمكت : طكضاات تاةشم.  -
 .1998فش ت  قتهـ. اتعخطضط االهعماعض،أ تخا تت ات ااك تت.  صم:  مكز اإلهكةامض    -
 اتفاض   ثأ إاامة كعة ض   قعةضتت ات كعبتت ك ماكز ات ااك تت. ةتمض تف إه تطضؿ  عكتأ.االع،ت تت  -
 2000ااكا  فهف اتطت م. ،مائـ  ةظ   ات ااك تت. اتمضتض:  مكز اتبفكث كاتاماهتت   -
هػػتتـ   ف ػػا صػػتتل. اتاصػػم اتمق ػػأ.. ك ػػكمة ات ااك ػػتت اماهػػ  ثػػأ ةظػػـ ات ااك ػػتت كعفػػاضث ات ،ع ػػع.  -

 .2002ضف تااماهتت كاتبفكث  اتقت مة: ط
 2003طبتس  طتمؽ  ف كا.  ،ع ع ات ااك تت اتمق أ. اتقت مة: ات مكز األصضؿ   -
طبػػػػػا اتػػػػػمزاؽ   صػػػػػط أ ضػػػػػكةس. اتبفػػػػػث بتالعصػػػػػتؿ ات بتشػػػػػم: ات بػػػػػتائ كاتعطبضقػػػػػتت. األماف: ات مكػػػػػز  -

 1994اتاباك تهأ  
 .2003اام اتهال  صكثأ  طبا اتاطضؼ. ات كعبتت ثأ  ،ع ع ات ااك تت. طضف  اضا :  -
ش ك  طاػأ  ف ػا. االعصػتؿ اتػاكتأ كاتعكةكتك،ضػت اتفاض ػ : اإلةعمةػت  اتق ػم اتصػكعأ اتمق ػأ  ات اع ضػاضت.  -

 .2002اإلهكةامض :  كعب  اإلشاتع ات ةض   
 .1988طبا اتهتام   ف ا ثعفأ.  قا   ثأ طاـ ات ااك تت. اتقت مة: اام غمضب تاةشم   -
اخؿ إت  ات كعبتت كات ااك تت. اتقت مة: اتاام اتاكتض  تبلهػع  تمات ات قتثضػ   شمؼ اتاضف  طبا اتعكاب. ات  -

2001  
صػػػػكثأ  طبػػػػا اتاطضػػػػؼ. ات ما،ػػػػع اتمق ضػػػػ  كاتخػػػػا تت ات م،اضػػػػ  ثػػػػأ ات كعبػػػػتت ات،ت اضػػػػ . طػػػػضف  اضاػػػػ :  -

 .2004ااماتهال  
 .2001صكثأ  طبا اتاطضؼ. اماهتت ثأ ات كعبتت كات ااك تت. ا شؽ : اام ات كم ات اتصم   -
  2002طبا اهلل اتااأ   ف ا. ات اخؿ إت  طاـ ات كعبتت كات ااك تت. اتقت مة: اتاام اتاكتض  تبلهع  تمات ات قتثض    -
 . 1984فش ت  قتهـ. خا تت ات ااك تت:  قك تعهت ك شكتتهت. اتقت مة:  كعب  غمضب   -
 . 2002. اتقت مة: اام غمضب   بام    ف ا. اتعكت ؿ ات امثأ تااـ ات كعبتت كات ااك تت -
 ف ػػا   شػػمم  ط ػػم   صػػط   طاضػػتف  مبفػػأ.  هتهػػضتت طاػػـ ات كعبػػتت كاتعك ضػػؽ كات ااك ػػتت. ط ػػتف:  -

 .1990 اضمض  ات كعبتت كاتك تئؽ اتكطةض   
. اتقػػت مة: طػػتتـ 2طبػػا اتف ضػػا زضعػػكف  ك ػػتؿ. عكةكتك،ضػػت اتعااػػضـ ثػػأ طصػػم ات ااك ػػتت كاالعصػػتالت. ط. -

 .2004اتكعب  
 1984اتبةهتكم    ضف. إاامة اتات اضف ثأ ات كعبتت. اتقت مة: اتامبأ   -
 .1996اتهكش   بك بكم  ف كا. ةظـ كشبكتت ات ااك تت. اتقت مة: طص أ   -



 .2000اتصبتغ  ط تا. ةظـ ات ااك تت:  ت ضعهت ك ككةتعهت. ط تف: اام ات قتث    -
 1991اتمضتض:  كعب  ات اؾ ثها  اتاكهمم  ثها.  هس اتبفث ات بتشم ثأ قكاطا ات ااك تت.  -
مك،ػػم كضػػةج  عػػم. ثهػػا بػػف هػػاطتف اتهػػاطتف. ات،ت اػػ  ثػػأ طصػػم اتاكت ػػ . اتمضػػتض:  كعبػػ  ات اػػؾ ثهػػا   -

2008 
. اتقػت مة: ات كعبػ  21 ف كظ  ه ضم  ف ا. عكةكتك،ضت ات ااك تت ك كعبتت األط تؿ: طا   شتمؼ اتقػمف  -

 2001األة،اك  صمض   
تء اتشػبكتت: ات بػتائ األهتهػض  الخعصتصػأ ات كعبػتت كات ااك ػتت. اتمضػتض: إه تطضؿ  ثياا  ف ػا. إةشػ -

 .2000 كعب  ات اؾ ثها  
اته،مهػػأ  هػػاا  ف ػػكا. ات كعبػػتت كبةػػكؾ ات ااك ػػتت ثػػأ اإلذاطػػ  كات ،اػػ  كات ، ػػع. اإلهػػػكةامض : اام  -

 . 2000ات قتث  اتاا ض   
 1988 بام   ف ا. اتعةظضـ اتكطةأ تا ااك تت. ،اة: اام ات مضخ  -
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 السداسي: الثاني 
 2 عنوان الوحدة : التعميم األساسية
  2المادة: تاريخ الجزائر المعاصر

 
 أىداف التعميم: 

 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 
 ( األك م

 .1962اإلت تـ بتإلطتم اتاتـ تعتمضخ ات،زائم  ةذ اخكؿ االفعبلؿ ات مةهأ إت  
 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م(  كصؼ) 
الوعي باألحداث التاريخية التي عقبت الحرب العالمية الثانية من خالل اإلفرازات التاريخية التي تناوليا  

 السداسي األول. 
 

 محتوى المادة:
 ات تةض . كلتع ات،زائم خبلؿ اتفمب اتاتت ض   (1
 .1945 تم  8 فااث  (2
 (. 1954ػ -1945إطتاة بةتء اتفمك  اتكطةض  ات،زائمض  باا اتفمب اتاتت ض  ات تةض  )  (3
 االعفتا اتاض قماطأ تابضتف ات،زائمم. (4
 فمك  اةعصتم اتفمضتت اتاض قماطض . (5
 بكاام عصاع اتفمك  اتكطةض  إت  غتض  اةاالع ات كمة. (6
 .1962 – 1954 كمة اتعفمضم  (7
 اتاكت  ات،زائمض  ات اتصمة. بةتء (8
 

 : طريقة التقييم
 . %++50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 

 . 1971خف ٌهؽواف ٌٛط١ٕافٌٍٕهؽفٚف ٌ ٛؾ٠ خف ٌدؿ ئؽف2إلبؽ ١ّٟ٘خِسّعف ٌبه١ؽخفر١ْٛف ٌبص ئؽخفط -

خفف1خفظ ؼف ٌ ؽ ف إلقالِٟفطف1962بٛزٛلخفرّ ؼف:ف ٌ  ؼ٠صف ٌك١ قٟفٌٍدؿ ئؽفِٓف ٌبع ٠افٚفٌ  ٠اف- - 

1997 .  



  . 1964بٛرؿ٠ؿفخف٠سٟف:  ١ِؽفربعف ٌم ظؼفؼ ئعف ٌىف ذف ٌدؿ ئؽٞفخف ٌدؿ ئؽف- 

 . 1994بٛرؿ٠ؿفف٠سٟخفِٛ لفف ٌع ئالوف  ق مؽ ط١افِٓف ٌب ن غ ف ٌّمؽ ٟٔفخَ.ٚ.نخف ٌدؿ ئؽفخف- 

  1986بٛرؿ٠ؿفف٠سٟخوف ذف ٌدؿ ئؽفِٓفضاليف ٌٛة ئكفخف ٌدؿ ئؽفخفَ.ٚ.فنف- 

  . ِٕهٛؼ وف ٌّ سفف ٌٛطٕٟفٌٍّد ٘عف2طف2خفجف20ٚفف19بٛرؿ٠ؿفف٠سٟخفةٛؼ وف ٌدؿ ئؽفمٟف ٌمؽ١ٔٓف - 

  1948-1912بٛرؿ٠ؿفف٠سٟخف ستد ٖف ١ّ١ٌٕٟفمٟف ٌسؽواف ٌٛط١ٕاف ٌدؿ ئؽ٠افِٓفضاليفٔصٛصٗف- 

  . 1995ٛر وف ٌد ِع١افخف ٌدؿ ئؽفظ٠ٛ ْف ٌّطبفف

  . َف1984ب١ؽٚوفف4خفطفف4 ٌد١الٌٟفربعف ٌؽزّٓف:فت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌع َفجف - 

 ٌطط١بخفبزّعف:فخّع١اف ٌعٍّ ءف ٌّك١ٍّٓف ٌدؿ ئؽ١٠ٓفٚفبةؽ٘ ف إلصالزٟفمٟف ٌدؿ ئؽفخف ٌّلقكاف ٌٛط١ٕاف-

  . 1985ٌٍى   فخف ٌدؿ ئؽف

  1989(فخف ٌدؿ ئؽ1835ف-1830ببٛف ٌع١عف:ف ٌدؿ ئؽفمٟفِلٌف وف ٌؽز ١ٌٓف  ٌّ ْفسفظٚظٚف-

خف ٌّٕعطفف ٌس قُفمٟفِك ؼف ٌسؽواف ٌٛط١ٕافخفظ٠ٛ ْف ٌّطبٛر وف ٌد ِع١افف1945ِ ٞفف8ؼض١ٍافر ِؽف:ف-

 . 1995 ٌدؿ ئؽخف

ٌ ٛؾ٠ فخف ٌدؿ ئؽفخف ٌؿب١ؽفق١فف إلقالَف:فت ؼ٠صف ٌصس مافمٟف ٌدؿ ئؽفخ ٌهؽواف ٌٛط١ٕافٌٍٕهؽفٚف -

1982 . 

ؾٚؾٚفربعف ٌس١ّعف:فٔصٛوفٚٚة ئكفمٟفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌسع٠ثفخف ٌّلقكاف ٌٛط١ٕافٌٍى   فخف ٌدؿ ئؽفف-

1984 .  

 . 1986خفخ ِعافظِهكفخف1911-1847طؽنْٛففٔ ظ٠اخف ٌٙدؽعف ٌدؿ ئؽ٠افمٌٝفبالظف ٌه َف -

  . 1968عؽب١افٌٍ أ١ٌففٚ ٌ ؽخّافخف ٌم ٘ؽعفط ٌبٟفرّ ؼ:ف بٓفب ظ٠ففز١ تٗفٚآة ؼٖفخفظ ؼف ١ٌمظاف ٌف-

  . 1988 ٌعؽبٟفمقّ ر١ًف:ف ٌعؼ ق وف ٌعؽب١افمٟف ٌدؿ ئؽفرٙعف سز اليف ٌفؽٔكٟفخف ٌدؿ ئؽفف-

 .  ٌعم ظفص ٌرف:فِس ضؽ وفمٟف ٌدؿ ئؽف ٌّع صؽعفخف ٌم ٘ؽعفخفِعٙعف ٌعؼ ق وف ٌعؽب١اف ٌع ١ٌّا -

خفِٕهٛؼ وف ٌّ سفف ٌٛطٕٟف2(فخفطف1954ف-1830 ٌعٍٛٞفِسّعف ٌط١بف:فِظ ٘ؽف ٌّم ِٚاف ٌدؿ ئؽ٠افسف -

  . 1994ٌٍّد ٘عخف

خفل.ٚ.ْ.وف ٌدؿ ئؽف3خفطف2(فج1930ف-1900قععفهللاففببٛف ٌم قُ:ف ٌسؽواف ٌٛط١ٕاف ٌدؿ ئؽ٠افسف-

1983 .  

  . 1981ل.ٚ.ْ.وخف ٌدؿ ئؽف2جقععفهللاففببٛف ٌم قُفخفببس ثفٚفبؼ ءفمٟفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽخفف-

قععفهللاففببٛف ٌم قُفخفِس ضؽ وفمٟفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌسع٠ثفخفبع ٠اف سز اليفخفل.ٚ.ْ.وف ٌدؿ ئؽف- 

1982 .  

 . 2000بخؿ ءفخظ ؼف ٌ ؽ ف إلقالِٟفب١ؽٚوف9قععفهللاففببٛف ٌم قُفخفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌثم مٟفخف- 

 . 1992بخؿ ءخظ ؼف ٌ ؽ ف إلقالِٟفب١ؽٚوفف4 ٌدؿ ئؽ٠افخقععفهللاففببٛف ٌم قُفخف ٌسؽواف ٌٛط١ٕافف-

  . َف1988قع١عٟٚٔفٔ صؽف ٌع٠ٓ:ظؼ ق وفٚببس ثفمٟفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽفخفخؿء ْفخف ٌدؿ ئؽفف- 

خفظ٠ٛ ْف ٌّطبٛر وف ٌد ِع١افخف ٌدؿ ئؽفخف1914-1830لٕ ْففخّ يفخفٔصٛوفق١ ق١افخؿ ئؽ٠اف ف-

1993  

  1994 سق عّ ؼفخفِٕهٛؼ وف ٌّ سفف ٌٛطٕٟفٌٍّد ٘عفلٕ ْفخّ يفخفظؼ ق وفمٟف ٌّم ِٚافٚ- 

ِسفٛظفخفٚة ئكفٚنٙ ظ وفٌعؼ قافت ؼ٠صف ٌسؽواف ٌٛط١ٕاف ٌدؿ ئؽ٠افخفظ٠ٛ ْف ٌّطبٛر وف ٌد ِع١اففلع لف-

  . 1987خف ٌدؿ ئؽف

  . 1991خفِٕهٛؼ وفظزٍبفخف ٌدؿ ئؽفف1945ِ ٞفف8لٕ ٔمفِسّعفخف ٌّك١ؽعف ٌٛط١ٕافٚفبزع ثفف- 

ِسّعفخ ٌسؽواف سق مال١ٌافمٟف ٌدؿ ئؽفب١ٓف ٌسؽب١ٓفخ ٌهؽواف ٌٛط١ٕافٌٍٕهؽفٚ ٌ ٛؾ٠ فخف ٌدؿ ئؽففلٕ ٔمف- 

1982 .  

  1984تٛم١كف ٌّعٟٔفخف زّعف:فو   ف ٌدؿ ئؽفخَ.ٚ.نفخف ٌدؿ ئؽف- ف

  . بعْٚفت ؼ٠صف1ِد ٘عفِكعٛظف:فت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽفخفج- 

١اف ٌدؿ ئؽ٠افب١ٓف ٌسؽب١ٓفخ ٌّلقكاف ٌٛط١ٕافِٕ صؽ٠اف٠ٛقف:ف ستد ٖف ٌثٛؼفٞفمٟف ٌسؽواف ٌٛطٕ - 

  . 1988ٌٍى   فخف ٌدؿ ئؽف

 . 1980 ١ٌٍّٟفِسّع:ف بٓفب ظ٠ففٚفرؽٚباف ٌدؿ ئؽف:ف ٌهؽواف ٌٛط١ٕافٌٍٕهؽفٚف ٌ ٛؾ٠ ف ٌدؿ ئؽف- 



 . 1995رؿٚٞفِسّعف ٌط ٘ؽف:فغوؽ٠ وف ٌّع م١ٍٓفخفتمع٠ُفقععفهللاف ٌّ سفف ٌٛطٕٟفٌٍّد ٘عفخف ٌدؿ ئؽف -

 . 1958ٕ٘ؽٞف:ف ٌدالظْٚفبٚف سق دٛ  فخفتؽخّافر ٠ععفٚق١ًٙفمظؼ٠ففخفب١ؽٚوفظ ؼف ٢ظ  ففرالق- 

رالقفٕ٘ؽٞفخف ٌّكأٌافٚة ئكف ٌ عػ٠بفمٟف ٌدؿ ئؽفخفتعؽ٠بفبظ٠بفِؽٚ ْفب١ؽٚوفخفظ ؼف ٌٕهؽفٌٍد ِع١١ٓف- 

1958 . 

خفظ ؼف ٌبعثفلكٕط١ٕافخفف ٌعكىؽٞف بؽ ١ُ٘ف:فٌّس وفِٓفِك١ؽعف ٌثٛؼعف ٌدؿ ئؽ٠افٚفظٚؼف ٌم رععف ٌهؽل١ا- 

1992 .  

 ٌسكٕٟف ٌدؿ ئؽٞفخفبع٠عافسف  ١ِؽع(خبصس  ف ١ٌّّٕافسمْفن ءفهللا(خفظ ؼف ٌكالَفٌٍ ؽخّافٚف ٌٕهؽفخف- 

 . 1993ظِهكف

  . 1993رٛ ظٞفربعف ٌس١ّعف:ف ٌم رععف ٌهؽل١افخفظ ؼف ٌٙعٜفخفر١ٓف١ٍٍِاف- 

بطٛسوفخفِٕهٛؼ وف ٌّ سفف ٌٛطٕٟفٌٍّد ٘عفخفر١ٍافرثّ ْف ٌط ٘ؽف:ف ٌثٛؼعف ٌدؿ ئؽ٠افبِد ظفٚف- 

   1996 ٌدؿ ئؽف

مؽز وفرب ـف:ف١ًٌف سق عّ ؼفخفٔمٍٗفمٌٝف ٌعؽب١افببٛفبىؽفؼز يفخفِطبعاف ٌفض ٌافخف ٌّسّع٠افخفف- 

 . ٌّ ؽ 

 . 1986 ٌطط١بفبزّعفزؿ ف ٌهعبف ٌدؿ ئؽٞفخف ٌّلقكاف ٌٛط١ٕافٌٍى   فخف ٌدؿ ئؽفخف- 

ق وفمٟفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌسع٠ثفٚ ٌّع صؽفخفِٕهٛؼ وف ٌّ سفف ٌٛطٕٟفلٕ ْفخّ يف:فلض ٠ فٚظؼ - 

 . 5199ٌٍّد ٘عف

  خفٚة ئكفٚنٙ ظ وفٌع ؼقافت ؼ٠صف ٌسؽوا1937-1926لٕ لفِسّعفخٚلع لفِسفٛظفخفٔدُفنّ يفممؽ٠م١ ف- 

ف. 1991ظ ؼف ٌبعثفخفلكٕط١ٕافخفف1بخؿ ءخط3ل١ًٍففرّ ؼفخفٍِسّاف ٌدؿ ئؽفخف- 

  2001ق٠ٛع ٟٔفبٛخّعافمٟف ٌسؽواف ٌٛط١ٕافٚةٛؼعف ٌ سؽ٠ؽف. ٌدؿ ئؽن ٛ ْفٔظ١ؽعف:فظٚؼفف-

خؿء ْفخ ٌّ سفف ٌٛطٕٟفٌٍّد ٘عفف1955ٚ1956نؽ٠ظفربعفهللا:ف ٌثٛؼعف ٌدؿ ئؽ٠افمٟف ٌصس ماف ٌع١ٌٚاف- 

1995 . 

  1985نؽ٠ظفربعفهللافخف ١ٌٍّٟفِسّعفخفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌك١ قٟفٚف ٌثم مٟفٚف سخ ّ رٟفخف ٌدؿ ئؽفخ- 

٠ِٛ فمٟف ٌدؿ ئؽفسفت ؼ٠صف ٌثٛؼعف ٌدؿ ئؽ٠افمٟفقطٛؼف(ف ٌم ٘ؽعفِطبعافف90نعب ْفسِسّعفزك١ٓف(:ف- 

 . 1960 ٌٕٙضاف

  . ٌهم١ؽٞفبزّع:فلصاف ٌثٛؼعف ٌدؿ ئؽ٠افِٓف سز اليفمٌٝف سق ماليخفظ ؼف ٌعٛظعخفب١ؽٚو- 

ف.ط١بف ٌس١ عفخفب١ؽٚوفصع٠مٟففِؽ ظف:ف ٌثٛؼعف ٌدؿ ئؽ٠افخفر١ٍّ وف ٌ ك١ٍرف ٌكؽ٠افخفتؽفبزّعف ٌط- 

(فخف1962ف-1946و مٟففرٍٟف:فِػوؽ وف ٌؽئ١ففرٍٟفو مٟفِٓف ٌّٕ ضًف ٌك١ قٟفمٌٝف ٌم ئعف ٌعكىؽٞفس- 

  . 1998ظ ؼف ٌمصبافٌٍٕهؽفخف ٌدؿ ئؽف

  . 1984ٔ ٠تفبٍم قُفخسٌِٛٛظف(:فؼظٚظف ٌفعًف  ١ٌٚافرٓفغؽعفٔٛمّبؽفخفظ ؼف ٌبعثفخفلكٕط١ٕافف-

  . ٌٍٛ ءفض ٌعفٔؿ ؼفخفِٕهٛؼ وف ٌطبؽخف ٌدؿ ئؽفخفبعْٚفت ؼ٠صٔؿ ؼفض ٌعف:فِػوؽ وف - 

خف ٌّؽوؿف ٌٛطٕٟفٌٍ ٛة١كفٚ ٌصس مافف1ٔٛؼففربعف ٌم ظؼف:فزٛ ؼفزٛيف ٌثٛؼعفخفمنؽ ففض١ٍفاف ٌد١ٕعٞفخفج- 

 . 1986ٚ ٌٕهؽف

 . 1995خف ٌدؿ ئؽفخ1962-1830٘اليفرّ ؼف:فببس ثفٚفظؼ ق وفمٟفت ؼ٠صف ٌدؿ ئؽف ٌّع صؽعف-- 

  . 1985خفِطبعافسم١ِٛهفخف ٌدؿ ئؽخفف1954٘اليففرّ ؼخفٔه طف ٌطٍباف ٌدؿ ئؽ١٠ٓفبةٕ ءفةٛؼعفٔٛمّبؽف- 

ف . 1991 ٌٛؼتالٟٔفمض١ً:ف ٌدؿ ئؽف ٌث ئؽعفخفظ ؼف ٌٙعٜفخف ٌدؿ ئؽف- 
ف

 الوراجع داللغت االجنبيت

 
-AGERON Charles- Robert : Histoire de l'Algérie contemporaine, éd. dahlab, 10

e
 édition 

corrigée, 1994. 

-AGERON Charles- Robert : Histoire de l'Algérie contemporaine, PUF, Paris, 1968, 



-AGERON Charles- Robert : Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), T2, PUF 

« série recherches, tome 45 », Paris, 1968.  

-AINAD TABET Radouane: Le 08 mai 1945 en Algérie, OPU, Alger, S.d, 246p.  

-AIT AHMED Hocine : L’esprit d’indépendance Mémoires d’un combattant 1942-1952, pré. 

Saad Djabbar, éditions Barzakh, Alger, 2002, 236p. 

-BOUGUESSA Kamel: Aux sources du nationalisme algérien; les pionniers du populisme 

révolutionnaire en marche, casbah éditions, Alger, 2000, 383p. 

-COLLOT Claude: Les institutions de l'Algérie Durant la période coloniale(1830-1962), 

éditions du CNRS-OPU, paris – Alger, 1987, 343p 

-JULIEN Charles André : L’Afrique du nord en marche « nationalismes musulmanset 

souveraineté française », 2 vol, Cérès éditions« coll. Africana », Tunis, 2001, 729p. 

-KADDACHE Mahfoud : Histoire du nationalisme Algérien (question national et politique 

Algérienne 1919-1951), 2
e 
Edition revue et augmentée par l’auteur, 2T 

 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  



 السداسي: الثاني
 2 عنوان الوحدة : التعميم األساسية
 . 2المادة: مدخل إلى عمم األثار 

 
 أىداف التعميم: 

 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 
 ( األك م

 التعرف عمى مبادئ عمم األثار  
 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
 السداسي األول مكتسبات 

 محتوى المادة: 
 اتف تئم -1

 األةكاع- 
 طمؽ اتا ؿ  - 
 اتعقةضتت  - 
 اتكهتئؿ - 
 اتعقمضم - 

 ات هل األ مم  -2
 األةكاع- 
 طمؽ اتا ؿ  - 
 اتعقةضتت  - 
 اتكهتئؿ - 
 اتعقمضم - 
 

 : طريقة التقييم
 .. %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 

 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 



 
خظ ؼف ٌهددٛو ٟٔفٌٍطب رددافٚ ٌٕهددؽخف ٌدد١ّٓف1طفخِمعِددافمددٟف  ةدد ؼف سقددال١ِافخف ٌسددع ظفربددعهللافربع ٌكددالَف-

ف.2003َ

تسؽ٠ددؽففخ ٌّددعضًف ٌددٟفرٍددُف ٢ةدد ؼخرددعظفِددٓفبرضدد ءف١٘ددداف ٌ ددعؼ٠ففبمكددُف ٢ةدد ؼفبد ِعدداف ٌٍّددهفقددعٛظففف-

فَ.1999عٛظفخ ٌؽ٠ ضخخ ِعاف ٌٍّهفقخفربع ٌم ظؼفِسّٛظف

ف.2004خفِلقكافزّ ظعفخ ٌّعضًفمٌٝفرٍُف ٢ة ؼ.ف ؼبعففخوف مٟفؾ٠ع ْف-

ف.1999خفرٍُف ٢ة ؼفب١ٓف ٌٕظؽ٠افٚف ٌ طب١ك.ف ٌم ٘ؽع:فِى بافِعبٌٟٛففخفخؼؾقفر صُفِسّعف-

فَ.2002خفتعؽ٠بفض ٌعفغ١ُٕفخفب١ؽٚوفخ1طفخرٍُف ٢ة ؼفٚص١ ٔاف  ظٚ وخب١ؽض١ٕ١ فب شف٘ع٠ًفبٛةٛف-

ف.2005َخفظ ؼفزّ ظعفٌٍطب رافٚ ٌٕهؽفخف  ؼظْخف1طفخ ٌّعضًف ٌٟفرٍُف ٢ة ؼخفوف مٟفؾ٠ع ْففف-

ف
- Gamble, C.2001 Archaeology: The Basic. London: Routledge. 

- Renfrew, C. and Bahn, P.1996 Archaeology: Theories, Methods, and Practice. 

London: Thames and Hudson Ltd.  

- Trigger, B.2009 A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

ف

 
  



 السداسي: الثاني 
 الوحدة: وحدات التعميم المنيجية 

  2المادة: مدارس ومناىج 
 

 أىداف التعميم: 
 ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ   ذكػػم) 

تاتي ىده المادة كدليل ومر د لمطمبة في الكميات والجامعات في التعريف باألسس العمميية التيي ( األك م
 ينبغي إتباعيا أو مراعاتيا خالل إجراء البحث العممي

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
االطالع والدراسة والت،كير بمعنى استخدام القدرات العقميية التيي منحيت لانسيان مين حييث القيدرة عميى  

 .الت،كير والقدرة عمى التخيل والقدرة عمى التحميل والقدرة عمى الربط 
 

 المادة:  محتوى
 المدارس المنيجية الكبرى: 

 ات امه  اإلهبل ض . -1
 ات امه  ات تمكهض . -2
 ات امه  اتكلاض . -3
 ات امه  اتكظض ض . -4
 ات امه  اتبةضكض . -5
 ػ امه  اتفكتضتت كاتعتمضخ ات،اضا. -6
 ات امه  األة،اكهكهكةض  -7

 ات طاكب اتعامض تكؿ  امه   ف  ذل ات اامس  ف خبلؿ: 
 اتعامضؼ بهت. -1
 عتمضخهت. -2
 مكاا ت. -3
 عصكم ت ات ةه،أ:  -4

 اتقكاطا ات ةه،ض  االهعمشتاض . -  
 اتة كذج اتعصكمم.  - ب



  مافؿ اتعفاضؿ.  - ت
 ةهؽ اتع هضم.  - ث
 طريقة التقييم: 

 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 
إبما ضـ  بك تغا ك خمكف: اتبفث اال،ع تطأ  ةت ،ع ك اكاعػع   مكػز اتعمبضػ  األهتهػض  ثػأ اتاػتتـ  -

 اتامبأ  هكس اتاضتف  
  ف ا بام:  صكؿ اتبفث اتاا أ ك ةت ،ع  ككتت  ات طبكطتت  اتككضت   -
  كـم اتا مم :  ةت ج اتبفث كعفقضؽ ات خطكطتت  كعب  اتااـك كاتفكـ  ات اضة  ات ةكمة   -
 ، تؿ زكأ ك خمكف:  هس اتبفث اال،ع تطأ  اام ات كم اتامبأ  اتقت مة  ا.ت. -
 فت ا طت م: ات ةهج اتاا أ ثأ اماه  ات ،ع ع  اام ات اتمؼ   اتقت مة -
 ك هتتضبع  كزامة ات قتث  كاإلمشتا اتقك أ  ا شؽ خضم ص كح: اتبفث ات،غماثأ  ةت ،ع -
اضك بكتكا ثتف ااتضف :  ةت ج اتبفث ثأ اتعمبض  كطاػـ اتػة س . عم، ػ   ف ػا ةبضػؿ ةكثػؿ   كعبػ   -

 األة،اكات صمض   
مبضفػػػأ اتفهػػػف: اتضػػػؿ اتبتفػػػث ثػػػأ عةظػػػضـ كعتبػػػ  اتبفػػػكث اال،ع تطضػػػ    طػػػتبع ات، اضػػػ  اتاا ضػػػ  

 ات اكض   ط تف
 ض ج ك خمكف:  ةت ج اتبفث اتاا أ ك هتتضبع ط تف.هت أ طم  -
 اتهضا طاأ شعت: ات ةهج اتاا أ كاتااكـ اال،ع تطض    يهه  شبتب ات،ت ا   اإلهكةامض   -
اتهػػػضا  ف ػػػا خضػػػمم: اإلفصػػػتء ثػػػأ اتبفػػػكث اتة هػػػض  كاتعمبكضػػػ  كاال،ع تطضػػػ    طباػػػ  اام اتعػػػأتضؼ   -

  1963اتقت مة 
  ةت ج اتبفث اتاا أ  اام ات كم تاةشم كاتعكزضع  ط تف طتصـ األطم،أ: اتك،ضز ثأ  -
    اتقت مة  ك بطبا اتبتهط فهف :  صكؿ اتبفث اال،ع تطأ   كعب   -
 طبا اتبتهط فهف:  صكؿ اتبفث اتاا أ   طبا  ت،ة  اتبضتف  اتقت مة -
 ت عل  ا شؽطبا اتفؽ كتضا:  بتائ ثأ كعتب  اتبفث اتاا أ كات قتثض  ات كعبض     كعب  اام ا -
 طبا اتف ضا تط أ: طاـ اال،ع تع  اام ات اتمؼ  اتقت مة -
 طبا اتمف ف باكم:  ةت ج اتبفث اتاا أ  ككتت  ات طبكطتت  اتككضت. -
 طبا اتهبلـ  تمكف : عفقضؽ اتةصكص كةشم ت   كعب  اتختة،أ  اتقت مة -
طبػػػا اتاظػػػضـ اتػػػاضب : ات ػػػةهج ثػػػأ كعتبػػػتت اتغػػػمبضضف ثػػػأ اتعػػػتمضخ اإلهػػػبل أ   يههػػػ  اتمهػػػتت    -

 بضمكت  
 طبا اهلل  كثؽ : عك ضؽ اتةصكص كلبطهت طةا ات فا ضف  ات كعب  ات اكض    ك  ات كم   -



 
 السداسي: الثاني -

 يةمنيجعنوان الوحدة : التعميم ال
 2المادة: إعالم آلي 

 
 التعميم:  أىداف

ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 
 ( األك م

 التعرف عمى المجال التطبيقي
 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
 كتسبات السداسي األولم  
 

 محتوى المادة: 
  كاقع اتكضب .1
  عامضؼ ات كاقع : اتهعتعضكض  كاتاضةت ضكض 
 بما ج اتعص ضـ كتغتت اتعطكضم 
 Dreamwaverعص ضـ  كقع ب  .2
  إةشتء  كقع   إةشتء اتص فتت   ات،ااكؿ   اتمكابط اتعشابض    إاماج ات بلش كاتصكم   اإلطػتمات

 اتبضتةتت.   اتطبقتت   اتة تذج كة تذج
 اتةشم طا  االةعمةت

 
  ماقب   هع مة: طريقة التقييم

 
 اتعطبضقض طبل   األط تؿ 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 
 

http: //www.kutub.info/library/open.php?cat=2&book=726 

http: //www.mix150.com/cds-dreamweaver/index.php 

http: //meskellil5.ifrance.com/dreamweaverMx2004/Dreamweaver.swf 

http://www.kutub.info/library/open.php?cat=2&book=726
http://www.mix150.com/cds-dreamweaver/index.php
http://meskellil5.ifrance.com/dreamweaverMx2004/Dreamweaver.swf


 
 السداسي: الثاني

 يةستك افعنوان الوحدة: التعميم اال
 2المادة: تاريخ الحضارات 

 أىداف التعميم: 
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

 ( األك م
 التعرف عمى الحضارات التي  كمت أىم المنعط،ات في العصور المتاخرة

 
 المعارف المسبقة المطموبة : 

 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 
 مكتسبات السداسي األول 
 

 محتوى المادة: 
 حضارات البحر المتوسط )اإلغريع والرومان+ لرطاجة(

 فلتمة اإلغمضؽ: اتةشأة كاتعطكم -1
  بلفـ  ك ضمكس -فصتم طمكااة  -خماثتت األبطتؿ  -فلتمة كمضت  -  

 اتعةظض تت كطبضا  اتفكـ: 2- 
صبلفتت رصكتكفر -اهبتمط  كقتةكف رتضقكمغر   -      ضةت كا 
 قضتـ اتاض قماطض . -اكعتعكمض  ربضهعماعسر   -  

 طتتـ ات كم: 3-
 اآلااب( –ات اه    –اتااكـ)اتمضتلضتت  -  
 اتع  ضؿ( -ات كهضق   –اتا تمة  –اتةفت  –ات ةكف)األتاتب  -  

 اتاصم اتذ بأ.4-
 بمضكاضز كاتع،مب  اتاض قماطض . -  
 ازا تم اتااـك كات اه   كات همح. -  
 اتةزاع بضف ات اه   كاتاضف -  
  كت هقماط.  -  

 اتاصم اتهاضةأ: 5-
 عقاـ  قاكةضت كظهكم شخصض  ثضاضب. -  



 م األكبم)ات قاكةأ( كاتعكهع ةفك اتشمؽ.اإلهكةا -  
 فلتمة اتمك تف. -6

 عكفضا إضطتتضت - مافؿ اتفكـ  -ةشأة مك ت   -  
 اتصماع اتمك تةأ اتقمطت،أ )اتفمكب اتبكةض ( –  
 هقكط قمطت،  -  

 هضته  اتعكهع اتمك تةض  7-
 ةفك اتشمؽ    -  
هبتةضت -    ةفك ش تؿ إثمضقضت كا 
 ةفك اتش تؿ ثأ ببلا غتتضت  -  

  ز   اإل بماطكمض . 8-
 لاؼ اتاكت  اتمك تةض . -  
 Gracchusإصبلفتت اإلخكة رغماككسر   -  
 Jules Césarاكعتعكمض  ضكتضكس قضصم -  
 صماع اتاكت   ع اتاضف ات،اضا)ات هضفض (. -  
 اتصماع  ع اتقبتئؿ ات،م تةض  كاةهضتم اإل بماطكمض . -  

 مة قمطت، .فلت -9
  ،مة ات ضةضقضضف ةفك اتغمب كعأهضس ات فطتت اتع،تمض . -  
 ةشأة قمطت،  كازا تم ت. -  
 كهاتعهت ثأ صقاض  كهضطمعهت طا  اتفكض اتغمبأ تا عكهط. -  
 اصطاا هت بمك ت. -  
 شخصض  فةباؿ. -  

 مالحظات: 
فلتمة  صم ب،ةكب غمب  هضت مغـ كقكطهت طا  ل   اتبفم ات عكهط بهبب فلكم ت اتقػكم   تفقت   

 ـ(-ؽ 380-1600ـ )فكاتأ -هكاء كتف ذتؾ ثأ اتهاـ  ك اتفمب  ت بضف األتؼ ات تةض  كاتقمف اتمابع ؽ
 : طريقة التقييم

 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 
  



 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 

 
 1981أبو المحاسن عصفور محمد ،المدن الفٌنٌقٌة ،دار النهصة العربٌة للطباعة ،بٌروت ، -
 1993 تٛٔفخ  ٌسىّاخ ب١ت ٚلؽط خاخ  ٌف١ٕ١مٟ  ٌهؽق ب١ٓ  ٌعالل و زٛي بسٛث  ٌفؽخ ٚٞخ  زّع -
  ١ٌٙددا خ2 ط ظؼعخ ببدٛ رٍدٟ ِسّدع خ.تدؽ خ 1 ج  ٌؽِٚ ١ٔداخ  إلِبؽ طٛؼ٠دا  ضدّسالي خ١١بدْٛخ مظٚ ؼظ -

 1997  ٌم ٘ؽعخ ٌٍى   خ  ٌع ِا  ٌّصؽ٠ا
،القسم الثانً،الحضارة الكنعانٌة 1األشقرأسد،الخطوط الكبرى فً تارٌخ سورٌا ونشوء العالم العربً،ج -

 .  1988السورٌة فً حوض المتوسط،دمشق،
، من القرن السادس حتى منتصف القرن الثالث البركً مفتاح محمد سعد، الصراع القرطاجً اإلغرٌقً -

ق م. . وأثره على الحٌاة السٌاساٌة واالقتصاادٌة واالجتماعٌاة والدٌنٌاة فاً قرطاجاة، نشار مجلاس الثقافاة 
 . 2888العام، بنغازي، الجماهٌرٌة اللٌبٌة، 

دي، الاادار .ق م حتااى القاارن الثااانً المااٌال 1188الجربااً فٌصاال علااً أسااعد، الفٌنٌقٌااون فااً لٌبٌااا ماان  -
 . 1996الجماهٌرٌة للنشر والتوزٌع واإلعالن، بنغازي، لٌبٌا،

 . 1984الجوهري ٌسري، جغرافٌة البحر المتوسط، منشؤة المعارف باإلسكندرٌة،  -
الحوت بٌان نوٌهض، فلسطٌن )القضٌة، الشعب، الحضارة(، التارٌخ السٌاسً من عهد الكنعانٌٌن حتى  -

 .1991االستقالل، بٌروت، القرن العشرٌن، دار 
الحورانً ٌوسف، مجاهل تارٌخ الفٌنٌقٌٌن نصوص سانخونٌاتن البٌروتً وفٌلون الجبٌلً، دار الثقافاة،  -

 .2881دمشق،
 .  1966الخوري منٌر،صٌدا عبر خقب التارٌخ ،المكتب التجاري للطباعة و النشر ،لبنان، -
تاى نهاٌاة القارن األول ماٌالدي ،عاٌن للدراساات و السعدي محمود،حضارة الرومان مند نشؤة روما وح -

 1998البحوت اإلنسانٌة و اإلجتماعٌة،الطبعة األولى،القاهرة،
السوٌفً مختار، أم الحضارات مالمح عاماة ألول حضاارة صانعها اإلنساان، الادار المصارٌة اللبنانٌاة،  -

 . 1998القاهرة، 
 1999 تٛٔفخ  ٌٕهؽخ ِؽوؿ ٚزض ؼعخ ت ؼ٠ص  ٌب١ٔٛا لؽط ج ط ٘ؽخ ِٚسّع بٛؼ٠ٕٚا  ٌه غٌٟ -
 .  1982الصفدي هشام، تارٌخ الشرق القدٌم )حضارات أسٌا الغربٌة(، دمشق،  -
 .1993الفرجاوي احمد، بحوث حول العالقات بٌن الشرق الفٌنٌقً وقرطاجة، تونس،  -
 .2881الماجدي خزعل، المعتقدات الكنعانٌة، دار الشروق للنشر والتوزٌع، دمشق،  -
المااالح عبااد اإللااه، هٌاارودوت، مراجعااة د.أحمااد السااقاف ود.حمااد باان صااراي، المجمااع الثقااافً، أبااو  -

 .2881ظبً،
 .2881المٌار عبد الحفٌظ فضٌل،الحضارة الفٌنٌقٌة فً لٌبٌا،دارالكتب الوطنٌة،بنغازي، -
نهضاة العربٌاة، مطبعاة الناصري سٌد أحمد علً، تارٌخ الرومان من القرٌة إلاى اإلمبراطورٌاة، دار ال -

 .  1976جامعة القاهرة والكتاب الجامعً، القاهرة، 
أوروسٌوس،تارٌخ العالم،ترجمة وتحقٌق عبدالرحمان بدوي،الطبعة األولى،المإسسة العربٌة للدراسات  -

 .  1981والنشر،بٌروت،
ورٌنً للنشاار بازمااة محمااد مصااطفى،قورٌنً و برقة،نشااؤة الماادٌنتٌن فااً التااارٌخ ،منشااورات مكتبااة قاا -

 .  1973والتوزٌع،بنغازي،
 1998برودٌل فرناند ، البحر المتوسط، ترجمة عمر بن سالم، تونس ،  -
 .  1999الجامعً،تونس،،بوروٌنة الشادلً محمد الطاهر،قرطاج البونٌة تارٌخ حضارة ،مركز النشر -
 . 1994بٌومً مهران محمد ، المدن الفٌنٌقٌة تارٌخ لبنان القدٌم، بٌروت،  -
تارن ولٌم، تارٌخ الحضارة الهلٌنستٌة، ترجمة عبد العزٌز توفٌق جاوٌد، الطبعة الثالثة ، مكتبة األنجلو  -

 . 1966المصرٌة ، القاهرة ، 



تسٌركٌن ٌولً برٌكوقٌتش، الحضارة الفٌنٌقٌة فً أسبانٌا، ترجمة الدكتور ٌوسف أبً فاضال، المطبعاة  -
 . 1987العربٌة طرابلس، 

، المكتاب المصاري لتوزٌاع المطبوعاات، 1راهٌم عبد العزٌز، معالم التارٌخ الٌونانً القدٌم، ججندي إب -
 . 1999القاهرة، 

  ٌع ِا  ٌّصؽ٠ا  ١ٌٙدا  ١ٌّالظخ لبً ٚ ٌؽ ب   ٌك ب   ٌمؽ١ٔٓ ب١ٓ م١ّ  ١ٌٚب١  ِصؽ  ٌس١ٍُخ ربع بزّع ظؼ ؾ -
 1981 ب١ؽٚوخ  ٌعؽب١اخ  ٌٕٙضا ظ ؼ  ٌمع٠ّاخ  ٌعصٛؼ خ1 ج  ٌمع٠ُخ  ٌّ ؽ   ٌٕ ضٛؼٞخ ؼن١ع -
   قددؽعخ ِى بددا خددؽخفخ ربددعٖ ؼِددؿٞ خ.تددؽ  ٌؽِٚ ١ٔدداخ  إلِبؽ طٛؼ٠ددا خ.  .ب ٚؼث ندد ؼٌؿ -

 1999 ٌم ٘ؽعخ
 ٌٍعؼ قدد وخ  ٌددٛطٕٟ  ٌّؽوددؿ  ٌؽِٕٚدداخ ٚق١ قددا  سقدد ١ط ٟٔ ٚآضددؽ ْخ سز الي ندد م١ا ندد ؼْ -

 2008. ٌدؿ ئؽخ
 1981 ب١ؽٚوخ ر٠ٛع وخ ِٕهٛؼ و ب ٌمخ مبؽ ١ُ٘ خ.تؽ لؽط جخ ت ؼ٠ص ١ِ ظ ْخ ٘ٛؼـ ِ ظ١ٌٓف-

 1961  ٌم ٘ؽعخ  ٌعؽبٟخ  ٌى    ظ ؼ خ 3 ط  ٌٕصؽ ١ٔاخ مٟ ِس ضؽ و ؾ٘ؽعخ ببٛ ِسّع -
  سزدد الي بةٕدد ء  ٌمددع٠ُ  ٌّ ددؽ  مددٟ ٚ سخ ّ ر١ددا  سل صدد ظ٠ا  ٌ  ١ددؽ و ندد١ٕ ٟخ  ٌبهدد١ؽ ِسّددع -

 1984  ٌدؿ ئؽخ ٌٍى   خ  ٌٛط١ٕا  ٌؽِٚ ٟٔخ ٌّلقكا
 2000  ٌم ٘ؽعخ ٌٍى   خ .

 . 1993الصباغ لٌلى، دراسة فً منهجٌة البحث التارٌخً، الطبعة الرابعة، دمشق، 
 1981 ب١ؽٚوخ  ٌعؽب١اخ  ٌٕٙضا ظ ؼ  ٌف١ٕ١م١اخ  ٌّعْ رصفٛؼخ  ٌّس قٓ ببٛ ِسّع-
 

 قائمة المراجع باللغة االجنبية
- ALFOLDY Ceza: Histoire sociale de Rome, Trad. Étienne Évrard, picard, Paris, 1991. 

- CHRISTOL Michel & NONY Daniel : Rome et son empire des origines aux invasions 

barbares, hachette supérieur coll.« histoire université série histoire de l’humanité », paris, 

édition remise à jour en 1995. 

- Ahmed AKKACHE, les guerres paysannes de Numidie, S ,N.E.D.,Alger, 1973 . 

- Albertini(E.)l’Afrique Romaine, imprimerie officielle, Alger,1950. 

- L’Afrique Romaine, imprimerie officielle, Alger,1955. 

- Allard (Paul),le christianisme et l’empire romain ( de Néron a Théodose), 2° éd, 

- librairie Victor Lecoffre, Paris , 1897 . 

- Le christianisme et l’empire romain ( de Néron a Théodose) 2 émeéd., librairie Victor 

le Coffre ,Paris, 1897. 

- AUDOLLENT(Auguste),Carthage romaine (146 JC-698 JC),éd ,.A .fontièmoing 

,Paris, 1901.,1857. 

- Cagnat René, l’armée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique 

sous les empereurs , imprimerie Nationale, E. Leroux , Paris , 1913. 

 .Camps (G) Bacax, Encyclopédie berbère, IX, Episud, 1991ف -

- Le Maroc antique,7é édit, Gallimard, Paris, 1943. 

- Cintas, La grande dame de Carthage, CRAI, Paris, 1952. 

 
 

  



 
 السداسي: الثاني 

 عنوان الوحدة: تعميم استك افية
 2: مدخل إلى مجتمع المعمومات الميييييييييييادة

 أىداف التعميم: 
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

 ( األك م
تيييدف ىييطه المييادة إلييى التعييرف عمييى سييمات مجتمييع المعمومييات والتصيياد المعمومييات تحضييير الطالييب 

 لممساىمة في تسيير أنظمة المعمومات
 المعارف المسبقة المطموبة : 

كصػػؼ ع صػػضاأ تا امثػػ  ات طاكبػػ  كاتعػػأ ع كػػف اتطتتػػب  ػػف  كاصػػا   ػػذا اتعااػػضـ  هػػطمضف طاػػ  ) 
 األك م( 

 
 محتوى المادة: 

   ضزات  ،ع ع ات ااك تت. -1
 اتاكت   ك ،ع ع ات ااك تت. -2
 اتاتتـ اتامبأ ك ،ع ع ات ااك تت. -3
شكتتض  اتخصكصض .  -4  ات قتث  كا 

 
 : طريقة التقييم

 . %50+اال عفتف %50طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 

 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع: 
لٛٞخفت١ّٕاف ٌّٛ ؼظف ٌبهؽ٠افمٟفظًف ٌعٌّٛافِٚد ّ ف ٌّعٍِٛ وخفِؽوؿف ٌى   ف  و ظ٠ّٟخففبٛز١ٕا -

ف.2008 سظْخف ٌطبعاف ٌعؽب١اف  ٌٚٝخف

غ٠  ف ٌبع ١ٔاخف  ِٓفٚزؽ ف ٌّعٍِٛ وخفظ ؼف ٌهؽٚقخف ٌطبعاف ٌعؽب١اف  ٌٚٝخف إلصع ؼف ٌث ٟٔخف -

فخفرّ ْف  ؼظْ.2006

ِى بداف : ٌّعٍِٛد وفٚتىٌٕٛٛخ١د ف ٌّعٍِٛد وفرٍدٝفبر د  فلدؽْفخع٠دع.ف ٌمد ٘ؽعم سٟفربعف ٌٙد ظٞخف ِسّع -

ف .2000 ٌع ؼف ٌعؽب١افٌٍى   خف

 ٌّٛقددٛراف ٌعؽب١ددافٌّصددطٍس وف ٌّى بدد وفٚ ٌّعٍِٛدد وف بزّددعفِسّددعف ٌهدد ِٟخفقدد١عفزكددبفهللاخ - -

ف.ف2/.ِح2001 ٌؽ٠ ض:ف ٌّى باف  و ظ١ّ٠اخف .1ٚ ٌس قب و:فمٔد١ٍؿٞفرؽبٟف.فط

ف.2000 ٌ ىٌٕٛٛخ١ فمٝفِصؽ.ف ٌّعٍِٛ تٟخف خفٚظ٠ ْ خاليفبٙدتف -



ٚ ٌبب١ٍٛخؽ م١دد .ف ٌمدد ٘ؽع.فردد ٌُف ٌى ددب.ف ربددعف ٌٛ٘دد  فببددٛف ٌٕددٛؼخفظؼ قدد وفمددٟفرٍددُف ٌّى بدد وفٚ ٌ ٛة١ددك -

1996 

 ٌّس ٚؼ وفمٟفِٕ ٘حف ٌبسثفمٝفرٍُف ٌّى ب وفٚ ٌّعٍِٛ و.ف ٌع ؼف ٌّصدؽ٠اف نعب ْفربعف ٌعؿ٠ؿفض١ٍفاخ -

 .1997. ٌٍبٕ ١ٔا

ظ ؼف ٌهدؽٚق.ف . عفّ٘هؽٞخفؼبسٝفِصدطفٝفر١ٍد ْخف ٌّؽخد فمدٟفرٍدُف ٌّى بد وفٚ ٌّعٍِٛد ورّؽفبزّ -

1997. 

 ٌٕظؽ٠دافٚ سؼتب طد وف ٌّٛضدٛر١ا".فظ ؼف بزّعفبٔٛؼفبعؼخفرٍدُف ٌّعٍِٛد وفٚ ٌّى بد وف"فظؼ قد وفمدٟ -

 .1996غؽ٠ب.ف

كااز الفٌلمٌااة فااً المكتبااات ومرا محمااد عااوض العاٌاادي، المااواد الساامعٌة البصاارٌة والمصااغرات -
ف1997. مركز الكتاب للنشر. 2المعلومات. ط

 1995حشمت قاسم، مدخل لدراسة المكتبات والمعلومات. دار غرٌب.  -
 .2882البداٌة  ذٌاب. األمن وحرب المعلومات.عمان. دار الشرق للنشر والتوزٌع.  -
للطباعااا ة والنشااار  باادر أحماااد. التكامااال المعرفاااً لعلااام المعلوماااات والمكتباااات. القااااهرة.دار غرٌاااب -

   2882والتوزٌع.
 .2883براون.التقنٌات التربوٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق. الكوٌت، دار الفكر العربً. -
 2884حجازي،ع الفتاح بٌومً.الحكومة االلكترونٌة ونظامها القانونً.القاهرة:دار الفكر.  -
 2883لكتب. . حجً، احمد إسماعٌل.التعلٌم الجامعً المفتوح عن بعد.القاهرة، عالم ا -
حٌلااااة، محمااااد محمااااود. التكنولوجٌااااة التعلٌمٌااااة والمعلوماتٌااااة. اإلمااااارات العربٌااااة المتحاااادة. دار  -

 2885الكتاب.
 2882رونترى. تكنولوجٌا التربٌة فً تطوٌر المنهج.الكوٌت : المركز العربً للتقنٌات التربوٌة . -
 .2883..زاهر، احمد. تكنولوجٌا التعلٌم. القاهرة. المكتبة األكادٌمٌة -
 2888السلمً عالء ع الرزاق. تكنولوجٌا المعلومات. دار المناهج.  -
السااٌد، ٌااس. المعلوماتٌااة وحضااارة العولمااة: رإٌاا ة نقدٌاا ة عربٌاا ة. القاااهرة. دار النهضاا ة للطباعاا ة  -

 2881والنشر. 
 علوه، رأفت نبٌل.تكنولوجٌا فً علم المكتبات.األردن، مكتبة المجتمع العربً. -
عبد اهللا. المانهج الرقماً وتاؤثٌره علاى مجتماع المكتباات والمعلوماات. الكوٌات، الصاٌل العلً، احمد  -

 .2884للطبع والنشر، 
 2883الفر جانً. ع العظٌم. تكنولوجٌا المواقف التعلٌمٌة. دار النهضة العربٌة.القاهرة. -
 .2883.الكلوب، بشٌر: التكنولوجٌا فً عملٌة التعلٌم والتعلم، األردن، دار الشرق،  -
الرٌااض: مكتباة -الطبعة األولاى -ماهر إسماعٌل ٌوسف. من الوسائل التعلٌمٌة إلى تكنولوجٌا التعلٌم  -

 2883الشقري.
ف.2005.مرسً، نبٌل محمد.التقنٌات الحدٌثة للمعلومات.اإلسكندرٌة -

 ت.. ف ا مشعأ ،ضهتف   األهس اتاا ض  تةظمضتت اإلطبلـ   اام ات كم اتامبأ   اتقت مة   ا -
 
-BALLE .Francis,Médias et société, 3

ème 
édition ; Montchrestien, paris,1984  
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 السداسي: الثاني
 ستك افيةعنوان الوحدة : التعميم اال
 كبرى المادة: مطاىب فمس،ية

 
 أىداف التعميم: 

ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 
 ( األك م

 تعريف الطالب بال،مس،ة، من حيث مطاىبيا وتياراتيا وأىدافيا.
 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م(  كصؼ) 

 .االست،ادة من القاعدة المعرفية المقدمة خالل التعميم الثانوي
   

 محتوى المادة: 
 ات ذ ب ات  تتأ. -
 ات ذ ب اتكاقاأ. -
 ات ذ ب اتاقاأ. -
 ات ذ ب اتك،كام. -
 ات ذ ب ات تام. -
 اتبمغ تعأ.ات ذ ب اتة اأ  -

 
 : طريقة التقييم

 . % 50 +اال عفتف %50 طبل   األط تؿ ات ك،ه 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع:  -*

 .م8791ل سفقةةةة    ل-رطبعةةةةفلسففةةةةنفد ل سف  ةةةة ل-قصةةةةفلسفة اةةةةةفلسفحمد ةةةةف لآحرةةةةملآرةةةةد  ل   ةةةة - 
 .بدةةةة   ل–فب ةةةة  لر فبةةةةفلل–رعجةةةةملرصةةةةط ح  لسفع ةةةة ملس جفر  دةةةةف لم لآحرةةةةمل  ةةةة لبةةةةم  ل- 

ل.سفق    ل-مس لسفرع   ل-ف  دخلسفة اةفلسفحمد ف لم لد ا ل  م- 
  لم س 8آب ل ص لسفة  سب  لسفرم للإفىل  ملسفر طق لمس لسفرع    لبد    طل-
  8791 لر فبفلرص  لم ط ل8إب س دمل   د  لم سا  لف لسفة اةفلسفرع ص   جل-
ل2002 لآحرملرؤر  لسف ا  د   لسف  ن ل سففط  لمد س لسفرطب    لسفج رعدف لسفج سئ  لم ط ل-

 آحرملرحرملصبح  لف لف اةفلسفف  دخ لر    س لسفج رعفلسف ب   دف ل  دفلسآلمسب لم ط م س 



بةم   لسفةمس لل حققة ل قةمملفة :ل بةملسفة حر 8آ اط لط فدس لسفطبدعف لف جرف:لإاح قلب لح ةد  جل-
  8791ردفلف طب  فل سف    لسفق     لم ط لسفق 
سق  ةة لاةةدد  لآاةةةسلسفة اةةةفلسفر   اةةةدف لف جرةةف:ل بةةملسفةةة  سقلسف صةة ف  لمس لسفةةةة  سب  بد    لل-
  8711ط
ل2¡ل8799آرد  لح ر لرط  لسفة اةفل  ملسفد     لمس لسف هضفلسفع بدف لسفق     لطل-
 8771 لف رطب     لمر ق لم ط ل لسفرؤاافلسفع رف8آ ط س لرقما  لرب مئلسفة اةفلجل-
  8781إد د    آ لف اةفل دجللر لحدثل  ل ظ دفل  لر ر ادفلسإلف ل سإل ا   لر ا   لم ط لل-
  8799ف فدقلسفط دل لآاسلسفة اةف لمس لسف هضفلسفع بدف لطل-
 س م ط لم ل لمس لسفهالل لسفق     2ف ر سل     لآ الملسفة  لسأل   ب  لف جرف:ل  ر  ل  دفلجل-
بةةم   لل لف جرةةف:ل بةةملسفةة حر 2ج لب   بةة  لرصةة م ل فدةة  س لسفة اةةةفلسفرع صةة  لفةة لف  اةة لجل-

  ل8710سفرؤاافلسفع بدفلف     لبد    لط
ر  ة  س لسفر فبةفلل¡8ج لب فدف  ل       لآص للسفة اةفلسفر   اةدف لف جرةف:ل ةعب  لب  ة   لجل-

 سفعص دف لفب    لم ط لم س 
ر  ة  س ل  دةمس  لل ادفلر لمد    لإفىلاة  ف  لف جرةف:لرة    ل ة    ج  لق ل لسفة اةفلسفة ل-

ل8711بد    لب  دس لط
سفحمس ةةف لل  جةة ل دةةمس  لسفة اةةةفلسف ا دةةفل سألفةةة ظلسفع بدةةف لر سجعةةفل فع دةةق:لم لرةة سمل  رةةل لمس 

  8712بد    لط
  8¡ل8711ح رمل  دل لر  ال لف اةدفلسفطبعفلسفجمدم  لمر ق لطل-
  8¡ل2008سفج سئ  ط لف اةفلسفق سء ل إ   فد  لسفرع ى لر    س لمس لسفا بحبدبلر  ا  لل-
ل2002حا لب د لص فح ل القةفلسفر طةقلب ف اةفل  ةملسفةالاةةفلسفراة رد  لمس لسف فة ءلسإلاة  م دف  ل-
 ط8¡
 8797 1م لب   لف  دخلسفة اةفلف لسإلاالم لف جرف:لرحرمل بملسفه م لآب  دم  لسفق     لطل-
  8791بملسفةف ح ل دجل لمس لسفرع    لم ط لسفمدم ل ل-
 8712 ل8سف بدعلردر   لر   فلسفم  لسفمد   ف  لسف   فلسف ط دفلف    ل سفف  دع لسفج سئ  طل-
ل 8797    لمد     لفنرال لف لسفة اةفلسأل فى لف جرف:ل  ر  لآرد  لر فبفلسأل ج  لسفرص دف ل-
ل    ل جدبلرحر م لر ل س دفلف اةدف لمس لسف   ق ل -

سفعصة دف لبدة    لل بملسفة  سقلراة ملسفر جةم لرة س بل رةة  دملفة لسفة اةةفل س جفرة ل لمس لسفر فبةف
 م ط لم س 

  8711م ط لل بملسف طد ل ب م  لسجفر  دفلسفرع ففلسفة اةدف لسفرؤاافلسف ط دفلف  ف ب لسفج سئ  ل-
سفج رعدةف للمس لسفرع فةفلف  مل  بملسف   بلجعة  لر لقض د لسفة اةفل ر  ال   ل بملسفرعط لرحرل-

ل2002سإلا  م دف لم ط ل
  8711رحرملسفادملسفج د م ل ظ دفلسفر طقلبد لفالاةفلسإلاالمل سفد     لسفق     لط

 8792رحرملبدص   لسفة اةفلسفد    دف لرقمر  ل ر س ب لمس لسف ف بلسف ب     لبد    لم ط  ل-
رحرةةمل بةةملسفةة حر لر حبةة  لرةة لسفة اةةةفلسفد    دةةفلإفةةىلسفة اةةةفلسإلاةةالردف ل ر  ةة  س ل  دةةمس  لل-

ل 2009بد    لفب    لم ط ل
ل

 المراجع باللغة االجنبية
 

- A. Comte,Cours de Philosophies Positive, Paris. 1830. 

- A. Comte, A discourses on the Positive Spirit, Tr. S. Beesley, revers. London. 1903. 

- Dialogues Concerning Natural religion by D. Hume. Ed. N. Kemp Smith O.V.P. Oxford. 

1935. 



- F.C. COPLESTON Burns, History of Philosophy. London 1947. 

- H. HOFFDING, History of Modern Philosophy, London 1956. 
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 الثانيالسداسي: 
 يةفقعنوان الوحدة: التعميم األ

  2المادة: لغة أجنبية 
 

 أىداف التعميم: 
ذكػػم  ػػت ض عػػمض طاػػ  اتطتتػػب اكعهػػتبع  ػػف  ػػي بلت باػػا ة،تفػػع ثػػأ  ػػذل ات ػػتاة  ثػػأ  بل ػػ   هػػطم طاػػ  ) 

 ( األك م
 تيدف ىطه المادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى التعامل مع المراجع األجنبية لراءة وتمخيصا وتوظي،ا.

THE OBJECTIVE OF THE MODULE :  

Practical use the English language as a toll for self-information – English should also be as a 

means of expression. 

OBJECTIF DU MODULE :  

Développementsd’unefaçonintégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez 

l’étudiant. 

 المعارف المسبقة المطموبة : 
 كصؼ ع صضاأ تا امث  ات طاكب  كاتعأ ع كف اتطتتب  ف  كاصا   ذا اتعااضـ  هطمضف طا  األك م( ) 

 في المغتين ال،رنسية واالنجميزية.توفر مبادئ لاعدية 
 

 محتوى المادة اإلنجميزية: 
CONTENT :  

 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in 

the third year program . 

- Contraction خف abstracts and analysis of specialized texts . 

- Business letters : their techniques with practical exercises . 

- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 

- The presentation of the report – the proceeding :  

- English oral and written practice . 

  فعكل  تاة ات مةهض : 
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 

- Révision et consolidation des structures de base. 

- Insistance sur la compétence de la communication. 

- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus dans le 

programme de1
er

Semestre. 

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques. 

- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 
  ماقب   هع مة:طريقة التقييم

 .طبل   األط تؿ اتعطبضقض 



 
 إتخ(كعب ك طبكطتت    كاقع اةعمةت  ) المراجع:  -**

ELLIS G -SINCLAIR B. Learning to learn English: A course in Learner training (1999). 

Cambridge UniversityPress. 

WALTER -BARBARA F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil 

Wars.Princeton: Princeton University Press 

GOEMANS, H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University Press. 

KYD,Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: 

PrincetonUniversity Press 

JAMES, Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 

BuenoDE MESQUITA - Bruce. 2006. Game Theoryف  political Economy, and theخ

EvolvingStudy of War and Peace 

FEARON, James D. 1995. Rationalist Explanations for War 

Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New York: 

Routledge4 .2007 خف volumes 

 


