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I - بطاقة��عر�ف�املاس��  
  

 :تحديد�م�ان�التكو�ن -1

 لية�العلوم���سانية�و��جتماعية� 

 قسم�العلوم���سانية 

 التار�خ: فرع� 

 

 :امل�سقون  -2

 )التعليم�العا���أو�أستاذ�محاضر�أستاذ�( مسؤول�فرقة�ميدان�التكو�ن -

 عبد�هللا�مو���: �سم�واللقب 

 التعليم�العا��أستاذ: الرتبة 

                   :ال��يد��لك��و�ي:    فاكس :  

  )صفحات�3املطلوب�إدراج�الس��ة�الذاتية����م��ق�عرض�الت�و�ن�ال�تز�د�عن�( * 

  

  )محاضر�قسم�أ�أو�ب�أو�أستاذ�مساعد�قسم�أ�أستاذ�( مسؤول�فرقة�شعبة�التكو�ن/ م�سق��-

 شباب�عبد�الكر�م: �سم�واللقب 

 أستاذ�محاضرب:الرتبة 

            :0661338654ال��يد��لك��و�ي:         فاكس��������:cha_abdelkrim@yahoo.fr  

  )صفحات�3املطلوب�إدراج�الس��ة�الذاتية����م��ق�عرض�الت�و�ن�ال�تز�د�عن�(* 

  

  )ع����قل�أستاذ�مساعد�قسم�أ(مسؤول�التخصص�/م�سق�

 در�س�بن�مصطفى:�سم�واللقب� 

 أأستاذ�محاضر : الدرجة�العلمية� 

  :0799610738ال��يد��لك��و�ي:          فاكس���� :del.mohammed @yahoo.fr  

  صفحات�3املطلوب�إدراج�الس��ة�الذاتية����م��ق�عرض�الت�و�ن�ال�تز�د�عن�(* 
 

 

 

 

  

 م�انة�املشروع: التنظيم�العام�للتكو�ن� –أ� 

سواء�من�نفس�فرقة�الت�و�ن�(���حالة�اق��اح�عدة�ت�و�نات����املاس���أو�وجود�ت�و�نات�متكفل���ا�من�قبل�املؤسسة�

 :ير���تحديد�م�انة��ذا�املشروع�مقارنة�باملسارات��خرى�وفق�الش�ل�التا��) أو�فرق�ت�و�ن�أخرى 
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�باملاس���-أ ��لتحاق �املاس����تحديد(شروط ��� �بالت�و�ن �بااللتحاق ��سمح �ال�� �لل�سا�س �النموذجية املسارات

 )املق��ح

  

 ش�ادة�ال�سا�س����التار�خ�العام��- 1

  . 10.60معدل�السنوات��ر�ع��ساوي�أو�يفوق��- 2

  )  وثيقة����ب�من��دارة( الس��ة�الذاتية�ا��سنة� - 3

  

  )سطر�ع���أك���تقدير�20املك�سبة�عند���اية�الت�و�ن�،الكفاءات�املس��دفة�،املعارف�(أ�داف�التكو�ن�-ج

 :��داف�املوضوعية��– 1

د�و�الذي�من�شأنھ�.م.يتمثل�ال�دف�من�ت�و�ن�املاس���ع���الصعيد�البيداغو������إرساء�قواعد�نظام�التعليم�ل

  :تمك�ن�الطالب�من�

�ا��ديث -1 �تار�خ ����مجال �و��عميق�ا �املعارف �إدماج�،�مع�و�املعاصراك�ساب توسيع�فرص�الت�و�ن�من�خالل

وحدات�التعليم��ستكشافية�وأخرى�للثقافة�العامة،�إضافة�إ���وحدة�خاصة�با��وانب�املن��ية�والتقنية�

-ب–املسار  

التار�خ�السيا����وا��ضاري�

أندلس�ووا��ضاري�

 لألندلسوا��ضاري�

 

-أ -املسار  

 تار�خ�ا��زائر�ا��ديث

  املسارات��خرى����املتكفل���ا�من�طرف�فرقة�التكو�ن

 

املش��ك�املحتمل���ساس
 التار�خ



  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث���������������������������������:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة��������������������������������������������������: املؤسسة

2017/2018السنة�ا��امعية�  

�لدية� �ين�� �عمل �من�� �اك�ساب �للطالب �ت�يح �متداخلة �ملقار�ة �العناصر�امل�ونة �باعتبار�ا �التار��� للبحث

 .رة�ع���البحث�املتواصل�ملكة�التحليل�و�النقد�العل���و�القد

 :ا��سور�نحو�تخصصات�أخرى��-

  .و�املعاصر�ا��ديثالعر�يتار�خ�املغر� -

  .التار�ح�ا��ديث�و�املعاصر -

 

  :مؤشرات�متا�عة�املشروع��-ز

  

�لستون � ��م�انية �املشروع ��ذا �الل�سا�س��60عطي �إتمام ��عد �التعليمي �مسار�م �متا�عة طالبا

  . والدخول�إ���املاس���
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  �م�انيات�ال�شر�ة�املتوفرة-5

 قدرات�التأط���-أ

 )من�خالل�أعداد�الطلبة�الذين�يمكن�إدماج�م����الت�و�ن�قيد�العرض�يف���ع��ا( * 

 فرقة�تأط���التكو�ن�-ب

  لتأط���الداخ��ا�-1ب
 

 التوقيع *طبيعة�التدخل مخ���البحث�التا�ع الرتبة الش�ادة �سم�واللقب

   تطبيق+ محاضرة�    -ب�-أستاذ�محاضر�  دكتوراه  شباب�عبد�الكر�م

    تطبيق+ محاضرة�    - أ - أستاذ�محاضر  دكتوراه  بن�مصطفى�در�س

   تطبيق+ محاضرة�    - ب�- أستاذ�محاضر  دكتوراه  بوحسون�عبد�القادر�

   تطبيق+ محاضرة�    - ب�- أستاذ�محاضر  دكتوراه  دلباز�محمد

   تطبيق+ محاضرة�    - ب–محاضرةأستاذ  دكتوراه  بوش�بة�ذ�بية

   تطبيق+ محاضرة�    -ب�-أستاذة�محاضر  دكتوراه  كبدا�ي�فؤاد

    تطبيق+ محاضرة�    ب- أستاذ�محاضر  دكتوراه  دا���محمد

    تطبيق+ محاضرة�    -أ�- أستاذ�مساعد-  ماجست��  طو�لب�عبد�هللا

    تطبيق+ محاضرة�    -أ–أستاذ�مساعد�  ماجست��  قراوي�نادية

    تطبيق+ محاضرة�    - أ-مساعدأستاذ  ماجست��  بوداعة�نجادي

    تطبيق��������+ محاضرة�    -أ�-أستاذ�مساعد  ماجست��  ج��ان�لعرج

    تطبيق+ محاضرة�    -ب-أستاذ�مساعد  ماجست��  س�ا�و�مر�م

    تطبيق+ محاضرة�    -ب-أستاذ�مساعد  ماجست��  قدوري�عبد�الرحمن

 
  ).تو��(محاضرة،�تطبيق،�أعمال�موج�ة،�تأط���ال��بصات،��تأط���املذكرات،�أخرى � *
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  التأط���ا��ار�� -2ب

  

  التوقيع * طبيعة�التدخل  مؤسسة��رتباط  الش�ادة  �سم�واللقب
    تطبيق+ محاضرة�  جامعة�سيدي�بلعباس  دكتوراه  ��و����ش��

    تطبيق+محاضرة�  جامعة�و�ران  دكتوراه�  بن�عمر�حمدادو

    تطبيق+محاضرة�  معسكرجامعة  دكتوراه�  بونقاب�مختار

   تطبيق+ محاضرة�  جامعة�تلمسان  دكتوراه  بن�داود�نصر�الدين

   تطبيق+ محاضرة�  جامعة�تلمسان  دكتوراه  قدور و�را�ي�

    تطبيق+ محاضرة�  جامعة�و�ران  دكتوراه  ايت�حبوش�حميد

 
 )تو��(محاضرة،أعمال�تطبيقية،�أعمال�موج�ة،�تأط���ال��بصات،��تأط���املذكرات،�أخرى  *
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  ا��وصلة��جمالية�للموارد�ال�شر�ة� -3ب

 
املجموع� الرتبة� العدد�الداخ�� العدد�ا��ار��   

 أستاذ�التعليم�العا�� 00 0 0

 أستاذ�محاضر�أ 01 06 07

 أستاذ�محاضر�ب 06 00 06

 أستاذ�مساعد�أ 04 00 04

 أستاذ�مساعد�ب 02 00 02

 00  أخرى  00 00 

 املجموع 13 06 19

 

 

  ) ذكر��ل�الفئات( مستخدمو�الدعم�الدائم�ن� -4ب

  
 

>>>العدد�  الرتية 

 م��ق�إداري�رئ����� 01

 م��ق�ن�إدار��ن 02

 متصرف�ن�إدار��ن� 02
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  �م�انيات�املادية�املتوفرة- 6

 املخابر�البيداغوجية�والتج���ات�-أ

  )ل�ل�مخ���بطاقة.( تقديم�بطاقة�عن�التج���ات�البيداغوجية�املتوفرة�بال�سبة�لألعمال�التطبيقية�للت�و�ن�املق��ح

  

  املكتبة�املركز�ة: عنوان�املخ���

  

  )عدد�الطلبة�(قدرات��س�يعاب�

  
 

العدد� املالحظات الرقم� اسم�التج���   

اعةاملطالعة��ق 02 200  01 

 02 قاعة��ن��نت� 02 100

 03 قاعة�املطالعة�خاصة�لطلبة�ما��عد�التدرج�� 01 50

 04 قاعة�املجالت�والبحوث�� 01 50

 05 قاعة�خاصة�لطلبة�املاس��� 01 50

  

  :ميادين�ال��بص�و�التكو�ن����املؤسسات�-ب

 

 

  مدة�ال��بص  عدد�الطلبة  م�ان�ال��بص�

��02  مدير�ة�املجا�دين �ل�ل��15( أفواج طالب

  )فوج

  أسبوع�02

��02  أرشيف�الوالية �ل�ل��15( أفواج طالب

  )فوج

  أسبوع�02

  

�ل�ل��15(  أفواج�02  املتحف�ا���وي�للمجا�د طالب

  )فوج

  أسبوع�02

  

��02  مكتبة�املطالعة�العمومية �ل�ل��15( أفواج طالب

  )فوج

  أسبوع�02
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  :مخابر�البحث�لدعم�التكو�ن�املق��ح�-ج

  

  رئ�س�املخ��

  رقم�اعتماد�املخ��

  :التار�خ�

  

  

  :رأي�رئ�س�املخ���

  

  

  

  

  

  رئ�س�املخ��

  رقم�اعتماد�املخ��

  :التار�خ�

  

  

  :رأي�رئ�س�املخ���
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 مشار�ع�البحث�الداعمة�للتكو�ن�املق��ح��-د

  

  تار�خ���اية�املشروع  تار�خ�بداية�املشروع  رمز�املشروع  عنوان�مشروع�البحث

        

        

        

        

        

        

  )عالقتھ��عرض�التكو�ن�املق��ح(التوثيق�املتوفر -و

  

  قاعة��عالم�����املزود�ب�ل�مستلزمات�التكنولوجيا�إستعمال�-

  املركز�ا���وي�للتوثيق�و��رشيف�التا�ع�ملدير�ة�ال��بية�-

  مكتبة�دار�الثقافة�التا�عة�ملدير�ة�الثقافة�لوالية�سعيدة��تحتوي�ع���عناو�ن��امة����التخصص�-

  :ملق��حة�ف��مكتبة�مركز�الت�و�ن�أثناء�ا��دمة�للمعلم�ن�أما�العناو�ن�ا�-

م�شورات�وزارة�: قسنطينة) الشيخ�البوعبد��: تحقيق(ابن���نون�الراشدي،�الثغر�ا��ما�ي����اب�سام�الثغر�الو�را�ي�-

1973التعليم������والشؤون�الدي�ية،�مطبعة�البعث،� . 

،�تحقيق�و�عليق�ناصر�الدين�)م�1705 -1695/ �ـ1117 -1107(،�قانون�أسواق�مدينة�ا��زائر�عبد�هللا�بن�محمد�الشو��د -

. 2006سعيدو�ي،�دار�الغرب��سالمي،�  

،�)محمد�بن�عبد�الكر�م: تقديم�وتحقيق(محمد�بن�ميمون،�التحفة�املرضية����الدولة�البكداشية����بالد�ا��زائر�املحمية���-

،1981ل�شر�والتوز�ع،الشركة�الوطنية�ل: ا��زائر  

. 1955القا�رة،�) ليفي�بروف�سال: تحقيق�( ابن�عبدون،�ثالث�رسائل�أندلسية����آداب�ا��سبة�و�املح�سب،��-  

م�. جمس�ليندر��اث�ارت،�مذكرات�أس���الداي��اث�ارت�قنصل�أمر��ا����املغرب،�ترجمة�و�عليق،�اسماعيل�العر�ي،�د�-

. 1982ا��زائر�،.ج  

الشركة�الوطنية�لل�شر�والتوز�ع،�: ،�ا��زائر)إسماعيل�العر�ي: ترجمة�( مذكرات�قنصل�أمر��ا����ا��زائر�وليام�شالر�،�-

1982  .  

الشركة�: ،�ا��زائر2،�ط)محمد�العر�ي�الز���ي : تقديم�و�عر�ب�وتحقيق(حمدان�خوجة،�خوجة،�حمدان�بن�عثمان،�املرآة،�-

. م1982الوطنية�لل�شر�والتوز�ع،�  

محمد�: تحقيق(املشر��،�ب��ة�الناظر����أجنار�الداخل�ن�تحت�والية��سباني�ن�بو�ران�من��عراب�كب���عامر،��عبد�القادر،-

مكتبة�ا��ياة،�بدون�تار�خ: ،�ب��وت)عبد�الكر�م . 

الشيخ�امل�دي�: تحقيق�و�تقديم(محمد�بن�يوسف،�الز�ا�ي،�دليل�ا����ان،�وأن�س�الس�ران����أخبار�مدينة�و�ران��-

1979الشركة�الوطنية�لل�شر�و�التوز�ع�: ،�ا��زائر)عبد��البو  . 

،�تار�خ�ابن�طو�ر�ا��نة�،�تحقيق�سيد�أحمد�بن�) م�1849/ ه�1265. ت�( أحمد�الطالب�بن�طو�ر�ا��نة،�ا��ا���الوردا�ي-

.1995 أحمد�سالم،�م�شورات�مع�د�الدراسات��فر�قية،�جامعة�محمد�ا��امس،�مطبعة�املعارف�ا��ديدة�،�الر�اط،  

م�. جمس�ليندر��اث�ارت،�مذكرات�أس���الداي��اث�ارت�قنصل�أمر��ا����املغرب،�ترجمة�و�عليق،�اسماعيل�العر�ي،�د-

. 1982ا��زائر�،.ج  
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: ،�القا�رة)محمد�بن�عبد�الكر�م: تحقيق(أحمد�بن��طال،�التلمسا�ي،�رحلة�محمد�الكب���إ���ا��نوب�ا��زائري�ال��راوي��-

.1969عالم�الكتب�  

.ا��اج�أحمد�املبارك�تار�خ�حظ��ة�قسنطينة�،��عليق�نور�الدين�عبد�القادر  

املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�: ،�ا��زائر)أبو�القاسم�سعد�هللا: ترجمة�و�عليق(م،�1830-1500،�ا��زائر�وأورو�ا�)ب(وولف�جون�-

 م،�1986

- �ا�ا��ند�الكفرة�،�مخطوط�م�شور����مجلة�تار�خ�و�محمد�بن�عبد�الرحمن�،�الز�رة�النائرة�بما�جرى�ل��زائر�ح�ن�غارت�عل�

1978حضارة�املغرب،��لية��داب،�ا��زائر�،� . 

الدار�التو�سية�لل�شر،�: ،�ا��زائر1أحمد�بن�أ�ي�الضياف،�اتحاف�ا�ل�الزمان����أخبار�ملوك�تو�س�و�ع�د��مان،�ج�-

ت،�ط.ن.و.ش 1982. 

محمد�بن�ميمون�ا��زائري،�التحفة�املرضية����الدولة�البكداشية����بالد�ا��زائر�املحمية،�تقديم�وتحقيق�،�محمد�بن�عبد��-

1981. 2الكر�م،�ش�و�ن�ت،�ط�  

.2009ب�ت�ا��كمة،: ،ا��زائر1ابن�املف���حس�ن�بن�رجب�شاوش،�جم�عا�و�أعت�����ا،�فارس�كعوان،�ط  

:املصادر�باللغة�ا��ن�ية  

général d’Alger », Traduction (Monnereau et A.Berbrugger), in R.A (N°14), 1871. 

Haedo, « Histoire des rois d’Alger », Trad et annotée par (H.D- de Grammont), A.Jourdan, Alger, 1881. 

-Henri. Klein, Feuillets d’El Djazaïr, collection des cahiers du comité du ville d’Alger, Alger, Fantana, L.chair, 1937. 

-Shaw, Voyage dans la régence d’Alger ou description géographique, physique, philologique, etc., et de cet état, 

Trad. de l’Anglais avec des nombreuses augmentations par J.MacCarthy, Paris, Malin, 1830. 

-.Garrot,( H), Histoire générale de l’Algérie, Alger, 1910  

E.Cat, Petite histoire de l’Algérie, Tunisie-Maroc, Adolphe Jourdan, Alger, 1889, T1-  

-Albertini (E), Marcais(G), l’Afrique du Nord Française dans l’histoire, éd Archat, Paris, 1937. 

-M.Herve, lesdebuts de la régence d’Alger de 1518 à1566, paris2005 

(F) CHARES  ROUX : France Afrique du nord avant 1830 , les précurseurs la conquete  , pp 496-498. 

.Devoulx, le registre des prises maritime, Alger, A.Jourdan, 1872. 

p.de Lacroix » descptionabgée de La ville d alger 1695 » prèsentè par M .Emerit, in Annales de l institutd,ètudes 

orientales, T.XI, Alger 1956. 

- C. BONTEMSM Manuel des institutions algèriennes de la domination turque à l ,indèpendance , èd.cuja , paris 

1976.  

-rozet( m) voyage dans Voyage dans la régence d’Alger ou description du pays occupè par larmeè 

française en afrique du nord. Ti. 

-Père, DAN, Histoires de Barbarie et de ses corsaires des royaumes des villes d’Alger, de Tunis, de Salé et de 

Tripoli, 2ème édition, Paris, P.Rocdet, 1637. 

 

 - les  M.Herve, lesdebuts de la régence d’Alger de 1518 à1566, paris2005. 

 (F) CHARES  ROUX : France Afrique du nord avant 1830 , les précurseurs la conquete  ,  
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:املراجع�باللغة�العر�ية  

.1982املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�: موالي،�ب��م����،�ا��زائر�من�خالل�الرحالة�املغار�ة����الع�د�العثما�ي،�ا��زائر  

1980عبد�الفادر�ز�دية،�ش،و،ن،ت،�ا��زائر�: وليام�سب�سر،�ا��زائر����ع�د�ر�اس�البحر،��عر�ب�و�عليق��-  

1980عبد�الفادر�ز�دية،�ش،و،ن،ت،�ا��زائر�: وليام�سب�سر،�ا��زائر����ع�د�ر�اس�البحر،��عر�ب�و�عليق�- . 

،�1ط, م،�دار�الكتاب�العر�ي1830-1519ار�خ�ا��زت���العسكري�والسيا����الف��ة�العثمانية�أرزق�شو�تام،�دراسات�ووثائق����ت-

2010. 

،�1م،�دار�الكتاب�العر�ي،�ط�1830-1519/ ه1246-926أرزق�شو�تام،�املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ����الع�د�العثما�ي،��-

2009.  

.مكتبة�ألنجلو�املصر�ة،�بدون�تار�خ: محمد�أن�س،�الدولة�العثمانية�و�الشرق�العر�ي،�القا�رة  -  

.1982املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�: موالي،�ب��م����،�ا��زائر�من�خالل�الرحالة�املغار�ة����الع�د�العثما�ي،�ا��زائر  

س��تھ�،�حرو�ھ،�أعمالھ،�نظام�الدولة�وا��ياة�العمة����. 1791 -1766أحمد�توفيق�املد�ي،�محمد�عثمان�باشا�داي�ا��زائر��-

. 1986ك،�ا��زائر�.و.ع�ده،�م  

. 2009دار�القصبة�لل�شر،��1املنور�مروش،�دراسات�عن�ا��زائر����الع�د�العثما�ي�،�العملة�،العملة�و��سعار،ج�-  

  . 1979والطبعة��و���.ن.و.،�ا��زائر،�ش1830 -1800ناصر�الدين�سعيدو�ي�،�النظام�املا���ل��زائر����الف��ة�العثمانية��-

.2001،�ب��وت،�دار�املغرب��سالمي،�1ناصر�الدين�سعيدو�ي،�دراسات�تار�خية����املكتبة�والوقف�و�ا��باية،�ط� -  

.2000دار�املغرب��سالمي،�: ،�ب��وت1ناصر�الدين�سعيدو�ي،�ورقات�جزائر�ة،�ط�-  

.1984املؤسسة�الوطنية�للكتاب،�ا��زائر��،4ناصر�الدين�سعيدو�ي�،�امل�دي�بوعبد��،�ا��زائر����التار�خ،�الع�د�العثما�ي�،�ج�  

،�م�شورات�مركز�الدراسات�2،�ط1871 -1816عبد�ا��ليل�التمي��،�بحوث�ووثائق����التار�خ�املغر�ي�،�ا��زائر�تو�س�ولي�يا��-

 والبحوث�عن�الواليات�العر�ية����الع�د�العثما�ي،�زغوان،�تو�س

.1993ا��زائر�ديوان�املطبوعات�ا��زائر�ة،�) 1914-1830(ع�عشر�جمال�قنان،�نصوص�سياسية�جزائر�ة����القرن�التاس  

.172املخطوطات�ا��زائر�ة����مكتبات�إسطانبول،�ب��وت،�مكتبة�دار�ا��ياة،�: إبن�عبد�الكر�م�محمد.   

  . 2009دار�الرائد،�: ،�ا��زائر2أبو�القاسم�سعد�هللا،�أبحاث�واراء����تار�خ�ا��زائر،�ج

2007ج،�.م.،�ا��زائر،�د���2تار�خ�ا��زائر،�ج�ي���بوعز�ز،�املوجز��-  

1685ت،�.ن.و�. ش: محمد�العر�ي�الز���ي،�مدخل�إ���تار�خ�املغرب�العر�ي�ا��ديث،�ا��زائر��- . 

،�1972دار�املعارف،�: صالح�العقاد،�املغرب����بداية�العصور�ا��ديثة،�مصر�-  

. 1965حياتھ�وتراثھ����تار�خ�ا��زائر�العام،�ب��وت،�: عبد�الرحمان�ا��يال���محمد�بن�ش�ب�  

 

:املراجع�باللغة��جن�ية  

 Edward Said,Orientalism , K egan Paul , london ; 1980. 

Goyen Georges,Un grand Missionnaire le cardinal La vigerie (paris 1925) pp 74/75 

Gsell (Stéphane) Histoire ancienne de l’Afrique du Nord , VLL de 1913 à 1928 Hachette , paris. 

Gautier , Etienne –Félix , L’Islamisation  de l’Afrique du Nord , les Siècles obscurs du Maghreb (Bibliothèque 

historique ) paris , payot 1927 In 8, 432p Seconde édition refondue le passé de l’Afrique du Nord les Siécles 

obscurs , paris, pyort , 1936 . 

Cour ,Augustc Catalogue des manuscrits arabes  conservés dans les principales bibliothéques algériennes : 

Medersa de Tlemcen Alger : A Jourdan , 1907, p 7 
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-Berbrugger Adrien Algérie histrique , pittoresque et monumentale : recueil de vues monuments, c érémonies, 

armes et portraits –paris chez J . Delahaye éditeur , 1843, vol 3, 4° partie , pp 78/79 

Ageron , Charles – Roberts , les Algériens musulmans et France (1871-1919) 2 t. 

-Féraud ; Laurent –Charles : les interprétes de l’armés d’Afrique (archives du corps ) Alger A Jourdan , 1876 . 

-Baron de Slane, Rapport adressé à M le minstre de l’instruction publique suivi du cataloque des manuscrits 

arabes les plus importants de la bibliothéque d’Alger et la bibliothé que de cid Hammouda à Constantine , paris 

imprimerie d epaul Dupont , 1845. 

-Basset ,Réné l aManuscrits arabes des bibliothéques des Zaouias de Ain Mahdi et Temacin, de Ouargla et de 

Adjadja , Alger imprimerie de l’association ouvriére p .Fontana et Cie , 1885. 

-Fagnan Edmond Cataloque général des manuscrits de la2éd 1995 pp II III Bibliothéque national d’Allgérie. 
-Ben Cheneb Mohammed Catalogues des  manuscrits  des manuscrits arabes conservées dans les principales 

bibliothéques algériennes Grande mosquée  d’ALGER Alger A Jourdan ; 1909. 

-Cour Auguste Catalogue des manuscrits arabes des principales  bibliothéques algériennes Medersa de Tlmcen ; 

Alger A Jour dan ; 1907. 

- FAGNAN, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Nationale d'Alger, Alger, 1893. 

-ESQUER, Gabriel, Les sources de l'histoire de l'Algérie, p. 393, in, Histoire et historiens de l'Algérie, Paris, 1931. 
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II -بطاقة�التنظيم�السدا����للتعليم�  

  )سداسيات) 4(بطاقات��ر�ع�الرجاء�تقديم(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث���������������������������������:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة������������������: املؤسسة
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  :السدا�����ول �-  1

  وحدة�التعليم
  ا���م�السا����سبو��  ا���م�السا���السدا����

  �رصدة  املعامل
  نوع�التقييم

أعمال�أخرى   أعمال�تطبيقية  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��16- 14
1

  امتحان  مراقبة�مستمرة  

     18  09  سا180    سا06  سا06 سا180  وحدات�التعليم��ساسية

    )إج( 1و�ت�أ�

التحوالت�الك��ى����غر�ي�املتوسط�وا�ع�اساتھ�ع���

 بالد�املغرب

45  01.30  01.30    45  03  05  * * 

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 )1830-1519(النظام�السيا����وتطوره����ا��زائر�

    )إج( 2و�ت�أ�

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 املركز�ة�واملحلية����ا��زائر��دارة

  املؤسسة�العسكر�ة�  

 ال��ية�والبحر�ة

45  01.30 01.30   45  02  04  * * 

      09  04  سا�90    سا03  سا03  سا�90  وحدات�التعليم�املن��ية

   )إج(و�ت�م��

  مصادر�تار�خ�

 ا��زائر�ا��ديث�

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 تقنيات�البحث�التار���

      02  02  سا45      سا03  سا�45  وحدات�التعليم��ستكشافية

   )إخ/إج(و�ت�إ�

  إجبار�ة: 1املادة�

  تار�خ�أورو�ا�ا��ديث

22.30  01.30     22.30  

  

01  01    * 

  )اختيار�مادة�واحدة:(اختيار�ة:2املادة�
 املغار�يةنظم�ا��كم����البلدان� -

التواصل�ب�ن�ا��زائر�وإفر�قيا�جنوب� -

  ال��راء

  

  

22.30  

  

 

 

01.30 

      

  

22.30  

  

  

  

  

01  

  

  

  

01  

  

   

 

* 

 

      01  01  سا22.30    سا01.30    سا22.30  وحدة�التعليم��فقية

    )إج(و�ت�أ�ف�

يحدد�فر�ق�الت�و�ن�اللغة�( اللغة��جن�ية�:1املادة�

  )ال���يرا�ا�مناسبة

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا450    10.30  12  سا337.30   1مجموع�السدا����

                                                 
  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور1
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  :السدا����الثا�ي�-2

  وحدة�التعليم
  ا���م�السا����سبو��  ا���م�السا���السدا����

  �رصدة  املعامل
  نوع�التقييم

أعمال�أخرى   أعمال�تطبيقية  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��16- 14
2

  امتحان  مراقبة�مستمرة  

     18  09  سا180    سا06  سا06 سا180  وحدات�التعليم��ساسية

    )إج( 1و�ت�أ�

 * *  05  03  45    01.30  01.30  45 املغار�ية�واملشرقية�–العالقات�ا��زائر�ة�

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 �1ور�ية��-العالقات�ا��زائر�ة�

    )إج( 2و�ت�أ�

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 1املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ��

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 تار�خ�ا��زائر��قتصادي

      09  04  سا�90    سا03  سا03  سا�90  وحدات�التعليم�املن��ية

   )إج(و�ت�م��

  دراسة�أرشيف�تار�خ�

 ا��زائر�ا��ديث�

45  01.30 01.30   45  02  05  * * 

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 قضايا����التار�خ�ا��زائر�العثما�ي

      02  02  سا45    سا01.30  سا01.30  سا�45  وحدات�التعليم��ستكشافية

   )إخ/إج(و�ت�إ�

  اجبار�ة:1املادة�

  وسائط�اتصال
22.30   01.30    22.30  

  

01  01    * 

  )اختيار�مادة�واحدة:(اختيار�ة:2املادة�
التواصل�ا��ضاري�ب�ن�ا��زائر� -

 والعالم�العر�ي��سالمي

  العالقة�ب�ن�السلطة�والقوى�املحلية� -

  

  

  

22.30  

  

 

 

01.30 

      

  

22.30  

  

  

  

  

01  

  

  

  

01  

  

   

 

* 

 

     01  01  سا22.30    سا01.30    سا22.30  وحدة�التعليم��فقية

    )إج(و�ت�أ�ف�

يحدد�فر�ق�التكو�ن�اللغة�(اللغة��جن�ية�:1املادة�

  )املناسبة�

  

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا450    10.30  12  سا337.30   2السدا�����مجموع
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  :  السدا����الثالث

  وحدة�التعليم
  ا���م�السا����سبو��  ا���م�السا���السدا����

  �رصدة  املعامل
  نوع�التقييم

أعمال�أخرى   أعمال�تطبيقية  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��16- 14
3

  امتحان  مراقبة�مستمرة  

     18  09  سا�180    سا06  سا06 سا�180  وحدات�التعليم��ساسية

    )إج( 1و�ت�أ�

 * *  05  03  45    01.30  01.30  45 ا��ياة�الثقافية����ا��زائر

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 �2ور�ية��–العالقات�ا��زائر�ة�

   )إج( 2و�ت�أ�

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45 2املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ��

 * *  04  02  45   01.30 01.30  45  املحلية��الثورات

      09  04  سا67.30    سا01.30  سا03  سا�67.30  وحدات�التعليم�املن��ية

   )إج(و�ت�م��

 * *  05  02  45   01.30 01.30  45 من��ية�إعداد�مذكرة: 1املادة�

 * *  04  02  22.30    01.30  22.30 حلقات�بحث: 2املادة�

      02  02  سا�45      سا�03  سا 45  وحدات�التعليم��ستكشافية

   )إخ(و�ت�إ�

 إجبار�ة:1املادة�

  املقاوالتية
22.30  01.30     22.30  

  

01  01    * 

  )اختيار�مادة�واحدة:(اختيار�ة: 2املادة�

 �تجا�ات�الفكر�ة�ا��ديثة -

مصط��ات�ومفا�يم����تار�خ� -

  ا��زائر�ا��ديث

  

  

22.30  

  

 

 

01.30 

      

  

22.30  

  

  

  

  

01  

  

  

  

01  

  

   

 

* 

 

      01  01  سا22.30    سا01.30    سا22.30  التعليم��فقية�وحدة

    )إج(و�ت�أ�ف�

يحدد�فر�ق�التكو�ن�اللغة�: (لغة�أجن�ية:1املادة�

  )املناسبة

22.30    01.30    22.30  01  01  *    

      30  16  سا�315    09  12  سا�315.00  3مجموع�السدا����

                                                 
  طریق التشاورعمل إضافي سداسي عن 3
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  :السدا����الرا�ع

  علوم�إ�سانية�واجتماعية�:امليدان�

  تار�خ-العلوم���سانية: الفرع�

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: التخصص

  

  �رصدة  املعامل  ا���م�السا����سبو��  وحدة�التعليم

إعداد�(العمل�ال������

  )املذكرة�ومناقش��ا

13.30  09 18  

ال��بص����املؤسسة�أو�

  التكو�ن�امليدا�ي�

07  05  09  

  03  02  04.30  امللتقيات�

        )حدد(أعمال�أخرى 

  30  16  180  4مجموع�السدا����

  

  

ير���ذكر�ا���م�السا����جما���موزع�ب�ن�املحاضرات�والتطبيقات،��للسداسيات��ر�عة�( : حوصلة�شاملة�للتكو�ن�- 5

  ):بال�سبة�ملختلف�وحدات�التعليم�حسب�ا��دول�التا��

 ح�س�و�ت �ساسية املن��ية �ستكشافية �فقية املجموع

 محاضرة 347,30 210.30 90 00 648

 أعمال�موج�ة 347,30 164.30 45 67.30 624.30

 أعمال�تطبيقية - - - - -

 عمل������ 900 427.30 112.30 67.30 1507.30

  )محدد(عمل�آخر  -  -  -  -  -

 املجموع 1595 802.30 247.30 135 2780

 �رصدة 72 36 08 04 120

100 % 03% 07% 30% 60% 
ل�ل�وحدة���رصدة% 

  �عليم
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III  -ال��نامج�املفصل�ل�ل�مادة�  
  )تقديم�بطاقة�مفصلة�ل�ل�مادة( 
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  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة

  الك��ى����غر�ي�املتوسط�وا�ع�اساتھ�ع���بلدان�املغربالتحوالت�: اسم�املادة

 5:الرصيد

  3:املعامل

 

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(
  

  ) ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����(: أ�داف�التعليم

يتعرف�الطالب�ع���التحوالت�الك��ى�ال���عرف�ا�العاملان��ور�ي�و�سالمي����أواخر�القرن�ا��امس�عشر،�و�ساعده�ذلك�

ع���معرفة�العوامل�ال����انت�وراء�ظ�ور�ال��ضة����أور�ا،�وتأخر�العالم��سالمي،�مما�جعلھ�عرضة�لالحتالل����املرحلة�

  . عد�سقوط�غرناطةالالحقة،��

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

�ساعد�الطالب�ع���أخذ�نظرة�واسعة�ع����حداث�والتطورات�ال���طرأت����ا��وض�الغر�ي�للمتوسط،�مما�يمكنھ�من�

كما�أن�ف�م�الطالب�لتلك�املرحلة،��س�ل�لھ�ف�م��عض�. ���العالقات�الدولية����القرون�الالحقةت�بع�تلك�التطورات�

  . القضايا�الرا�نة�وتفس���ا

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 )شوفات�ا��غرافيةال��ضة��ور�ية،�الك(أوضاع�أور�ا�والتحوالت�الك��ى� -

 ومطلع�السادس�عشر�15أوضاع�بلدان�املغرب�أواخر�القرن� -

 وأثاره�ع���مستقبل�العالقات�الدولية�1453سقوط�القسطنطي�ية� -

 وا�ع�اساتھ�ع���الضفت�ن��سالمية�و�ور�ية�1492سقوط�غرناطة� -

 الغزو��سبا�ي�للسواحل�ا��زائر�ة -

 املد�العثما�ي�إ���ا��وض�الغر�ي�للمتوسط -

  الصراع�العثما�ي��ور�ي����املتوسط�وتداعياتھ� -

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  وآثاره� عبد�القادر�ف�اير،�الغزو��سبا�ي�للسواحل�ا��زائر�ة

  .،�الصراع�ا��زائري��سبا�ي�خالل�القرن�السادس�عشر"        "        
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  أحمد�توفيق�املد�ي،�حرب�الثالثمائة�سنة�ب�ن�ا��زائر�واسبانيا

  .محمد�فر�د�بك،�تار�خ�الدولة�العلية�العثمانية

  .16وسط�القرن�فاروق�عثمان�أباظة،�أثر�تحول�التجارة�العاملية�إ���راس�رجاء�الصا���ع���مصر�والبحر�املت

  .عز�ز�سامح�أل��،��تراك�العثمانيون����إفر�قيا�الشمالية

  .1640- 1492لو�س��اردياك،�املر�سكيون��ندلسيون�واملسيحيون،�املجا��ة�ا��دلية�

  

  

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة

  1830-1519النظام�السيا�������ا��زائر�: اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  

  إملام�الطالب�بمختلف�مراحل�ال���مر���ا�ا��كم�العثما�ي����ا��زائر،�ومم��ات��ل�مرحلة

  .ال����انت�وراء��غي���نظام�ا��كم�باستمرار�العوامل

  .التعر�ف�ع���أش�ر�ا���ام�وأ�م�إنجازا��م

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

  . ،�وأ�م�خصائص�ا�ملام�باألنظمة�السياسية�املختلفة�املتبعة�ع���العالم

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�(  :محتوى�املادة  

 ومطلع�السادس�عشر�15أوضاع�ا��زائر����أواخر�القرن� -

 دور�عروج�وخ���الدين����وضع�دعائم�الدولة�ا��زائر�ة�ا��ديثة -

 ظروف�التحاق�ا��زائر�بالدولة�العثمانية -

 مراحل�ا��كم�ومم��ات��ل�مرحلة -

 �عي�ن�ا���ام�وصالحيا��م -

 مصدر�القرار�ع���املستو��ن�املركزي�واملح�� -

  الديوان�وسلطاتھ -
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  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  :املراجع

  .ابن�املف���حس�ن�بن�رجب�شاوش،�تقييدات�ابن�املف������تار�خ�باشوات�ا��زائروعلما��ا

  أحمد�الشر�ف�الز�ار،�مذكرات�نقيب�أشراف�ا��زائر

  أحمد�الشر�ف�الز�ار،�محمد�عثمان�باشا

  حمدان�بن�عثمان�باشا

  مج�ول،�كتاب�غزوات�عروج�وخ���الدين

  وليم�سب�سر،�ا��زائر����ع�د�ر�اس�البحر

  . م�ن�محرز،�ا��زائر����ع�د��غواتأ

  

  

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة

  �دارة�املركز�ة�واملحلية����ا��زائر: اسم�املادة

  4: الرصيد

  2:املعامل

  

  ) مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�(: أ�داف�التعليم

التعرف�ع���التقسيمات��دار�ة�املختلفة،�وتار�خ�ظ�ور�ا،�وكذا��ج�زة��دار�ة�وأعوا��ا�ع���املستو��ن�املركزي�

  .واملح��

  

  

مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

  . التعرف�ع���م�ام�مختلف��ج�زة��دار�ة،�وأساليب�ال�سي��،�ومختلف��عوان��دار��ن�وطرق��عيي��م�وأدوا�م

  

  

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

)دار�السلطان،�الباياليك،��وطان(التقسيمات��دار�ة�-  

)�ج�زة�و�عوان( �دارة�املركز�ة��-  

)عاصمة�البايلك،�أر�اف�البايلك،�مدن�البايلك( �دارة�املحلية�-  

  �عوان�و�ج�زة�ع���املستوى�املح���-

  إدارة�القضاء�-
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  إدارة��وقاف�-

  عيوب��دارة�ونقاط�قو��ا�-

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييم�طر�قة

  

  :املراجع

  .1830-1800ناصر�الدين�سعيدو�ي،�النظام�املا���ل��زائر����الف��ة�العثمانية�

  ناصر�الدين�سعيدو�ي،��دارة�العثمانية�����ر�اف�ا��زائر�ة

BONTEMS, C. Manuel des Institutions algériennes.  

  

  

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة

  املؤسسة�العسكر�ة�ال��ية�والبحر�ة: اسم�املادة

  4:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) �ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ����(: أ�داف�التعليم

كما�. يتعرف�الطالب�ع���م�ونات�وأس��ة�واملخططات�ا��ر�ية�ونوعية��س��ة�وا��ياة�ا��ندية�ل���ش�ال��ي�ا��زائري 

  .يطلع�ع���دور��سطول�ا��زائري�،�وم�وناتھ،�وأ�م�رجاالتھ

  

ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

والتعرف�ع���أنواع�. ع���الطالب�أن�ي�ون�ملم�با��ياة�ا��ندية،�ودور�ا���ش����الدفاع�عن�البالد�وضمان�استقرار�ا).�ك��

  . �س��ة�والرتب�وخططھ�ا��ر�ية،�و�س��ة�املستعملة

  

)املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�املحتوى (  :محتوى�املادة  

 النواة��و���لتكو�ن�ا���ش -

 عملية�التجنيد -

)الرتب،�ال��قيات،�ال�سليح،�ا��رايات،�امل�ام(تنظيم��ا���ش� -  

 الثكنات�العسكر�ة

 حياة�ا���ش�ودوره����ا��اميات

 محالت�جمع�الضرائب

 معارك�ا���ش
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 عوامل�ضعفھ

البحر�ة�ا��زائر�ة�ظ�ور   

 طائفة�الر�اس

 صناعة�السفن

 طاقم�السفينة�وتج����ا

 املعارك�البحر�ة

 عوامل�تد�ور��سطول 

 

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  :املراجع

  والسيا���،�الف��ة�العثمانية�أرزق�شو�تام،�دراسات�ووثائق����تار�خ�ا��زائر�العسكري 

  1830-1800أرزق�شو�تام،���اية�ا��كم�العثما�ي�وعوامل�ا��ياره�

  خليفة�حماش،�تجنيد�املتطوع�ن�ل���ش�ا��زائري����اقاليم�الدولة�العثمانية

  وليم�سب�سر،�ا��زائر����ع�د�ر�اس�البحر

M. BELHAMISSI, Marins et Marine d’Alger 3T. 

N. WESSMANN, Les janissaires, étude de l’organisation militaire des ottomans. 

 

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�املن��ية: اسم�الوحدة

  مصادر�تار�خ�ا��زائر: اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ(: أ�داف�التعليم

التعر�ف�بأ�م�املصادر�املحلية�و�جن�ية�ال���تناولت�تار�خ�ا��زائر����الف��ة�ا��ديثة،�وتحديد�أماكن�وجود�ا،�وقيم��ا�

  العلمية�والتار�خية

  

وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

  

 .�عو�د�الطالب�ع���استعمال�املصادر����أبحاثھ،�والتعامل�مع�ا،�وإجراء�املقارنات�فيما�بي��ا
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)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  �عر�ف�املصدر

  .ديد�أ�مية�املصادر����دراسة�التار�ختح

  أنواع�مصادر�ا��زائر

  تحديد�أماكن�وجود�ا

  دراسات��عض�املصادر،�وتحليل�ا�ونقد�ا

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  :املراجع

  الوثائق��رشيفية�

  املخطوطات

  املطبوعة�املحلية��الكتب

  الكتب�املطبوعة��جن�ية

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�املن��ية: اسم�الوحدة

  تقنيات�البحث�التار���: اسم�املادة

  4:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�(: أ�داف�التعليم
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تدر�ب�الطالب�ع���التحكم����تقنيات�البحث�التار���،�من�حيث�اختيار�املوضوع،�وتحديد�إش�اليتھ،�وطر�قة�جمع�

در�واملراجع،�املادة�العلمية�وتص�يف�ا،�ووضع�ال�ي�لة�أو�ا��طة�ملوضوع�بحثھ،�وتقنيات��حاالت،�وترت�ب�قائمة�املصا

  .والف�ارس،�وطر�قة�كتابة�املقدمة�وامل�ن

  

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

روط�العلمية�ع���الطالب�أن�يكون�ملما�بتقنيات�البحث،�ح���يتمكن�مستقبال�من�إنجاز�أعمال�تتوفر�ف��ا�الش

  .��اديمية،�و�مكن�اعتماد�ا�مرجعا�أساسيا

  

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  تحديد�موضوع�البحث�وإش�اليتھ

  جمع�املعلومات�وإعداد�البطاقات

  تقنيات�الكتابة

  طر�قة�كتابة�املقدمة�وعناصر�ا

  )ا��طة(�ي�لة�البحث�طر�قة�

  )�حاالت(تقنيات�ال��م�ش�

  .ترت�ب�الف�ارس،�وتحديد�املواصفات�العامة�و�ساسية�للبحث

  طر�قة�عرض�البحث

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  :املراجع

  أحمد�شل��،�كيف�تكتب�بحثا�

  ال�واري،�دليل�الباحث�ن����كتابة�التقار�ر�واملقاالت�ورسائل�املاجست���والدكتورة�سيد�محمود

  محمد�العر�ي�معر�ش،�دليل�الطالب����تحليل�النصوص�التار�خية

  محمد�العر�ي�معر�ش،�من��ية��كتابة�التار�خية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��
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  �ول : السدا���

  وحدة��عليمية�استكشافية: الوحدةاسم�

  تار�خ�أور�ا�ا��ديث: اسم�املادة

  1:الرصيد

  1:املعامل

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

ا��امس�عشر�ومختلف�التطورات�ال���طرأت�����ساعد�الطالب�ع���أخذ�فكرة�عن�التحوالت�ال���عرف��ا�أور�ا����القرن�

  .الف��ة�ا��ديثة،�وال���أدت�إ���ظ�ور�الفكر��ستعماري 

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

ي�ون�الطالب�ملما�بأوضاع�أور�ا����الف��ة�ا��ديث،�و�ما�حصل�ف��ا�من�تطورات،�ومحاولة�ر�ط�ذلك�ومقارنتھ�بأوضاع��أن

  .العالم��سالمي

  

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  يثة�نتقال�م���العصور�الوسطى�إ���العصور�ا��د

  ال��ضة��ور�ية�

  الكشوف�ا��غرافية�و�داية�حركة��ستعمار�املبكرة

  ا��روب�الدي�ية����أور�ا

  ا��ركة�الثقافية�والفكر�ة����أور�ا

  ا��روب��ور�ية

  أنظمة�ا��كم����أور�ا

  عصر�التنو�ر

  الثورة�الصناعية�و�داية�التوسع��ستعماري�ا��ديث

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....تحانمراقبة�مستمرة،�ام: طر�قة�التقييم

  

  : املراجع

  

 ع���بن�املنتصر�املكتفي،�التار�خ��ور�ي�ا��ديث�من�عصر�ال��ضة�إ���ا��رب�العاملية��و�� -

 ف�شر،�تار�خ�أور�ا����العصر�ا��ديث -

 نابليونيةعبد�ا��ميد�البطر�ق،�التار�خ��ور�ي�من�ال��ضة�إ���حروب� -

 .عبد�العز�ز�نوار�ومحمود�جمال،�التار�خ��ور�ي�ا��ديث�من�عصر�ال��ضة�إ�����اية�ا��رب�العاملية�الثانية -

 .أشرف�صا���محمد�سيد،�أصول�التار�خ��ور�ي�ا��ديث -

 ,شو���ا��مل�وعبد�هللا�ابرا�يم،�تار�خ�أور�ا�من�ال��ضة�ح���ا��رب�الباردة -
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  ا�ا��ديثز��ب�عصمت�راشد،�تار�خ�أور� -

  

  

 
 

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�اختيار�ة: اسم�الوحدة

  نظم�ا��كم�����قطار�املغار�ية: اسم�املادة

  1:الرصيد

  1:املعامل

  

  ) أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�(: أ�داف�التعليم

قطار�املغار�ية����الف��ة�ا��ديثة،�والعوامل�املؤثرة�ف��ا،�وأ�م�
ٌ
يتعرف�الطالب�ع���طبيعة�نظم�ا��كم�املتبعة�����

  .خصائص��ل�نظام،�ومشا�ر�ا���ام�وإنجازا��م

  

  

ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

�سمح�للطالب�بأخذ�فكرة�عن�ا��ياة�السياسة�����قطار�املغار�ية����الف��ة�ا��ديثة،�ومختلف�الدول�ال����عاقبت����

  .تلك��قطار

  

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  : ا��كم����املغرب��ق���تطور�نظام�

  الدولة�الوطاسية

  الدولة�السعدية

  الدولة�العلو�ة

  تو�س����أواخر�الع�د�ا��ف���

  تو�س����ظل�ا��كم�العثما�ي

  ا��كم�العثما�يلي�يا����ظل�

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  :املراجع

  ناصري،��ستقصا����تار�خ�املغرب��ق���ال
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  حس�ن�سليمان،�لي�يا�ب�ن�املا����وا��اضر

  مي�ا�ي،�طرابلس�الغرب�تحت�حكم��سرة�القرمان��

  )ا��زائر،�تو�س،�املغرب��ق���( صالح�العقاد،�املغرب�العر�ي�

  عبد�الكر�م�كر�م��شأة�الدولة�السعدية�باملغرب��ق���

  �خ�تو�سمحمد�الع�دي�الشر�ف،�تار 

  محمد�ال�ادي�الشر�ف،�السلطة�واملجتمع����ع�د�حس�ن�بن�ع���

 

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  �ول :السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  التواصل�ب�ن�ا��زائر�وإفر�قيا�جنوب�ال��راء:اسم�املادة

  1: الرصيد

  1:املعامل

  

  ) يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�(: أ�داف�التعليم

ع���الطالب�معرفة�م�انة�ا��زار�الدولية�و�خاصة��فر�قية�من�خال�البعد��فر�قي�باعتبار�ا�بوابة�ال��راء�و�نقطة�عبور�

ا��زائر�الثقا���و��قتصادي����افر�قيا�و�منطقة�الساحل،�اساسية�نحو�العمق��فر�قي،�كما�يجب�ع���الطالب�معرفة�دور�

  .مما�يجعلھ�يدرك�ا�مية�ا��زائر�بال�سبة�لدول�ا��وار��فر�قي

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

ب�ن�ا��زائر�وإفر�قيا�جنوب�ال��راء�و�أ�م�املمالك��فر�قية،�و�طرق�ان�شار��سالم،�و�القوافل��معرفة�العالقات�السياسية

  .التجار�ة�ال��راو�ة،�وا�م�الطرق�الصوفية،�والتبادل�الثقا���و�قتصادي

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  

  تحديد�إفر�قيا�جنوب�ال��راء�جغرافيا�و��شر�ا.1

  ا�م�املمالك����افر�قيا�جنوب�ال��راء.2

  ـ�مملكة�غانا�
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  ـ��مملكة�ما��

  ـ�مملكة�سنغاي

  ـ�مملكة��انم�بورنو

  ـ�ممالك�ال�وسا

  دور�ا��زائر�����شر��سالم�و�الثقافة�العر�ية��سالمية����افر�يا.  3

  ـ�دور�التجار�الرستمي�ن�

  الطرق�الصوفيةـ�دور�

  ـ�دور�العلماء�و�البيوتات�العلمية�ا��زائر�ة

  العالقات�التجار�ة��فر�قية. 4

  ـ�ا�م�الطرق�التجار�ة�نحو�افر�قيا�جنوب�ال��راء

  ـ�املراكز�التجار�ة

  ـ�التعامالت�التجار�ة�ا��زائر�ة��فر�قية

  العالقات�الدبلوماسية�ب�ن�ا��زائر�و�افر�قيا�جنوب�ال��راء. 5

  ��الع�د�الرست��ـ��

  ـ�الع�د�الز�ا�ي

  ـ�العصر�ا��ديث

  �عمال�ال��صية�للطالب. 6

  ـ�بحوث�حول�ان�شار��سالم���ـ�بحوث�حول�ممالك�السوداء�ـ�تحليل�نصوص�تار�خية�خاصة�بالرحالة�العرب

  حول�الطرق�الصوفية�ا��زائر�ة�و�دور�ا����ال��راء�ـ�بحوث�حول�دور�علماء�ا��زائر����إفر�قيا�ـ�بحوث

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  ن�السادس�و�السا�عـابن�خلدون�،كتاب�الع���ا��ز�

  ـ��در����،�نز�ة�املشتاق����اخ��اق��فاق

  ـ�البكري�عبيد�هللا،�املسالك�و�املمالك

  ـ�ابن�فضل�هللا�العمري،�مسالك�البصار����ممالك�املصار

  ـ�عبد�الرحمان�السعدي،�تار�خ�السودان

  ـ�محمود�كع��،�تار�خ�الفتاش

  الديباج�ـ�احمد�بابا�الت�بك��،�نيل��ب��اج����تطر�ز 

  ـ�ال��ت��،�فتح�الش�ور����ذكر�علماء�التكرور

  ـ�حسن�الوزان،�وصف�افر�قيا

  ).املعروف�بالرحلة.(تحفة�النظار�و�غرائب��مصار�و��ائب��سفارابن�بطوطة،�ـ�

 املسلمون����غرب�إفر�قيا�،�تار�خ�وحضارة): سعيد�إبرا�يم(وكر�دية�) محمد�فاضل(باري�ـ�

 ان�شار��سالم����القارة��فر�قية�): إبرا�يم�حسن(حسن�ـ�

  ـ�حسن�احمد�محمود،��سالم�و�التفافة�العر�ية����إفر�قيا
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  ـ�ز�ادية�عبد�القادر،�ا��ضارة�العر�ية�و�التأث����ور�ي����إفر�قيا�جنوب�ال��راء

  ـ�شعبا�ي�نور�الدين،�محاضرات����تار�خ�ممالك�السودان�الغر�ي

  .�قيةـ�دن�س�بولم�،�ا��ضارات��فر 

  إبرا�يم�طرخان�مملكة�ما����سالمية

  ـ�شعبا�ي�نور�الدين�،�دراسات����تار�خ��سالم�و��سر�ا��اكمة����إفر�قيا�جنوب�ال��راء

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  لغة�أجن�ية�:اسم�املادة

  1: الرصيد

  1:املعامل
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  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

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’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez l’étudiant. 

  

ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

  

  

  

  

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

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�الفر�سية

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 de1erSemestre. 

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques. 

- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 

  

  

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييم�طر�قة
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  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 

Ellis G�، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge UniversityPress. 

1- Walter�، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The SuccessfulSettlement of Civil Wars.Princeton: Princeton UniversityPress 

Goemans�، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton Universitypress 

2- Kydd�، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: PrincetonUniversityPress 

James�، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 

3-Bueno de Mesquita�، Bruce. 2006. Game Theory�،politicalEconomy�، and the EvolvingStudy of War and Peace 

4-Fearon�، James D. 1995. RationalistExplanations for War 
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1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��  

  الثا�ي: السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة

  العالقات�ا��زائر�ة�املغار�ية�واملشرقية: اسم�املادة

  5:الرصيد

    3:املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

���ا��وانب�السياسية،�(ج�ة�أخرى،�التعرف�ع���روابط�التواصل�ب�ن�ا��زائر�والدول�املغار�ية�من�ج�ة�واملشرقية�من�

  ).و�قتصادية،�و�جتماعية،�والثقافية،�والدينة
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وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

  .ملش��ك�للقطار�العر�ية��سالميةتقو�ة�روح��نتماء�لدى�الطالب�بمحيطھ�ا��ضاري،�إدراكھ�للمص���ا

إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  ) سيةالسيا( عالقات�ا��زائر�باألقطار�املغار�ية�

  )�قتصادية(عالقات�ا��زائر�باألقطار�املغار�ية�

  )�جتماعية//       //         //      //        ( 

  )الثقافية//      //          //      //        ( 

  عالقات�ا��زائر�باملشرق�العر�ي��سالمي

  )ا���(عالقات�دي�ية�

  )ثقافية(عالقات�

  عالقات�اقتصادية�واجتماعية

  :املراجع

  عمار�بن�خروف،�العالقات�السياسية�ب�ن�ا��زائر�واملغرب��ق���

  عمار�بن�خروف،�العالقات��قتصادية�و�جتماعية�ب�ن�ا��زائر�واملغرب��ق���

  عمار�بن�خروف،�العالقات�ا��زائر�ة�التو�سية

  أبو�القاسم�سعد�هللا،�تار�خ�ا��زائر�الثقا��

  ل��زائرمحمد�الطمار،�الروابط�الثقافية�

  ساطع�ا��صري،�البالد�العثمانية�والدولة�العثمانية

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة
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  1العالقات�ا��زائر�ة��ور�ية�: اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�(: أ�داف�التعليم

ت�بع�أطوار�العالقات�ب�ن�ا��زائر�والدول��ور�ية،�إبراز��طماع��ستعمار�ة����ا��زائر،�وإظ�ار�صمود�ا��زائر��ن����

  .مواج�ة�ا��مالت��ور�ية

  

ي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفص( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

  . أخذ�فكرة�عن�طبيعة�العالقات�الدولية،�وطر�قة�التعامل�مع�ا

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

 : الغزو��سبا�ي�للسواحل�ا��زائر�ة�-1

 .18،�والقرن��16القرن�� -

 .)1792-1786(املعا�دات� -

  .1830-1792العالقات�السلمية� -

 : عالقات�ا��زائر�فر�سا�-2

 .املبادالت�التجار�ة -

 .ا��مالت�العسكر�ة -

 .ا�داتاملع -

  .مشار�ع��حتالل -

 : عالقات�ا��زائر�مع�بر�طانيا�-3

 .ا��مالت�العسكر�ة -

 .املعا�دات -

  .�متيازات -

:املراجع -    

)1830-1619(جمال�قنان،�معا�دات�ا��زائر�مع�فر�سا�  

).1830-1500(،�نصوص�ووثائق����تار�خ�ا��زائر�ا��ديث"   "         

).1798- 1780(ا��زائر�ة��سبانية����أرشيف�التار�خ�الوط���ملدر�د�يح���بوعز�ز،�املراسىالت  

).1792-1492(أحمد�توفيق�املد�ي،�حرب�الثالثمائة�سنة�ب�ن�ا��زائر�وإسبانيا�  

.جوف�وولف�،�ا��زائر�وأور�ا�،�ترجمة�أبو�القاسم�سعد�هللا  

  1830-1792محمد�العر�ي�الز���ي،�التجارة�ا��ارجية�للشرق�ا��زائري،�

  .سماعيل�العر�ي�،�العالقات�الدبلوماسية�ب�ن�دول�املغرب�العر�ي�والواليات�املتحدةا
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).1830-1791(العالقات�ا��زائر�ة�الفر�سية��،محمد�زروال  

  .عبد�القادر�ف�اير،�������الصراع�ا��زائري��سبا�ي�خالل�القرن�السادس�عشر

  وليام�شالر،�مذكرات�قنصل�أمر��ا����ا��زائر

  1830-1800،���اية�ا��كم�العثما�ي����ا��زائر�وعوامل�ا��ياره�أرزق�شو�تام

  محمد�دراج،�دخول�العثماني�ن�إ���شمال�إفر�قيا

،�جامعة�معسكر،�العدد�������ول�،�’’املواقف‘‘عالقات�ا��زائر�مع��ولندا�خالل���الف��ة�العثمانية�مجلة���عبد�القادر�ف�اير،

  . 2007د�سم���

مجلة�املعارف�للبحوث�"ظروف�ماوا�ع�اسا��ماع���العالقاتب�نالبلدين،� 1791 و 1786 رمعإسبانيا،معا�دتاا��زائ""     

  . ،�جامعة�الش�يد�حمة���ضر�الوادي2016ماي - ،�العددا��امس،�"والدراسات�التار�خية

،�" العر�ية�للدراسات�العثمانيةاملجلة�التار�خية�"،�1830- 1792العالقات�السياسية�ب�ن�إيالة�ا��زائر�وإسبانيا�ما�ب�ن�"   "     

  . 268-243. ،�مؤسسة�التمي���للبحث�العل���واملعلومات،�صص2016،�أكتو�ر�54-53: السنة�السا�عة�والعشرون،�العدد

.69��،1982،�العدد" الثقافة" اسماعيل�العر�ي�،�قصف��سطول�ال��يطا�ي���زائر�وأثره�����دب��ن�ل��ي،�مجلة�  

Grammont (H.D. de), Correspondance des consuls d’Alger , R.A. , N°31,1887. 

    //      //     //  , Relations entre la France et la Régence d’Alger au XVII e siècle, R.A., N°23,1879. 

 Playfair (R.), Episodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les Etats Barbaresques avant la conquête française, R.A. 

N°22,1878 et 24 (1880). 

Fkair (A.) Les relations Algéro-Portugaise pendant la période Ottoman, HISTORY-STUDIES, Turquie, Volume:3/2 2011.  

 

  

  

  

  
 

 

 

 

1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��  

  الثا�ي: السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية: اسم�الوحدة

  1 -املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ�: اسم�املادة

  4:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: التعليمأ�داف�
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التعرف�ع���الفئات��جتماعية����ا��زائر�وعالقات�التواصل�فيما�بي��ا�و��ن�السلطة،�مع�ابراز��شاطا��ا����ش���جوانب�

  .ا��ياة

  

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

أن�ي�ون�الطالب�ملما�بواقع�املجتمع�ا��زائري����الف��ة�العثمانية،�وطبيعة�العالقات�السائدة�ب�ن�مختلف�الفئات�

  .ھ����ش���املجاالت�طالع�ع���مقومات�املجتمع،�وتفاعالت. �جتماعية�والسلطة�ا��اكمة

  

)ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم  

  

  

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  ال��كيبة�الس�انية�للمجتمع�ا��زائري �-1

س�ان�املدن��-  

�تراك�والكراغلة�-  

)ال��ود�و�ور�يون (الدخالء��-  

س�ان��ر�اف�-  

  النمو�الديمغرا���-2

عالقات�السلطة��س�ان�املدن�-3  

عالقات�السلطة��س�ان��ر�اف�-4  

)نظام�املخزن (وسائل�ا��كم��-5  

  

  :املراجع

  ناصر�الدين�سعيدو�ي،�النظام�املا���ل��زائر����الف��ة�العثمانية�

  1830-1519تام،�املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ����الع�د�العثما�ي�أرزق�شو�

  نجوى�طو�ال،�عالقات�املصا�رة�ملجتمع�مدينة�ا��زائر

  حمدان�بن�عثمان�خوجة،�املرآة

  ناصر�الدين�سعيدو�ي،�ر�ف�مدينة�ا��زائر

  عا�شة�غطاس،�ا��رف�وا��رفيون����مدينة�ا��زائر

  العثمانية�الف��ة... ودان�بوغفالة،�أوقاف�مليانة

  
  

  

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��
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  الثا�ي: السدا���

  وحدة��عليمية�أساسية:  اسم�الوحدة

  تار�خ�ا��زائر��قتصادي: اسم�املادة

  4:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة(: أ�داف�التعليم

ي�ون�الطالب�فكرة�عن�املقومات��قتصادية�ل��زائر����الف��ة�ا��ديث،�مثل�ال�شاط�الفال��،�والصنا��،�والتجاري،�امللكية�

العقار�ة،�وسائل��نتاج،�الضرائب�وأنواع�ا،�طر�قة�جباي��ا،�املوان�وامل�اييل،�العمالت�وقيم��ا،�القدرة�الشرائية،��سواق،�

  .ع�املتوجاتأنوا

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

  .�ساعد��ذا�التكو�ن�الطالب�ع���التخصص����الدراسات��قتصادية�والتحكم����ش���فروع�ا

  

إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  �قطاعات��قتصادية�ومقومات�ا��زائر

تاج،�طر�قة�استغالل��را���،�امللكية�العقار�ة،�الضرائب،�طرق�الزراعة،�أنواع��نتاج،�وسائل��ن(ال�شاط�الفال���

  )الري،�ال��وة�ا��يوانية

أنواع�ا��رف�وامل�ن،�املنتجات�الصناعية،�ا��رف�وا��رفيون،�تنظيمات�القطاع�الصنا��،�نوعية�( ال�شاط�الصنا���

  )املنتجات،�الضرائب

،��سواق،�املبادالت�التجار�ة�الداخلية،�طر�قة��سي����سواق،�التجارة�الداخلية،�املحالت�التجار�ة( القطاع�التجاري�

��م�املبادالت�التجار�ة،�أنواع�السلع،�التجارة�مع�الدول�املغار�ية،�مع�افر�قيا،�مع�(،�التجارة�ا��ارجية�)الضرائب

  )املشرق��سالمي،�مع�أور�ا

  )امل��ان�التجاري (املوارد�املالية�

  لقطاعات��قتصادية��الصعو�ات�ال����انت��عرقل�ا

  :املراجع

  ناصر�الدين�سعيدو�ي،�النظام�املا���ل��زائر�الف��ة�العثمانية

  .1830- 1792محمد�العر�ي�الز���ي،�التجارة�ا��ارجية�للشرق�ا��زائري�قبل��حتالل�

 .محمد�الصا���العن��ي،�سن�ن�القحط�واملسغبة�ببلد�قسنطينة

MOHAMED Amine, Le Commerce Extérieur d’Alger à la Veille de 1830. 

M. MEROUCHE, Revenus, Prix et monnaies d’Alger 
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  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  دراسة�أرشيف�تار�خ�ا��زائر�ا��ديث:اسم�املادة

  5: الرصيد

  2:املعامل

  

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: التعليم�أ�داف

  ,توجيھ�الطالب�إ���مادة��رشيف�وأ�مي��ا����كتابة�التار�خ�ومعرفة�أماكن�تواجد�ا،�وكسب�املعرفة����كيفية�استعمال�ا

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 

  .�عر�ف��رشيف�،�أ�ميتھ،�أنواعھ

 :�رشيف�املح�� -

 �رشيف�الرس���ا���وي�والوط���� -1

 أرشيف�الزوايا�والطرق�الدي�ية� -2

 أرشيف�ا��واص�والعائالت -3

 : �رشيف��جن�� -

 �رشيف�العثما�ي�ب��كيا -1

 ) �ولندا�و���ي�ا�والواليات�املتحدة�ا���...الفر����،��يطا��،��سبا�ي،��ن�ل��ي�(�رشيف��ور�ي� -2

  ب�واملشرق �رشيف�العر�ي����بلدان�املغر � -
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  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  1986, ـ�القا�رة�.ما�يتھ�وادارتھ: �رشيف, ميالد�سلوى , ع��

  2000,دمشق,ا��ديثة����املكتبات�و�رشيف�نطم�املعلومات�, النادي�العر�ي�للمعلومات

.1987دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�:القا�رة,مقدمة����تار�خ��رشيف�ووحداتھ,محمد,ابرا�يم�السيد  

  .2003حسن�حالق،��رشيف�واملخطوطات،�والوثائق،�دار�ال��ضة،�ب��وت،�

  قا����عبد�القادر�،�طالع�العل�������رشيف

Jean Favier, Les Archives, PUF, Paris, 1959 

 

  1830-1519تار�خ�ا��زائر�ا��ديث�: عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�اختيار�ة: اسم�الوحدة

  قضايا����تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: اسم�املادة

  4:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�(: أ�داف�التعليم

  .تمك�ن�الطالب�من�التحكم����املصط��ات�واملفا�يم�و�عض�القضايا�ا��دلية�الواردة����املصادر�الغر�ية

  

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

تن�يھ�الطالب�إ���املفا�يم�واملصط��ات�الواردة����الكتابات�التار�خية�حول�تار�خ�ا��زائر،�مما��ساعده�ع���تجن��ا����

  .أبحاثھ

  

)إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب(  :محتوى�املادة  

  تطور�نظام�ا��كم����املغرب��ق���

  فا�يم�املوظفة����ا��انب�السا����والعسكري�و�داري املصط��ات�وامل

  املصط��ات�واملفا�يم�املوظفة����ا��انب��قتصادي

  املصط��ات�واملفا�يم�املوظفة����ا��انب��جتما���

  �عض�القضايا�ا��دلية

  طبيعة�ا��كم�العثما�ي����ا��زائر
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  ظا�رة�القرصنة�املغار�ية

  دور�القوى�املحلية����ا��زائر

  اس�ام�العثماني�ن����ا��انب�ا��ضاري 

  موقف�العثماني�ن�من�سقوط�غرناطة

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  :املراجع

  .س�يل�صابان،�امل��م�املوسو���للمصط��ات�العثمانية�التار�خية

.وآراء����تار�خ�ا��زائرأبو�القاسم�سعد�هللا،�أبحاث�  

. حمدان�بن�عثمان�خوجة،�املرآة  

.12�،1982العدد�" مجلة�التار�خ"أحمد�توفيق�املد�ي،�من�الوثائق�العثمانية�عن�التار�خ�ا��زائري،��  

Moulay Belhamissi, Histoire de la marine algérienne,  

Mahfoud Kaddache, L’Algérie durant la période ottomane. 

Pavy (Mgr.), La piraterie musulmane, R.A., N°2, (1857-1858). 

Watbled (E.) et Monnereau, Etablissement de la domination turque en Algérie, N°17, (1873). 

 

  

  

  

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  إجباري �-وسائط��تصال�:املادةاسم�

  1: الرصيد

  1:املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  

م،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعلي( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 مقدمة

  ما�ية�وسائط��تصال .1

  .وسائط��تصال�ب�ن�القديم�وا��ديث .2
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  وسائط��تصال�ا��ما���ي  .3

  وسائط��تصال�ا��اصة� .4

  تص�يف�وسائط��تصال .5

  �ش�ار -

 الراديو�والتلفاز -

 ال�اتف�وال�اتف�ا��لوي  -

 ثورة��ن��نات -

o ما�ية��ن��نت 

o الشب�ات�وأنواع�ا 

o أ�م�خدمات��ن��نت 

o محر�ات�البحث 

o ال��يد��لك��و�ي 

o الشب�ات��جتماعية 

o مواقع�الدردشة 

o قواعد�البيانات�والتعليم�عن��عد. 

 .�ثار�النفسية�لوسائط��تصال�ا��ديثة .6

 .�جتماعية�لوسائط��تصال�ا��ديثة�ثار� .7

 نظرة�اس�شرافية�لوسائط��تصال�املستقبلية .8

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  

  

 )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

��وسام .1 ��عالمي) 2007(فؤاد �تطو�ر�العمل �واتجا�ات �التفاعلية ��عد �والتطو�ر�،ما �البحوث ا��وار�- وحدة

 س�تم����،املتمدن

تكنولوجيا��تصال�ا��ديثة����عصر�املعلومات،�الدار�املصر�ة�اللبنانية،�القا�رة،�،)  2005(حسن�عماد�م�اوي� .2

  .الطبعة�الرا�عة

  . ،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�ا��زائر مقدمة����وسائل��تصال�ا��ما���ية،) 1998(فضيل�دليو .3

   .مدخل�لعلوم��عالم�و�تصال،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�بن�عكنون،�ا��زائر ،�)2002(ز����إحدادن .4

ـــر�و�التوز�ع،�عمان�وسائل��عالم��لك��ونية�ودور�ا�����نماء�املعر��،�دار�النفا�س�لل�ش :�سري�خالد�إبرا�يم .5

�،2012  .  

 .،�نظر�ات��تصال،��ردن�،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع) 2012(املزا�رة�منال��الل�  .6

7. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : CeFIS, Facultés N-D de la Paix. 
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8. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : CeFIS, Facultés N-D de la Paix. 

9. Francis Jauréguiberry, Serge Proulx( 2011) Usages et enjeux des technologies de communication, Toulouse, Erès . 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  اختياري �- التواصل�ا��ضاري�ب�ن�ا��زائر�والعالم�العر�ي��سالمي�:اسم�املادة

  1: الرصيد

  1:املعامل
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  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  

اك�ساب�الطالب�أ�مية�التواصل�ا��ضاري�ب�ن�ا��زائر�ومحيط�ا�العر�ي�و�سالمي،�وإدراك��قاليم�ال����انت�ل�ا�صلة�مع�

  .ا��زائر،�وجوانب��ذا�التواصل

  

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

  

  

  

  

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  

 �عر�ف�التواصل�ا��ضاري�وأسسھ�التار�خية�والثقافية -

 : ��زائر�والدول�املغار�يةالتواصل�ا��ضاري�ب�ن�ا -

القرو��ن،�تلمسان،�مازونة،�بجاية،�(دور�رحالت�العلماء�والفق�اء�وطلبة�العلم�إ���املدن�واملدارس�وا��وامع� -1

 )  الز�تونة،�الق��وان

 .دور�السفراء����وحدة�البلدان�املغار�ية�من�ا��طر���جن���وتأم�ن�ا��ماية�للقوافل�التجار�ة -2

 : التواصل�ا��ضاري�ب�ن�ا��زائر�ودول�املشرق  -

 .دور�رحالت�ا����وطلب�العلم�����ز�ر�وا��رم�ن�الشر�ف�ن�والشام -1

دور�أوقاف�ا��رم�ن�الشر�ف�ن�وأوقاف�املغار�ة�بالقدس����التواصل�ا��ضاري����ظل�املتغ��ات�السياسية� -2

  .و�قليمية�والدولية

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييم�طر�قة

  

  

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 

)1830-1619(جمال�قنان،�معا�دات�ا��زائر�مع�فر�سا�  
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).1830-1500(،�نصوص�ووثائق����تار�خ�ا��زائر�ا��ديث"   "         

).1798- 1780(يح���بوعز�ز،�املراسىالت�ا��زائر�ة��سبانية����أرشيف�التار�خ�الوط���ملدر�د  

  1830-1792محمد�العر�ي�الز���ي،�التجارة�ا��ارجية�للشرق�ا��زائري،�

  .اسماعيل�العر�ي�،�العالقات�الدبلوماسية�ب�ن�دول�املغرب�العر�ي�والواليات�املتحدة

).1830-1791(ئر�ة�الفر�سية�العالقات�ا��زا�،محمد�زروال  

  .وليام�شالر،�مذكرات�قنصل�أمر��ا����ا��زائر

  1830-1800أرزق�شو�تام،���اية�ا��كم�العثما�ي����ا��زائر�وعوامل�ا��ياره�

،�،�جامعة�معسكر،�العدد�������ول�’’املواقف‘‘عالقات�ا��زائر�مع��ولندا�خالل���الف��ة�العثمانية�مجلة���عبد�القادر�ف�اير،

  . 2007د�سم���

مجلة�املعارف�للبحوث�"ظروف�ماوا�ع�اسا��ماع���العالقاتب�نالبلدين،� 1791 و 1786 ،معا�دتاا��زائرمعإسبانيا""     

  . ،�جامعة�الش�يد�حمة���ضر�الوادي2016ماي - ،�العددا��امس،�"والدراسات�التار�خية

.69��،1982،�العدد" الثقافة" �دب��ن�ل��ي،�مجلة��اسماعيل�العر�ي�،�قصف��سطول�ال��يطا�ي���زائر�وأثره���  

Grammont (H.D. de), Correspondance des consuls d’Alger , R.A. , N°31,1887. 

    //      //     //  , Relations entre la France et la Régence d’Alger au XVII e siècle, R.A., N°23,1879. 

 Playfair (R.), Episodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les Etats Barbaresques avant la conquête française, R.A. 

N°22,1878 et 24 (1880). 
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  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  �ستكشافيةوحدة�التعليم�: اسم�الوحدة

  اختياري �-العالقة�ب�ن�السلطة�والقوى�املحلية��:اسم�املادة

  1: الرصيد

  1:املعامل

  

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  

ع���طبيعة�العالقات�ال����انت�سائدة�ب�ن�السلطة�ا��اكمة����ا��زائر�الع�د�العثما�ي،�و��ن�مختلف�القوى�املحلية��الوقوف

  .من�س�ان�وعلماء�وطرق�صوفية�وغ���ا

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  .  )�ك��

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 :   عالقة�ا���ام�العثمانيون����ا��زائر�بالقوى��جتماعية�املتنفذة����املدن�والر�ف -

 .جماعة��تراك�والكراغلة�وا��ضر -1

 .عشائر�املخزن  -2

 .طائفة�ال��ود -3

 :   عالقة�ا���ام�العثمانيون����ا��زائر�باملرجعية�الدي�ية�املؤثرة� -

 .اليوسفية،�القادر�ة،�الطي�ية،�الرحمانية: شيوخ�الزوايا�والطرق�الدي�ية -1

 .الدرقاو�ة،�التجانية: حر�ات�التمرد�والعصيان -2

  

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييم�طر�قة
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  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  لغة�أجن�ية:اسم�املادة

  1: الرصيد

  1:املعامل

  

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

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’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez l’étudiant. 

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  .  )�ك��

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

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 :  
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- English oral and written practice . 

  : ى�مادة�الفر�سيةمحتو 

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 de1erSemestre. 

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques. 

- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 

  

  

  )��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�يُ ( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

Ellis G�، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge UniversityPress. 

1- Walter�، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The SuccessfulSettlement of Civil Wars.Princeton: Princeton UniversityPress 

Goemans�، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton Universitypress 

2- Kydd�، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: PrincetonUniversityPress 

James�، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 

3-Bueno de Mesquita�، Bruce. 2006. Game Theory�،politicalEconomy�، and the EvolvingStudy of War and Peace 

4-Fearon�، James D. 1995. RationalistExplanations for War 

5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson.New York: Routledge�، 2007. 4 volumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة
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  ا��ياة�الثقافية����ا��زائر:اسم�املادة

  5: الرصيد

  3:املعامل

  

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

الطالب�من�خالل�دراستھ�ل�ذه�املادة�معرفة�عن�ا��الة�الثقافية�ل��زائر�خالل�الف��ة�العثمانية،�بإدراكھ�ملختلف��يك�سب

مظا�ر��ذا�من�مؤسسات�ثقافية�ووضعية�التعليم�ورجالھ�ومستو�اتھ،�إ���جانب�العلماء�و�شاطا��م�وتنقال��م�من�وإ���

  .ا��زائر،�إ���مختلف�املواضيع�الثقافية��خرى 

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

  .يز�د�الطالب����توسيع�معارفھ�با��انب�الثقا������ا��زائر�العثما�ي

  .إبراز�دور�الس�ان����ا��انب�الثقا���من�جوانبھ�املختلفة�خالل�الف��ة

  

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( توى�املادةمح

  �وضاع�الثقافية����بداية�الع�د�العثما�ي�-1

  ) �وقاف،�املساجد،�الزوايا،�املدارس،�املكتبات(املؤسسات�الثقافية��-2

  ) مراحلھ(التعليم��-3

  ) ا��م�شاط�م�،�حرك��م،�مصنف(العلماء��-4

  )أنواع�ا(العلوم��-5

  ...) تلمسان،�بجاية،�مدينة�ا��زائر،�قسنطينة،�مازونة،�معسكر(ا��واضر�الثقافية��-6

  التصوف�والطرق�الصوفية�-7

  التواصل�الثقا���ب�ن�ا��زائر�ومحيط�ا�العر�ي��سالمي�-8

  

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييم�طر�قة

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .ابن�املف���حس�ن،�تقييدات�ابن�املف������تار�خ�باشوات�ا��زائر�وعلما��ا

  . 1��،2:أبو�القاسم�سعد�هللا،�تار�خ�ا��زائر�الثقا��،�ا��زءان

  .الع�د�العما�ي-ا��زائر����التار�خ: امل�دي�البوعبد��،�جوانب�من�تار�خ�ا��ياة�الثقافية�با��زائر����الع�د�العثما�ي،����

  .ابن�ميمون�ا��زائري،�التحفة�املرضية����الدولة�البكداشية،�تقديم�وتحقيق�محمد�بن�عبد�الكر�م
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  .22�،1986:ائر�قبل��ستعمار،�الثقافة،�العددعبد�املجيد�مز�ان،�املؤسسات�الثقافية����ا��ز 

 .1986الفيالليمحمدالطا�ر،�شأةاملرابطينوالطرقالصوفيةوأثر�افيا��زائرخالاللع�دالعثما�ي،�ا��زائر،�

 .نورالدينعبدالقادر،صفحاتفيتار�خمدينةا��زائرمنأقدمعصور�اإلىإن��اءالع�دال���ي،مطبعةالبعث،قسنطينة

  .التعليمفيبالدالزواوةبايالةا��زائرخالاللع�دالعثما�ينظام " س�يوسفمحمد،

  .20�،1980-19،املجلة�التار�خية�املغر�ية،�العدد�"م 18 الروابطالثقافيةب�نمصرو�الداملغر�خالاللقرن "عبدالل�عز�اوي،

ناصر�الدين�

،صالة�.و�داية�حتالاللفر����سعيدو�ي،الوقفوم�ان��فيا��ياة�قتصاديةو�جماعيةوالثقافيةفيا��زائرأواخرالع�دالعثماني

   90،1981-89 1981 عدد

LAYER (E.), Confreries religieuses musulmanes et marabouts : leur etat et leur influence en Algerie, Imp . 

Gagniard, Lyon, 1916. 

DEVOULX(A.), " Notes historiques sur les mosques et autres édifices religieux d’Alger", in RA N° 5, 1861. 

FERAUD (CH.)," Les anciens etablissement religieux Musulmans de Constantine", in R.A N°10, 1868. 

RINN(L.), Marabouts et Khouans, étude sur l’islam en Algérie, A. Jourdan, Alger 1884. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  2- العالقات��ور�ية�ا��زائر�ة�:اسم�املادة

  5: الرصيد

  2:املعامل

  

  

  ) �ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع���(: أ�داف�التعليم

ا��انب�الدبلوما���،�الذي�تج������عقد�. إبراز��شاط�ا��زائر�ع���املستوى�الدو���،�من�خالل�عدة�م��ا�ع���ا��صوص

�ذا����حالة�السلم،�أما����حالة�ا��رب�. ا��زائر�العشرات�من�املعا�دات�مع�دول�أور�ا�وأمر��ا،�وكذلك�ا��انب�التجاري 

  .ن�أعمال�العدوان��ور�ي�ضد�افنذكر�كيف�رد�ا��زائر�ون�الكث���م
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وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

لقد�سبق�للطلبة�أن�اك�سبوا�معرفة�عن�العالقات�ب�ن�ا��زائر�وممالك�أور�ا�خالل�لدراس��م�لتار�خ�ا��زائر�ا��ديث�

  . وس��يد��ذه�الوحدة�من�توسيع�مدارك�م�����ذا�املوضوع. الل�مرحلة�الل�سا�سخ

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 مع��ولندا��-4

 .ا��مالت�العسكر�ة�     -

  .املعا�دات     -

 مع�ال���غال��-5

 مواج�ات�حر�ية�، -

  .املعا�دات -

  )معا�دات�–مواج�ات�حر�ية��-السو�د�،�ال��و�ج�،�الدنمرك،�ا��م�ور�ات��ملانية( مع�دول�شمال�أور�ا��-6

  ).معا�دات(جم�ور�ات�إيطاليا،�النمسا،روسيا�( مع�دول�أخرى ��-7

  ).معا�دات�–مواج�ات�حر�ية�(مع�الواليات�املتحدة��مر�كية��– 8

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....رة،�امتحانمراقبة�مستم: طر�قة�التقييم

  

 )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

)1830-1619(جمال�قنان،�معا�دات�ا��زائر�مع�فر�سا�  

).1830-1500(،�نصوص�ووثائق����تار�خ�ا��زائر�ا��ديث"   "         

).1798- 1780(ا��زائر�ة��سبانية����أرشيف�التار�خ�الوط���ملدر�د�يح���بوعز�ز،�املراسىالت  

).1792-1492(أحمد�توفيق�املد�ي،�حرب�الثالثمائة�سنة�ب�ن�ا��زائر�وإسبانيا�  

.جوف�وولف�،�ا��زائر�وأور�ا�،�ترجمة�أبو�القاسم�سعد�هللا  

  1830-1792محمد�العر�ي�الز���ي،�التجارة�ا��ارجية�للشرق�ا��زائري،�

  .سماعيل�العر�ي�،�العالقات�الدبلوماسية�ب�ن�دول�املغرب�العر�ي�والواليات�املتحدةا

).1830-1791(العالقات�ا��زائر�ة�الفر�سية��،محمد�زروال  

  .عبد�القادر�ف�اير،�������الصراع�ا��زائري��سبا�ي�خالل�القرن�السادس�عشر

  وليام�شالر،�مذكرات�قنصل�أمر��ا����ا��زائر

  1830-1800،���اية�ا��كم�العثما�ي����ا��زائر�وعوامل�ا��ياره�أرزق�شو�تام

  محمد�دراج،�دخول�العثماني�ن�إ���شمال�إفر�قيا

،�جامعة�معسكر،�العدد�������ول�،�’’املواقف‘‘عالقات�ا��زائر�مع��ولندا�خالل���الف��ة�العثمانية�مجلة���عبد�القادر�ف�اير،

  . 2007د�سم���
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مجلة�املعارف�للبحوث�"ظروف�ماوا�ع�اسا��ماع���العالقاتب�نالبلدين،� 1791 و 1786 ا��زائرمعإسبانيا،معا�دتا""     

  . ،�جامعة�الش�يد�حمة���ضر�الوادي2016ماي - ،�العددا��امس،�"والدراسات�التار�خية

،�" املجلة�التار�خية�العر�ية�للدراسات�العثمانية"،�1830- 1792العالقات�السياسية�ب�ن�إيالة�ا��زائر�وإسبانيا�ما�ب�ن�"   "     

  . 268-243. ،�مؤسسة�التمي���للبحث�العل���واملعلومات،�صص2016،�أكتو�ر�54-53: السنة�السا�عة�والعشرون،�العدد

.69��،1982،�العدد" الثقافة" ��يطا�ي���زائر�وأثره�����دب��ن�ل��ي،�مجلة�اسماعيل�العر�ي�،�قصف��سطول�ال  

Grammont (H.D. de), Correspondance des consuls d’Alger , R.A. , N°31,1887. 

    //      //     //  , Relations entre la France et la Régence d’Alger au XVII e siècle, R.A., N°23,1879. 

 Playfair (R.), Episodes de l’histoire des relations de la Grande-Bretagne avec les Etats Barbaresques avant la conquête française, R.A. 

N°22,1878 et 24 (1880). 

Fkair (A.) Les relations Algéro-Portugaise pendant la période Ottoman, HISTORY-STUDIES, Turquie, Volume:3/2 2011.  
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  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  2 - املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ�:اسم�املادة

  4: الرصيد

  2:املعامل

  

  ) مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�(: أ�داف�التعليم

تدر�ب�الطالب�ع���التحكم����تقنيات�البحث�التار���،�من�حيث�اختيار�املوضوع،�وتحديد�إش�اليتھ،�وطر�قة�جمع�

املصادر�واملراجع،�املادة�العلمية�وتص�يف�ا،�ووضع�ال�ي�لة�أو�ا��طة�ملوضوع�بحثھ،�وتقنيات��حاالت،�وترت�ب�قائمة�

  .والف�ارس،�وطر�قة�كتابة�املقدمة�وامل�ن

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).�ك��

الشروط�العلمية��ع���الطالب�أن�يكون�ملما�بتقنيات�البحث،�ح���يتمكن�مستقبال�من�إنجاز�أعمال�تتوفر�ف��ا

  .��اديمية،�و�مكن�اعتماد�ا�مرجعا�أساسيا

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

�شاطات�املجتمع�ا��زائري��-6  

 ���ميدان�التجارة، -

 ���ميدان�الفالحة،� -

  ���ميدان�ا��رف -

:�وضاع��جتماعية�-7  

  .ا��الة�ال��ية -

  . العادات�والتقليد� -

  . مستوى�املع�شة -

  ةاملصا�ر  -

 املعامالت -

  املستوى�الثقا��� -

  دور��وقاف��جتما���-8

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع
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  الدين�سعيدو�ي،�النظام�املا���ل��زائر����الف��ة�العثمانية�ناصر 

  1830-1519أرزق�شو�تام،�املجتمع�ا��زائري�وفعالياتھ����الع�د�العثما�ي�

  نجوى�طو�ال،�عالقات�املصا�رة�ملجتمع�مدينة�ا��زائر

  حمدان�بن�عثمان�خوجة،�املرآة

  ناصر�الدين�سعيدو�ي،�ر�ف�مدينة�ا��زائر

  ا��رف�وا��رفيون����مدينة�ا��زائرعا�شة�غطاس،�

  ةالف��ة�العثماني... ودان�بوغفالة،�أوقاف�مليانة

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  الثورات�املحلية:اسم�املادة

  4: الرصيد

  2:املعامل

  

  

  ) اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�(: أ�داف�التعليم

يك�سب�الطالب�من�خالل�دراستھ�ل�ذه�املادة�معرفة�العالقة�ال����انت�سائدة�ب�ن�السلطة�ا��اكمة����ا��زائر�و��ن�الس�ان�

��الكراغلة�ال����انت�ن�يجة�لسياسة�املحلي�ن،�من�خالل�الثورات�ال���قام���ا��عض�القبائل�و�عض�الطرق�الصوفية،�وح�

  .ا���ام�مع�الرعية،�ف�انت�أحد�أسباب���اية�ا��كم�العثما�ي�با��زائر

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

ل�ف��ة�الل�سا�س�حول�عالقة�السلطة�ا��اكمة�بالس�ان�املحلي�ن�بصورة�لقد�سبق�للطلبة�أن�تحصلوا�ع���معارف�خال

  .إجمالية�،�وسوف�تتدعم�مدارك�م�بدراسة��ذه�الوحدة��ش�ل�موسع

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 :أوضاع�ا��زائر�خالل�النصف�الثا�ي�من�القرن�الثامن�عشر�- 1

  :أسباب�الثورات�- 2

  .18تراجع��نتعاش��قتصادي�الذي��ان����القرن��-

  .18غياب��ستقرار�السيا����الذي�ش�ده�القرن��-     

  .التنافس�الفر������ن�ل��ي�ل��صول�ع����متيازات�با��زائر�-     

  ). ع�د�حمودة�باشا(ومع�تو�س) السلطان�سليمان(مع�املغرب���شاشة�العالقات�-     

  . استحواذ�ال��ود�ع���النفود�داخل�السلطة�-     

  :أ�م�الثورات�-3
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  :19ثورات�ما�قبل�القرن��-أ���

 . 1630ثورة�الكراغلة� -

  .إثر�حادثة�ال�س�يون��1743-1737ثورة�الشرق�ا��زائري� -

 .1737الثورة�التيجانية� -

 .1767فل�سة�ثورة�قبيلة� -

  .1772ثورة�أوالد�نايل� -

  :19ثورات�القرن��-ب��

 .1804ثورة�ابن��حرش� -

 .1816 -1805ثورة�درقاوة� -

 . 1804،1810�،1823ثورات�منطقة�جرجرة� -

 .1814ثورة�بوسعادة�وفل�سة� -

 . 1816الثورة�التيجانية��ع�ن�ما���� -

 .1823-1818ثورة�النمامشة�و�وراس� -

  .ع���البالدا�عا�اسات��ذه�الثورات��- 4

  

  

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .أحمد�الشر�ف�الز�ار،�مذكرات�أحمد�الشر�ف�الز�ار

  مسلم�عبد�القادر،�أن�س�الغر�ب�واملسافر

  ،�دليل�ا����ان�وأن�س�الس�ران����أخبار�مدينة�و�ران�محمد�الز�ا�ي

  )1830-1792(الغا���العر�ي،��نتفاضات�الشعبية����ا��زائر�أواخر�الع�د�العثما�ي�

  محمد�الصا���العن��ي،�مجاعات�قسنطينة

مطلعالقرنالتاسع،�دراسات�ا��ياةالسياسيةفي�يابةا��زائرإبا�عصرالداياتثورةإبناألحرشالدرقاو�ضد�تراكفي"الغاليالعر�ي،

 . 24�،1986-23تار�خية،�العدد�

  .78�،1983:،�الثقافة،�العدد��"ثورةإبناألحرشب�نالتمرداملحليو�نتفضةالشعبية"سعيدو�ي،ناصر�الدين�-

 .48�،1978شوا�دمشتقاتم��سائإلسبانيةم�شورة،�الثقافة،�العدد�–"الثورةعلىاألتراكفيا��زائر"ب��م����،

الثورات�الشعبية����ا��زائر�أواخر�الع�د�العثما�ي�كرد�فعل�ع���سياسة�ال��م�ش،�مجلة��م���عبد�القادر� ": �الي���حنيفي

 .2006،�أفر�ل�20للعلوم��سالمية،�العدد�

  

-DELPECHE (A.)," Le soulèvement Derkaoua de la province d’Oran de 1800-1813" in RA N°18, 1874. 

-ARNAUD (L.),"Histoire de l’ouali sidi Ahmed El-Tedjani, extrait du Kounache", in R.A, N°5, 1861. 
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  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: التعليم�أ�داف

���مقدور�الطالب�من�خالل��ذه�املادة��ملام�بمختلف�مراحل�إعداد�املذكرة�بطر�قة�علمية،�والوقوف�عند��ل�خطوة�

. نجاز�بخصوصية�تختلف�عن�إعداد�عرض�يحتوي�ع���صفحات�معدودةحيث�يتم����ذا�� . وإدراك�أ�مي��ا����إنجاز�البحث

  .مع�إدراكھ�ع����ل��ام�بإنجاز�عمل�ي��ز�فيھ���ص�تھ
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  ).  �ك��

�عود�الطالب�منذ�التحاقھ�با��امعة�ع���إعداد�بحوث����صفحات�معدودة�خالل�سنواتھ�الدراسية�السابق،�أما��ذه�املرحلة�

  .فإنھ�ي�تقل�إ���إعداد�بحث�أك�����ما�،�وكذلك�من�املحتوى 

  

  

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( املادة�محتوى 

  .اختيار�املوضوع�-1

  مرحلة�القراءة�عن�موضوع�البحث�-2

  )خطة�البحث(تقسيم�املوضوع��-3

  ...)وثائق،�مصادر،�مراجع(مرحلة�جمع�املادة��-4

  مرحلة�ال��كيب�التار�خ�وضوابطھ�-5

  : ثعناصرالبح�-6

 عنوان�البحث -

 املقدمة -

 )تقسيمھ�إ���فصول،�أو�غ���ا�من�التقسيمات(م�ن�البحث� -

 ا��اتمة -

 املالحق -

  الف�ارس -
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 .من��البحثالتار���،القا�رة،داراملعارف :حسنعثمان�- 1

  .التار�خواملؤرخون،القا�رة،داراملعارف : حس�نمؤ�س�- 2

 - كيفتكت�بحثاأورسالة،القا�رة،ال��ضةاملصر�ة :أحمدشم���- 3

 .شوقىا��ملعلمالتار�خ�-4

 .مصط��التار�خ : أسدرستم�-5

  . علمالتار�خ :�ر�شو-6

  .ال�ادي،�أساليب�إعداد�وتوثيق�البحوث�العلمية�محمدمحمد�-7

  .أحمد�ابرا�يم�خضر،�إعداد�البحوث�والرسائل�العلمية�من�الفكرة�إ���ا��اتمة�-8
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  .محمد�من�����ة،��سس�العلمية�لكتابة�الرسائل�ا��امعية�-9

  .قاسم�يز�ك،�التار�خ�ومن���البحث�التار����- 10
BEAUD Michel : L'ART DE LA THESE : Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire. DECOUVERTE 

,200p. 

BOUTILLIER Sophie / LABERE Nelly / UZUNIDISDimitri :METHODOLOGIE DE LA THESE ET DU MEMOIRE, JEUNES EDITIONS - STUDYRAMA ,220p. 

BECKER Howard S. :ECRIRE LES SCIENCES SOCIALES : Commencer et terminer son article, sa thèse ou son livre. 

ECONOMICA ,179p. 

 

 

:  

  

 

 

 

 

 

 

 

  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  حلقات�بحث:اسم�املادة

  4: الرصيد

  2:املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم
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  ).  �ك��

( لقد��عود�الطالب�منذ�التحاقھ�با��رم�ا��ام���ع���القيام�بإعداد�عروض�م�ما��ان�نوع�ا،�أما�����ذه�املرحلة�

أمام�زمالءه�سيكسبھ�م�ارة�جديده�تمكنھ�من�،�فإن��ذه�الوحدة�س��يد����م�ارتھ����البحث،�وعرض�عملھ�) املاس��

  . تحسن�مستقبال
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 .بطاقة�قراءة����كتابإعداد .1

 .إعداد�تقار�ر�حول�املناقشات�العلمية .2
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 كتابة�م��صات�عن�التظا�رات�العلمية .3

 طرق�البحث�����ن��ن�ت .4

 .البحث�عن�املعطيات�الرقمية .5

  متصفحات��ن��نت  البحث�ع��  عمليات .6

 طرق�التواصل�مع�مراكز�البحث�العل��� .7

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: التقييم�طر�قة

  

  

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع
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  .وضع�سياسة�ومن��ية�قادرة�ع���ت�بع�املشار�ع����إدارة�املعلومات�والتوثيق�أ�ـ

  .  ت�بع�أ�م�مسارات�ترقية��عمال�ومشار�ع�ع���مستوى�وحدات�املعلومات�القدرة�ع���ب�ـ
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  .أ�مية�املشار�ع����نظم�املعلومات��- أ�����

 . تار�خ�الن����قتصادي�-1

 .الطرق�املتبعة����التنظيم��قتصادي��-2

  .املرحل�العملية�للتنظيم��قتصادي��-3

  . مبادئ�انجاز�مشار�ع�أنظمة�املعلومات�- ب

  .مراحل�انجاز�املشار�ع��-ج

 متا�عة�مشار�ع�أنظمة�املعلومات�-د

 .الرصيد��حصا�ي�-4

 . املعا��ة�-5

 .تقييم -1

  .إنجاز�مشار�ع�الوثائقية� -2
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 .2003مجموعة�النيل�العر�ية؛�:محمد،��ي�ل؛�م�ارات�إدارة�املشروعات�الصغ��ة؛�القا�رة. 

  .2003مجموعة�النيل�العر�ية؛�:الصغ��ة؛�القا�رةماجدة�العطية؛�إدارة�املشروعات�. 2

  .2005الدار�ا��امعية�،:؛القا�رة� projet managementسعد�صادق�بح��ي�؛إدارة�املشروعات�. 3

 .2005املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة،�:�عيم�نص��؛�إدارة�وتقييم�املشروعات؛�القا�رة-. 4

5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, mise en œuvre et outils ; 

Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 

5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, mise en oeuvre et outils ; 

paris, dunod, 2001.  

6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : Ed d’organisation, 2001. 

7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 

8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 2007. 
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املثالية،�املادية،�الوجودية،�النقدية،�التجر��ية،��: معاملھ،�آثاره. ا��ذور�التار�خية،�أ�م�أعالمھ: �تجاه�العق�� -

 .الوضعية

العصر�اليونا�ي،��صالح�الدي��،�ال�رمنيوطيقا،�حركة�: معاملھ،�آثاره. ا��ذور�التار�خية،�أ�م�أعالمھ  :�تجاه�الباط�� -

التناص،�موت�املؤلف،�ال���ائية�. مدرسة��رتياب،�مدرسة�اللسانيات: ر�يع��تجاه�الباط���. التأو�ل����الكتاب�املقدس

 .التأو�ل،�الب�يو�ة،�التفكيكية

 : التيارات�الفكر�ة����العالم�العر�ي -

  التيار�السلفي،�والتيار�ا��ر�ي،�والتيار�الصو��� -1
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  جمعة�ا��و��،��تجا�ات�الفكر�ة�املعاصرة�وموقف��سالم�م��ا،

  رؤ�ة�سياسية�معاصرة: العرب�وأورو�ا. جمال�الشل��

  .من�املؤلف�ن،�موسوعة�املذا�ب�الفكر�ة�املعاصرة،�جزءان�مجموعة
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  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

يك�سب�الطالب�من�خالل�دراستھ�ل�ذه�الوحدة�التعمق�����عض�املفا�يم�واملصط��ات�ا��اصة�بتار�خ�ا��زائر�الع�د�

ملصط��ات�ال����انت��شغلھ�وغ���وا��ة�بال�سبة�إليھ،�العثما�ي،�وال�شك�أ��ا�س��يل�عن�ذ�نھ�البعض�من��ذه�املفا�يم�وا

  .كما�تفك��عض�الطالسم�ال����انت�غامضة�بال�سبة�لھ،�ما�يز�د����اس�يعابھ�ل�ذه�الف��ة

  

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

خالل�دراستھ�لبعض�الوحدات�ا��اصة�بتار�خ�ا��زائر،تلقى�الطالب��عض�املسائل�والقضايا�وح���مصط��ات�تتعلق�

  .س��يد��ذه�الوحدة����توسيع�مداركھ�حول��ذه�ا��قبة�من�تار�خ�ا��زائر. بالعثماني�ن����ا��زائر

  

  

 )إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�: ( محتوى�املادة

   اس�نجاد�وتحالف�أم�غزو�واحتالل: م16ا��ضور�العثما�ي����ا��زائر�خالل�القرن��- 1

   واقع�تار����مؤسس�أم�أمثلة�محدودة�مرتبطة�باملوقع�ا��غرا���والظروف�التار�خية�: استقاللية�ا��زائر�عن�الدولة�العثمانية�- 2

   املشاركة�و�قصاء: العثما�يا��زائر�ون�ومؤسسات�ا��كم��- 3

  قرصنة�واعتداء عمل�بحري�شر������املتوسط�الغر�ي�أم : البحر�ة�ا��زائر�ة�- 4

  �نصاف�والتطرف: ا��زائر����الع�د�العثما�ي����كتابات�رجال�الدين�والرحالة��ور�ي�ن�- 5

  الش��ات/املظا�ر/رد�الفعل: موقف�العثماني�ن�من�احتالل�فر�سا�ل��زائر�- 6

  العسكر�ة/�دار�ة/السياسية: املصط��ات�العثمانية����تار�خ�ا��زائر�- 7

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  

 )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .التار�خية�س�يل�صابان،�امل��م�املوسو���للمصط��ات�العثمانية

  .أبو�القاسم�سعد�هللا،�أبحاث�وآراء����تار�خ�ا��زائر

  . حمدان�بن�عثمان�خوجة،�املرآة

  .12�،1982العدد�" مجلة�التار�خ"أحمد�توفيق�املد�ي،�من�الوثائق�العثمانية�عن�التار�خ�ا��زائري،��

Moulay Belhamissi, Histoire de la marine algérienne,  

Mahfoud Kaddache, L’Algérie durant la période ottomane. 

Pavy (Mgr.), La piraterie musulmane, R.A., N°2, (1857-1858). 

Watbled (E.) et Monnereau, Etablissement de la domination turque en Algérie, N°17, (1873). 
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  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث: عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  لغة�أجن�ية:اسم�املادة

  1: الرصيد

  1:املعامل

  

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

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’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez l’étudiant. 

  

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة
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  : محتوى�املادة��نجل��ية

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�الفر�سية

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 de1erSemestre. 

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques. 

- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 

  

  

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

Ellis G�، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge UniversityPress. 

1- Walter�، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The SuccessfulSettlement of Civil Wars.Princeton: Princeton UniversityPress 

Goemans�، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton Universitypress 

2- Kydd�، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: PrincetonUniversityPress 

James�، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 

3-Bueno de Mesquita�، Bruce. 2006. Game Theory�،politicalEconomy�، and the EvolvingStudy of War and Peace 

4-Fearon�، James D. 1995. RationalistExplanations for War 

5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson.New York: Routledge�، 2007. 4 volumes 
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V-تفاقيات�/العقود���  

  

  �عم��

  

  

  ال
  

  

رفق��تفاقيات�والعقود�بامللف��الور����للتكو�ن�(  
ُ
  ) إذا��انت��عم،�ت

  

  

  

  

  

  

  



  تار�خ�ا��زائر�ا��ديث���������������������������������:عنوان�املاس��جامعة�سعيدة��������������������������������������������������: املؤسسة

2018- 2017السنة�ا��امعية�  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج�لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة

  )���حالة�تقديم�ماس���باالش��اك�مع�مؤسسة�جامعية�أخرى (

  )ورق�رسمي�يحمل�اسم�املؤسسة�ا��امعية�املعنية�( 

  

  :املوافقة�ع����شراف�املزدوج�للماس����عنوان��:املوضوع

  

املذ�ورة�أعاله�طيلة�ف��ة�عن�املاس����عن�رغب��ا�����شراف�املزدوج).                   أو�املركز�ا��ام��(�علن�ا��امعة�

  .تأ�يل�املاس��

  

  :من�خاللترافق��ذا��املشروع�) أو�املركز�ا��ام��(و����ذا��طار،�فإن�ا��امعة�

  

 إبداء�الرأي�أثناء�تصميم�و�تحي�ن�برامج�التعليم،-

 املشاركة����امللتقيات�املنظمة�ل�ذا�الغرض�، -

 املشاركة������ان�املناقشة�، -

 املسا�مة����تبادل��م�انيات�ال�شر�ة�و�املادية -

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا�
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  :الوظيفة

  

  :التار�خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة�نموذج

 )���حالة�تقديم�ماس���باالش��اك�مع�مؤسسة�لقطاع��مستخدم(

  )ورق�رسمي�يحمل�اسم�املؤسسة( 

  

  :املوافقة�ع���مشروع��عث�ت�و�ن�للماس����عنوان�:املوضوع

  

  :املقدم�من

  

�علن�مؤسسة�����������������������������������������������عن�رغب��ا����مرافقة��ذا��الت�و�ن�املذ�ور�أعاله�بصف��ا�املستخدم�

  املحتمل�ملنتوج��ذا�الت�و�ن�

  

  :و����ذا��طار،�فإننا�نؤكد�انضمامنا�إ����ذا�املشروع�و�تمثل�دورنا�فيھ�من�خالل

 برامج�التعليم،�إبداء�رأينا����تصميم�و�تحي�ن -

 املشاركة����امللتقيات�ل�ذا�الغرض�، -

 .املشاركة������ان�املناقشة� -
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�س�يل�قدر�املستطاع�استقبال�الطلبة�امل��بص�ن����املؤسسة����إطار�إنجاز�مذكرات���اية�التخرج�أو����إطار�املشار�ع� -

 .املؤطرة

  

تقع�ع���عاتقنا�من�أجل�تحقيق���داف�وتنفيذ�ا�إن�ع���س�تم��������م�انيات�الضرور�ة�لتنفيذ��ذه�العمليات�و�ال���

 املستوى�املادي�واملستوى�ال�شري 

  .م�سقا�خارجيا�ل�ذا�املشروع)*...............ة(�ع�ن�السيد

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا

  

  :الوظيفة

  

  :التار�خ

  

  :ا��تم�الرسمي�للمؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

 


