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 الفھرس
 - Iص -----------------------------------------------------------------بطاقة تعریف اللیسانس 

 ص -------------------------------------------------------------------تحدید مكان التكوین- 1
 ص ---------------------------------------------------------------المشاركون اآلخرون   - 2
 ص ----------------------------------------------------------------إطار وأھداف التكوین - 3

 ص-----------------------------------------------مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین –أ 
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 :تحدید مكان التكوین -1
 
  كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیة :كلیة أو معھد  
 
 العلوم االنسانیة :قسم  
 
 )یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل( :للیسانستأھیالرقم قرار 

 
 

 :المشاركون اآلخرون -2
  
  : المؤسسات الشریكة األخرى -
  
  
  
 :ون االقتصادیون اآلخروناالجتماعیالمؤسسات و الشركاء  -
  
  
  
 :األجانب الشركاء الدولیون  -
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 :إطار وأھداف التكوین -3
  
 )حقل إجباري(مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین  –أ 
 

س�واء م�ن نف�س فرق�ة (في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسس�ة 
 :األخرى وفق الشكل التالي بالشعبیرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة ) التكوین أو فرق تكوین أخرى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قاعدة التعلیم المشترك للمیدان
  علوم إنسانیة واجتماعیة

  
  علوم إنسانیة:الفرع

  

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنیة 

  :بالمطابقة 
  

-  
  

-  
  

-  
  

- 
 

  :التخصص المعني بالمطابقة 
 

 تاریخ عام 
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 )حقل إجباري(أھداف التكوین -ب
  )سطرا على األكثر 20 - نھایة التكوین المكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (
  

أسالیب التفكیر عبر العصور التاریخیة المختلفة للطالب لتتناسب مع قدرات�ھ ومس�تویات  یرتطور -

  .تفكیره والوسائل المتاحة لھ

تحلی�ل المعلوم�ات المت�وفرة علیھ�ا بغ�رض الوص�ول إل�ى ق�وانین ونظری�ات وتعمیم�ات تفی�ده ف��ي  -

  .مسیرة حیاتھ

المعلومات من المصادر الوثائقیة المختلفة یرتبط بضرورة معرفة كیفی�ة اس�تخدام المكتب�ات جمع  -

  .ومراكز المعلومات وكذلك أنواع مصادر المعلومات التي یحتاجھا الباحث وطریقة إستخدامھا

  .إعداد فرد متعلم ومستعد للتعامل بمسؤولیة مع قضایا مجتمعة  -

  .الضروریة لمواصلة دراستھ الالحقة تزوید الطالب باألسس العلمیة   -

  .یمتلك المھارات العلمیة التي تمكنھ من تأدیة مھامھ المھنیة والعملیة وغیرھا  -

تطویر طرق وأسالیب التفكی�ر والعم�ل العلم�ي ل�دى الطلب�ة وتنمی�ة ق�دراتھم عل�ى التفكی�ر النق�دي  -

  .واستخدام المالحظة والمعرفة لتكوین تفسیرات علمیة

التفكی�ر والعم�ل العلم�ي  عل�ىتزوید الطلبة بمنظومة معرفیة متكاملة عن العلوم وتطویر ق�دراتھم  -

  .المنظم

  .إعداد الطلبة للعیش في المجتمع والتفاعل مع أفراده وتطویر العالقات االجتماعیة  -
  

  )حقل إجباري( )سطرا على األكثر 20(المؤھالت والكفاءات المستھدفة -ج
  
  والثقافة التاریخیة التكوین إلى اكتساب وتعمیق الكفاءات العلمیةیھدف ھذا -

  .بصفة عامة تشمل جمیع الحقب التاریخیةیھتم التكوین بدراسة التاریخ -

  . الشعوب والحضاراتإكساب الطالب ثقافة الحوار والتعایش السلمي وأھمیة جسور التعاون بین -

  التوعیة التاریخیة وتنمیة الحس الحضاري -
  
  )حقل إجباري(لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة  -د
  
یمكن أن یواصل الطالب دراستھ في مجال البحث العلمي، ویمكن أن : بالنسبة للقابلیة للتوظیف-

 دور الثقافة والمتاحففي یباشر التعلیم في االكمالیات والثانویات، كما یمكن أن یتولى مناصب 

  .األمني والعسكري ینوالقطاع

  
 )حقل إجباري(الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  

  كل تخصصات التاریخ في الماستر على المستوى الوطني 
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  )حقل إجباري( النجاعة لمتابعة التكوین مؤشرات -و
 ....)، نسبة النجاح،إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الكفاءات المكتسبةةمعاییر الدیموم( 
  

  
مؤشر نجاح التكوین ھو تحقیق على األقل : السداسیین األول والثانينسبة نجاح الطلبة في -

  .من النجاح في السداسي األول والثاني 60%
مؤشر نجاح التكوین ھو تحقیق على األقل : ـ نسبة الطلبة الناجحین في السداسي الثالث والرابع

  .من النجاح في السداسي الثالث والرابع 80%
مؤشر نجاح التكوین ھو تحقیق على : السداسي الخامس والسادسـ نسبة الطلبة الناجحین في 

  من النجاح في السداسي الخامس والسادس %95األقل 
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  اإلمكانیات البشریة المتوفرة-
  )یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض(  قدرات التأطیر -أ

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

 

 الشھادة التدرج االسم واللقب
  االختصاصشھادة 

  )دكتوراه-ماجستیر(
 التوقیع المادة المدرسة  الرتبة

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

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

  شھادة التدرج  االرتباطمؤسسة   االسم واللقب
التخص��������ص ش��������ھادة 
  دكتوراه -ماجستیر 

  التوقیع  المادة المدرسة  الرتبة

              
              
              
              

 
  
  

  
  مصادقة الكلیة أو المعھد               مصادقة القسم                                                                                                                 

  
  
  
  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            11 :                                                          المؤسسة  
        2017-2016: السنة الجامعیة

 

  )3سنة ( المسخرة للتكوینالحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة  -د
 

 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

 أستاذ التعلیم العالي   

 أستاذ محاضر أ   

 أستاذ محاضر ب   

 أستاذ مساعد أ   

 أستاذ مساعد ب   

 *أخرى   

 المجموع   

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

تق��دیم بطاق��ة ع��ن التجھی��زات البیداغوجی��ة المت��وفرة بالنس��بة لألعم��ال :  المخ��ابر البیداغوجی��ة والتجھی��زات -أ
  )بطاقة لكل مخبر.( التطبیقیة للتكوین المقترح

  
  :عنوان المخبر 

  
  )عدد الطلبة(قدرات االستیعاب 

  
  المالحظات  العدد  عنوان التجھیز  الرقم
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 ) االتفاقیات/ العقود  الملحقةأنظر ( میادین التربص و التكوین في المؤسسات -ب
  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص 

      
      
      
      
      
      
      
  
  
 )إجباريحقل (بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر  -ج
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 المتوفرة بالمعھد أو الكلیة اإلعالم و االتصال فضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات -د
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II - بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
  )06ات الست السداسی(

  ) یدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع(
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  :األولالسداسي  -
 

  وحدة التعلیم
  لسداسيلالحجم الساعي 

  )اأسبوع 15(
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

مراقبة   أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

                    وحدات التعلیم األساسیة
                    )إج( 1و ت أ 
 x X  5  2  00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 1مدخل إلى وسائل االعالم االتصال : 1المادة 
 x X  5  2  00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45  مدخل إلى البیبلیوغرافیا: 2المادة 
                    )إج( 2و ت أ 
00سا  45    30 سا 1  30سا  1  00سا  45 1تاریخ الجزائر المعاصر:1المادة   2 5  x X 
00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 1مدخل إلى علم اآلثار : 2المادة   2 5  x X 

                    وحدات التعلیم المنھجیة
                   )إج(و ت م  

00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 1مدارس ومناھج :1المادة   2  2  x X 
00سا  45  30سا  1      30سا  22 1إعالم آلي : 2المادة   1  1  x  

                    االستكشافیةوحدات التعلیم 
                   )إج(و ت إ  
00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45  1تاریخ الحضارات :1المادة   2  2  x X 
00سا  45      30سا  1  30سا  22  1مدخل إلى مجتمع المعلومات : 2المادة   1  2   X 
00سا  45      30سا  1  30سا  22  مدخل إلى الفلسفة: 3المادة   1  2   X 

                    وحدة التعلیم األفقیة
                    )إج(و ت أ ف 

  x  1  1  00سا  45    30سا  1    30سا  22  1لغة أجنبیة :1المادة 
      30  16  00سا  450  30سا  1  30سا 10  00سا  12  00سا  360  1مجموع السداسي 

  
  
  
  

                                                 
عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور  
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  :الثانيالسداسي -
  

  وحدة التعلیم
  لسداسيلالحجم الساعي 

  )اأسبوع 15(
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل
  التقییم المستمر

مراقبة   *أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

                    وحدات التعلیم األساسیة
                    )إج( 1و ت أ 
 x X  5  2  00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 2مدخل إلى وسائل االعالم االتصال :1المادة 
 x X  5  2  00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات: 2المادة 
                    )إج( 2و ت أ 
00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 2تاریخ الجزائر المعاصر :1المادة   2 5  x X 
00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 2اآلثار مدخل إلى علم : 2المادة   2 5  x X 

                    وحدات التعلیم المنھجیة
                   )إج(و ت م  

00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45 2مدارس ومناھج : 1المادة   2  2  x X 
00سا  45  30سا  1      30سا  22 2إعالم آلي : 2المادة   1  1  x  

                    االستكشافیةوحدات التعلیم 
                   )إج(و ت إ  
00سا  45    30سا  1  30سا  1  00سا  45  2تاریخ الحضارات : 1المادة   2  2  x X 
00سا  45      30سا  1  30سا  22  2مدخل إلى مجتمع المعلومات : 2المادة   1  2   X 
00سا  45      30سا  1  30سا  22  فلسفیة كبرى مذاھب: 3المادة   1  2   X 

                    التعلیم األفقیة وحدة
                    )إج(و ت أ ف 

  x  1  1  00سا  45    30سا  1    30سا  22  2لغة أجنبیة : 1المادة 
      30  16  00سا  450  30سا  1  30سا 10  00سا  12  00سا  360 2مجموع السداسي

  
  
  
  
  

                                                 
  عمل إضافي سداسي عن طریق التشاور*
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  :الثالثالسداسي  -
 

  وحدة التعلیم
  لسداسيلالحجم الساعي 

  )اأسبوع 15(
  الساعي األسبوعيالحجم 

  األرصدة  المعامل
  التقییم المستمر

مراقبة   أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

                    وحدات التعلیم األساسیة
                    )إج(و ت أ 

ت��اریخ وحض��ارة المغ��رب :1الم��ادة 
 1القدیم

 00سا45
30سا1 30سا1     

  00سا45
2  5  x x 

ص�����در اإلس�����الموالدولة :2الم�����ادة 
 األمویة

 00سا45
30سا1 30سا1     

  00سا45
2  5 x x 

ما المغرب العربي الحدیث :3المادة 
 )م19-16(بین القرنین 

 00سا45
30سا1 30سا1     

  00سا45
2 5 x  x  

ت����اریخ الجزائ����ر الثق����افي :4الم����ادة 
 1الحدیث والمعاصر 

 00سا45
30سا1 30سا1     

  00سا45
2 5 x x 

                    المنھجیةوحدات التعلیم 
                   )إج(و ت م 

منھجی����ة وتقنی����ة البح����ث :1الم����ادة 
 1التاریخي 

 00سا45
30سا1     30سا1 

  00سا45
2 3 x x 

30سا1 30سا22 فلسفة التاریخ:2المادة   x  3 2  00سا45     
                    االستكشافیةوحدات التعلیم 

 )اختیار مادتین: (المادة االختیاریة
  العلومتاریخ :1المادة
  الوسطىأوربافي العصور :2المادة
  تاریخ المعتقدات واألدیان:3المادة

 العالم المعاصر:4المادة

  
  30سا22

 

  
  30سا1

      
  00سا45

  
1  

  
1  

   
x 

  30سا22
 

 
30سا1  

    
  00سا45

  
1  

  
1  

 x 

                    وحدة التعلیم األفقیة
      1              )إج(و ت أ ف 

  x    1  1  00سا45      30سا1 30سا22  ةجغرافیا طبیعی:1المادة 

    x    1  00سا45    30سا1   30سا22  1لغة أجنبیة :2المادة 

      30  16  00سا  450    00سا  09  30سا  13  30سا  337  3مجموع السداسي 
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  :الرابعالسداسي -
  

  وحدة التعلیم
  لسداسيلالحجم الساعي 

  )اأسبوع 15(
  الحجم الساعي األسبوعي

  األرصدة  المعامل
  التقییم المستمر

مراقبة   أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

                    وحدات التعلیم األساسیة
                    )إج(و ت أ 

ت��اریخ وحض��ارة المغ��رب :1الم��ادة 
 2القدیم

00سا45 30سا1  30سا1     
 00سا45

2  5  x x 

ت����������اریخ وحض����������ارة :2الم����������ادة 
 واألندلس المغرباإلسالمي

00سا45 30سا1  30سا1     
 00سا45

2  5  x x 

م�ا الحدیث تاریخ الجزائر  :3المادة 
 )م19-16(بین القرنین 

00سا45 30سا1  30سا1     
 00سا45

2  5  x x 

ت����اریخ الجزائ����ر الثق����افي :4الم����ادة 
 2الحدیث والمعاصر 

00سا45 30سا1  30سا1     
 00سا45

2  5  x x 

                    وحدات التعلیم المنھجیة
                   )إج(و ت م 

منھجی����ة وتقنی����ة البح����ث :1الم����ادة 
 2التاریخي 

    30سا1 30سا1  00سا45
 00سا45

2  3  x  x 

 x    3  2 00سا45     30سا1  30سا22 مصادر تاریخ الجزائر:2المادة 
                    االستكشافیةوحدات التعلیم 

 )اختیار مادتین: (المادة االختیاریة
  الدولة العثمانیة:1المادة 

  بیة  والنھضة األور:2المادة 
  ما قبل التاریخالعام:3المادة 

 المعاصرالعالم العربي :  4المادة

  
  

  30سا 22

  
  

  30سا  1

      
  

  00سا  45

  
  
1  

  
  
1  

   
x 
 

30سا22 30سا1       
 00سا45

1  1    x 

                    وحدة التعلیم األفقیة
                    )إج(و ت أ ف 

30سا22  بشریةجغرافیا :1المادة    x    1  1 00سا45      30سا1 

30سا22  2لغة أجنبیة :2المادة      x  1  1 00سا45    30سا1   

      30  16  00سا450    00سا09  30سا13 30سا 337  4 مجموع السداسي

  
  :السداسي الخامس -
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  وحدة التعلیم

الحجم الساعي 
  لسداسيل

  )اأسبوع 15(

  التقییم المستمر      الحجم الساعي األسبوعي

مراقبة   األرصدة  المعامل  أخرىأعمال   أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

                    وحدات التعليم األساسية

                    )إج(و ت أ 

00سا45  )1954-1919(بینتاریخ الحركة الوطنیة :  1املادة  00سا45    30سا  1  30سا  1   2  5  x  X  

-8(ینالق��رن م��ا ب��ینالمش��رق اإلس��المي : 2املــادة

 )م15

00سا45 00سا45    30سا  1  30سا  1   2  5  x  X  

00سا45 )1840-1516(بینالمشرق العربي الحدیث :3املادة 00سا45    30سا  1  30سا  1   2  5  x x 

االس��تعمار وحرك��ات التح��رر ف��ي افریقی��ا : 4املـادة

 )م19-16(ما بین القرنین وآسیا 

00سا45 00سا45    30سا  1  30سا  1   2  5  x x 

                    وحدات التعليم المنهجية

                    )إج(و ت م 

00سا45 وتقنیة البحثمنھجیة  00سا45    30سا  1  30سا  1   2  3  x  X  

                    )إخ/ إج(وحدات التعليم االستكشافية 

أورب���ا واألمریكیت���ان ف���ي :   إجباری���ة: 1ادةم���ال
  المعاصرة   الفترة

30سا22 00سا45    30سا  1  30سا  1   2  2    x 

ت�����اریخ إفریقی�����ا جن�����وب : إجباری�����ة: 2الم�����ادة
  ءالصحرا

30سا22 00سا45      30سا  1   1  2    x 

  )واحدة اختیار ماد: (المادة االختیاریة
تاریخ الفكر االجتم�اعي والسیاس�ي  ف�ي :1المادة 

  الفترة المعاصرة 
  علم النفس االجتماعي:  2المادة

 
30سا  22  

  
  30سا  1

     
00سا  45  

 

  
1  

  
1  

  

   
x 

                    وحدة التعليم األفقية

                  )إج(و ت أ ف 

30سا  22  والمجتمع المخدرات : 1المادة  00سا  45      30سا  1   1  1    X  

30سا  22  لغة أجنبیة:2المادة  00سا  45    30سا  1     1  1  x    

      30  16  450    د30سا 10  د30سا 13  337.3  5مجموع السداسي 

  : السداسي السادس-
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  وحدة التعليم

  لسداسيلالحجم الساعي 
  )اأسبوع 15(

  التقییم المستمر      األسبوعيالحجم الساعي 

مراقبة   األرصدة  المعامل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة
  مستمرة

  امتحان

                    وحدات التعليم األساسية

                   )إج(و ت أ 

 تاریخ الحركة الوطنیة والثورة التحریریة:  1املادة

  )م1962-1954(بین 

00سا  45 00سا  45    30سا  1  30سا  1   2  5  x X 

00سا  45 )م15-8(ینالقرن ما بینالمشرق اإلسالمي : 2املادة 00سا  45    30سا  1  30سا  1   2  5  x X 

00سا  45 )1840-1516(المشرق العربي الحدیث بین 3املادة 00سا  45    30سا  1  30سا  1   2  5  x X 

االس��تعمار وحرك��ات التح��رر ف��ي افریقی��ا : 4املــادة

 )م19-16(ما بین القرنین وآسیا 

00سا  45 00سا  45    30سا  1  30سا  1   2  5  x X 

                    وحدات التعليم المنهجية

                   )إج(و ت م 

30سا  22  إنجاز مذكرة تخرج  : 1املادة 30سا  22    30سا  1     2  3    X  

30سا  22 دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة:  2املادة 30سا  22    30سا  1     1  1  x    

                    )إخ/ إج(وحدات التعليم االستكشافية

30سا  22  وأخالقیات المھنة الحوكمة: إجباریة:1المادة 30سا  22      30سا  1   2  2    X 

 ت������اریخ ال������نظم السیاس������یة:إجباری������ة: 2الم������ادة
  )1989-1945(بین

30سا  22 30سا  22      30سا  1   1  
  

2    X 

  )واحدة اختیار ماد: (المادة االختیاریة
  علم النفس االجتماعي: 1المادة
  جغرافیة اقتصادیة: 2المادة

 
30سا  22  

  
  30سا  1

     
30سا  22  

  
1  

  
1  

    

X  

                    وحدة التعليم األفقية

                    )إج(و ت أ ف 

30سا  22  لغة أجنبیة :   1املادة  30سا  22    30سا  1     1  1  x    

      30  16  315    د30سا 10  د30سا 10  337.3  6مجموع السداسي 
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  )یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة،  لكل السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة ( وصلة إجمالیة للتكوینح

  
 

 ح س و ت األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة 39 3.301 18 03 73.30

 أعمال موجھة 34.30 3.301 30. 1 09 58.30

 أعمال تطبیقیة / / / / /

 عمل شخصي 90 42 39 24 195

  )حدد(عمل آخر          

 المجموع 163.30 69 58.30 36 327

 األرصدة  114  32 26 8 180

  األرصدة لكل وحدة تعلیم%  63.33% 17.77% 14.44% 4.44% 100%
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III - بطاقات تنظیم وحدات التعلیم  
  )یرجى تصمیم بطاقة لكل وحدة تعلیمیة ( 
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  األول: السداسي

  01الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

  

  سا 03: محاضرة 

  سا 03: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  10: األرصدة   1األساسیة : التعلیم  وحدة

  

  1مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  مدخل إلى البیبلیوغرافیا:  2المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

  األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال :  1المادة 

یهــدف إلــى التعــرف علــى أولیــات علــوم اإلعــالم واالتصــال، والتعــرف 

  .اوأصوله اومبادئه اعلى تاریخه

  

  مدخل إلى البیلیوغرافیا:  2المادة 

ـــــى  ـــــر هـــــذه المـــــادة عل ـــــب عب ـــــات الخاصـــــةبیتعـــــرف الطال العلوم المؤلف

  اإلنسانیة

  وصف المواد
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  األول: السداسي

  02الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

  

  سا 03: محاضرة 

  سا 03: أعمال موجهة

  0: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  المكونة لهاوالمواد 

 

 

  10: األرصدة   2األساسیة : وحدة التعلیم 

  

  1تاریخ الجزائر المعاصر :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

   1مدخل إلى علم اآلثار :  2المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة لوحــــدة  األرصــــدة والمع

  التعلیم

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1تاریخ الجزائر المعاصر :  1المادة 

  .م19دراسة مختلف التطورات والتحوالت التي مرت بها الجزائر في القرن

  

  1مدخل إلى علم اآلثار :  2المادة 

التعرف على أصول علـم اآلثـار مـن حیـث البنیـة المعرفیـة وتـاریخ النشـأة، 

  . ورصد التطورات

  وصف المواد
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  األول: السداسي

  الوحدة المنهجیة:  عنوان الوحدة

  

  د 30 –سا  1: محاضرة 

  د 30 –سا  1: أعمال موجهة

  د 30 –سا  1: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

  لوحدة التعلیمتوزیع الحجم الساعي 

  والمواد المكونة لها

 

 

  04: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

  

  1مدارس ومناهج :  1المادة 

  2: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  إعالم آلي :  2المادة 

  1: األرصدة  

 1: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة لوحــــدة  األرصــــدة والمع

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1مدارس ومناهج :  1المادة 

ــــة بمنهجیــــة  ــــى المفــــاهیم والقواعــــد والطــــرق العامــــة المتعلق التعــــرف عل

  .ة وأصولهاالجتماعیالبحث في العلوم اإلنسانیة و 

  

   1إعالم آلي :  2المادة 

یهدف إلى تحكم الطالـب فـي المبـادئ األولیـة لإلعـالم اآللـي، وتمكینـه 

  .من الممارسة المباشرة

  وصف المواد
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  األول: السداسي

  الوحدة االستكشافیة:  عنوان الوحدة 

  د 30 –سا  4: محاضرة 

  د 30 –سا  1: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

  سا 90: عمل شخصي 

  لوحدة التعلیمتوزیع الحجم الساعي 

  والمواد المكونة لها

 

 

  06: األرصدةاالستكشافیة : وحدة التعلیم 

  

  1تاریخ الحضارات :  1المادة 

  2: األرصدة 

  2: المعامل 

   1مدخل إلى مجتمع المعلومات :  2المادة 

  2: األرصدة  

  1: المعامل 

  مدخل إلى الفلسفة: 3المادة 

  2: األرصدة 

 1: المعامل 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 

للمــواد المكونــة  التعلــیم وكــذالوحــدة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  1تاریخ الحضارات :  1المادة 

ترقیـة وتطـویر التعرف علـى أهـم الحضـارات اإلنسـانیة ومـدى مسـاهماتها فـي 

  .البشریة

  1مدخل إلى مجتمع المعلومات :  2المادة 

التعــــرف علــــى موصــــفات مجتمــــع المعرفــــة والمعلومــــات، ودفــــع الطالــــب إلــــى 

  .التفاعل اإلیجابي مع مصادر المعلومة المعاصرة

  مدخل إلى الفلسفة: 3المادة 

الفهـم تمكین الطالب من السؤال الفلسفي باعتباره من األدوات المساعدة على 

  .والتحلیل والنقد، وتمكین الطالب من التعرف على أهم مبادئ الفلسفة

  وصف المواد

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            28 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  األول: السداسي

  الوحدة األفقیة:  عنوان الوحدة 

  

  00: محاضرة 

  00: أعمال موجهة

  د 30 –سا  1: أعمال تطبیقیة 

  سا 45: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  لهاوالمواد المكونة 

 

 

  01: األرصدة   األفقیة: وحدة التعلیم 

  1لغة أجنبیة :  1المادة 

  1: األرصدة 

 1: المعامل 

األرصـــدة والمعـــامالت الممنوحـــة لوحـــدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان( متواصل   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1لغة أجنبیة :  1المادة 

ــــى التعامــــل مــــع المراجــــع  ــــدرة عل ــــى اكتســــاب الق ــــب عل مســــاعدة الطال

  )خاصة النصوص والمصطلحات(األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا 

  وصف المواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            29 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثاني: السداسي

  01الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة 

  سا 03: محاضرة 

  سا 3: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

  سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 

  10: األرصدة   1األساسیة : وحدة التعلیم 

  

  2اإلعالم واالتصال  وسائلمدخل إلى :  1المادة  

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات:  2المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

األرصـــدة والمعـــامالت الممنوحـــة لوحـــدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  2مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال :  1المادة 

أولیــات علــوم اإلعــالم واالتصــال، والتعــرف یهــدف إلــى التعــرف علــى 

  .اوأصوله اومبادئه اعلى تاریخه

  

  تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات:  2المادة 

یهـــتم هـــذا المقیـــاس بآلیـــات عمـــل أنظمـــة المعلومـــات، وطـــرق تســـیریها 

  .وٕادارتها

  وصف المواد

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            30 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثاني: السداسي

  02الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة 

  

  سا 03: محاضرة 

  سا 03: أعمال موجهة

  0: أعمال تطبیقیة 

  سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  10: األرصدة   2األساسیة : وحدة التعلیم 

  

  2تاریخ الجزائر المعاصر :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

   2مدخل إلى علم اآلثار :  2المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

األرصــدة والمعــامالت الممنوحــة لوحــدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  2الجزائر المعاصر تاریخ :  1المادة 

  .م19دراسة مختلف التطورات والتحوالت التي مرت بها الجزائر في القرن 

  

  2مدخل إلى علم اآلثار :  2المادة 

التعــرف علـــى أصـــول علــم اآلثـــار مـــن حیـــث البنیــة المعرفیـــة وتـــاریخ النشـــأة، 

  . ورصد التطورات

  وصف المواد

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            31 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثاني: السداسي

  المنهجیةالوحدة :  عنوان الوحدة 

  

  د 30 –سا  1: محاضرة 

  00: أعمال موجهة

  د 30 –سا  1: أعمال تطبیقیة 

  سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 

  04: المنهجیة  األرصدة: وحدة التعلیم 

  2مدارس ومناهج  :1المادة 

  2: األرصدة 

  2: المعامل 

  إعالم آلي  :2المادة 

  1: األرصدة  

 1: المعامل 

األرصـــدة والمعـــامالت الممنوحـــة لوحـــدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  2مدارس ومناهج :  1المادة 

ــــى المفــــاهیم والقواعــــد  ــــة التعــــرف عل والطــــرق العامــــة المتعلقــــة بمنهجی

  .ة وأصولهاالجتماعیالبحث في العلوم اإلنسانیة و 

  

   2إعالم آلي :  2المادة 

یهدف إلى تحكم الطالب في المبـادئ األولیـة لإلعـالم اآللـي، وتمكینـه 

  .من الممارسة المباشرة

  وصف المواد

  

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            32 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثاني: السداسي

  الوحدة االستكشافیة:  عنوان الوحدة 

  د 30 –سا  4: محاضرة 

  د 30 –سا  1: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

  سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 

  06: األرصدةاالستكشافیة : وحدة التعلیم 

  

  2تاریخ الحضارات :  1المادة 

  2: األرصدة 

  2: المعامل 

  2المعلومات  مدخل على مجتمع:  2المادة 

  2: األرصدة  

  1: المعامل 

  فلسفیة كبرى مذاهب:  3المادة 

  2: األرصدة 

 1: المعامل 

األرصـــدة والمعـــامالت الممنوحـــة لوحـــدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )بضعة أسطرتدریسها في (إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  2تاریخ الحضارات :  1المادة 

التعــرف علــى أهــم الحضــارات اإلنســانیة ومــدى مســاهماتها فــي ترقیــة 

  .وتطویر البشریة

  2مجتمع المعلومات  إلىمدخل :  2المادة 

التعــرف علـــى موصـــفات مجتمـــع المعرفـــة والمعلومـــات، ودفـــع الطالـــب 

  .إلى التفاعل اإلیجابي مع مصادر المعلومة المعاصرة

  فلسفیة كبرىمذاهب: 3المادة 

التعــرف علـــى أهـــم المـــذاهب الفلســـفیة الكبـــرى التـــي أثـــرت فـــي التـــاریخ 

  .اإلنساني والعلوم والمعارف

  وصف المواد

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            33 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثاني: السداسي

  الوحدة األفقیة:  عنوان الوحدة

  00: محاضرة 

  د 30 –سا  1: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

  سا 45: عمل شخصي 

  الحجم الساعي لوحدة التعلیمتوزیع 

  والمواد المكونة لها

 

 

  1: األفقیة األرصدة: وحدة التعلیم 

  2 لغة أجنبیة:  1المادة 

  1: األرصدة 

 1: المعامل 

األرصـــدة والمعـــامالت الممنوحـــة لوحـــدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان(  متواصل   

  )تدریسها في بضعة أسطر(ذكر عنوانها وأهداف إعادة: لكل مادة

  

  2لغة أجنبیة :  1المادة 

ــــى التعامــــل مــــع المراجــــع  ــــدرة عل ــــى اكتســــاب الق ــــب عل مســــاعدة الطال

  )خاصة النصوص والمصطلحات(األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا 

  وصف المواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            34 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثالث: السداسي

  الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

  سا 03: محاضرة 

  سا 03: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  20: األرصدة   1األساسیة : وحدة التعلیم 

  

  1تاریخ وحضارة المغرب القدیم :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  صدر اإلسالم والدولة األمویة:  2المادة 

  5: األرصدة  

  2: المعامل 

  

  )م19-16(ما بین القرنین  المغرب العربي الحدیث:  3المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  1تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر :  4المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

  التعلیم األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

 

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان( امتحان+ متواصل   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1تاریخ وحضارة المغرب القدیم :  1المادة 

ومختلف أنمـاط على تاریخ وحضارة المغرب القدیم یهدف إلى التعرف 

الحكــم والــنظم الحضــاریة منــذ البــدایات إلــى نهایــة االحــتالل البیزنطــي، 

  .المنطقةة في االجتماعیو  االقتصادیةكما یضم التغیرات 

  وصف المواد

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            35 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  

  صدر اإلسالم والدولة األمویة:  2المادة 

تــاریخ االســالم مــن بدایاتــه مــع  یتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى

  .الدعوة النبویة والخالفة الرشیدة إلى نهایة العصر األموي

  

  )م19-16(ما بین القرنین  المغرب العربي الحدیث:  3المادة 

ـــــى التعـــــرف ـــــة  یهـــــدف إل ـــــرة العثمانی ـــــة خـــــالل الفت ـــــاریخ المنطق ـــــى ت عل

بالخصوص إلى بدایة االستعمار األوروبي، وكذا التطورات المصاحبة 

  .لها سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة

  

  1تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر :  4المادة 

 المناخ الثقافي الذي كانت تعیشه یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

الجزائــر فــي الفتــرة المعاصــرة والــزخم الثقــافي والرجــاالت التــي صــنعته 

  .والموروث الذي خّلفوه لنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            36 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  الثالث: السداسي

  التعلیم المنهجیة:  عنوان الوحدة

  سا 03: محاضرة 

  د 30 سا01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 د 30سا 67: عمل شخصي 

  الساعي لوحدة التعلیم توزیع الحجم

  والمواد المكونة لها

 

  06: األرصدة   المنهجیة: وحدة التعلیم 

  

  1منهجیة وتقنیة البحث التاریخي :  1المادة 

  3: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  فلسفة التاریخ:  2المادة 

  3: األرصدة  

 2: المعامل 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 

للمــواد المكونــة  التعلــیم وكــذالوحــدة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1منهجیة وتقنیة البحث التاریخي :  1المادة 

إلى تعریف علم التاریخ والعلوم التي لها عالقة بالتاریخ وكیفیة التعامل مـع یهدف 

  )التهمیش ،تنصیص ،مصادر(المادة التاریخیة  

  

  فلسفة التاریخ:  2المادة 

المـنهج الفلسـفي لفهـم حركـة التـاریخ قبـل كـل  یتعرف الطالب عبر هذه المادة علـى

  شيء  

  وصف المواد

  

  

  

  

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            37 :                                                          المؤسسة  
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  الثالث: السداسي

  )اختیار مادتین(االستكشافیة التعلیم :  عنوان الوحدة

  سا 03: محاضرة 

  00: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 

  التعلیموالمواد المكونة لها

 

  02: األرصدةاالستكشافیة : وحدة التعلیم 

  1: المعامل  1: األرصدة تاریخ العلوم:  1المادة 

  1: المعامل  1: األرصدة  أوروبا في العصور الوسطى:  2المادة 

  1: المعامل  1: األرصدة  تاریخ المعتقدات واألدیان: 3المادة 

 1: المعامل  1: األرصدة  العالم المعاصر: 4المادة 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع

للمـواد المكونـة  التعلیم وكذالوحدة 

 لها

نوع التقییم)امتحانمتواصل أو ( امتحان  

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  تاریخ العلوم:  1المادة 

علـــــى المســـــار التـــــاریخي لتطـــــور العلـــــوم ومبادئهـــــا األساســـــیة  یهـــــدف إلـــــى التعـــــرف

  تها وتأثیرها على الوعي البشري المادي والمعنويوحركیّ 

  أوروبا في العصور الوسطى:  2المادة 

مختلـف الحقـب التاریخیـة التـي عاشـتها أوروبـا   یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

ما بین سقوط روما وبدایة النهضة طیلة عشرة قرون من الزمن وما قاسته فیهـا مـن 

  حروب وأزمات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ومعرفیة

  

  تاریخ المعتقدات واألدیان: 3المادة 

  

التاریخ،التي منذ فترة ما قبل  أدیان  العالم القدیمومعتقدات تتطرق ھذه المادة إلى 
الحضارة المصریة، حضارات العراق القدیم، مثل عرفتھا الحضارات العریقة 

  .اإلغریقیة والرومانیة

  

  العالم المعاصر: 4المادة 

نعم��ق فی��ھ م��دارك الطلب��ة ح��ول التح��والت الت��ي ش��ھدھا الع��الم من��ذ الح��رب العالمی��ة 
  االولى

  المواد وصف
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  الثالث: السداسي

  االفقیةالتعلیم :  عنوان الوحدة

  

  د 30 سا01: محاضرة 

  د 30 سا01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 

  التعلیموالمواد المكونة لها

 

  02: األرصدةاالفقیة: وحدة التعلیم 

  

  جغرافیا طبیعیة:  1المادة 

  1: األرصدة 

  1: المعامل 

  1لغة اجنبیة :  2المادة 

  1: األرصدة  

  1: المعامل 

 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع

للمـواد المكونـة  التعلیم وكذالوحدة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  جغرافیا طبیعیة:  1المادة 

بمختلــف طروحاتهـــا علــى مـــادة الجغرافیــا فـــي جانبهــا الطبیعـــي  یهــدف إلــى التعـــرف

  وتفاصیلها التي تعطي للطالب نظرة على الرصید الطبیعي للكرة األرضیة

  

  1لغة اجنبیة :  2المادة 

علم الطالب المعارف التاریخیة انطالقا من اللغات األجنبیة المختارة للتعلـیم، وكـذا یت

المصطلحات األساسیة التي تمكن الطالب من التعامل مع النصوص األجنبیة بكـل 

  اریحیة  

  وصف المواد
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  الرابع: السداسي

  الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

  

  سا 06: محاضرة 

  سا 06: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 180: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 

  المكونة لها التعلیم والمواد

 

  20: األساسیة    األرصدة: وحدة التعلیم 

  

  2تاریخ وحضارة المغرب القدیم :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  .واالندلس تاریخ وحضارة المغرب االسالمي:  2المادة 

  5: األرصدة  

  2: المعامل 

  

  )م19-16(ما بین القرنینالحدیث تاریخ الجزائر : :  3المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  2تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر :  4المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع

للمـواد المكونـة  التعلیم وكذالوحدة 

 لها

 

 

 

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان( امتحان+ متواصل   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  2تاریخ وحضارة المغرب القدیم :  1المادة 

أهـــم المقومـــات المؤسســـة لمنطقـــة المغـــرب العربـــي فـــي الفتـــرة یهـــدف إلـــى التعـــرف 

  القدیمة، ومختلف المؤثرات الحضاریة التي هبت علیه في ذلك الوقت 

  وصف المواد
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  واالندلس تاریخ وحضارة المغرب االسالمي:  2المادة 

ــــ ى مــــا شــــهدته منطقــــة المغــــرب فــــي العهــــود یتعــــرف الطالــــب عبــــر هــــذه المــــادة عل

  االسالمیة تاریخا وحضارة وأهم المؤشرات االیجابیة والسلبیة التي مرت علیها

  )م19-16( ما بین القرنینالحدیث تاریخ الجزائر :  3المادة 

على الجزائر خالل الفترة العثمانیـة مـا شـهدته مـن فتـرات صـعود یهدف إلى التعرف 

  ونزول في مختلف المجاالت خاصة السیاسیة والعسكریة

  

  2تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر :  4المادة 

المخـزون الثقـافي الجزائریفـي الفتـرتین الحدیثـة یتعرف الطالب عبر هـذه المـادة علـى 

  .والمعاصرة وأهم الالعبین الثقافیین الجزائریین في هذا العهد
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  الرابع: السداسي

  التعلیم المنهجیة:  عنوان الوحدة

  سا 03: محاضرة 

  د 30 سا01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  06: األرصدة   المنهجیة: وحدة التعلیم 

  

  2منهجیة وتقنیة البحث التاریخي :  1المادة 

  3: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  مصادر تاریخ الجزائر:  2المادة 

  3: األرصدة  

 2: المعامل 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحـدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  2منهجیة وتقنیة البحث التاریخي :  1المادة 

إلـى تعریـف علـم التـاریخ والعلـوم التـي لهـا عالقـة بالتـاریخ وكیفیـة التعامـل یهدف 

  )التهمیش ،تنصیص ،مصادر(مع المادة التاریخیة  

  

  مصادر تاریخ الجزائر:  2المادة 

أهــم المصــادر خاصــة البیبلیوغرافیــة التــي  یتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى

ر وكیفیة االستفادة منها والمحافظة تؤرخ للجزائر وكیفیة التعامل مع هذه المصاد

  علیها

  وصف المواد
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  الرابع: السداسي

  )اختیار مادتین(االستكشافیة التعلیم :  عنوان الوحدة

  سا 03: محاضرة 

  00: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

  سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  02: األرصدةاالستكشافیة : وحدة التعلیم 

  1: المعامل  1: األرصدة الدولة العثمانیة:  1المادة 

  1: المعامل  1: األرصدة النهضة األوروبیة:  2المادة  

  1: المعامل  1: األرصدة ما قبل التاریخ العام:  3لمادة ا

 1: المعامل  1: األرصدة العالم العربي المعاصر:  4لمادة ا

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 

للمــواد المكونــة  التعلــیم وكــذالوحــدة 

 لها

 

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان( امتحان  

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  الدولة العثمانیة:  1المادة 

علـى تــاریخ الدولـة العثمانیـة مــن بـدایتها إلــى نهایتهـا ومختلــف  یهـدف إلـى التعــرف

المراحل التي مرت بها بین قمـة فـي العلـو إلـى قمـة فـي الحضـیض وأهـم االسـباب 

  المؤدیة إلى ذلك

  النهضة األوروبیة:  2المادة 

الفترة التي شـهدت یقظـة القـارة األوروبیـة فـي  یتعرف الطالب عبر هذه المادة على

س عشر وكل األسـباب التـي أوصـلتها إلـى النهـوض مـن عثراتهـا التـي القرن الخام

  دامت عشرة قرون والنتائج المترتبة على ذلك ومنها الحركة االستعماریة الحدیثة

  ما قبل التاریخ العام:  3لمادة ا

محاور على اإلطار الزمني والمناخي والجیولوجي  عدةیتعرف الطالب من خالل 

 وعلى مراحل تطور األسنة والتقسیمات الحضاریة الكبرى والمظاهر الثقافیة  

  

  العالم العربي المعاصر:  4لمادة ا

یتعـــرف الطالـــب علـــى التحـــوالت التـــي شـــهدها العـــالم العربـــي بعـــد الحـــرب الكونیـــة 

  االولى في شتى المجاالت

  

  وصف المواد
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  الرابع: السداسي

  االفقیةالتعلیم :  عنوان الوحدة

  

  د 30 سا01: محاضرة 

  د 30 سا01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  02: األرصدة   المنهجیة: وحدة التعلیم 

  

  جغرافیا بشریة:  1المادة 

  1: األرصدة 

  1: المعامل 

  2لغة اجنبیة :  2المادة 

  1: األرصدة  

  1: المعامل 

 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 

للمــواد المكونــة  التعلــیم وكــذالوحــدة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  بشریةجغرافیا :1المادة 

  على میزات الجغرافیا البشریة ومؤشراتها یهدف إلى التعرف 

  

  1لغة اجنبیة :  2المادة 

أساســیات اللغــة األجنبیـــة التــي تمكنــه مـــن االطــالع علـــى  الـــتحّكمحــاول الطالــب ی

  .النصوص التاریخیة بهذه اللغة والتعامل معها

  وصف المواد
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  خامسال: السداسي

  الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

  

 سا 06: محاضرة 

  سا 06: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 180: عمل شخصي 

 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  20: األساسیة    األرصدة: وحدة التعلیم 

  1954-1919تاریخ الحركة الوطنیة :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  )م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین :  2المادة 

  5: األرصدة  

  2: المعامل 

  )م1840-1516(المشرق العربي الحدیث :  3المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

-16وحركــات التحــرر فــي افریقیــا وآســیا ق  االســتعمار:  4المــادة 

  م 20

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

 الممنوحة لوحدة التعلیماألرصدة والمعامالت 

  وكذا للمواد المكونة لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  م1954-1919تاریخ الحركة الوطنیة :  1المادة 

سـنة ذ منـ حركـة الوطنیـةیتعرف الطالب عبـر هـذه المـادة علـى تـاریخ ال

  ، تاریخ اندالع الثورة التحریریة1954إلى غایة سنة 1919

  )م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین :  2المادة 

یتعرف الطالب على تاریخ المشرق العربـي خـالل الفتـرة مـابین القـرنین 

حتـــى ) . تـــاریخ الخالفتـــین األمویـــة والعباســـیة(الثـــامن والثالـــث عشـــر، 

 وصف المواد
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  .م1258سقوط بغداد سنة 

  )م1840-1516(العربي الحدیث  شرقالم:  3مادة ال

ـــــة  ـــــرة العثمانی ـــــة خـــــالل الفت ـــــاریخ المنطق ـــــى ت ـــــى التعـــــرف عل یهـــــدف إل

األوروبي، وكذا التطورات المصاحبة  االستعماربالخصوص إلى بدایة 

  .لها سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة

-16وحركــات التحــرر فــي افریقیــا وآســیا ق  االســتعمار:  4المــادة 

  م 20

والتحــرر فــي  االســتعمارتــاریخ یتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى 

 االسـتعمارإفریقیا وآسیا وكیف تمكنت هذه المنـاطق مـن الـتخلص مـن 

 عبر وسائل نضال
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  خامسال: السداسي

  التعلیم المنهجیة:  عنوان الوحدة

  د  30سا 1: محاضرة 

  د 30سا 01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 45: عمل شخصي 

 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 3: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

  

  منهجیة وتقنیة البحث :  1المادة 

  3: األرصدة 

  2: المعامل 

 

 األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة

لوحـــدة التعلیموكـــذا للمـــواد المكونـــة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

 )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  منهجیة وتقنیة البحث :  1المادة 

والخطـوات التـي علـى الباحـث الواجـب اتباعهـا فـي یهدف إلى تعریف علـم التـاریخ 

  التهمیش وعرضمصادر والوكیفیة التعامل مع المادة التاریخیة   بحث،إعداد 

 

 وصف المواد
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  خامسال: السداسي

  )مادتان اجباریتان ومادة اختیاریة(التعلیم االستكشافیة :  عنوان الوحدة

 د30 سا 4: محاضرة 

  د30سا و1: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 135: عمل شخصي 

الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة توزیــــع 

 التعلیموالمواد المكونة لها

 

  05: األرصدة   االستكشافیة: وحدة التعلیم 

  ي الفترة المعاصرة  فأوربا واألمریكیتین : 1المادة 

  2: األرصدة 

  2: المعامل 

  تاریخ افریقیا جنوب الصحراء:  2المادة 

  2: األرصدة  

  1: المعامل 

علــم الــنفس /والسیاســي  فــي الفتــرة المعاصــرة االجتمــاعيتــاریخ الفكــر : 3المــادة

  االجتماعي

  1: األرصدة 

 1: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع

للمـواد المكونـة  التعلیم وكذالوحدة 

 لها

 

 

 

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان( امتحان  

 )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  ي الفترة المعاصرة  فأوربا واألمریكیتین :  1المادة 

ــــاریخي  ــــى المســــار الت ــــى التعــــرف عل ــــا لتطــــور لیهــــدف إل ــــین أورب ــــاریخي للمنطقت الت

  .وما شهدته من أحداث وتغیرات وتأثیر وتأثر بین اإلقلیمین وأمریكا،

  تاریخ افریقیا جنوب الصحراء:  2المادة 

إفریقیـا یتعرف الطالب عبر هذه المادة على مختلـف الحقـب التاریخیـة التـي عاشـتها 

  .المحلیةفي العصر الحدیث، من تشكیل العدید من الممالك 

  والسیاسي في الفترة المعاصرة تاریخ الفكر االجتماعي: 3المادة

  التعرف على نظریات الفكر االجتماعي والسیاسي في العالم المعاصر

  علم النفس االجتماعي: 4المادة

تھدف ھذه المادة إلى منح الطالب كم من المعارف حول العالقات بین الفرد 
والمؤسسة والتركیز على نظریات القیادة ومیزات القائد الناجح حتى نكمل محتوى 

 .ھذا التكوین وإثرائھ من جمیع الجوانب

 وصف المواد
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  خامسال: السداسي

  االفقیةالتعلیم :  عنوان الوحدة

  

  د  30سا 01: محاضرة 

  د 30سا 01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 90: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 

 التعلیموالمواد المكونة لها

 

 02: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

  

  مخاطر المخدرات:  1المادة 

  1: األرصدة 

  1: المعامل 

  لغة اجنبیة :  2المادة 

  1: األرصدة  

  1: المعامل 

 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع

للمـواد المكونـة  التعلیم وكذالوحدة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

 )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  مخاطر المخدرات:  1المادة 

اطالع الطالب على هذه الظاهرة وعلى مخاطرهـا  الهدف من تدریس هذه المادة هو

  .تجنبها على  على الفرد واألسرة والمجتمع والعمل

  

  1لغة اجنبیة :  2المادة 

یتعلم الطالب المعارف التاریخیة انطالقا من اللغات األجنبیة المختارة للتعلـیم، وكـذا 

 .جنبیةاألالمصطلحات األساسیة التي تمكن الطالب من التعامل مع النصوص 

 وصف المواد
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  سادسال: السداسي

  الوحدة التعلیمة األساسیة :  عنوان الوحدة

  

 سا 06: محاضرة 

  سا 06: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 سا 180: عمل شخصي 

توزیــــع الحجـــــم الســــاعي لوحـــــدة 

 التعلیموالمواد المكونة لها

 

 20: األساسیة    األرصدة: وحدة التعلیم 

  1962 - 1954تاریخ الحركة الوطنیة والثورة التحریریة  :  1المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  )م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین :  2المادة 

  5: األرصدة 

  2: المعامل 

  )م1840-1516(المشرق العربي الحدیث :  3المادة 

  5: األرصدة  

  2: المعامل 

  وحركات التحرر في افریقیا وآسیا     االستعمار:  4المادة 

  5: األرصدة  

 2: المعامل 

ــــامالت الممنوحــــة  األرصــــدة والمع

للمـواد المكونـة  التعلیم وكذالوحدة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

 )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  1962 - 1954التحریریة تاریخ الحركة الوطنیة والثورة :1المادة 

الهدف من دراسة هذه المادة هو تعریف الطالب باألرضـیة التـي انـدلعت فیهـا الثـورة 

وجدیــة الشــعب الجزائــري فــي النضــال مــن أجــل التحــرر بعــدما  التحریریــة،ومراحلها،

  .جرب مختلف وسائل النضال في الفترات السابقة

  

  )م15-8(المشرق اإلسالمي ما بین القرنین :  2المادة 

یتعـــرف الطالــــب علــــى تـــاریخ المشــــرق العربــــي خــــالل الفتـــرة مــــابین القــــرنین الثــــامن 

 وصف المواد
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  .م1258حتى سقوط بغداد سنة ) الخالفتین األمویة والعباسیة(والثالث عشر

  

  

  )م1840-1516(المشرق العربي الحدیث :  3المادة 

یهدف إلى التعرف على تاریخ المنطقة خالل الفترة العثمانیة بالخصوص إلى بدایـة 

والتغیرات التي طرأت على المنطقة ، وما تمیزت خالل الفتـرة  األوروبي، االستعمار

  .الحدیث حتى مطلع القرن التاسع عشر

  

  وحركات التحرر في افریقیا وآسیا  االستعمار:  4المادة 

والتحــرر فــي إفریقیــا وآســیا  االســتعمارتــاریخ یتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى 

عبر وسائل نضال مختلفـة  االستعماروكیف تمكنت هذه المناطق من التخلص من 

 .حسب كل إقلیم
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  سادسال: السداسي

  التعلیم المنهجیة:  عنوان الوحدة

 سا 00: محاضرة 

  سا03: موجهةأعمال 

  00: أعمال تطبیقیة 

 د30 سا 37: عمل شخصي 

 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 06: المنهجیة   األرصدة: وحدة التعلیم 

  

  إنجاز مذكرة تخرج  :  1المادة 

  3: األرصدة 

  2: المعامل 

  

  دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة:  2المادة 

  1: األرصدة  

 1: المعامل 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحـدة 

 للمواد المكونة لها التعلیم وكذا

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

 )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  إنجاز مذكرة تخرج  :  1المادة 

فــي نهایــة التعلــیم لیســانس، علــى كیفیــة إعــداد المــذكرة والمنهجیــة یتــدرب الطالــب 

  .مستقبال في التحكم في طریقة البحث لتأهیلهإعدادها، في المتبعة 

  دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة:  2المادة 

وكیفیــة  والمراجعالتاریخیــةیتعــرف الطالــب عبــر هــذه المــادة علــى أهــم المصــادر 

ي إعــــداد البحــــوث والرســــائل الجامعیــــة خاصــــة منهــــا فــــاالســــتفادة عهاو التعامــــل م

 .والكتابة التاریخیة عامة

 وصف المواد
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  سادسال: السداسي

  )مادتان اجباریتان ومادة اختیاریة(التعلیم االستكشافیة :  عنوان الوحدة

 د30 سا 04: محاضرة 

  00: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 د30سا 37: عمل شخصي 

 الساعي لوحدة التعلیمتوزیع الحجم 

  والمواد المكونة لها

 

 05: األرصدةاالستكشافیة : وحدة التعلیم 

  وأخالقیات المهنة الحوكمة:  1المادة 

  2: األرصدة 

  2: المعامل 

  1989-1945تاریخ النظم السیاسیة  :  2المادة 

  2: األرصدة  

  1: المعامل 

  جغرافیة اقتصادیة/االجتماعيعلم النفس : 3المادة 

  1: األرصدة 

 1: المعامل 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 

للمــواد المكونــة  التعلــیم وكــذالوحــدة 

 لها

 

 

 

 

نوع التقییم)متواصل أو امتحان( امتحان  

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  الحكم الراشد وأخالقیات المهنة:  1المادة 

مـن خطـر الفسـاد،ودفعه للمسـاهمة لب وتحسیسه توعیة الطاتهدف هذه المادة إلى 

 من خالل اكتساب معارف متعلقة بالحكم الرشید وأخالقیة المهنة في محاربته

  1989-1945تاریخ النظم السیاسیة  :  2المادة 

هـذه المــادة الطالـب علـى مختلــف الـنظم السیاسـیة الســائدة فـي العـالم ودورهــا  تطلـع

  .في حكم الشعوب، وٕادراك صیرورة األحداث التاریخیة عبر هذه النظم

  علم النفس االجتماعي :3المادة 

تھ��دف ھ��ذه الم��ادة إل��ى م��نح الطال��ب ك��م م��ن المع��ارف ح��ول العالق��ات ب��ین الف��رد 
ت القی��ادة ومی��زات القائ��د الن��اجح حت��ى نكم��ل والمؤسس��ة والتركی��ز عل��ى نظری��ا

  .محتوى ھذا التكوین وإثرائھ من جمیع الجوانب

  جغرافیة اقتصادیة :4المادة 

المقصــود بالجغرافیــا االقتصــادیة، ومــا یدرســه هــذا الفــرع  یهــدف إلــى التعــرف علــى

 .العالممن علم الجغرافیا من مختلف الموارد االقتصادیة وتوزیعهاعبر مختلف مناطق 

 وصف المواد
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  سادسال: السداسي

  التعلیم االفقیة:  عنوان الوحدة

  

 سا 00: محاضرة 

  د 30سا 01: أعمال موجهة

  00: أعمال تطبیقیة 

 د 30سا 22: عمل شخصي 

 توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 1: األرصدةاالفقیة: وحدة التعلیم 

  

  لغة اجنبیة : 1المادة

  1: األرصدة  

  1: المعامل 

 

األرصــــــدة والمعــــــامالت الممنوحــــــة 

لوحـــدة التعلیموكـــذا للمـــواد المكونـــة 

 لها

 

 

 

 

امتحان+ متواصل  نوع التقییم)متواصل أو امتحان(   

  )تدریسها في بضعة أسطر(إعادة ذكر عنوانها وأهداف: لكل مادة

  

  لغة اجنبیة :  1المادة 

الـــتحّكم أساســیات اللغـــة األجنبیــة التـــي تمكنــه مـــن االطــالع علـــى یحــاول الطالــب 

 .النصوص التاریخیة بهذه اللغة والتعامل معها

 وصف المواد
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IV - البرنامج المفصل لكل مادة  

  )ةتقدیم بطاقة مفصلة لكل ماد( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األول : السداسي

  1 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

  1مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال: المادة
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  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  

  .  یهدف إلى التعرف على أولیات علوم اإلعالم واالتصال، وعلى أنواع اإلعالم وتاریخه

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .ن یكون الطالب على اطالع ولو جزئي بالمضمون العام للموضوع الخاص باإلعالم واالتصالأ

  

  : محتوى المادة

  في الغربة لظھور الصحافة یأالظروف التاریخیة المھ -1

 .ظھور الطباعة -

 . األشكال األولى للصحیفة الدوریة -

 )القرن الثامن عشر(تطور الفكر والحریات  -

 .ظھور صحافة الرأي في أوروبا -

  .الثورة الفرنسیة وتأثیراتھا على نمو الصحافة -

 ).أوروبا وأمریكا(تاریخ الصحافة المكتوبة في البلدان الغربیة   -2

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

 .الصحف الدوریة -

 .ظھور وتطور وكاالت األنباء -

 .تعریف بأھم وكاالت األنباء العالمیة -

 .التصنیع الصحفي -

 .الصحافة والسلطة السیاسیة في الغرب -

 .التوزیع الواسع للصحافة -

 .ظاھرة اإلعالم كخدمة عامة -

 .تكوین وتطور المھنة الصحفیة -

 ).ة الرابعةالسلط(النفوذ الصحفي  -

  

 : طریقة التقییم -**

  . %50االمتحان+50 %عالمة األعمال الموجهة

 

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*

  1986مكتبة االنجلوساكسونیة، : محمد عبد الملك المتوكل،  مدخل إلى اإلعالم والرأي العام، القاهرة -
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  دار المعرفة الجامعیة  :اإلسكندریةإسماعیل على سعد، الرأي العام بین القوة واإلیدیولوجیة، -

  1984دار الفكر العربي، : عبد اللطیف حمزة، الرأي العام والدعایة، القاهرة-

  1985دار الفكر، : جیهان احمد رشتي، الدعایة واستخدامات الرادیو في الحرب النفسیة، القاهرة -

  1993عالم الكتب، : محمد حسین، اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام، القاهرةسمیر -

  1999سمیر محمد حسین، الرأي العام األسس النظریة والجوانب المنهجیة، القاهرة عالم الكتب، -

تحـدة فـي دراسة مقارنة بین جمهوریة مصـر العربیـة والمملكـة الم: مفهوم حریة الصحافة" صالح سلیمان سالم،  -

   1991 ،رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، قسم الصحافة"  1985-1945فترة من 

  .أحمد رشتي جیهان، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاریخ -

  1995الجامعیة، مصر، ة، دار المعرفة االجتماعیالسید فهمیمحمد، تكنولوجیا االتصال في الخدمة  -

  1993العبد عاطف عدلي، االتصال والرأي العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

  1994أحمد حماد محمود، اإلعالم والدعوة بین التكامل والتضاد، دار السعادة للطباعة، دون مكن النشر، -

  .1989اهرة، النعیمي حازم، الحریة والصحافة في لبنان، العربي للنشر والتوزیع، الق-

األردن،  -الطعیمــات هــاني ســلیمان، حقــوق اإلنســان وحریاتــه، األساســیة، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، عمــان-

2003.  

  .2000أبو عرجة تیسیر، دراسات في الصحافة واإلعالم، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان،  -

  ، الجزائریةان المطبوعات الجامعالوطنیة للكتاب، دیو إحدادن زهیر، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، المؤسسة -

  .1993، دار مجدالوي، األردن، االجتماعيأبو عرقوب ا براهیم، االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل -

بـــین اإلعـــالم والتطویـــع والتنمیـــة، دار قبـــاء للنشـــر والطباعـــة : االتصـــال بالجمـــاهیربـــدر أحمـــد وغریـــب عبـــده،  -

  والتوزیع، 

  ، 1987حمدي، مقدمة في دراسة وسائل وأسالیب االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن -

  ، 2003حسن إسماعیل محمود، مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر، الدار العالمیة، الكویت، -

  1984القاهرة،  ،حمزة عبد اللطیف، اإلعالم والرعایة، دار الفكر العربي -

  1981، بیروت ،االعالن، دار النهضة العربیةاحمد عادل راشد،  -

  2002، القاهرة،العربي للنشر العطار،  إخراج اإلعالن الصحفي، رائد-

  .2003، عمان ،طاهر محسن الغالبي، احمد شاكر العسكري،  االعالن، دار وائل-

  .1996، بیروت ،جیرار النیو،  سوسیولوجیا االعالن، تعریب خلیل احمد خلیل، منشورات عویدات-

  .1996، االسكندریة احمد محمد المصري، االعالن، مؤسسة شباب الجامعة-

  

  المراجع االجنبیة
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-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 

  

  

  األول: السداسي

  1 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 مدخل إلى الببیلیوغرافیا: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت ( 

  التعریف بالمصادر المعلومات األساسیة في العلوم اإلنسانیة وطرق استعمالها وكذلك التطورات التي عرفته

  .هذه المصادر في مختلف فروعها

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

توضیح للطالب بأن العدد الكبیر للفهارس، وبنوك وقواعد المعلومـات فـي شـتى العلـوم یجعـل إمكانیـة السـیطرة 

 .علیها وتغطیتها جمیعا ضرب من المستحیل

  

  : محتوى المادة

  

 لبیبلیوغرافیة وتقنیاتھا نظم المعلومات ا  -1

  الوصف المقنن األوعیة المطبوعة  -   

  المنوغرافیات -

  النبذة التاریخیة  -

 معرفة حقول الفھرسة -

 الخصوصیة بین اللغات -

  المداخل بالمؤلف  -

 المداخل بالعنوان -

  .المداخل بالمواضیع -

  مفاھیم مصادر المعلومات  -2

 تطور مصادر المعلومات  -3
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 تقنیات البحث البیبلیوغرافي  -4

 .توجھات وأفاق  -5

  

 : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : لمراجعا -**

 .1993ن، .د: م.د. أسس تقنیة المعلومات. عبد الرحمان العكرش. رولي، جنیفر، تر -

. ثـورة جدیـدة فـي نظـم الحاسـبات واالتصـاالت : التكنولوجیا الرقمیة. ابراهیمشاهین، . نیكوالس، نیجروبونت، تر -

 .2002مركز األهرام، : القاهرة

 1996مكتبة الملك فهد، : السعودیة. القرص المدمج في المكتبات قضایا إداریة. الصوینع، إیمان -

 1992،  ]ن.د:  [القاهرة. المعالجة اإللكترونیة للمعلومات. خشبة، محمد السعید  -

 .2000وزارة الثقافة، : سوریا . المعلوماتیة . نور الدین، صالح الدین -

 .2001دار قباء، : القاهرة.المكتبات الشاملة في تكنولوجیاالتعلیم. یونس، إبراهیم عبد الفتاح -

مركـــز الرضـــا، : دمشـــق. تكنولوجیـــا المعلومـــات علـــى أعتـــاب القـــرن الواحـــد والعشـــرین. الخـــوري، هـــاني شـــحادة  -

1998. 

 .تكنولوجیا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل -

 .1989دار الشروق، :  القاهرة. تكنولوجیا المعلومات وتطبیقها. الهادي، محمدمحمد -

 .2003دار الثقافة العلمیة، : القاهرة. تكنولوجیا المعلومات وأساسیات استرجاع المعلومات. بدر، أنور أحمد -

 .1990العربي، : القاهرة. تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماهیري. علم الدین، محمود -

ثــورة المعلومــات وكیــف تغیــر تكنولوجیــا المعلومــات : ثــورة األنفومیــدیا. زكریــا، حســام الــدین. كــیلش، فرانــك، تــر -

 2000عالم المعرفة، : الكویت. حیاتنا

 .1996مكتبة الملك فهد، : الریاض. ستقبلاالنترنت استثمار الم. العبید، منصور -

 .2003مكتبة األسرة، : القاهرة. الشبكة العالمیة للمعلومات: االنترنت. سید حسین، فاروق -

 .2003دار اللطائف، : القاهرة. اإلنترنت شبكة العجائب. فتحي، محمد -

 .1997الجامعیة، المؤسسة : بیروت. دلیل استعمال االنترنت لغیر المتخصصین. شقرا، أبو راجي -

 .1998مركز الرضا، : دمشق. اإلنترنیت واألنترانات وتصمیم المواقع. أحمد، عبد اهللا -

 .1999عالم الكتب، : اإلسكندریة. اإلنترنت والعولمة.شاهین، بهاء  -

أدوات وتقنیــات للحصــول علــى أفضــل : البحــث الــذكي فــي شــبكة االنترنــت. بــوعزة عبــد المجیــد. غولدتشــیرل، تــر -

 .2001مكتبة الملك فهد، : الریاض. النتائج

 .1999. سلسة الرضا]: م.د. [البحث عن المعلومات في اإلنترنت . خیر بك، رضا -
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 .1998سلسة عالم المعرفة، : الكویت. المعلوماتیة بعد اإلنترنت. عبد السالم رضوان. بیل جیتس، تر -

 .2000دار الراتب، : بیروت. رونیةإنشاء المواقع والتجارة اإللكت: الوب لرجال األعمال. حبلي، أنیس -

 .2000دار الراتب، : بیروت. مشروع كامل ونماذج عملیة: تطبیقات اإلنترنت. قبیعة، محمد أحمد -

 2000مكتبة اإلسكندریة، : القاهرة. خدمات اإلنترنت. ریان، أحمد محمد -

 .2000دار الرضا، : قاهرةال. بنیتها األساسیة وانعكاساتها على المؤسسات: شبكات اإلنترنت. خیربك، عمار -

 .1999الدار العلمیة،  : القاهرة .ثورة اإلدارة العملیة والمعلوماتیة . عاشور، السعید -

 .2001الثقافة العلمیة، : االسكندریة. االتصاالت والمعلومات والتطبیقات التكنولوجیة . الهجرسي، سعد محمد -

 .2000. عویدات للنشر: بیروت . المیلتیمدیاوسائل االتصال المتعددة . فرانسوا، لیسلس -

 .1998مركز اإلسكندریة، : مصر. التخطیط االستراتیجي لخدمات المعلومات. حشمت، قاسم -

 .ناریمان إسماعیل متولي. االتجاهات الحدیثة في إدارة وتنمیة مقتنیات المكتبات ومراكز المعلومات -

 2000مركز البحوث والدراسات، : اضالری. جرائم أنظمة المعلومات. داود، حسن الطاهر -

: القـاهرة. وثـورة المعلومـات دراسـة فـي نظـم المعلومـات وتحـدیث المجتمـع.. العصـر الرقمـي. سالم، محمد صالح -

 .2002عین للدراسات والبحوث، 

 2003المركز األصیل، : القاهرة. مجتمع المعلومات الرقمي. عباس، طارق محمود -

المركــز الدبلوماســي، : األردن. المبــادئ والتطبیقــات: باالتصــال المباشــر البحــث. عبــد الــرزاق، مصــطفي یــونس -

1994 

 .2003دار الهدى، : عین ملیلة. المكتبات في مجتمع المعلومات. صوفي، عبد اللطیف -

. اإلنترنــــت، القمــــر الصــــوتي الرقمــــي، الملتمیــــدیا: االتصــــال الــــدولي والتكنولوجیــــا الحدیثــــة. شــــمو، علــــي محمــــد -

 .2002بة اإلشعاع الفنیة، مكت: اإلسكندریة

 .1988دار غریب للنشر، : القاهرة. مقدمة في علم المعلومات. عبد الهادي، محمد فتحي -

الـــدار الدولیـــة لالســـتثمارات الثقافیـــة، : القـــاهرة. المـــدخل إلـــى المكتبـــات والمعلومـــات. شـــرف الـــدین، عبـــد التـــواب -

2001  

، ىدار الهــد: عــین ملیلــة. جعیــة فــي المكتبــات الجامعیــةالمراجــع الرقمیــة والخــدمات المر . صــوفي، عبــد اللطیــف -

2004. 

 .2001دار الفكر المعاصر، : دمشق . دراسات في المكتبات والمعلومات. صوفي، عبد اللطیف -

  2002الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، : القاهرة. المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. عبد اهللا العلي، أحمد -

 . 1984مكتبة غریب، : القاهرة. مقوماتها وأشكالها: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم -

 . 2002دار غریب،  : القاهرة. التكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلومات. بدر،  أحمد -

مدیریــة : عمــان. أساســیات علــم المكتبــات والتوثیــق والمعلومــات. أحمــد همشــري، عمــر، مصــطفى علیــان، ربحــي -

 .1990والوثائق الوطنیة،  المكتبات
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عــالم الكتــب، : القــاهرة. 2.ط. تكنولوجیــا التعلــیم فــي عصــر المعلومــات واالتصــاالت. عبــد الحمیــد زیتــون، كمــال -

2004.  

 1984العربي، : القاهرة. إدارة العاملین في المكتبات. البنهاوي، أمین -

 .1996عصمي، : القاهرة. نظم وشبكات المعلومات. الهوش، أبو بكر محمود -

 .2000دار الثقافة، : عمان. ماهیتها ومكوناتها: نظم المعلومات. الصباغ، عماد -

 1991مكتبة الملك فهد، : الریاض. أسس البحث المباشر في قواعد المعلومات. الدوسري، فهد -

 2008مكتبة الملك فهد، : الریاض. الجامعة في عصر العولمة. فهد بن سلطان السلطان. روجر كینج، تر -

ـــات األطفـــال. ســـمیر أحمـــدمحفـــوظ،  - ـــة : القـــاهرة. 21علـــى مشـــارف القـــرن : تكنولوجیـــا المعلومـــات ومكتب المكتب

 2001األنجلو مصریة، 

مكتبـة : الریـاض. المبـادئ األساسـیة الختصاصـي المكتبـات والمعلومـات: إنشـاء الشـبكات. إسماعیل، فؤاد أحمد -

 .2000الملك فهد، 

دار الثقافــة : اإلســكندریة. علومــات فــي اإلذاعــة والمجلــة والمجمــعالمكتبــات وبنــوك الم. الهجرســي، ســعد محمــود -

 . 2000العلمیة، 

  1988دار المریخ، : جدة. التنظیم الوطني للمعلومات. بدر، أحمد -

  

  

  1 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

  1تاریخ الجزائر المعاصر: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من ( 

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

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  . لطالب أن یكون على درایة بإطار المقیاس كونه تاریخا للوطنعلى ا -

  

  :  البرنامج

  .الوضع العام في الجزائر قبیل االحتالل )1

  .1830الحملة الفرنسیة على الجزائر )2
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 ظهور الزعامات الوطنیة ودولة األمیر عبد القادر )3

 .مقاومة األمیر عبد القادر )4

 .مقاومة أحمد باي )5

 ...بوعمامة -المقراني –خالل القرن التاسع عشرالثورات الشعبیة األخرى  )6

 .سیاسة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر )7

 .اجتماعیا-اقتصادیا -سیاسیا– 1919مطلع القرن العشرین إلى غایة  عأوضاع الجزائر م )8

 .حركة األمیر خالد )9

 )1939ـ1926(دراسات األحزاب السیاسیة والجمعیات الوطنیة  )10

 .نجم شمال إفریقیا )11

 .حزب الشعب )12

 .جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین )13

 .الحزب الشیوعي الجزائري )14

 .مشروع بلوم فیولیت )15

 .المؤتمر اإلسالمي )16

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع** 

 . 1971الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر  ،2اإلبراھیمي،محمد البشیر، عیون البصائر، ط-
 .القانون األساسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و مبادئھا اإلصالحیة: ابن بادیس، عبد الحمید - 
ابن رویلة، قدور، وشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب ویلیھ دیوان العسكري المحمدي الملیاني، -

 . 1968ت، الجزائر .ن.و.عبد الكریم، شتقدیم محمد بن 
ت، الجزائر .ن.و.، جزءان ،ش1847- 1808أدیب حرب ، التاریخ العسكري و اإلداري لألمیر عبد القادر - 
،1983 . 
  . الصحافة العربیة نشأتھا وتطورھا،دار مكتبة الحیاة بیروت: أدیب ،مروة- 
 .وان المطبوعات الجامعیة ، جامعة الجزائرالصحافة المكتوبة في الجزائر ، دی: إحدادن ،زھیر - 
مذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة ، تقدیم و تحقیق و ترجمة محمد العربي الزبیري : باي ،أحمد- 

  . 1982الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  2، ط
ھد الدراسات اإلفریقیة األمیر عبد القادر الجزائري ، دبلوم ، جامعة القاھرة ، مع: البدوي ، أحمد فوزي -

  . م 1964
 . 1993الجزائر  1848 -1826الحاج أحمد باي رجل دولة و مقاوم : بوعزة، بوضرسایة- 
  . 1997،  1، دار الغرب اإلسالمي ط 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة : بوحوش عمار - 
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  . 1964ري ، الجزائر األمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائ:بوعزیز یحي - 
 . 1994ك، الجزائر ، .و.بوعزیزیحي، مواقف العائالت األستقراطیة من الباشاغا المقراني ،م- 
  1986ك . و.بوعزیز  یحي،كفاح الجزائر من خالل الوثائق ، الجزائر ، م- 
  . 1989ك . و.بوعزیز یحي وصایا الشیخ الحداد و مذكرات ابنھ سي عزیز ، م- 
  . 1982یحي، حروب المقاومة الجزائریة كما صورتھا الكتابات الغربیة الفرنسیة ، جامعة وھران بوعزیز- 
  . منشورات المتحف الوطني للمجاھد 2ط 2، ج 20و  19بوعزیز  یحي، ثورات الجزائر في القرنین - 
  4819- 1912بوعزیز یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصھ - 

  . 1995دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
 . الجزائر.ت.ن.و.المقراني و الشیخ الحداد،ش 1871بوعزیز  یحي،ثورة - 
تحفة الزائر في مآثر األمیر عبد القادر وأخبار الجزائر ، دار الیقظة العربیة ، بیروت : ابن عبد القادر محمد - 

 ،1964 . 
 . 1975الجزائر ، –بد القادر ، ترجمة أبو القاسم سعد هللا تونس حیاة األمیر ع: تشرشل، ھنري -
  . 1981التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر : تركي ،رابح - 
  . 2001مقاومة متیجة ، محاضرات في التاریخ ،الجزائر ، : تلمساني بن یوسف- 
  1998، الجزائر، 1900 – 1800جانیة من السلطة المركزیة في الجزائر تلمساني بن یوسف ، موقف الت- 
  لیبیا –بحوث ووثائق في التاریخ المغربي ، الجزائر تونس : التمیمي ، عبد الجلیل-

  . 1985. م . ح1816)-  ( 1871
  . م 1984بیروت  4، ط  4تاریخ الجزائر العام ج : الجیاللي ،عبد الرحمن - 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرھا اإلصالحي في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة : الخطیب، أحمد -

  . 1985للكتاب ، الجزائر 
  1989، الجزائر) 1835 -1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین األلمان : دودو ،أبو العید -
دیوان المطبوعات الجامعیة  ، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة ، 1945ماي  8: رخیلة ،عامر -

 . 1995الجزائر ، 
 . 1982تاریخ الصحافة في الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، : الزبیر ،سیف اإلسالم -
نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر : زوزو ،عبد الحمید -

1984 .  
  . 1980ك ، الجزائر .و.، م 1879مید، ثورة األوراس زوزو ،عبد الح- 
  1981ت .ن.و.،م)  1908-1881(زوزو ،عبد الحمید ، ثورة بوعمامة - 
 . 1986، جامعة دمشق ، 1911-1847طرشون ، نادیة، الھجرة الجزائریة إلى بالد الشام -
  . 1968والترجمة ، القاھرة  ابن بادیس حیاتھ وآثاره ، دار الیقظة العربیة للتألیف: طالبي ،عمار- 
  . 1988الدراسات العربیة في الجزائر عھد االحتالل الفرنسي ، الجزائر : العربي ،إسماعیل -
العربي ،إسماعیل، العالقات الدبلوماسیة الجزائریة في عھد األمیر عبد القادر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، - 

  1982الجزائر 
 . 1982ت الجزائر .ن.و.، ش 2ومة الجزائریة تحت لواء األمیر عبد القادر ، طالعربي ،إسماعیل، المقا- 
  . 1986األمیر عبد القادر الجزائري ، بیروت : العسلي، بسام -
 . محاضرات في الجزائر المعاصرة ، القاھرة ، معھد الدراسات العربیة العالمیة: العقاد ،صالح -
تحقیق رابح بونار ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر مجاعات قسنطینة ، : العنتري ،صالح -

1974 . 
، منشورات المتحف الوطني 2، ط)  1954 -1830( مظاھر المقاومة الجزائریة : العلوي ،محمد الطیب -

  . 1994للمجاھد ، 
، ترجمة 8411، مذكرات الكولونیل سكوت عن إقامتھ في زمالة األمیر عبد القادر )الكولونیل (سكوت - 

 . 1981ت، الجزائر .ن.و.إسماعیل العربي ، ش
 1983ت الجزائر .ن.و.، ش3، ط 2ج) 1930 -1900( الحركة الوطنیة الجزائریة : سعد هللا ، أبو القاسم-
 . 
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  . 1981ت، الجزائر .ن.و.ش2سعد هللا  أبو القاسم ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر، ج -
  . 1982ت الجزائر .ن.و.محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث ، بدایة االحتالل ، شسعد هللا  أبو القاسم ، - 
 . 2000أجزاء ،دار الغرب اإلسالمي بیروت 9سعد هللا  أبو القاسم ، تاریخ الجزائر الثقافي ، - 
الجزائر )  1850 -1775( سعد هللا  أبو القاسم ، المفتي الجزائري ابن العنابي ، رائد التجدید اإلسالمي  -

1977 .  
 . 1992أجزاء،دار الغرب اإلسالمي بیروت  4سعد هللا  أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة ،- 
  2000عصر األمیر عبد القادر الجزائري، مؤسسة البابطین، الكویت:سعیدوني ناصر الدین- 
  . م 1988الجزائر دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر ، جزءان ، :سعیدوني ناصر الدین- 
 . 1985، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 1850-1826فركوس صالح ، الحاج أحمد باي قسنطینة - 
  1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1914-1830قنان جمال ، نصوص سیاسیة جزائریة - 
  1994تحف الوطني للمجاھدقنان  جمال ، دراسات في المقاومة و االستعمار ، منشورات الم- 
قداش محفوظ ، وثائق وشھادات لدراسة تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، -

  . 1987الجزائر 
  . 1991، منشورات دحلب ، الجزائر  1945ماي  8محمد ، المسیرة الوطنیة و أحداث قنانش - 
جزائر بین الحربین ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر قنانش محمد ،الحركة االستقاللیة في ال- 

1982 .  
  1984ك ، الجزائر .و.كتاب الجزائر ،م: توفیق المدني ، احمد - 
  . بدون تاریخ 1تاریخ الجزائر ، ج: مجاھد مسعود - 
محمود، قاسم - 1966ة التصوف و األمیر عبد القادر الحسیني الجزائري ، دار الیقظة العربی: المرابط جواد - 

  . اإلمام عبد الحمید ابن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة ، دار المعارف ، مصر: 
االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، : مناصریة ،یوسف- 

  . 1988الجزائر 
 . 1980الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر : بة الجزائر ابن بادیس و عرو: المیلي، محمد- 
  .1980الجزائر ) 1919 – 1847( الھجرة الجزائریة نحو الشام ،: ھالل ،عمار- 

 
 . 1995ذكریات المعتقلین ، تقدیم سعد هللا المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : محمد الطاھر  عزوي- 
 . 1958الجالدون أو االستجواب ، ترجمة عایدة وسھیل إدریس ، بیروت دار اآلداب : ھنري  عالق- 
ھنري ، المسألة وثائق التعذیب في الجزائر ، تعریب أدیب مروان بیروت ، دار النشر للجامعیین  عالق- 

1958 . 
، دار البعث قسنطینة ،  لمحات من مسیرة الثورة الجزائریة و دور القاعدة الشرقیة: العسكري ابراھیم - 

1992 .  
، دار السالم للترجمة و النشر ، دمشق )إن شاء هللا(،أصحاب المیمنة )األمیرة( الحسني الجزائري ، بدیعة - 

1993 . 
  . 1993القاعدة الشرقیة ، دار الھدى ، عین ملیلة : عوادي  عبد الحمید - 
بطوالت ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر الثورة الجزائریة أمجاد و : علیة، عثمان الطاھر - 

1996  
لیل االستعمار ، نقلھ إلى العربیة أبو بكر رحال ، مطبعة الفضالة ، المحمدیة ، المغرب : فرحات عباس - 
 .( ت.ب(
 . 1986الخطیب  أحمد حزب الشعب الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، - 
ا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد قضای: قنان جمال - 

1995 . 
  ، وثائق وشھادات لدارسة تاریخ الحركة1937-1926قناش محمد ،وقداش محفوظ ، نجم شمال إفریقیا - 
 . 1991دار البعث ، قسنطینة ،  1أجزاء،ط3قلیل عمار ، ملحمة الجزائر ، - 
 . 2000.الجزائر. ، دار األمة1مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، ط:سعدي عثمان - 
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 . 2001مذكرات ، القاعدة الشرقیة في قلب الثورة النابض، دار األمة ، الجزائر : سعیداني الطاھر - 
 . 1958عارنا في الجنرال ، ترجمة عایدة وسھیل ادري دار اآلداب ، بیروت : سارتر ، جان بول - 
جمیلة بوباشا ، قصة تعذیب بطلة عربیة في الجزائر ، تعریب محمد : بوفوار ، جزیل حلیمي  سیمون ،- 

 . 1962النقاش ، دار العلم للمالیین بیروت 
  2001الجزائر.دور سویداني بوجمعة في الحركة الوطنیة وثورة التحریر : شتوان نظیرة - 
جزءان ،المتحف الوطني للمجاھد  1956و1955یة الثورة الجزائریة في الصحافة الدول: شریط ،عبد هللا- 

1995 . 
  1985شریط ،عبد هللا ، المیلي محمد ، تاریخ الجزائر السیاسي و الثقافي و االجتماعي ، الجزائر ،- 
القاھرة مطبعة النھضة ) تاریخ الثورة الجزائریة في سطور ( یوما في الجزائر  90): محمد حسین (شعبان ،- 

1960 . 
  .قصة الثورة الجزائریة من االحتالل إلى االستقالل، دار العودة، بیروت: ي أحمدالشقیر- 
مؤید  - الثورة الجزائریة ، عملیات التسلیح السریة ، تر أحمد الخطیب الحیاة ، بیروت : صدیقي ، مراد - 

 . 6319الثورة في األدب الجزائري ، مكتبة الشركة الجزائریة و مكتبة النھضة المصریة : صالح 
  . 1984ردود الفعل األولیة عن غرة نوفمبر ، دار البعث ، قسنطینة ): مولود (نایت بلقاسم ،- 
  . مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، الجزائر ، بدون تاریخ: نزار خالد - 
للتوثیق والصحافة ، المركز الوطني  1حوار حول الثورة ، إشراف خلیفة الجنیدي ، ج: نور  عبد القادر - 

 . 1986والنشر 
 . 1995، الجزائر ،1962-1830أبحاث و دراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة : عمار  ھالل -- 
  . 1985، مطبعة الفومیك ، الجزائر،  1954ھالل  عمار، نشاط الطلبة الجزائریین أثناء ثورة نوفمبر - 
   . 1991، الجزائر  الجزائر الثائرة ، دار الھدى: الورتالني ،فضیل- 

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األول : السداسي

  1 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 . 1مدخل إلى علم األثار : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت( 

والوص�ول  .التعرف إلى علم األثـار باعتبـاره مـن العلـوم المعاصـرة التـي تسـمح بفهـم كثیـر مـن العلـوم والفنـون

لتصور معرفي شمولي حول ماھیة علم االثار من خالل دراسة مفھوم الماضي  وكیفیة بدایة االھتمام بالماضي 
  .زمني ام مادة ام سلوك سواء كحدث

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .ة كالتاریخ والفلسفةاالجتماعیمكتسبات عامة خاصة من حقول العلوم اإلنسانیة و   

  

  : محتوى المادة
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  .التعریف بعلم اآلثار عامة  -1

  .مدارس علم اآلثار  -2

 .العلوم المساعدة لعلم اآلثار - 3

  .مناهج علم األثار  - 4

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

علــي، دار الفیصــل الثقافیــة، الریــاض،  عبــاس ســید أحمــد محمــد. غلــین دانیــال، مــوجز تــاریخ علــم اآلثــار، تــر -

 .2000، 1ط

 .1983، 3باریس، ط–بهیج شعبان، منشورات عویدات، بیروت . ، تاریخ علم اآلثار، ترضوجورج -

 .م2004زیدان كفافي، مدخل إلى علم اآلثار ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع،األردن  -

 .م2004. علم اآلثار، األردنزیدان عبد الكافي كفافي،المدخل إلي  -

 م1996. عاصم محمد رزق، علم اآلثار بین النظریة والتطبیق، مكتبة مدبولى -

 .م1999. مصطفى كمال عبد العلیم وآخرون،المدخل إلى علم اآلثار، الطبعة الثانیة،القاھرة -

  ) .بغداد ( االولى ، دار الجاحظ , ) 88سلسلة الموسوعة الصغیرة ع ( مقدمة في علم االثار  ،تقي الدباغ -

  ) .القاھرة ( م 1996عاصم محمد رزق، علم االثار بین النظریة والتطبیق ، مكتبة مدبولي  -

م ، دار 2000, االول�ى , " عب�اس س�ید احم�د محم�د عل�ي . د" ترجمة , موجز تاریخ علم االثار  ،غلین دانیال -

 ) .الریاض ( الفیصل الثقافیة 

 ) .بیروت ( م 1982، الثالثة ، " بھیج شعبان " جورج ضو ، تاریخ علم االثار ، ترجمة  -

 المراجع االجنبیة
 
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). 

  

  

  

  األول : السداسي

  وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة

   1مدارس ومناهج : المادة
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  : أهداف التعلیم

) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مـؤهالت بعـد نجاحـه فـي هـذه المـادة، فـي ثالثـة أسـطر علـى األكثـر( 

تأتي هده المادة كدلیل ومرشد للطلبة في الكلیات والجامعات في التعریف باألسس العلمیة التي ینبغي إتباعهـا 

  راء البحث العلميأو مراعاتها خالل إج

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

االطالع والدراسة والتفكیر بمعنى استخدام القدرات العقلیة التي منحت لإلنسان من حیـث القـدرة علـى التفكیـر  

  . والقدرة على التحلیل والقدرة على الربط والقدرة على التخیل 

  

  : محتوى المادة

  .تعریف المنهج العلمي .1

  .أهمیة المنهج العلمي .2

 االستنباط، التجریب، التركیب، االستقراء، التصور، الفهم، التحلیل: العملیات األساسیة في المنهج العلمي .3

  .التعلیم الحكم، التجرید، التفسیر، التصنیف،

  .المبادئ، المراحل، األسالیب، الوسائل: األساسیة في المنهج العلميالعناصر  .4

  .المالحظة، وضع الفروض، اختبار الفروض، التعمیم: خطوات المنهج العلمي .5

  : مراحل تكون المنهج العلمي .6

 في العصور القدیمة  .أ 

  إسهام فالسفة وعلماء أوروبا-إسهام المسلمین:في العصور الوسطى - 

  في العصر الحدیث    .ب 

  .ة واإلنسانیةاالجتماعیالدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في مجال العلوم  .7

  .ة واإلنسانیةاالجتماعیالمنهج العلمي في الدراسات  .8

  .ة واإلنسانیة من جهة والعلوم الطبیعیة من جهة أخرىاالجتماعیمقارنة بین العلوم  .9

  .المناهج الكمیة والمناهج الكیفیة .10

  : الموضوعیة والذاتیة .11

 .الموضوعیة تعریف  .أ 

 .التفكیر الذاتي والتفكیر الموضوعي  .ب 

 .الموضوعیة من الخارج  .ج 
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 .الموضوعیة من الداخل  .د 

 .الموضوعیة من الداخل والخارج  .ه 

  

  : طریقة التقییم

  

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

لعربــي، مناهجــه وأدواتــه، مركــز التربیــة األساســیة فــي العــالم ا االجتمــاعيالبحــث : إبــراهیم أبــو لغــد وآخــرون -

  .سوس اللیان

  أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، الكویت، : أحمد بدر -

 مناهج البحث وتحقیق المخطوطات مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، : أكرم العمري  -

  .ت.، دار الفكر العربي، القاهرة، داالجتماعيأسس البحث : جمال زكي وآخرون -

  المنهج العلمي في دراسة المجتمع، دار المعارف،  القاهرة: حامد عامر -

  البحث الجغرافي مناهجه وأسالیبه، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق: خیر صفوح -

ــــم الــــنفس : دیــــو بولــــود فــــان دالــــین  - ــــاهج البحــــث فــــي التربیــــة وعل ــــة ترجمــــة . من محمــــد نبیــــل نوفــــل، مكتب

  األنجلوالمصریة، 

  .ة، مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة، عماناالجتماعیدلیل الباحث في تنظیم كتابة البحوث : ربیحي الحسن -

  .مناهج البحث العلمي وأسالیبه عمان: سامي عریفجوآخرون -

  امعة، اإلسكندریة ة، مؤسسة شباب الجاالجتماعیالمنهج العلمي والعلوم : السید علي شتا -

  .1963 ،ة، دار التألیف، القاهرةاالجتماعیاإلحصاء في البحوث النفسیة والتربویة و : السید محمد خیري -

  الوجیز في مناهج البحث العلمي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان : عاصم األعرجي -

 ة، القاهرة  وهب، مكتبة االجتماعيأصول البحث : عبد الباسط حسن  -

  أصول البحث العلمي، مطبعة لجنة البیان، القاهرة: عبد الباسط حسن -

  مبادئ في كتابة البحث العلمي والثقافیة المكتبیة،  مكتبة دار الفتح، دمشق: عبد الحق كاید -

 علم االجتماع، دار المعارف، القاهرة: عبد الحمید لطفي -

  .المطبوعات، الكویتمناهج البحث العلمي، وكالة : عبد الرحمن بدوي -

 تحقیق النصوص ونشرها، مكتبة الخانجي، القاهرة: عبد السالم هارون  -

 المنهج في كتابات الغربیین في التاریخ اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : عبد العظیم الدیب  -

  توثیق النصوص وضبطها عند المحدثین، المكتبة الملكیة، مكة المكرمة: عبد اهللا موفق  -



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            68 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األول: السداسي

  المنهجیةالتعلیم : عنوان الوحدة 

 1إعالم آلي : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ( 

  .التعرف على مبادئ اإلعالم اآللي

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  ثقافة عامة   

  

  : محتوى المادة

Définition des concepts. 
Historique de l’informatique. 
Domaine d’utilisation de l’information. 
Traitement de l’information. 
Les ordinateurs. 

  

  : طریقة التقییم

  .التطبیقیةعالمة ال

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  .2002والتوزیع، القاهرة، دار الكتب العلمیة للنشر سؤال في الكمبیوتر،  2002: سید مصطفى أبو السعود -

 )1997(یسك،مبادئ الحاسوب و البرمجة بلغة ب، مروان مصطفي ناعه  -

 )1997(مبادئ الحاسوب اإللكتروني  ،عساف یدسع -

 )1998( ،المدخل إلى علم الحاسوب یتي،البش یمعبدالرح. زیاد القاضي م -

 )2002(،مقدمة في الحاسبات ،جودت أبوطه  -

 )2001(،مدخل إلى علوم الحاسب ، ان سویلم ھمحمد نب -

 )C-Languages، )1996المرجع األساسي لمستخدمي ،عزب محمد عزب  -
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 )1987(و كوبول  یسكندسته و برمجته ممثلة بلغتي بھمنطق الحاسوب و  یمتصم -

 )1986( یكروكمبیوترنظم أعداد الم، ر طایل ھمظ -

  )1998( ،و إنشاء و إدارة مواقع الویب یماجارد تصمھماري  -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  األول: السداسي

  یةستكشافالتعلیم اال: عنوان الوحدة 

  1تاریخ الحضارات : المادة

  : أهداف التعلیم

  ) في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة،( 

  .التعرف على أهم الحضارات العالمیة التي شكلت تاریخ البشریة

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  المعطیات التاریخیة وثقافة عامة  

  

  : محتوى المادة

 .االختراعات السابقة للحضارة -معنى األویكومین –.معنى الثقافة -معنى الحضارة  - :مفهوم الحضارة ـ1

 .ـ اإلطار الزمني والمكاني لظهور الحضارات2

  .ـ حضارات غرب جنوب آسیا ومصر3

  .فجر التاریخ واالختراعات السابقة للحضارة  

  ـ المصادر المادیة واألدبیة لدراسة الحضارة4

  .   صادر المادیةالم -

  .المصادر األدبیة –

  .حضارة بالد الرافدین -5

  )الدولة الكلدانیة -أشور -بابل -أكاد-سومر(المراحل الكبرى-

  )االقتصاد –نظام الحكم  –الدین (مظاهر الحضارة - 

  االقتصاد–.  الحیاة السیاسیة–. الحیاة الدینیة –.  النشأة -: حضارة فارس وعیالم -6
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  .ریا القدیمةحضارة سو  -7

  .المظهر السیاسي–. الحثیون وشعوب سوریا-   

  .االقتصادیةالحیاة  –.   المظهر الدیني -   

  التوسع والمواجهة في جنوب غرب آسیا -8

  .المصري-النزاع الفارسي –.   الحروب المیدیة - 

  .حروب البیلوبونیز –.  اإلغریقي -النزاع الفارسي - 

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

  االقتصاد -الجیش  -الدین والكهنوت   -نظام الحكم  _  

  الحضارة العربیة قبل اإلسالم -10

  )حمیر –سبأ  –قتبان  –معین (دول الجنوب : الحیاة السیاسیة_  

  )الغساسنة –المناذرة –تدمر (دول الشمال   

  ).مكة –كندة (ودول الوسط   

  

 : طریقة التقییم

 

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  .1978الحضارة دراسة في أصول وعوامل قیامھا وتطورھا، عالم المعرفة، الكویت، : حسین مؤنس -

  .2000، 1موسوعة الحضارة المصریة القدیمة، العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ط: سمیر أدیب -

  .1908تاریخ الحضارة، تعریب محمد كرد علي، مطبعة الظاھر، القاھرة، : شارل سینیوبوس -

 1983 1فاضل عبد الواحد ،تاریخ العراق القدیم، ج ،, عامر سلیمان , طھ باقر  -

 . 1981, ترجمة سعدي فیضي , لیو أوبنھایم ، بالد بین النھرین  -

  . 1986كرة ، ترجمة عامر سلیمان ، جان بوتیرو ، تاریخ الشرق األدنى الحضارات المب-

 . 1984ترجمة حسین علوان , جورج رو ،العراق القدیم  -

 . 1979ترجمة عامر سلیمان، , ھاري ساكز ، عظمة بابل -

 . 1987ترجمة غازي شریف , ھورست كلیغل ،حمورابي ملك بابل وعصره -

  . 1982, بغداد , عصور قبل التاریخ ,تقي الدباغ وولید الجادر -

 . 1988بغداد , ترجمة سامي سعید , سیثن لوید، آثار بالد الرافدین -

  .1989الحضارة المصریة القدیمة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، : محمد بیومي مھران-

  .1979دراسات في تاریخ الشرق األدنى القدیم، كلیة اآلداب جامعة االسكندریة، : محمد بیومي مھران -

أصول الحضارة الشرقیة، ترجمة رمزي یسى وأنور عبد العلیم، دار الكرنك، القاھرة، : ولتر فیریرفس -

1960. 
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 .م1973دار النھضة : محمد عبدالقادر بافقیھ، تاریخ الیمن القدیم، بیروت -

 - .م1976دار العلم للمالیین، : جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، بیروت-

 .م1973دار النھضة : تاریخ العرب في عصر الجاھلیة، بیروتالسید عبد العزیز سالم،  -

 .م1976دار النھضة : سعد زغلول عبد الحمید، تاریخ العرب قبل اإلسالم، بیروت -

 .م1988جامعة اإلمام: محمد بیومي مھران، دراسات في تاریخ العرب القدیم، الریاض -

 .أحمد الشریف، مكة والمدینة في الجاھلیة وعھد الرسول -

 .م1984دار الفكر : ق برو، تاریخ العرب القدیم، بیروتتوفی -

 .م1979دار النھضة : لطفي عبد الوھاب یحي، العرب في العصور القدیمة، بیروت -

  .دار النھضة: عبد العزیز صالح، تاریخ شبھ الجزیرة العربیة في عصورھا القدیمة، بیروت -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  األول : السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

   1مدخل إلى مجتمع المعلومات : المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد ( 

تهدف هذه المادة إلى التعرف على سمات مجتمـع المعلومـات واقتصـاد المعلومـات تحضـیر الطالـب للمسـاهمة 

  .في تسییر أنظمة المعلومات

  : المعارف المسبقة المطلوبة

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

 

  : محتوى المادة

 .ماهیة مجتمع المعلومات .1

 .خصائص مجتمع المعلومات .2

 ) .الرقمي(التطور التاریخي لالقتصاد المعرفي  .3

 . االقتصادیةاألهمیة النسبیة لالقتصاد المعرفي في التنمیة  .4

 .مجتمعات المعرفة ركائز .5

 .االقتصاد المعرفي للصناعات المعرفیة وتقنیات النانو العربیة استراتیجیة .6

 .مستقبل مجتمع المعلومات .7

 .اإلشكاالت القیمیة واألخالقیة في مجتمعات المعلومات .8
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 .الدولة ومجتمع المعلومات .9

  .نهایة اإلنسان وبدایة الرقم .10

  

 : طریقة التقییم

  .. %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -*

مكتب�ة ال�دار العربی�ة  :القاھرة. محمدفتحي عبد الھادي، المعلومات وتكنولوجیا المعلومات على أعتاب قرن جدید-
  .2000للكتاب، 

إنجلی�زي : والمعلومات والحاس�باتأحمد محمد الشامي، سید حسب هللا،الموسوعة العربیة لمصطلحات المكتبات -
  . 2مج/.2001المكتبة األكادیمیة، : الریاض .1ط. عربي 

  .القاھرة_ .العولمة وتحدیات العصروانعكاساتھا على المجتمع المصري-
  .2000المعلوماتي، . اجالل بھجت ، ودیانالتكنولوجیا فى مصر-
 1996. ع���الم الكت���ب. الق���اھرة. والببلیوجرافی���اعب���د الوھ���اب أب���و الن���ور، دراس���ات ف���ي عل���م المكتب���ات والتوثیق-
ال��دار المص���ریة . ش��عبان عب��د العزی���ز خلیف��ة،المحاورات ف���ي من��اھج البح���ث ف��ى عل���م المكتب��ات والمعلوم���ات-

  .1997.اللبنانیة
 1997. دار الش�روق . عم�ر أحم�د ھمش�ري، ربح�ى مص�طفى علی�ان، المرج�ع ف�ي عل�م المكتب�ات والمعلوم�ات-
 1996. دار غریب". دراسات فیالنظریة واالرتباطات الموضوعیة" المعلومات والمكتبات  أحمد أنور بدر، علم-
. 2ط. محم��د ع��وض العای��دي، الم��واد الس��معیة البص��ریة والمص��غراتالفیلمیة ف��ي المكتب��ات ومراك��ز المعلوم��ات-

  1997. مركز الكتاب للنشر
  1995. دار غریب. حشمت قاسم، مدخل لدراسة المكتبات والمعلومات-

 .2002. دار الشرق للنشر والتوزیع. عمان.األمن وحرب المعلومات. ذیاب: البدایة 
دار غری����ب للطباع����ـة والنش����ر .الق����اھرة. التكام����ل المعرف����ي لعل����م المعلوم����ات والمكتب����ات. أحم����د. ب����در -

    2002.والتوزیع
 .2003.الكویت، دار الفكر العربي. التقنیات التربویة بین النظریة والتطبیق.براون -
 2004. دار الفكر:القاھرة.الحكومة االلكترونیة ونظامھا القانوني.حجازي،ع الفتاح بیومي -
 2003. . القاھرة، عالم الكتب.التعلیم الجامعي المفتوح عن بعد.حجي، احمد إسماعیل -
 2005.ابدار الكت. اإلمارات العربیة المتحدة. التكنولوجیة التعلیمیة والمعلوماتیة. حیلة، محمد محمود -
 2002.المركز العربي للتقنیات التربویة : الكویت .تكنولوجیا التربیة في تطویر المنھج. رونترى. -
 .2003..المكتبة األكادیمیة. القاھرة. تكنولوجیا التعلیم. زاھر، احمد -
 2000. دار المناھج. تكنولوجیا المعلومات. السلمي، عالء ع الرزاق.-
. دار النھض��ـة للطباع��ـة والنش��ر. الق��اھرة. رؤی��ـة نقدی��ـة عربی��ـة: وحض��ارة العولم��ةالمعلوماتی��ة . الس��ید، ی��س-

2001 
 .األردن، مكتبة المجتمع العربي.تكنولوجیا في علم المكتبات.علوه، رأفت نبیل-
الكوی��ت، الص��یل للطب��ع . الم��نھج الرقم��ي وت��أثیره عل��ى مجتم��ع المكتب��ات والمعلوم��ات. العل��ي، احم��د عب��د اهللا-

 .2004، والنشر
 2003.القاھرة.دار النھضة العربیة. تكنولوجیا المواقف التعلیمیة. ع العظیم. الفر جاني-
 .2003التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعلم، األردن، دار الشرق، : الكلوب، بشیر.-
مكتب��ة : الری��اض-الطبع��ة األول��ى -م��ن الوس��ائل التعلیمی��ة إل��ى تكنولوجی��ا التعل��یم . م��اھر إس��ماعیل یوس��ف.-

 2003.الشقري
  .2005.اإلسكندریة.التقنیات الحدیثة للمعلومات.مرسي، نبیل محمد-
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  األول: السداسي

  یةستكشافالتعلیم اال: عنوان الوحدة 

 مدخل إلى الفلسفة: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .تعریف الطالب بالفلسفة، من حیث مذاهبها وتیاراتها وأهدافها

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  االستفادة من القاعدة المعرفیة المقدمة خالل التعلیم الثانوي  

  : محتوى المادة

  .الفلسفة أهمیتها وصلتها بغیرها من فروع المعرفة  -1

  .تعریفها، مجالها، وظیفتها، اهمیتها 

 ) العلم، الدین، الفن : ( عالقتها بـ

 )القانون، االقتصاد، التاریخ،  علم النفس، علم االجتماع : ( صلتها بـ

  )األبستمولوجیا( المعرفة : الفلسفة مباحثها وقضایاها  -2

  . األبستمولوجیاماهیة  -

  ) المذاهب الشكیة  –یة ئالمذاهب الدغما:  ( إمكانیة المعرفة -

  )ذهب التجریبي،  المذهب الحدسي،  المذهب البرغماتي مالمذهب العقلي،  ال:  مصدریة المعرفة -

  : طبیعة المعرفة  -

  ) النقدیة + الذاتیة ( المثالیة    

  ) الجدیدة + النقدیة + السذاجة ( الواقعیة 

 ) األنطولوجیا ( الوجود  –3

  ماهیة األنطولوجیا  -

  ) الواحدیة المحایدة –الروحیة  –المادیة : ( المذاهب الواحدیة  -

  ) الكثرة الروحیة –الكثرة المادیة  –مذهب الكثرة : ( المذاهب الثنائیة  -
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  ) األكسیولوجیا( القیمة  - 4

  معنى األكسیولوجیا -

  )الجمال  –الخیر  –الحق : (أصناف القیمة  -

  عالقة القیم ببعضها  -

  ) الكوسمولوجیا ( علم الكونیات  -5

  ماهیة الكوسمولوجیا -

  المكان والزمان  -

  التطور / الخلق / التوالد الذاتي : النظریات المختلفة حولها –أصلها  -طبیعتها: (الحیـــاة -

  .الغائیـــة -

  : طریقة التقییم

  . % 50)االمتحان+ %05عالمة األعمال الموجهة

  

 )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -*

 .8مكتبة النهضة المصریة، ط : ، ترجمة أحمد أمین، القاهرةمبادئ الفلسفةرابوبرت، . س. ا -

  .2دار المعارف، ط : ، ترجمة عبد الحمید سلیم، ومراجعة على أدهم، القاهرةفالسفة الشرقتوملین، . ف. أ -

: ، تحقیـق محمـد سـلیم سـالم، القـاهرةتعلیقات فى كتاب بارى ارمینیاس، ومن كتاب العبارة ألبـى نصـر الفـارابى -

  . 1976الهیئة المصریة العامة للكتاب، مركز تحقیق التراث، 

م،  1960/ هـ  1379، العلمیالعربيالمجمع : محمد صغیر حسن المعصومى، دمشق/ ، حققه دكتاب النفس -

  .م 1991/ هـ  1412، )بیروت(مصورة دار صادر 

  .هـ 595الحفید، ت  أبو الولید محمد بن رشد،(ابن رشد  -

، تقـدیم وتحقیـق جمـال الـدین العلـوى، تصـدیر محمـد عـالل أو مختصـر المستصـفى –أصواللفقه  فيیالضرور  -

، )1رقــم ( يجامعــة ســیدى محمــد بــن عبــد اهللا، مركــز الدراســات الرشــدیة، سلســلة المــتن الرشــد: سیناصــر، فــاس

  .م 1994، 1وبمعونة من الیونسكو، ط) بیروت( اإلسالميباالشتراك مع دار الغرب 

دار المعـارف، : القـاهرة) 77 – 69(، تحقیق د محمد عمارة، نشر مـع فصـل المقـال، اإللهيالعلم فيضمیمة  -

  . م 1983، 2ط

: ، ونشر معه)68 – 19ص (، تحقیق د محمد عمارة فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من االتصال - 

  .م 1983، 2دار المعارف، ط: ، القاهرةاإللهيالعلم  فيضمیمة 

ــار العلویــة -  د زینــب /د ســهیر فضــل اهللا أبــو وافیــة، ود ســعاد علــى عبــد الــرازق، مراجعــة أ: ، تحقیــقكتــاب اآلث

  .1994المجلس األعلى للثقافة، سلسلة المكتبة العربیة، : محمود الخضیرى، وتصدیر د إبراهیم مدكور، القاهرة
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/ ، بتقـدیم وتحقیـق جمـال الـدین العلـوى، وتصـدیر محمـد عـالل سیناصـر، فـاس لخـیص اآلثـار العلویـةكتاب ت - 

مركـــز الدراســـات الرشـــدیة بفـــاس التـــابع لجامعـــة ســـیدى محمـــد بـــن عبـــد اهللا، باالشـــتراك مـــع دار الغـــرب : بیـــروت

  . 1994، 1، ط ي، وبمعونة من الیونسكو، ضمن سلسلة المتن الرشداإلسالمي

أحمـد شــحالن، مـع مــدخل ومقدمـة تحلیلیــة وشــروح / ، نقلــه مـن العبریــة إلـى العربیــة دالسیاســة يفــ يالضـرور  - 

مركز دراسات : ، الناشر)3(مؤلفات ابن رشد  – الفلسفیالعربي، ضمن سلسلة التراث يللدكتور محمد عابد الجابر 

  . 1998، 1الوحدة العربیة، ط 

ــات فــى الطــب -  ، يالروبــ يد أبــو شــاد/، مراجعــة أيد عمــار الطــالب/یبان، وأد ســعید شــ/، تحقیــق وتعلیــق أالكلی

لألكادیمیــات، ضـــمن  يثقافـــة بالتعــاون مــع االتحــاد الــدولالمجلــس األعلــى لل: إبــراهیم مــدكور، القــاهرة/ تصــدیر د

یصدرها المجلس األعلى للثقافة باالشتراك مـع مركـز تحقیـق التـراث بالهیئـة المصـریة  يالت مشروع المكتبة العربیة

  .1989العامة للكتاب، 

 2م،  1981/ هــ  1401، 5مكتبة ومطبعـة مصـطفى الحلبـى، ط : ، القاهرةبدایة المجتهد ونهایة المقتصد - 

  .مج

الهیئـة المصـریة العامـة : د محمـد سـلیم سـالم، القـاهرة/، تحقیـق وتعلیـق أالجدل يأرسطوطالیسف تلخیص كتاب - 

  . 1980للكتاب، مركز تحقیق التراث، 

وزارة الثقافــة، مركــز تحقیــق : د محمــد ســلیم ســالم، القــاهرة/، تحقیــق أالعبــارة يتلخــیص كتــاب أرســطوطالیس فــ -

  . 1978التراث، مط دار الكتب، 

د تشارلســبترورث، د : د محمــود قاســم، راجعــه وأكملــه وقــدم لــه وعلــق علیــه/بتحقیــق أ ،تلخــیص كتــاب البرهــان -

بمصـر،  يبالتعـاون مـع مركـز البحـوث األمریكـالهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب : ، القاهرةهریديأحمد عبد المجید 

األصــول  –شــروح ابــن رشــد لكتــب أرســطو  –القــرون الوســطى  يمجموعــة المؤلفــات الفلســفیة فــ(روع ضــمن مشــ

  . 1982، )المنطق، الجزء الخامس يو فتلخیص كتب أرسط –ربیة الع

مركــز تحقیــق التــراث : ، القــاهرةهریــديتحقیــق د تشارلســبترورث، د أحمــد عبــد المجیــد  ،الجــدل تلخــیص كتــاب -

مجموعـة المؤلفـات (بمصـر، ضـمن مشـروع  يبالتعاون مع مركز البحـوث األمریكـبالهیئة المصریة العامة للكتاب 

ي تلخــیص كتــب أرســطو فــ –صــول العربیــة األ –شــروح ابــن رشــد لكتــب أرســطو  –القــرون الوســطى  يالفلســفیة فــ

  . 1979، )المنطق، الجزء السادس

مركـز تحقیـق  –دار الكتـب والوثـائق القومیـة : د محمـد سـلیم سـالم، القـاهرة/، تحقیـق أتلخیص كتـاب السفسـطة -

  .1973التراث، 

مركــز تحقیــق التــراث : ، القــاهرةهریــدي، تحقیــق د تشارلســبترورث، د أحمــد عبــد المجیــد تلخــیص كتــاب الشــعر -

مجموعـة المؤلفـات (روع بمصـر، ضـمن مشـ يبالتعاون مع مركز البحـوث األمریكـبالهیئة المصریة العامة للكتاب 

 يطو فــتلخــیص كتــب أرســ –صــول العربیــة األ –شــروح ابــن رشــد لكتــب أرســطو  –القــرون الوســطى  يالفلســفیة فــ

  . 1986، )المنطق، الجزء التاسع
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د تشارلسـبترورث، د أحمـد : د محمود قاسم، راجعه وأكمله وقدم له وعلق علیه/، بتحقیق أتلخیص كتاب العبارة -

بمصـر، ضـمن  يالهیئة المصریة العامة للكتاب بالتعاون مع مركـز البحـوث األمریكـ: ، القاهرةهریديعبد المجید 

 –األصـول العربیـة  –شـروح ابـن رشـد لكتـب أرسـطو  –القـرون الوسـطى  يت الفلسفیة فـمجموعة المؤلفا(مشروع 

  . 1981، )المنطق، الجزء الثالثیفتلخیص كتب أرسطو 

د تشارلســبترورث، د : د محمــود قاســم، راجعــه وأكملــه وقــدم لــه وعلــق علیــه/بتحقیــق أ ،تلخــیص كتــاب القیــاس -

بمصـر،  يبالتعـاون مـع مركـز البحـوث األمریكـالهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب : ، القاهرةهریديأحمد عبد المجید 

األصــول  –شــروح ابــن رشــد لكتــب أرســطو  –القــرون الوســطى  يمجموعــة المؤلفــات الفلســفیة فــ(روع ضــمن مشــ

  . 1983، )المنطق، الجزء الرابعیفتلخیص كتب أرسطو  –العربیة 

د تشارلســبترورث، د : د محمــود قاســم، راجعــه وأكملــه وقــدم لــه وعلــق علیــه/بتحقیــق أ ،تلخــیص كتــاب المقــوالت -

الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب بالتعـاون مـع مركـز البحـوث األمریكـى بمصـر، : ، القاهرةهریديأحمد عبد المجید 

األصول العربیـة  –شروح ابن رشد لكتب أرسطو  –القرون الوسطى یفمجموعة المؤلفات الفلسفیة (ضمن مشروع 

  . 1980، )يالمنطق، الجزء الثانیفتلخیص كتب أرسطو  –

عبـرى، مراجعـة د محسـن مهـدى، تصـدیر د إبـراهیم مـدكور، . ل. ، تحقیـق وتعلیـق الفـردتلخیص كتـاب الـنفس -

  .المجلس األعلى للثقافة، المكتبة العربیة، : القاهرة

  .م 1958مصطفى الحلبى، : د عثمان أمین، القاهرة/، تحقیق وتقدیم أص ما بعد الطبیعةتلخی -

علــى مقدمـة تحلیلیــة لتخلـیص ابــن : 1مــج، یشـمل ج  7د جیــرار جهـامى، /تلخـیص منطـق أرســطو، بتحقیـق أ - 

ج ص البرهــان، یخــتل: 5تلخــیص القیــاس، ج : 4ارة، ج تلخــیص العبــ: 3علــى تلخــیص المقــوالت ج : 2رشــد، ج 

  .م 1992، 1دار الفكر اللبنانى، ط : تلخیص المغالطة، بیروت: 7تلخیص الجدل، ج : 6

  .مج 2م،  1999، 4دار المعارف، ط : د سلیمان دنیا، القاهرة/، تحقیق أتهافت التهافت - 

إبـــراهیم / د أبـــو الوفـــا التفتـــازانى، واألســـتاذ ســـعید زایـــد، تصـــدیر ومراجعـــة د/جوامـــع الكـــون والفســـاد، تحقیـــق أ - 

لألكادیمیـــات، والهیئـــة المصـــریة العامـــة  يالمجلـــس األعلـــى للثقافـــة بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الـــدول: مـــدكور، القـــاهرة

  . 1991/ هـ  1411للكتاب، 

: ، تحقیق األب د جورج شحاتة قنـواتى، وسـعید زایـد، تصـدیر د إبـراهیم مـدكور، القـاهرةرسائل ابن رشد الطبیة -

  . 1987/ هـ  1407للكتاب، مركز تحقیق التراث، الهیئة المصریة العامة 

: د محمـود قاسـم، القـاهرة/نقـد مـدارس علـم الكـالم، تقـدیم وتحقیـق أیف، مع مقدمـة عقائد الملة يمناهج األدلة ف -

، يد محمـد عابـد الجـابر /دیم ودراسـة أبتحقیق وتقـ: طبعة أخرى. ص 266، د ت، 3مكتبة األنجلو المصریة، ط 

مركــز دارســات الوحــدة العربیــة، : ، بیــروت)2(مؤلفــات ابــن رشــد  – يالعربــ يالتــراث الفلســف سلســلةضــمن مشــروع 

  . 1998، 1ط

  .م 1965الدار المصریة للتألیف والترجمة، : د عبد الرحمن بدوى، القاهرة/، تحقیق أابن سبعین، الرسائل -

  ):الشیخ الرئیس أبو على الحسین بن عبد اهللا (ابن سینا  -
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، )بیـروت(وكالة المطبوعـات، باالشـتراك مـع دار القلـم : د عبد الرحمن بدوى، الكویت/، تحقیق أةعیون الحكم -

  . 1980، 2ط 

، 3دار المعـارف، ط: د سـلیمان دنیـا، القـاهرة/، تحقیـق أي، مـع شـرح نصـیر الـدین الطوسـاإلشارات والتنبیهـات -

  .مج 4م، 1983

 48م،  1963لآلثـار الشـرقیة،  يالفرنسـ يلمعهـد العلمـا: رة، القـاهA. M. GICHON ، تحقیـقرسالة الحـدود -

  .ص بالفرنسیة 62+ ص بالعربیة 

األلــف (كتــاب، سلســلة الهیئــة المصــریة لل: إیهــاب محمــد، القــاهرة/ ، ترجمــة ديالتفكیــر العملــ: إدوار دو بونــو -

   1999، )يالكتاب الثان

  :أرسطوطالیس -

الهیئة العامة لقصور : د عبد الرحمن بدوى، القاهرة/وقدم له أ، ترجمة إسحاق بن حنین، حققه وشرحه األخالق -

  .2007، )161(الثقافة، سلسلة الذخائر 

د عبد الرحمن بدوى الذى حقق الكتاب وقـدم /، الترجمة العربیة القدیمة لمترجم مجهول، على ما ذكر أالخطابة -

  . 1979، )بیروت(وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم : له ، الكویت

سانتهلیر، ونقله إلى العربیة أحمد لطفى یفرنسیة وقدم له وعلق علیه بارتلمالسیاسة، ترجمه من اإلغریقیة إلى ال -

  .ت .الدار القومیة للطباعة والنشر، د: السید، القاهرة

بـن مـع شـروح ابـن السـمح، وا) يكتاب السـماع الطبیعـ(، ترجمة إسحاق بن حنین، والنص یشتمل على الطبیعة -

الهیئـة المصــریة : د عبـد الـرحمن بــدوى، القـاهرة/عـدى، ومتـى بـن یــونس، وأبـى الفـرج بــن الطیـب، حققـه وقـدم لــه أ

  ).مج 2× ص  960(م،  1984/ هـ  1404العامة للكتاب، 

، ترجمهما من اإلغریقیة إلى الفرنسیة )فىمیلیسوس وفى إكسینوفان وفى غرغیاس(، ومعه كتاب الكون والفساد -

الهیئــة المصــریة العامــة : مــا وعلــق علیهمــا بارتلمىســانتهلیر، ونقلــه إلــى العربیــة أحمــد لطفــى الســید، القــاهرةوقــدم له

  . 2008للكتاب، 

كتـاب المقـوالت وكتـاب العبـارة وهمـا : مـج، ویشـمل األول3د عبـد الـرحمن بـدوى، فـى /، حققه وقدم له أالمنطق -

) البرهان(كتاب التحلیالت الثانیة : نقل تذارى، ویشمل الثانىمن نقل إسحاق بن حنین، وكتاب التحلیالت األولى 

تتمـة الطوبیقـا، وكتـاب السوفسـطیقا : نقل متى بن یونس، كتاب الطوبیقا نقل أبى عثمان الدمشقى، ویشمل الثالث

نقـــل یحیـــى بـــن عـــدى وعیســـى بـــن زرعـــة والنقـــل المنســـوب إلـــى النـــاعمى، وٕایســـاغوجىفرفوریوس نقـــل أبـــى عثمـــان 

  .م1980، 1مج، ط 3، )بیروت(وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم : الكویت الدمشقى،

، ترجمه من اإلغریقیة إلى الفرنسیة وقدم له وعلـق علیـه بارتلمىسـانتهلیر، ونقلـه إلـى العربیـة أحمـد علم الطبیعة -

  .1م، ج  2008الهیئة المصریة العامة للكتاب، : لطفى السید، القاهرة

ي ة العربیـة القدیمـة وشـروح الفـارابد عبـد الـرحمن بـدوى، ونشـر معهـا الترجمـ/ترجمـه مـن الیونانیـة أ، فن الشـعر -

  .م1973، 2دار الثقافة، ط: وابن سینا وابن رشد، بیروت
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ووتـر،  يأوثـق ترجمـة إنجلیزیـة ألنجـرام بـا إبراهیم حمـادة، وألحـق بـه/ ، ترجمه وقدم له وعلق علیه دفن الشعر -

  . 1989األنجلو المصریة، مكتبة : القاهرة

اآلراء  يفــ(كتــاب : الــرحمن بــدوى، ونشــر معــه د عبــد/، ترجمــة إســحاق بــن حنــین، حققــه وقــدم لــه أالــنفس يفــ -

الحــاس (المنســوب إلــى فلــوطرخس، ترجمــة قســطا بــن لوقــا، وتلخــیص كتــاب ) ترضــى بهــا الفالســفة يالطبیعیــة التــ

، وترجمـة إسـحاق بـن حنـین )فى النبـات تفسـیر نیقـوالوسطالیسـأرسـطو (البن رشـد، وكتـاب ) والمحسوس ألرسطو

  .)بیروت(وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم : بإصالح ثابت بن قرة، الكویت

  :أفالطون -

 1929، 3المطبعـة العصـریة، ط : ، نقلها إلى العربیة عن الترجمات اإلنجلیزیة حنـا خبـاز، القـاهرةالجمهوریة -

  .ص268م، 

: محمــد حســن ظاظــا، القــاهرة/ تیلــور، وترجمــه إلــى العربیــة د/ رجمــه عــن الیونانیــة إلــى اإلنجلیزیــة د، تالقــوانین-

  .1986الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة نصوص فلسفیة، 

) 4(د زكــى نجیــب محمــود، وهــى ترجمــة لكتــاب بنیــامین جویــت مــن اإلنجلیزیــة، ویشــمل /، ترجمــة أالمحــاورات -

  . 2001الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة األسرة، : تتعلق بسقراط، القاهرة يك الت، وهى تلمحاورات فقط

، ترجمـــة وتعلیـــق وشـــرح علـــى ســـامى النشـــار وعبـــاس الشـــربینى، ضـــمن كتـــاب األصـــول األفالطونیـــة، فیـــدون -

  . 1965، 3دار المعارف، ط : القاهرة

  :يالفاراب -

م،  1968، 3مكتبة األنجلو المصریة، ط : د عثمان أمین، القاهرة/، حققه وقدم له وعلق علیه أإحصاء العلوم -

  . 1996، 1دار ومكتبة الهالل، ط : وطبعة أخرى بتقدیم وشرح وتبویب د على بوملحم، بیروت. ص 176

المطبعـة (دار المشـرق : د محسـن مهـدى، بیـروت/المنطـق، حققـه وقـدم لـه وعلـق علیـه أ ياأللفاظ المسـتعملة فـ -

  .2، ط )الكاثولیكیة

  .هـ، 1346مط مجلس دائرة المعارف العثمانیة، : ، حیدر آباد الدكنالتعلیقات -

الجامعــة األردنیــة، كلیــة اآلداب، قســم : د ســحبان خلیفــات، عمـان/التنبیـه علــى ســبیل الســعادة، دراسـة وتحقیــق أ -

  .. 1987، 1الفلسفة، ط

، بإشـراف كلیـة اآلداب والعلـوم )المطبعة الكاثولیكیة(دار المشرق : د محسن مهدى، بیروت/، تحقیق أالحروف -

  .م 1990، 2اإلنسانیة جامعة القدیس یوسف، ط 

  .م 1996، 1دار ومكتبة الهالل، ط : على بوملحم، بیروت/ ، قدم له وعلق علیه وشرحه دالسیاسة المدنیة -

  . 1995، 1كتبة الهالل، ط دار وم: على بوملحم، بیروت/ تحصیل السعادة، قدم له وعلق علیه وشرحه د -

المطبعـة (دار المشـرق : د ألبیـر نصـرى نـادر، بیـروت/، قـدم لـه وعلـق علیـه أكتاب آراء أهـل المدینـة الفاضـلة -

  . 1968، 2، ط )الكاثولیكیة
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المطبعـة (دار المشـرق : د ألبیـر نصـرى نـادر، بیـروت/، قـدم لـه وعلـق علیـه أالحكیمـین يكتاب الجمع بین رأیـ -

  . 1968، 2، ط )ةالكاثولیكی

المطبعـة (دار المشـرق : د محسـن مهـدى، بیـروت/كتاب الملة ونصوص أخرى، حققها وقـدم لهـا وعلـق علیهـا أ -

  . 1991، 2، ط)الكاثولیكیة

دار توبقــال : الــدار البیضــاء –د محســن مهــدى، المغــرب /، حققــه وقــدم لــه وعلــق علیــه أكتــاب الواحــد والوحــدة -

  . 1990، 1للنشر، ضمن سلسلة المعرفة الفلسفیة، ط 

وزارة الثقافـة، مركـز تحقیـق التـراث، الهیئـة : محمد سلیم سـالم، القـاهرة/ الخطابة، تحقیق د – المنطق يكتاب ف -

 العامة للكتاب،

د عبـد /، ترجمـه عـن الفرنسـیة أحتـى الیـوم بـيالعر  من الفـتح يالشمال األفریق يالفرق اإلسالمیة فألفِرد ِبل،  -

  الرحمن بدوى، 

  :یوسف كرم -

  .1946، يدار الكاتب المصر : ، القاهرةالعصر الوسیط يتاریخ الفلسفة األوربیة ف -

  .)م 194سنة ؟(لجنة التألیف والترجمة والنشر، : ، القاهرةتاریخ الفلسفة الیونانیة -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األول : السداسي

  األفقیةیةالتعلیم: عنوان الوحدة

  1لغة أجنبیة : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه( 

  .تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

  

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 المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  یةة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیز توفر مبادئ قاعدی
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  : محتوى المادة اإلنجلیزیة

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 الفرنسیة

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. 

  : طریقة التقییم

  . عالمة األعمال التطبیقیة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -**

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 Successful Settlement of Civil 
Wars.Princeton: Princeton University Press 
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press 
2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: 
PrincetonUniversity Press 
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the EvolvingStudy of 
War and Peace 
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War 
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New York: 
Routledge ، 2007. 4 volumes 
 

  

  

  

  

  الثاني: السداسي

  2 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة
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  2مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .  یهدف إلى التعرف على أولیات علوم اإلعالم واالتصال، وعلى أنواع اإلعالم وتاریخه

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من ( 

ــاإلعالم واالتصــال، خاصــة أ ــام للموضــوع الخــاص ب ــا بالمضــمون الع ــى اطــالع ولــو جزئی ــب عل ن یكــون الطال

  .السداسي األول

  

  : محتوى المادة

  .مفهوم اإلعالم واالتصال الجدید -1

  .أنواع االتصال وأنماطه -2

  .نماذج اإلعالمیة االتصالیة -3

  .اإلعالم واالتصال في مجتمعات المعلومات وظائف -4

  .التطور والّسمات: وسائل اإلعالم واالتصال -5

  .السیاسة واإلعالم -6

  .األخالق واإلعالم -7

  .مستقبل وسائل اإلعالم -9

  الحداثة اإلعالمیة -10

 . وسائل التسجیل الجدیدة  .1

 .اإلنترانت والتطبیقات اإلعالمیة الرقمیة على الواب .2

  .بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم الرقمي المنافسة .3

 : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*

  1986مكتبة االنجلوساكسونیة، : محمد عبد الملك المتوكل،  مدخل إلى اإلعالم والرأي العام، القاهرة-

  دار المعرفة الجامعیة : إسماعیل على سعد، الرأي العام بین القوة واإلیدیولوجیة، اإلسكندریة -
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  1984دار الفكر العربي، : عبد اللطیف حمزة، الرأي العام والدعایة، القاهرة-

  1985دار الفكر، : جیهان احمد رشتي، الدعایة واستخدامات الرادیو في الحرب النفسیة، القاهرة -

  1993عالم الكتب، : محمد حسین، اإلعالم واالتصال بالجماهیر والرأي العام، القاهرة سمیر-

  1999سمیر محمد حسین، الرأي العام األسس النظریة والجوانب المنهجیة، القاهرة عالم الكتب، -

متحـدة فـي دراسة مقارنة بین جمهوریة مصـر العربیـة والمملكـة ال: مفهوم حریة الصحافة" صالح سلیمان سالم،  -

   1991رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم، قسم الصحافة "  1985-1945فترة من 

  .أحمد رشتي جیهان، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاریخ -

  1995، مصر، ة، دار المعرفة الجامعیةاالجتماعیالسید فهمیمحمد، تكنولوجیا االتصال في الخدمة  -

  1993العبد عاطف عدلي، االتصال والرأي العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

  1994أحمد حماد محمود، اإلعالم والدعوة بین التكامل والتضاد، دار السعادة للطباعة، دون مكن النشر، -

  .1989النعیمي حازم، الحریة والصحافة في لبنان، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، -

األردن،  -الطعیمــات هــاني ســلیمان، حقــوق اإلنســان وحریاتــه، األساســیة، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، عمــان-

2003.  

  .2000أبو عرجة تیسیر، دراسات في الصحافة واإلعالم، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان،  -

  ، الجزائر، ةللكتاب، دیوان المطبوعات الجامعیإحدادن زهیر، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، المؤسسة الوطنیة -

  .1993، دار مجدالوي، األردن، االجتماعيأبو عرقوب ا براهیم، االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل -

بـــین اإلعـــالم والتطویـــع والتنمیـــة، دار قبـــاء للنشـــر والطباعـــة : االتصـــال بالجمـــاهیربـــدر أحمـــد وغریـــب عبـــده،  -

  والتوزیع، 

  ، 1987مقدمة في دراسة وسائل وأسالیب االتصال، دار الفكر العربي، القاهرة، حسن حمدي، -

  ، 2003حسن إسماعیل محمود، مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر، الدار العالمیة، الكویت، -

  1984حمزة عبد اللطیف، اإلعالم والرعایة، دار الفكر العربي القاهرة،  -

  1981دار النهضة العربیة، : وت احمد عادل راشد،  االعالن، بیر -

  2002العربي للنشر، : رائد العطار،  إخراج اإلعالن الصحفي، القاهرة -

  .2003دار وائل، : طاهر محسن الغالبي، احمد شاكر العسكري،  االعالن، عمان-

  .1996منشورات عویدات، : جیرار النیو،  سوسیولوجیا االعالن، تعریب خلیل احمد خلیل، بیروت-

  .1996مؤسسة شباب الجامعة، : مد محمد المصري، االعالن، االسكندریة اح-

  

  :المراجع االجنبیة
-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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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الثاني : السداسي

  2 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات :المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  التعرف على أهم التقنیات التي تمكن من تنظیم عملیة تسییر أنظمة المعلومات

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي ( 

االرتكــاز علــى معطیــات ومعلومــات السداســي األول خاصــة فــي مــدخل إلــى البیبلوغرافیــا ومــدخل إلــى وســائل   

  .اإلعالم واالتصال

  

  :محتوى المادة

  تاریخ وأنواع المؤسسات الوثائقیة_1

  الوثائقیةتنظیم األنظمة _2

  تسییر األنظمة الوثائقیة_3

  المفاهیم األساسیة لإلدارة العلمیة_4

  التسییر العلمي واإلداري ألنظمة المعلومات_ 5

  تقییم النشاط المكتبي_6

  التعریف ببعض أنظمة المعلومات الدولیة_7

  

 : طریقة التقییم

  . %50+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  ) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
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 .1993ن، .د: م.د. أسس تقنیة المعلومات. عبد الرحمان العكرش. رولي، جنیفر، تر -

. ثـورة جدیـدة فـي نظـم الحاسـبات واالتصـاالت : التكنولوجیا الرقمیة. شاهین، ابراهیم. نیكوالس، نیجروبونت، تر -

 .2002مركز األهرام، : القاهرة

 1996مكتبة الملك فهد، : السعودیة. القرص المدمج في المكتبات قضایا إداریة. الصوینع، إیمان -

 1992،  ]ن.د:  [القاهرة. المعالجة اإللكترونیة للمعلومات. خشبة، محمد السعید  -

 .2000وزارة الثقافة، : سوریا . المعلوماتیة . نور الدین، صالح الدین -

 .2001دار قباء، : القاهرة.ي تكنولوجیاالتعلیمالمكتبات الشاملة ف. یونس، إبراهیم عبد الفتاح -

مركـــز الرضـــا، : دمشـــق. تكنولوجیـــا المعلومـــات علـــى أعتـــاب القـــرن الواحـــد والعشـــرین. الخـــوري، هـــاني شـــحادة  -

1998. 

 .تكنولوجیا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل -

 .1989دار الشروق، :  القاهرة. ات وتطبیقهاتكنولوجیا المعلوم. الهادي، محمدمحمد -

 .2003دار الثقافة العلمیة، : القاهرة. تكنولوجیا المعلومات وأساسیات استرجاع المعلومات. بدر، أنور أحمد -

 .1990العربي، : القاهرة. تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماهیري. علم الدین، محمود -

ثــورة المعلومــات وكیــف تغیــر تكنولوجیــا المعلومــات : ثــورة األنفومیــدیا. الــدین زكریــا، حســام. كــیلش، فرانــك، تــر -

 2000عالم المعرفة، : الكویت. حیاتنا

 .1996مكتبة الملك فهد، : الریاض. االنترنت استثمار المستقبل. العبید، منصور -

 .2003مكتبة األسرة، : القاهرة. الشبكة العالمیة للمعلومات: االنترنت. سید حسین، فاروق -

 .2003دار اللطائف، : القاهرة. اإلنترنت شبكة العجائب. فتحي، محمد -

 .1997المؤسسة الجامعیة، : بیروت. دلیل استعمال االنترنت لغیر المتخصصین. شقرا، أبو راجي -

 .1998مركز الرضا، : دمشق. اإلنترنیت واألنترانات وتصمیم المواقع. أحمد، عبد اهللا -

 .1999عالم الكتب، : اإلسكندریة. لعولمةاإلنترنت وا.شاهین، بهاء  -

أدوات وتقنیــات للحصــول علــى أفضــل : البحــث الــذكي فــي شــبكة االنترنــت. بــوعزة عبــد المجیــد. غولدتشــیرل، تــر -

 .2001مكتبة الملك فهد، : الریاض. النتائج

 .1999. سلسة الرضا]: م.د. [البحث عن المعلومات في اإلنترنت . خیر بك، رضا -

 .1998سلسة عالم المعرفة، : الكویت. المعلوماتیة بعد اإلنترنت. عبد السالم رضوان. بیل جیتس، تر -

 .2000دار الراتب، : بیروت. إنشاء المواقع والتجارة اإللكترونیة: الوب لرجال األعمال. حبلي، أنیس -

 .2000دار الراتب، : بیروت. مشروع كامل ونماذج عملیة: تطبیقات اإلنترنت. قبیعة، محمد أحمد -

 2000مكتبة اإلسكندریة، : القاهرة. خدمات اإلنترنت. ریان، أحمد محمد -

 .2000دار الرضا، : القاهرة. بنیتها األساسیة وانعكاساتها على المؤسسات: شبكات اإلنترنت. خیربك، عمار -

 .1999الدار العلمیة،  : القاهرة .ثورة اإلدارة العملیة والمعلوماتیة . عاشور، السعید -
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 .2001الثقافة العلمیة، : االسكندریة. االتصاالت والمعلومات والتطبیقات التكنولوجیة . محمد الهجرسي، سعد -

 .2000. عویدات للنشر: بیروت . وسائل االتصال المتعددة المیلتیمدیا. فرانسوا، لیسلس -

 .1998مركز اإلسكندریة، : مصر. التخطیط االستراتیجي لخدمات المعلومات. حشمت، قاسم -

 .ناریمان إسماعیل متولي. الحدیثة في إدارة وتنمیة مقتنیات المكتبات ومراكز المعلوماتاالتجاهات  -

 2000مركز البحوث والدراسات، : الریاض. جرائم أنظمة المعلومات. داود، حسن الطاهر -

: القـاهرة. وثـورة المعلومـات دراسـة فـي نظـم المعلومـات وتحـدیث المجتمـع.. العصـر الرقمـي. سالم، محمد صالح -

 .2002ین للدراسات والبحوث، ع

 2003المركز األصیل، : القاهرة. مجتمع المعلومات الرقمي. عباس، طارق محمود -

المركــز الدبلوماســي، : األردن. المبــادئ والتطبیقــات: البحــث باالتصــال المباشــر. عبــد الــرزاق، مصــطفي یــونس -

1994 

 .2003دار الهدى، : عین ملیلة. المكتبات في مجتمع المعلومات. صوفي، عبد اللطیف -

. اإلنترنــــت، القمــــر الصــــوتي الرقمــــي، الملتمیــــدیا: االتصــــال الــــدولي والتكنولوجیــــا الحدیثــــة. شــــمو، علــــي محمــــد -

 .2002مكتبة اإلشعاع الفنیة، : اإلسكندریة

 .1988دار غریب للنشر، : القاهرة. مقدمة في علم المعلومات. عبد الهادي، محمد فتحي -

الـــدار الدولیـــة لالســـتثمارات الثقافیـــة، : القـــاهرة. دخل إلـــى المكتبـــات والمعلومـــاتالمـــ. شـــرف الـــدین، عبـــد التـــواب -

2001  

دارالهـــدى، : عـــین ملیلـــة. المراجـــع الرقمیـــة والخـــدمات المرجعیـــة فـــي المكتبـــات الجامعیـــة. صـــوفي، عبـــد اللطیـــف -

2004. 

 .2001دار الفكر المعاصر، : دمشق . دراسات في المكتبات والمعلومات. صوفي، عبد اللطیف -

  2002الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، : القاهرة. المدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. عبد اهللا العلي، أحمد -

 . 1984مكتبة غریب، : القاهرة. مقوماتها وأشكالها: خدمات المعلومات. حشمت، قاسم -

 . 2002دار غریب،  : القاهرة. التكامل المعرفي لعلم المكتبات والمعلومات. بدر،  أحمد -

مدیریــة : عمــان. أساســیات علــم المكتبــات والتوثیــق والمعلومــات. أحمــد همشــري، عمــر، مصــطفى علیــان، ربحــي -

 .1990المكتبات والوثائق الوطنیة، 

عــالم الكتــب، : القــاهرة. 2.ط. معلومــات واالتصــاالتتكنولوجیــا التعلــیم فــي عصــر ال. عبــد الحمیــد زیتــون، كمــال -

2004.  

 1984العربي، : القاهرة. إدارة العاملین في المكتبات. البنهاوي، أمین -

 .1996عصمي، : القاهرة. نظم وشبكات المعلومات. الهوش، أبو بكر محمود -

 .2000دار الثقافة، : عمان. ماهیتها ومكوناتها: نظم المعلومات. الصباغ، عماد -

 1991مكتبة الملك فهد، : الریاض. أسس البحث المباشر في قواعد المعلومات. الدوسري، فهد -
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 2008مكتبة الملك فهد، : الریاض. الجامعة في عصر العولمة. فهد بن سلطان السلطان. روجر كینج، تر -

ـــات األطفـــال. محفـــوظ، ســـمیر أحمـــد - ـــة  :القـــاهرة. 21علـــى مشـــارف القـــرن : تكنولوجیـــا المعلومـــات ومكتب المكتب

 2001األنجلو مصریة، 

مكتبـة : الریـاض. المبـادئ األساسـیة الختصاصـي المكتبـات والمعلومـات: إنشـاء الشـبكات. إسماعیل، فؤاد أحمد -

 .2000الملك فهد، 

دار الثقافــة : اإلســكندریة. المكتبــات وبنــوك المعلومــات فــي اإلذاعــة والمجلــة والمجمــع. الهجرســي، ســعد محمــود -

 . 2000العلمیة، 

  1988دار المریخ، : جدة. التنظیم الوطني للمعلومات. در، أحمدب -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الثاني : السداسي

  2 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

  2تاریخ الجزائر المعاصر: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .1962اإللمام باإلطار العام لتاریخ الجزائر منذ دخول االحتالل الفرنسي إلى 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

الــوعي باألحــداث التاریخیــة التــي عقبــت الحــرب العالمیــة الثانیــة مــن خــالل اإلفــرازات التاریخیــة التــي تناولهــا  

  . السداسي األول

  

  :محتوى المادة

 .الثانیةأوضاع الجزائر خالل الحرب العالمیة  )1

 .1945ماي  8أحداث  )2

 ). 1954ـ -1945( عد الحرب العالمیة الثانیة إعادة بناء الحركة الوطنیة الجزائریة ب )3

 .االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري )4

 .حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة )5
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 .بوادر تصدع الحركة الوطنیة إلى غایة اندالع الثورة )6

 .1962 – 1954ثورة التحریر  )7

 .الدولة الجزائریة المعاصرة بناء )8

  

  : طریقة التقییم

  . %++50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 . 1971، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 2إلبراھیمي،محمد البشیر، عیون البصائر، طا- 
  . 1997،  1، دار الغرب اإلسالمي ط 1962للجزائر من البدایة و لغایة  التاریخ السیاسي: بوحوش، عمار - - 
  . 1964األمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري ، الجزائر :بوعزیز ، یحي - 
 . 1994ك، الجزائر ، .و.بوعزیز  یحي، مواقف العائالت األستقراطیة من الباشاغا المقراني ،م- 
  1986ك . و.ن خالل الوثائق ، الجزائر ، مبوعزیز  یحي،كفاح الجزائر م- 
  . منشورات المتحف الوطني للمجاھد 2ط 2، ج 20و  19بوعزیز  یحي، ثورات الجزائر في القرنین  - 
  1948-1912بوعزیز  یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصھ - 

  . 1995دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
  . م 1984بیروت  4، ط  4تاریخ الجزائر العام ج : الجیاللي عبد الرحمن  - 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرھا اإلصالحي في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة : الخطیب، أحمد -

  . 1985للكتاب ، الجزائر 
  1989، الجزائر) 1835 -1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین األلمان : دودو أبو العید -
، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  1945ماي  8: رخیلة عامر -

 . 1995الجزائر، 
 . 1982تاریخ الصحافة في الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، : الزبیر سیف اإلسالم -
  . 1984ق في تاریخ الجزائر الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر نصوص ووثائ: زوزو عبد الحمید -
 . 1986، جامعة دمشق ، 1911-1847طرشون  نادیة، الھجرة الجزائریة إلى بالد الشام  -
  . 1968ابن بادیس حیاتھ وآثاره ، دار الیقظة العربیة للتألیف والترجمة ، القاھرة : طالبي عمار-
  . 1988الدراسات العربیة في الجزائر عھد االحتالل الفرنسي ، الجزائر : العربي إسماعیل -
 . محاضرات في الجزائر المعاصرة ، القاھرة ، معھد الدراسات العربیة العالمیة: العقاد صالح  -
منشورات المتحف الوطني  ،2، ط)  1954 -1830( مظاھر المقاومة الجزائریة : العلوي محمد الطیب  -

  . 1994 ،للمجاھد
  . 1983ت الجزائر .ن.و.، ش3، ط 2ج) 1930 -1900( الحركة الوطنیة الجزائریة : سعد هللا  أبو القاسم-
  . 1981ت، الجزائر .ن.و.ش2سعد هللا  أبو القاسم ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر، ج -
  . 1982ت الجزائر .ن.و.االحتالل ، شسعد هللا  أبو القاسم ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث ، بدایة - 
 . 2000أجزاء ،دار الغرب اإلسالمي بیروت 9سعد هللا  أبو القاسم ، تاریخ الجزائر الثقافي ، - 
 . 1992أجزاء،دار الغرب اإلسالمي بیروت  4سعد هللا  أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة ،-
  . م 1988خ الجزائر ، جزءان ، الجزائر دراسات وأبحاث في تاری:سعیدوني ناصر الدین- 
  1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1914- 1830قنان  جمال ، نصوص سیاسیة جزائریة  -
  1994جمال ، دراسات في المقاومة و االستعمار ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد قنان- 
الوطنیة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قداشمحفوظ ، وثائق وشھادات لدراسة تاریخ الحركة -

  . 1987الجزائر 
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  . 1991، منشورات دحلب ، الجزائر  1945ماي  8قنانش محمد ، المسیرة الوطنیة و أحداث - 
 1982قنانش محمد ،الحركة االستقاللیة في الجزائر بین الحربین ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر - 
 . 
  1984ك ، الجزائر .و.كتاب الجزائر ،م: یق المدني ، احمد توف- 
  . بدون تاریخ 1تاریخ الجزائر ، ج: مجاھد مسعود - 
االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، : مناصریة یوسف - 

  . 1988الجزائر 
 . 1980الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر : ائر ابن بادیس و عروبة الجز: المیلي محمد- 
 . 1995ذكریات المعتقلین ، تقدیم سعد هللا المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : عزوي محمد الطاھر -
 . 1958الجالدون أو االستجواب ، ترجمة عایدة وسھیل إدریس ، بیروت دار اآلداب : ھنري  عالق- 
ھنري ، المسألة وثائق التعذیب في الجزائر ، تعریب أدیب مروان بیروت ، دار النشر للجامعیین  عالق- 

1958 . 
 1992لمحات من مسیرة الثورة الجزائریة و دور القاعدة الشرقیة ، دار البعث قسنطینة ، : العسكري ابراھیم - 
 . 
، دار السالم للترجمة و النشر ، دمشق )ء هللاإن شا(،أصحاب المیمنة )األمیرة( الحسني الجزائري ، بدیعة - 

1993 . 
  . 1993القاعدة الشرقیة ، دار الھدى ، عین ملیلة : عوادي عبد الحمید - 
الثورة الجزائریة أمجاد و بطوالت ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : علیة عثمان الطاھر - 

1996  
 .إلى العربیة أبو بكر رحال ، مطبعة الفضالة ، المحمدیة ، المغرب لیل االستعمار ، نقلھ: فرحات عباس - 
 . 1986الخطیب أحمد حزب الشعب الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، - 
قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد : قنان جمال - 
5199 . 
  ، وثائق وشھادات لدارسة تاریخ الحركة1937-1926،وقداش محفوظ ، نجم شمال إفریقیا قناش محمد - 
  . 1991دار البعث ، قسنطینة ،  1أجزاء،ط3قلیل  عمار ، ملحمة الجزائر ، - 
  2001الجزائر.دور سویداني بوجمعة في الحركة الوطنیة وثورة التحریر : شتوان نظیرة  -
جزءان ،المتحف الوطني للمجاھد  1956و1955زائریة في الصحافة الدولیة الثورة الج: شریط عبد هللا- 

1995 . 
  1985شریط عبد هللا ، المیلي محمد ، تاریخ الجزائر السیاسي و الثقافي و االجتماعي ، الجزائر ،- 
لنھضة القاھرة مطبعة ا) تاریخ الثورة الجزائریة في سطور ( یوما في الجزائر  90): محمد حسین (شعبان - 

1960 . 
  .قصة الثورة الجزائریة من االحتالل إلى االستقالل، دار العودة، بیروت: الشقیري أحمد- 
  .الثورة الجزائریة ، عملیات التسلیح السریة ، تر أحمد الخطیب الحیاة ، بیروت : صدیقي  مراد - 
، دار ) 1962 -1946(العسكري مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد : كافي  علي - 

  . 1998القصبة للنشر ، الجزائر 
  . 1984ردود الفعل األولیة عن غرة نوفمبر ، دار البعث ، قسنطینة ): مولود (نایت بلقاسم ، -
  . مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، الجزائر ، بدون تاریخ: نزار خالد - 
، المركز الوطني للتوثیق والصحافة  1ثورة ، إشراف خلیفة الجنیدي ، جحوار حول ال: نور  عبد القادر - 

 . 1986والنشر 
 . 1995، الجزائر ،1962-1830أبحاث و دراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة : عمار  ھالل-- 
  . 1985، مطبعة الفومیك ، الجزائر،  1954ھالل  عمار، نشاط الطلبة الجزائریین أثناء ثورة نوفمبر - 
   . 1991الجزائر الثائرة ، دار الھدى ، الجزائر : الورتالني فضیل- 
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corrigée, 1994. 
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recherches, tome 45 », Paris, 1968.  
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Algérienne 1919-1951), 2e Edition revue et augmentée par l’auteur, 2T 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثاني: السداسي

  2 التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 . 2مدخل إلى علم األثار : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 

  التعرف على مبادئ علم األثار  

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  مكتسبات السداسي األول 

  : محتوى المادة
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  الحفائر -1

  األنواع- 

  طرق العمل  - 

  التقنیات  - 

  الوسائل - 

  التقریر - 

  المسح األثري  -2

  األنواع- 

  طرق العمل  - 

  التقنیات  - 

  الوسائل - 

  التقریر - 

  

  : طریقة التقییم

  .. %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

  .م2003،دار الشوكاني للطباعة والنشر، الیمن 1ط ،مقدمة في األثار االسالمیة ، الحداد عبدهللا عبدالسالم-

تحری�ر عب�دالقادر  ،الم�دخل ال�ي عل�م اآلث�ار،عدد من أعضاء ھیئة الت�دریس بقس�م اآلث�ار بجامع�ة المل�ك س�عود   -

  .م1999جامعة الملك سعود ،الریاض،، محمود 

  .2004، مؤسسة حمادة ،اربد. المدخل إلى علم اآلثار  ،كفافي زیدان -

  .1999، مكتبة مدبولي: القاھرة. علم اآلثار بین النظریة و التطبیق، ،رزق عاصم محمد -

  .م2002، تعریب خالد غنیم ، بیروت ،1ط ،علم اآلثار وصیانة األدوات،بیرخینیا باخ ھدیل بوثو -

  .م2005، دار حمادة للطباعة والنشر ، األردن، 1ط ،المدخل الي علم اآلثار، كفافي زیدان   -

  
- 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.  

  

  

  الثاني : السداسي

  وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة
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   2مدارس ومناهج : المادة

  

  : أهداف التعلیم

) األكثـرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مـؤهالت بعـد نجاحـه فـي هـذه المـادة، فـي ثالثـة أسـطر علـى ( 

تأتي هده المادة كدلیل ومرشد للطلبة في الكلیات والجامعات في التعریف باألسس العلمیة التي ینبغي إتباعهـا 

  أو مراعاتها خالل إجراء البحث العلمي

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

االطالع والدراسة والتفكیر بمعنى استخدام القدرات العقلیة التي منحت لإلنسان من حیـث القـدرة علـى التفكیـر  

  .والقدرة على التخیل والقدرة على التحلیل والقدرة على الربط 

  

  : لمادةمحتوى ا

  : المدارس المنهجیة الكبرى

 .المدرسة اإلسالمیة -1

 .المدرسة الماركسیة -2

 .المدرسة الوضعیة -3

 .المدرسة الوظیفیة -4

 .المدرسة البنیویة -5

 .ـمدرسة الحولیات والتاریخ الجدید -6

 المدرسة األنجلوسكسونیة -7

  : المطلوب التعرض لكل مدرسة من هذه المدارس من خالل

 .التعریف بها -1

 .تاریخها -2

 .روادها -3

 : تصورها المنهجي -4

 .القواعد المنهجیة االسترشادیة  - أ

 .النموذج التصوري   - ب

 .مراحل التحلیل   - ت

 .نسق التفسیر   - ث
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  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

ـــه، مركـــز التربیـــة األساســـیة فـــي العـــالم  االجتمـــاعيالبحـــث : إبـــراهیم أبـــو لغـــد وآخـــرون - مناهجـــه وأدوات

  العربي، سوس اللیان، 

  أصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، الكویت، : أحمد بدر -

 مناهج البحث وتحقیق المخطوطات مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، : أكرم العمري  -

  .ت.، دار الفكر العربي، القاهرة، دياالجتماعأسس البحث : جمال زكي وآخرون -

  المنهج العلمي في دراسة المجتمع، دار المعارف،  القاهرة: حامد عامر -

  البحث الجغرافي مناهجه وأسالیبه، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق: خیر صفوح -

ل نوفـــل، مكتبـــة ترجمـــة محمـــد نبیـــ. منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس : دیـــو بولـــود فـــان دالـــین  -

  األنجلوالمصریة، 

ة، مطـــابع الجمعیــة العلمیــة الملكیـــة، االجتماعیــدلیــل الباحـــث فــي تنظــیم كتابـــة البحــوث : ربیحــي الحســن

  عمان

  .مناهج البحث العلمي وأسالیبه عمان: سامي عریفج وآخرون -

  كندریة ة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلساالجتماعیالمنهج العلمي والعلوم : السید علي شتا -

ة، مطبعــة دار التــألیف، القــاهرة االجتماعیــاإلحصــاء فــي البحــوث النفســیة والتربویــة و : الســید محمــد خیــري -

1963   

  الوجیز في مناهج البحث العلمي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان : عاصم األعرجي -

 ة، القاهرة  وهب، مكتبة االجتماعيأصول البحث : عبد الباسط حسن  -

  أصول البحث العلمي، مطبعة لجنة البیان، القاهرة: الباسط حسنعبد  -

  مبادئ في كتابة البحث العلمي والثقافیة المكتبیة،  مكتبة دار الفتح، دمشق: عبد الحق كاید -

 علم االجتماع، دار المعارف، القاهرة: عبد الحمید لطفي -

  .الكویتمناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، : عبد الرحمن بدوي -

 تحقیق النصوص ونشرها، مكتبة الخانجي، القاهرة: عبد السالم هارون  -

 المنهج في كتابات الغربیین في التاریخ اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : عبد العظیم الدیب  -

  توثیق النصوص وضبطها عند المحدثین، المكتبة الملكیة، مكة المكرمة: عبد اهللا موفق  -

  

  الثاني :السداسي -

  یةمنهجالتعلیم ال: عنوان الوحدة 
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  2إعالم آلي : المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  التعرف على المجال التطبیقي

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  مكتسبات السداسي األول  

  

  : محتوى المادة

 مواقع الویب .1

  الستاتیكیة والدینامیكیة: تعریف المواقع 

 برامج التصمیم ولغات التطویر 

 Dreamwaverتصمیم موقع ب  .2

  الصفحات،  الجداول،  الروابط التشعبیة،  إدراج الفـالش والصـور،  اإلطـارات ، الطبقـات،  إنشاء موقع،  إنشاء

 .النماذج ونماذج البیانات

  النشر على االنترنت

  

 مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

 

  التطبیقیةعالمة األعمال 

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : 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 

  

  

  

  الثاني: السداسي

  یةستكشافالتعلیم اال: عنوان الوحدة
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  2تاریخ الحضارات : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من ( 

  التعرف على الحضارات التي شكلت أهم المنعطفات في العصور المتأخرة

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  ي األولمكتسبات السداس 

  

  : محتوى المادة

  )قرطاجة+ اإلغریق والرومان(حضارات البحر المتوسط 

  النشأة والتطور: حضارة اإلغریق -1

  مالحم هومیروس -حصار طروادة  -خرافات األبطال  -حضارة كریت  -  

  : التنظیمات وطبیعة الحكم2- 

  "صولون"أثینا وٕاصالحات  -"  لیقورغ"اسبارطة وقانون  -  

  .قیام الدیمقراطیة -"  بیستراتس"دكتاتوریة  -  

  : عالم الفكر3-

  )اآلداب –الفلسفة  –الریاضیات (العلوم -  

  )التمثیل -الموسیقى  –العمارة  –النحت  –األلعاب (الفنون -  

  .العصر الذهبي4-

  .بریكلیز والتجربة الدیمقراطیة -  

  .ازدهار العلوم والفلسفة والمسرح -  

  ع بین الفلسفة والدینالنزا -  

 . موت سقراط -  

  : العصر الهلیني5-

  .تقدم مقدونیا وظهور شخصیة فیلیب -  

  .والتوسع نحو الشرق) المقدوني(اإلسكندر األكبر -  

  .حضارة الرومان -6

  توحید إیطالیا -مراحل الحكم  -نشأة روما   -  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            95 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  )الحروب البونیة(الصراع الروماني القرطاجي  –  

  سقوط قرطاجة -  

  سیاسة التوسع الرومانیة 7-

 نحو الشرق    -  

  نحو شمال إفریقیا وٕاسبانیا -  

  نحو الشمال في بالد غالیا  -  

  .أزمة اإلمبراطوریة 8-

  .ضعف الدولة الرومانیة -  

  Gracchus"  غراكوس"إصالحات اإلخوة  -  

  Jules Césarدكتاتوریة یولیوس قیصر -  

  ).المسیحیة(ة مع الدین الجدیدصراع الدول -  

  .الصراع مع القبائل الجرمانیة وانهیار اإلمبراطوریة -  

  .حضارة قرطاجة -9

  .هجرة الفینیقیین نحو الغرب وتأسیس المحطات التجاریة -  

  .نشأة قرطاجة وازدهارها -  

  .وسعاتها في صقلیة وسیطرتها على الحوض الغربي للمتوسط -  

  .اصطدامها بروما -  

  .شخصیة حنبعل -  

  

  : مالحظات

ألحقت حضارة مصر بجنوب غرب آسیا رغم وقوعها على ضفة البحر المتوسـط بسـبب حضـورها القـوي سـواء    

  )م-ق 380-1600حوالي (م -كان ذلك في السلم أو الحرب ما بین األلف الثانیة والقرن الرابع ق

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50الموجهةعالمة األعمال 

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

 1981أبو المحاسن عصفور محمد ،المدن الفینیقیة ،دار النھصة العربیة للطباعة ،بیروت ، -
 1993احمدالفرجاوي،بحوثحواللعالقاتبینالشرقالفینیقیوقرطاجة،بیتالحكمة،تونس، -
 ،محم�����������دعلیأبودرة،ط.،ت�����������ر 1إلمبراطوریةالرومانیة،جإدواردجییبون،اض�����������محالال -
  1997،الھیئةالمصریةالعامةللكتاب،القاھرة،2



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            96 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

،القس��م الثاني،الحض��ارة الكنعانی��ة 1األشقرأس��د،الخطوط الكب��رى ف��ي ت��اریخ س��وریا ونش��وء الع��الم العرب��ي،ج -
 .  1980السوریة في حوض المتوسط،دمشق،

. القرطاجي اإلغریقي، من القرن السادس حتى منتصف القرن الثالث ق مالبركي مفتاح محمد سعد، الصراع  -
وأثره على الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والدینیة في قرطاجة، نشر مجلس الثقافة العام، بنغ�ازي، . 

 . 2008الجماھیریة اللیبیة، 
لقرن الثاني المیالدي، الدار الجماھیری�ة ق م حتى ا. 1100الجربي فیصل علي أسعد، الفینیقیون في لیبیا من  -

 . 1996للنشر والتوزیع واإلعالن، بنغازي، لیبیا،
 . 1984الجوھري یسري، جغرافیة البحر المتوسط، منشأة المعارف باإلسكندریة،  -
، التاریخ السیاسي من عھد الكنعانیین حتى الق�رن )القضیة، الشعب، الحضارة(الحوت بیان نویھض، فلسطین  -

  .1991العشرین، دار االستقالل، بیروت، 
الح��وراني یوس��ف، مجاھ��ل ت��اریخ الفینیقی��ین نص��وص س��انخونیاتن البیروت��ي وفیل��ون الجبیل��ي، دار الثقاف��ة،  -

 .2001دمشق،
 .  1966الخوري منیر،صیدا عبر خقب التاریخ ،المكتب التجاري للطباعة و النشر ،لبنان، -
نشأة روما وحتى نھایة القرن األول میالدي ،عین للدراسات و البح�وت  السعدي محمود،حضارة الرومان مند -

 1998اإلنسانیة و اإلجتماعیة،الطبعة األولى،القاھرة،
السویفي مختار، أم الحضارات مالمح عامة ألول حضارة صنعھا اإلنسان، الدار المصریة اللبنانیة، الق�اھرة،  -

1998 . 
  1999نیةتاریخوحضارة،مركزالنشر،تونس،الشاذلیبوروینةومحمدطاھر،قرطاجالبو -
 .  1982، دمشق، )حضارات أسیا الغربیة(الصفدي ھشام، تاریخ الشرق القدیم  -
 .1993الفرجاوي احمد، بحوث حول العالقات بین الشرق الفینیقي وقرطاجة، تونس،  -
 .2001الماجدي خزعل، المعتقدات الكنعانیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، دمشق،  -
 .2001حمد بن صراي، المجمع الثقافي، أبو ظبي،.أحمد السقاف ود.المالح عبد اإللھ، ھیرودوت، مراجعة د -
  .2001المیار عبد الحفیظ فضیل،الحضارة الفینیقیة في لیبیا،دارالكتب الوطنیة،بنغازي، -
العربی�ة، مطبع�ة جامع�ة الناصري سید أحمد علي، تاریخ الرومان من القریة إلى اإلمبراطوریة، دار النھض�ة  -

 .  1976القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرة، 
أوروس���یوس،تاریخ العالم،ترجم���ة وتحقی���ق عب���دالرحمان بدوي،الطبع���ة األولى،المؤسس���ة العربی���ة للدراس���ات  -

 .  1981والنشر،بیروت،
للنش���ر  بازم���ة محم���د مص���طفى،قوریني و برقة،نش���أة الم���دینتین ف���ي الت���اریخ ،منش���ورات مكتب���ة ق���وریني -

 .  1973والتوزیع،بنغازي،
 1990برودیل فرناند ، البحر المتوسط، ترجمة عمر بن سالم، تونس ،  -
 .  1999الجامعي،تونس،،بوروینة الشادلي محمد الطاھر،قرطاج البونیة تاریخ حضارة ،مركز النشر -
 . 1994بیومي مھران محمد ، المدن الفینیقیة تاریخ لبنان القدیم، بیروت،  -
ت��ارن ول��یم، ت��اریخ الحض��ارة الھلینس��تیة، ترجم��ة عب��د العزی��ز توفی��ق جاوی��د، الطبع��ة الثالث��ة ، مكتب��ة األنجل��و  -

 . 1966المصریة ، القاھرة ، 
تسیركین یولي بریكوقیتش، الحضارة الفینیقیة في أسبانیا، ترجمة الدكتور یوسف أبي فاضل، المطبعة العربیة  -

 . 1987طرابلس، 
، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة، 1عبد العزیز، معالم التاریخ الیوناني القدیم، ج جندي إبراھیم -

1999 . 
 درازأحمدعبدالحلیم،مصرولیبیافیمابینالقرنینالسابعوالرابعقباللمیالد،الھیئةالمصریةالعامة -
  1981،العصورالقدیمة،دارالنھضةالعربیة،بیروت،1رشیدالناضوري،المغربالقدیم،ج-
 1999،رمزیعبدھجرجس،مكتبةاألسرة،القاھرة،.،اإلمبراطوریةالرومانیة،تر.ب .شارلزورثأ -
  2008.شارنشافیةوآخران،االحتالالالستیطانیوسیاسةالرومنة،المركزالوطنیللدراسات،الجزائر، -

 1981،إبراھیمبالش،منشوراتعویدات،بیروت،.مادلینھورسمیادان،تاریخقرطاج،تر -
 1961،دارالكتابالعربي،القاھرة، 3فیالنصرانیة،طمحمدأبوزھرة،محاضرات -
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- 
محمدالبشیرشنیتي،التغیراتاالقتصادیةواالجتماعیةفیالمغربالقدیمأثناءاالحتالاللروماني،المؤسسةالوطنیةللكتاب،الج

  1984زائر،
 2000للكتاب،القاھرة، .

 . 1993الصباغ لیلى، دراسة في منھجیة البحث التاریخي، الطبعة الرابعة، دمشق، 
 1981محمدأبوالمحاسنعصفور،المدنالفینیقیة،دارالنھضةالعربیة،بیروت،-
  

 قائمة المراجع باللغة االجنبیة
-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, 1991. 

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

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

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  2مدخل إلى مجتمع المعلومات : المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تهدف هذه المادة إلى التعرف على سمات مجتمـع المعلومـات واقتصـاد المعلومـات تحضـیر الطالـب للمسـاهمة 

  تسییر أنظمة المعلوماتفي 

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

 

  : محتوى المادة

 .ممیزات مجتمع المعلومات -1

 .العولمة ومجتمع المعلومات -2

 .العالم العربي ومجتمع المعلومات -3

 . الثقافة وٕاشكالیة الخصوصیة -4

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

بوحنیة قوي، تنمیة الموارد البشریة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات، مركز الكتاب األكادیمي، االدن،  -
  .2008الطبعة العربیة األولى، 

، 2006ذیاب البدانیة، األمن وحرب المعلومات، دار الشروق، الطبعة العربیة األولى، اإلصدار الثاني،  -
  .عمان األردن

مكتب�ة ال�دار  :الق�اھرة. محم�دفتحي عب�د الھ�ادي، المعلوم�ات وتكنولوجی�ا المعلوم�ات عل�ى أعت�اب ق�رن جدی�د -
  .2000العربیة للكتاب، 

: الموس��وعة العربی��ة لمص��طلحات المكتب��ات والمعلوم��ات والحاس��باتأحم��د محم��د الش��امي، س��ید حس��ب هللا،- -
  . 2مج/.2001المكتبة األكادیمیة، : الریاض .1ط. إنجلیزي عربي 

  .2000المعلوماتي، . اجالل بھجت ، ودیانالتكنولوجیا فى مصر -
 1996. لكتبعالم ا. القاھرة. عبد الوھاب أبو النور، دراسات في علم المكتبات والتوثیقوالببلیوجرافیا -
ال��دار المص��ریة . ش��عبان عب��د العزی��ز خلیف��ة،المحاورات ف��ي من��اھج البح��ث ف��ى عل��م المكتب��ات والمعلوم��ات -

 .1997.اللبنانیة
 .1997. دار الشروق . عمر أحمد ھمشري، ربحى مصطفى علیان، المرجع في علم المكتبات والمعلومات -



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            99 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

. دار غری�ب". لنظری�ة واالرتباط�ات الموض�وعیةدراس�ات فیا" أحمد أنور ب�در، عل�م المعلوم�ات والمكتب�ات  -
1996. 

. 2ط. محمد عوض العایدي، المواد السمعیة البصریة والمصغراتالفیلمیة ف�ي المكتب�ات ومراك�ز المعلوم�ات -
  1997. مركز الكتاب للنشر

  1995. دار غریب. حشمت قاسم، مدخل لدراسة المكتبات والمعلومات -
 .2002. دار الشرق للنشر والتوزیع. عمان.اتاألمن وحرب المعلوم. البدایة  ذیاب -
دار غری����ب للطباع����ـة والنش����ر .الق����اھرة. التكام����ل المعرف����ي لعل����م المعلوم����ات والمكتب����ات. ب����در أحم����د -

    2002.والتوزیع
 .2003.الكویت، دار الفكر العربي. التقنیات التربویة بین النظریة والتطبیق.براون -
 2004. دار الفكر:القاھرة.االلكترونیة ونظامھا القانونيالحكومة .حجازي،ع الفتاح بیومي -
 2003. . القاھرة، عالم الكتب.التعلیم الجامعي المفتوح عن بعد.حجي، احمد إسماعیل -
 2005.دار الكتاب. اإلمارات العربیة المتحدة. التكنولوجیة التعلیمیة والمعلوماتیة. حیلة، محمد محمود -
 2002.المركز العربي للتقنیات التربویة : الكویت .طویر المنھجتكنولوجیا التربیة في ت. رونترى -
 .2003..المكتبة األكادیمیة. القاھرة. تكنولوجیا التعلیم. زاھر، احمد -
 2000. دار المناھج. تكنولوجیا المعلومات. السلمي عالء ع الرزاق -
. ار النھض�ـة للطباع�ـة والنش�رد. الق�اھرة. رؤی�ـة نقدی�ـة عربی�ـة: المعلوماتیة وحضارة العولم�ة. السید، یس -

2001 
 .األردن، مكتبة المجتمع العربي.تكنولوجیا في علم المكتبات.علوه، رأفت نبیل -
الكوی�ت، الص�یل للطب�ع . المنھج الرقم�ي وت�أثیره عل�ى مجتم�ع المكتب�ات والمعلوم�ات. العلي، احمد عبد اهللا -

 .2004والنشر، 
 2003.القاھرة.دار النھضة العربیة. تعلیمیةتكنولوجیا المواقف ال. ع العظیم. الفر جاني -
 .2003التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعلم، األردن، دار الشرق، : الكلوب، بشیر. -
مكتب��ة : الری��اض-الطبع��ة األول��ى -م��ن الوس��ائل التعلیمی��ة إل��ى تكنولوجی��ا التعل��یم . م��اھر إس��ماعیل یوس��ف -

 2003.الشقري
  .2005.اإلسكندریة.للمعلوماتالتقنیات الحدیثة .مرسي، نبیل محمد -

 .ت.أحمد رشتي جیهان،  األسس العلمیة لنظریات اإلعالم،  دار الفكر العربي،  القاهرة،  د -

 

-BALLE .Francis,Médias et société, 3ème édition ; Montchrestien, paris,1984  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الثاني: السداسي

  ستكشافیةالتعلیم اال: عنوان الوحدة 

 كبرى مذاهب فلسفیة: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 

  .تعریف الطالب بالفلسفة، من حیث مذاهبها وتیاراتها وأهدافها
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  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .التعلیم الثانوياالستفادة من القاعدة المعرفیة المقدمة خالل 

  

  : محتوى المادة

 .المذهب المثالي -

 .المذهب الواقعي -

 .المذهب العقلي -

 .المذهب الوجودي -

 .المذهب المادي -

 .المذهب النفعي البرغماتي -

  

  : طریقة التقییم

  . % 50 االمتحان+ %50 عالمة األعمال الموجهة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -*

 .م1978 ،الق�����اھرة -مطبع�����ة الت�����ألیف والنش�����ر -الفلس�����فة الحدیث�����ة، أحم�����د أم�����ین، وآخ�����رقص�����ة - 
 .بی�����روت –مكتب�����ة لبن�����ان  –أحم�����د زك�����ي ب�����دوي . ة، داالجتماعی�����معج�����م مص�����طلحات العل�����وم - 

  .القاھرة -دار المعارف -یوسف كرم. تاریخ الفلسفة الحدیثة، د- 
 .س.، د1المعارف، بیروت،طأبا نصر الفارابي، المدخل إلى علم المنطق، دار  -
 .1968ط، .، مكتبة مصر، د1إبراھیم زكریا، دراسات في الفلسفة المعاصرة،ج -
  2002.ط،.أحمد مؤمن، اللسانیات، النشأة والتطور دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د -

 .س.دط،.أحمد محمد صبحي، في فلسفة التاریخ، منشورات الجامعة اللبنانیة، كلیة اآلداب، د
عب�د الرحمنب�دوي، ال�دار القومی�ة : ،حقق�ھ وق�دم ل�ھ1إسحاق بن حن�ین،ج: أرسطو طالیس، الطبیعة، ترجمة -

 .1964ط، .للطباعة والنشر، القاھرة، د
 .1984بیروت، طعبد الرزاق الرصافي، دار الفارابي،: اقانا سییف، أسس الفلسفة الماركسیة، ترجمة -
  2¡ 1977یونان، دار النھضة العربیة، القاھرة، طأمیرة حلمي مطر، الفلسفة عند ال -
 1994.ط،.، المؤسسة العامة للمطبوعات، دمشق، د1أنطوان مقدسي، مبادئ الفلسفة ج -
 .1918ط، .أ، فلسفة ھیجل من حیث ھو نظریة عن ملموسیة اإللھ واإلنسان، موسكو، د.ي.إیلین -
 .1967توفیق الطویل، أسس الفلسفة، دار النھضة العربیة، ط -
 .س.ط، د.، دار الھالل، القاھرة،د2عثمان نویة ج: توماس ھنري، أعالم الفكر األوروبي، ترجمة -
عب��د الرحمنب��دوي، المؤسس��ة : ، ترجم��ة2بنروب��ي، مص��ادر وتی��ارات الفلس��فة المعاص��رة ف��ي فرنس��ا ج. ج -

 . 1980العربیة للنشر، بیروت، ط
منش���ورات المكتب���ة ¡1ش���عبان برك���ات، ج: ب���ولیتزر وآخ���رون، أص���ول الفلس���فة الماركس���یة، ترجم���ة. ج -

 .س.ط، د.العصریة، لبنان، د
مارون خوري،منشورات عوی�دات، بی�روت، : جان قال، الفلسفة الفرنسیة من دیكارت إلى سارتر، ترجمة -

  1988باریس، ط
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م��راد كام��ل، دارالحداث��ة، بی��روت، . د: لعربی��ة، مراجع��ة وتعلی��قورج��ي زی��دان، الفلس��فة اللغوی��ة واأللف��اظ ا
 .1982ط
 .1¡ 1984حامد خلیل، مشكالت فلسفیة الطبعة الجدیدة، دمشق، ط -
 .1¡ 2001الجزائر،ط، حبیب مونسي، فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى، منشورات دار الغرب -
 ط1¡ 2003.حسن بشیر صالح، عالقة المنطق باللغة عند الفالسفة المسلمین، دار الوفاء اإلسكندریة، -
 4،1969محمد عبد الھادي أبوریدة، القاھرة، ط: دي بور، تاریخ الفلسفة في اإلسالم، ترجمة -
 .1968ط، .الدیدي عبد الفتاح، ھیجل، دار المعارف، د -
 1982، 1لدیكارتي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،طالربیع میمون، مشكلة الدور ا -
  .1969.مان أمین، مكتبة األنجلو المصریةعث: روني دیكارت، تأمالت في الفلسفة األولى، ترجمة -
  .زكي نجیب محمود، من زاویة فلسفیة، دار الشروق،  -

ط، .المكتبةالعص��ریة، بی��روت، د عب��د ال��رزاق مس��لم الماج��د، م��ذاھب ومف��اھیم ف��ي الفلس��فة واالجتم��اع، دار
 .س.د
 .1984ط، .عبد اللطیف عبادة، اجتماعیة المعرفة الفلسفیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،د -
دار المعرفةالجامعی��ة،  تھ،عل��ي عب��د المعط��ي محم��د وعب��د الوھ��اب جعف��ر، م��ن قض��ایا الفلس��فة ومش��كال -

  2003ط، .اإلسكندریة، د
 .1985ریة المنطق بین فالسفة اإلسالم والیونان، القاھرة، طمحمد السید الجلیند، نظ

 1973.ط،.محمد بیصار، الفلسفة الیونانیة، مقدمات ومذاھب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د -
محم�د عب�د ال�رحمن مرحب�ا، م�ن الفلس�فة الیونانی�ة إل�ى الفلس�فة اإلس�المیة، ،منش�ورات عوی�دات، بی�روت،  -

  .2007ط، .لبنان، د
  

  المراجع باللغة االجنبیة
 
- 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. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثاني: السداسي

  یةفقم األعلیالت: عنوان الوحدة

  2لغة أجنبیة : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

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 المطلوبة 
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  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة

  

  : محتوى المادة اإلنجلیزیة

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 الفرنسیة

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. 

  مراقبة مستمرة:طریقة التقییم

  .عالمة األعمال التطبیقیة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : 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 Theory ،political Economy, and the 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: 
Routledge ، 2007. 4 volumes 
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  لثالثا: السداسي

  التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة

 1تاریخ وحضارة المغرب القدیم : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

وحض�ارة المغ�رب الق�دیم، ب�التعرف عل�ى الكیان�ات تمكین الطالب من التعرف على المكونات األساسیة لت�اریخ 
السیاس��یة المغاربی��ة  من��ذ فج��ر الت��اریخ وأھ��م الحق��ب الت��ي م��رت عل��ى المنطق��ة م��ن التواج��د األجنب��ي، وك��ذا 
التفاعالت الحضاریة الت�ي عرفتھ�ا المنطق�ة م�ع مختل�ف الحض�ارات المتوس�طیة القدیم�ة بدای�ة م�ن الفینیقی�ین 

  .انوقرطاج، ثم اإلغریق والروم

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  مكتسبات سابقة عن ما قبل التاریخ وقیام الحضارات

  

  : محتوى المادة

  مصادر دراسة تاریخ المغرب القدیم .1
  المجموعات البشریةسكان المغرب القدیم من حیث أصولھم وأھم  .2
  )الیونان -مصر -فینیقیا(بوادر الحضارة اللیبیة وصالتھا بالعالم القدیم  .3
 قرطاجة نشأتھا وتوسعھا ودورھا السیاسي والحضاري في تاریخ المغرب القدیم .4
 :الموروث الحضاري القرطاجي  .5

 المصادر المادیة واألدبیة -
  ةاالجتماعیو االقتصادیةالحیاة  -
 النقوش البونیة -
 العمارة  -

 اإلمارات و الممالك المحلیة القدیمة .6
 مظاھر الحضارة النومیدیة .7

 المصادر المادیة واألدبیة -
  ةاالجتماعیو االقتصادیةالحیاة  .8
 )الحروب البونیة( المغرب في الصراع القرطاجي الروماني .9

 مراحل االحتالل الروماني لشمال افریقیا القدیم .10
 في افریقیة -
 یوبا األول وسقوط نومیدیا -
 حرب یوغرطة -
 سقوط موریطانیا -
-  
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  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*

 .1998، القاهرة، 3سید أحمد علي الناصري، تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري، ط -

 .1967مصراته، علي فهمي خشیم، نصوص لیبیة،  -

نســــیم الیــــازیجي، منشــــورات دار عــــالء الــــدین، . ، ت2.كوفــــالیف، الحضــــارات القدیمــــة، ج. دیــــاكوف، س. ف -

 2000دمشق، 

زكـي علـي، محمـد سـلیم سـالم، . ، ت1روستوف، تاریخ اإلمبراطوریة الرومانیـة االجتمـاعي واالقتصـادي، ج. م –

 .بدون تاریخ

. لقرطاجي اإلغریقي، من القرن السادس حتى منتصف القرن الثالث ق مالبركي مفتاح محمد سعد، الصراع ا -
وأثره على الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والدینیة في قرطاجة، نشر مجلس الثقافة العام، بنغ�ازي، . 

 . 2008الجماھیریة اللیبیة، 
قرن الثاني المیالدي، الدار الجماھیری�ة ق م حتى ال. 1100الجربي فیصل علي أسعد، الفینیقیون في لیبیا من  -

 . 1996للنشر والتوزیع واإلعالن، بنغازي، لیبیا،
  1999الشاذلیبوروینةومحمدطاھر،قرطاجالبونیةتاریخوحضارة،مركزالنشر،تونس، -
 .1993الفرجاوي احمد، بحوث حول العالقات بین الشرق الفینیقي وقرطاجة، تونس،  -
 .2001الكنعانیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، دمشق، الماجدي خزعل، المعتقدات  -
  . 1999الجامعي،تونس،،بوروینة الشادلي محمد الطاھر،قرطاج البونیة تاریخ حضارة ،مركز النشر -
  1981،العصورالقدیمة،دارالنھضةالعربیة،بیروت،1رشیدالناضوري،المغربالقدیم،ج-
 1999عبدھجرجس،مكتبةاألسرة،القاھرة،،رمزی.،اإلمبراطوریةالرومانیة،تر.ب .شارلزورثأ -
  2008.شارنشافیةوآخران،االحتالالالستیطانیوسیاسةالرومنة،المركزالوطنیللدراسات،الجزائر، -

 1981،إبراھیمبالش،منشوراتعویدات،بیروت،.مادلینھورسمیادان،تاریخقرطاج،تر -
- 

االحتالاللروماني،المؤسسةالوطنیةللكتاب،الجمحمدالبشیرشنیتي،التغیراتاالقتصادیةواالجتماعیةفیالمغربالقدیمأثناء
 1984زائر،

للغــة العربیــة،  لمجلســاالعلىكـامبس غــابلایر ،ماسینیســا أو بـدایات التــاریخ ، تعریــب وحتقیـق العریــب عقــون، نشـر ا -

 .م2010الجزائر

  

 المراجع باللغة االجنبیة

- 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, 1991. 

  

  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            105 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  لثالثا: السداسي

  التعلیم األساسیة: نوان الوحدة ع

 صدر االسالم والدولة األمویة: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

الخلفیة التاریخیة واالجتماعیـة لشـبه الجزیـرة العربیـة قبـل االسـالم ، ومقبلتهـا بصـورة یهدف إلى التعرف على 

فــي مجــاالت التــاریخ الدولــة األمویــة و الفتــرة النبویــة ثــم فتــرة الخالفــة الراشــدة المجتمــع االســالمي االول منــذ 

  السیاسي والحضاري

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  البد من االلمام بحالة العالم القدیم التي سبقت وزامنت ظهور االسالم والنظریات المؤسسة لهذا العالم 

  

  :محتوى المادة

 مصادر دراسة تاریخ العرب قبل وفي اإلسالم -
 قبل الدعوة اإلسالمیةالمجتمع العربي  -
 بناء الدولة اإلسالمیة الدعوة اإلسالمیة والسیرة النبویة و -
 تطور المجتمع في العھد الراشدي -
 قیام الخالفة األمویة ونظام الحكم -
 الغربالفتوحات اإلسالمیة في الشرق و -
 االقتصادیةالتنظیمات اإلداریة و -
 :الحیاة الثقافیة في العھد األموي -

 المسلمین وتطورھا نشأة العلوم عند  -

 الترجمة في العصر األموي -

 انتقال العلوم إلى الغرب االسالمي ودور طلیطلة وصقلیة في نقلھا إلى أوربا -

،علم الفل�ك علم الفالحة،الصیدلة الطب و،المیكانیكا ،الھندسة ،الحساب الریاضیات و(: العلوم العقلیة -

 .)الفلسفة و المنطق، الكیمیاء و

  .)....األدب –التاریخ  –الجغرافیا ،علوم المجتمع واالنسان-العلوم الشرعیة(:العلوم النقلیة  -

  : طریقة التقییم

  . %50+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  ) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
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أش��رف عل��ى تحقیق��ھ وخ��رج أحادیث��ھ عب��د الق��ادر  –ش��ذرات ال��ذھب ف��ي أخب��ار م��ن ذھ��ب . اب��ن عم��اد الحنبل��ي -
  .م1989-ھـ1410 –بیروت  –دمشق  –دار ابن كثیر  –حققھ وعلق علیھ محمود األرناؤوط  –األرناؤوط 

  .م1979، كتاب الخراج، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، )م818/ھ203(ابن آدم، یحي القرشي  -
العم�ر، دار الجی�ل، ، إنباء الغمر ف�ي أبن�اء )م1449/ھ852ت(ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن محمد  -

 .م1993بیروت، 
، الفخ�ري ف�ي اآلداب الس�لطانیة، )م1261/ھ660ولد سنة(ابن طباطبا، محمد بن علّي المعروف بالطقطقي  -

 .م1960طبعة بیروت 
كتاب الجامع في ،)م996 -923/ھـ386 -ھـ310(ابن أبي زید القیرواني، أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمان -

، 2لمغازي والتاریخ، تحقیق محمد أب�و األجف�ان، عثم�ان بّط�یخ، مؤسس�ة الرس�الة، بی�روت، طالسنن واآلداب وا
  .م1983

، دار المعرف�ة الخ�راج، كت�اب )م798/ھ182اشتھر بالقاضي أبي یوس�ف ت( أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم -
 .م1979للطباعة والنشر، بیروت 

ین  - المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار، مطبع�ة ، )م1441/ھ845ت(المقریزي، أبو العباس تقي الدِّ
  ). تا.د(الساحل الجنوبي الشیاج، بیروت 

عب�د : تحقی�ق –ح�وادث الزم�ان ووفی�ات الش�یوخ واألق�ران ).م1527/ھـ934: (ابن الحمصي أحمد بن محمد -
  .م2000/ھـ1421 – 1ط –لبنان  –بیروت  –دار النفائس –العزیز فیاض حرفوش 

أ : حققھ وقدم لھ –رأس مال الندیم في تواریخ أعیان أھل االسالم .ابن بابھ أبو العباس أحمد بن علي القاشاني -
  .  م1997/ھـ1418 – 1ط –لبنان  –بیروت  –دار الفكر  –سھیل زكار/ د –
دار اب�ن  –اعتنى بھ وحقق�ھ أب�و عب�د ال�ّرحمن ع�ادل ب�ن س�عد  –ابن حزم، الفصل في الملل واألھواء والنحل  -

  .م2005/ھـ1426 – 1ط –القاھرة  –الھیثم 
س��یر أع��الم الن��بالء، تحقی��ق ش��عیب ): م1347/ ھ��ـ748ت (ال��ذھبي، ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان-

  . م1993/ ھـ1413، 9األرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
الملل والنحل، تحقیق أبي محمد محمد بن ): م1153/ھـ548ت (الشھرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم  -

  . ت. فرید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، د
ت�اریخ الخلف�اء، ): م1505/ھ�ـ911ت (السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي، جالل ال�دین  -

  . م1952/ھـ1371، 1تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، ط
الدیباج المذھب ف�ي معرف�ة أعی�ان ): م1396/ھـ799ت (ابن فرحون، اإلمام القاضي إبراھیم بن نور الدین  -

  .م1996/ھـ1417، 1علماء المذھب، تحقیق مأمون بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
أحك�ام أھ�ل الذم�ة، ): م1350/ ھ�ـ751ت (ابن قیم الجوزیة، أبو عبد هللا محمد ب�ن أب�ي بك�ر أی�وب الزرع�ي  -

، 1تحقیق یوسف أحم�د البك�ري وش�اكر توفی�ق الع�اروري، رم�ادي للنش�ر، ال�دمام، ودار اب�ن ح�زم، بی�روت، ط
  .م1997/ھـ1418

، مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق )م957/ھـ346ت (المسعودي، علي بن الحسین بن علي أبو الحسن  -
  .م1989/ھـ1408، 1وت، لبنان، طقاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم بیر

، تحف�ة الن�اظر ف�ي غرائ�ب األمص�ار )م1377/ھـ799ت(بن بطوطة، أبو عبد هللا محمد بن إبراھیم اللواتي ا -
  .م1997ط، /وعجائب األسفار، تحقیق عبد الھادي التازي، الرباط، د

ین أب��ي عب��د هللا ب��ن أب��ي بك��ر الش��امي المقدس��ي المقدس��ي، - ، أحس��ن التقاس��یم ف��ي )م999/ھ539ت(ش��مس ال��دِّ
 ).تا.د(معرفة األقالیم، مكتبة خیاط، بیروت 

  :المراجع-2

  .م1996حجي محمد، النشاط االقتصادي اإلسالمي في العصر الوسیط، منشورات إفریقیة الشرق،  -

  م2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1اإلسالمیة، طسامعي إسماعیل، معالم الحضارة  -

ین محمد منیر، المدرس�ة اإلس�المیة ف�ي العص�ور الوس�طى، المكتب�ة العص�ریة، ط - ، ص�یدا، بی�روت، 1سعد الدِّ

  .م1995/ھ1416
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ة ، مكتب��4میت�ز آدم، الحض�ارة اإلس�المیة ف�ي الق��رن الراب�ع الھج�ري، ترجم�ة محم�د عب��د الھ�ادي أب�و ری�دة، ط -

 . م1967/ھ1389الخانجي، القاھرة،  

  .م2007ط، /السامعي إسماعیل، معالم الحضارة العربیة اإلسالمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د -

 . ت. الخراج والنظم المالیة للدولة اإلسالمیة، دار األنصار، القاھرة، د: الریس محمد ضیاء الدین -

 .م1972العباسي واألندلسي، دار النھضة العربیة بیروت،  في التاریخ: لعبادي أحمد مختارا -
 2006في التاریخ العباسي و الفاطمي، شباب الجامعة، : أحمد مختار العبادي -

 صناع الحضارة االسالمیة، دار الوفاء: النبوي سراج -

  2006دراسات في تاریخ الدول االسالمیة، المعرفة الجامعیة، : حمدي عبد المنعم حسن -
  موسوعة التاریخ االسالمي، قطوف من تاریخ: اجسمیر فر 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  لثالثا: السداسي

  التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 )م19-16(ما بین القرنین المغرب العربي الحدیث : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

یهدف إلى التعرف على حالة المغرب العربي في الفترة الحدیثة ومختلف وحالة الحراك الذي میزتـه بـین حـالتي 

  .نطقةاالستعمار والمقاومة ونشأة الدول الوطنیة في الم

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .االلمام بنهایة الفترة الوسیطة وبدایة الفترة الحدیثة 

  

  :محتوى المادة

  سقوط غرناطة وانعكاساتھ على الدول المغاربیة .1
  .م16م ومطلع القرن 15المغاربیة في أواخر القرن أوضاع الدول  .2
  المد العثماني إلى الحوض الغربي للمتوسط .3
  .بالدولة العثمانیة) الجزائر، طرابلس، تونس(ظروف إلحاق الدول المغاربیة  .4
  تطور نظام الحكم في الجزائر خالل الفترة العثمانیة .5
  .لعلویینتطور نظام الحكم في المغرب األقصى في فترة السعدیین وا .6
  تطور نظام الحكم في تونس .7
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  تطور نظام الحكم في طرابلس .8
  )المشرق العربي، إفریقیا، أوربا(عالقات األقطار المغاربیة الخارجیة  .9

  في بلدان المغرب الحدیث االقتصادیةة واالجتماعیالحیاة  .10
  العالقات المغاربیة الثقافیة  .11

  

  : طریقة التقییم

  . %++50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  .1977ابن عسكر، أبو عبد هللا، دوحة الناشر، تحقیق محمد صبحي، الرباط  -
  .1970ابن القاضي، المنتقي المنصور على مآثر الخلیفة المنصور، القاھرة،  -
ھ�وداس، مطبع�ة ب�ردین، ب�اریس اإلفراني، نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الح�ادي، تحقی�ق  -

  ز1688
التمقروت���ي، عل���ي ب���ن محم���د، النفح���ة المس���كیة ف���ي الس���فارة التركی���ة، تق���دیم وتحقی���ق محم���د  -

  .2007الصالحي، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت 
  .1991الزیاني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى، تحقیق عبد الكریم الفیاللي، الرباط  -
ة الح��ادي المط��رب ف��ي رف��ع نس��ب ش��رفاء المغ��رب، تق��دیم وتحقی��ق الزی��اني، أب��و القاس��م، تحف�� -

 .2008رشید الزاویة، مشورات وزارة األوقاف، المغرب 
الفشتالي، عبد العزیز، مناھل الصفا في مآثر موالنا الشرفاء، تحقیق عبد الكریم كریم، الرب�اط  -

1972.  
ألقص�ى، تحقی�ق وتعلی�ق الناصري، أحمد بن خالد السالوي، اإلستقص�ا ألخب�ار دول المغ�رب ا -

  .1955ولدي المؤلف محمد وجعفر، دار الكتاب ، دار البیضاء 
م، دار األم�ل، 16ابن خ�روف، عم�ار، العالق�ات السیاس�یة ب�ین الجزائ�ر والمغ�رب ف�ي الق�رن  -

  .2006تیزي وزو 
  .1988التازي، عبد الھادي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، طبعة  -
والسیاس��ي، المطبع��ة الوطنی��ة،  االجتم��اعيدورھ��ا ال��دیني وحج��ي، محم��د، الزاوی��ة الدالئی��ة،  -

  . 1972الرباط 
اب��ن أب��ي الض��یاف، أحم��د، إتح��اف أھ��ل الزم��ان بأخب��ار مل��وك ت��ونس ف��ي عھ��د األم��ان، ال��دار  -

  .1977الجزائر . ج.م.التونسیة للنشر، د
ة، حركات، إب�راھیم، التی�ارات السیاس�یة والفكری�ة ب�المغرب خ�الل ق�رنین ونص�ف قب�ل الحمای� -

  .1985دار البیضاء 
، دار البیض���اء 1900، ت���اریخ العالق���ات اإلنجلیزی���ة المغربی���ة حت���ى ع���ام .ج.روج���رز، ب -

1981.  
، دار الثقاف��ة، دار 1578ش��حاتھ، حس��ن إب��راھیم، واقع��ة وادي المخ��ازن ف��ي ت��اریخ المغ��رب  -

  .1979البیضاء 
  .1980الشریف، محمد الھادي، تاریخ تونس، سراس للنشر، تونس  -
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 جع باللغة االجنبیةالمرا

1. BRAUDEL, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, 
1966. 

2. TERRASSE, H., Histoire du Maroc, éd. Atlamtiele, Casablanca 1947. 
3. CHERIF (M. H.), Pouvoir et société dans la Tunisie de Husayn bin Alî (1705-1740), Tunis, 

P.U.T., 2 vol., 1984-1986. 
4. RAYMOND, A., Grandes Villes Arabes à l'époque ottomane, éd. Sindbad, Paris 1985. 
5. VALENSI, L., Le Maghreb avant la prise d'Alger 1970-1830, Flammarion, Paris, 1969. 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  لثالثا: السداسي

  التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 .1تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت ( 

یهدف الى تعرف الطالب على مدى مسـاهمة الجزائـر الحدیثـة فـي الحضـارة العربیـة اإلسـالمیة، والحدیثـة مـع  

  .تقییم المقاومة الثقافیة ضد الغزو الثقافي الفرنسي

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة ( 

  .تاریخ الجزائر في العصر االسالمي

  

  : البرنامج

 15 تراث القرن .1

 مؤثرات الحیاة الثقافیة  

 العلماء واألمراء 

 اللغة واألدب العربي 

 علم الكالم والفلسفة .2

 العلوم والمنطق  
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 القراءات وتفسیر العلوم الشرعیة 

 الثقافیةالمؤسسات  .3

 األوقاف  

 الزوایاو  المساجد 

 المكتباتو  المعاهد العلیا 

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .1975الجزائ���ر ، –حی���اة األمی���ر عب���د الق���ادر ، ترجم���ة أب���و القاس���م س���عد هللا ت���ونس : تشرش���ل، ھن���ري  -

 . 1981التعل��یم الق��ومي والشخص��یة الوطنی��ة ، الش��ركة الوطنی��ة للنش��ر والتوزی��ع الجزائ��ر : ،راب��ح ترك��ي -

  1998، الجزائر، 1900 – 1800تلمساني بن یوسف ، موقف التجانیة من السلطة المركزیة في الجزائر  -

 لیبی�������ا –بح�������وث ووث�������ائق ف�������ي الت�������اریخ المغرب�������ي ، الجزائ�������ر ت�������ونس : التمیم�������ي ، عب�������د الجلی�������ل -

  1985. م . ح ( 1871 -1816)

 . م 1984بی���������روت  4، ط  4ت���������اریخ الجزائ���������ر الع���������ام ج : الجیالل���������ي ،عب���������د ال���������رحمن  -

جمعی�ة العلم�اء المس�لمین الجزائ�ریین و أثرھ�ا اإلص�الحي ف�ي الجزائ�ر ، المؤسس�ة الوطنی�ة : الخطیب، أحم�د -

  1985للكتاب ، الجزائر 

 1989، الجزائ������ر) 1835 -1830(أللم������ان الجزائ������ر ف������ي مؤلف������ات الرح������الین ا: دودو ،أب������و العی������د  -

، المنعطف الحاسم ف�ي مس�ار الحرك�ة الوطنی�ة ، دی�وان المطبوع�ات الجامعی�ة  1945ماي  8: رخیلة ،عامر -

  .1995الجزائر ، 

  .1982تاریخ الصحافة في الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، : الربیر ،سیف اإلسالم  -

  نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر:  زوزو ،عبد الحمید -

 . 1988الدراس����ات العربی����ة ف����ي الجزائ����ر عھ����د االح����تالل الفرنس����ي ، الجزائ����ر : العرب����ي ،إس����ماعیل  -

عیة ، العربي ،إسماعیل، العالقات الدبلوماسیة الجزائریة في عھد األمیر عبد القادر ، دیوان المطبوعات الجام -

  .الجزائر

 . 1981ت، الجزائ�����ر .ن.و.ش2س�����عد هللا ، أب�����و القاس�����م ، أبح�����اث و أراء ف�����ي ت�����اریخ الجزائ�����ر، ج -

  1982ت الجزائر .ن.و.سعد هللا ، أبو القاسم ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث ، بدایة االحتالل ، ش -

 .2000لغ����رب اإلس����المي بی����روتأج����زاء ،دار ا 9س����عد هللا ، أب����و القاس����م ، ت����اریخ الجزائ����ر الثق����افي ،  -

الجزائ�ر )  1850 -1775( سعد هللا  أبو القاس�م ، المفت�ي الجزائ�ري اب�ن العن�ابي ، رائ�د التجدی�د اإلس�المي  -

1977  

  .1992أجزاء،دار الغرب اإلسالمي بیروت  4أبو القاسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة ، سعد هللا -

 .1966القادر الحسیني الجزائري ، دار الیقظة العربیة التصوف و األمیر عبد : المرابط جواد  -

  اإلمام عبد الحمید ابن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة ، دار المعارف ، مصر: قاسم  محمود -

االتجاه الثور ي ف�ي الحرك�ة الوطنی�ة الجزائری�ة ب�ین الح�ربین ،المؤسس�ة الوطنی�ة للكت�اب ، : مناصریة یوسف -

  1988الجزائر 
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 .1980الش����ركة الوطنی����ة للنش����ر و التوزی����ع الجزائ����ر : اب����ن ب����ادیس و عروب����ة الجزائ����ر : المیل����ي محم����د -

 . 1980الجزائ��������ر ) 1919 – 1847( الھج��������رة الجزائری��������ة نح��������و الش��������ام ،: ھ��������الل عم��������ار-

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لثالثا: السداسي

  وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة

  1منهجیة وتقنیة البحث التاریخي : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .للكتابة التاریخیةإلى تعلیم الطالب وتزویده بالمسائل المنهجیة یهدف 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

علـى الطالـب االلمـام بمختلـف العلـوم المسـاعدة لعلـم التـاریخ والتـي تسـمح لـه بفهـم وكتابـة المقالـة التاریخیــة 

  بصفة علمیة

  

  : محتوى المادة

  ).تعریفھ، مكانتھ ومجال البحث فیھ( علم التاریخ  -1

علم التاریخ عند العرب من الطبري إلى ابن .علم التاریخ عند الغرب من ھیرودوت إلى توینبي -2
 .   خلدون

  .العلوم التي لھا صلة بالتاریخ -3

  .الحقیقة والموضوعیة في التاریخ -4

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  1995، 1مسائل المنھج في الكتابة التاریخیة العربیة، دار المؤرخ العربي، بیروت، ط: ابراھیم بیضون -

دراس��ة الت��اریخ وعالقتھ��ا ب��العلوم االجتماعی��ة، ترجم��ة محم��ود زای��د، دار العل��م للمالی��ین، : ھی��وج اتك��ن -

  ت.د بیروت،

  1992أصول تدریس التاریخ، دار الشواف، القاھرة ، : سر الختم عثمان علي -

 . منھج البحث التاریخي، دار المعارف: حسن عثمان -
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( المنھج العلم�ي وأس�الیب كتاب�ة البح�وث والرس�ائل العلمی�ة، : أصول البحث العلمي:  أحمد عبد المنعم حسن -

  .، المكتبة األكادیمیة)جزءان

  .منھج البحث في التاریخ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: محمود الحویري  -

 .البحث العلمي حرفة وفن، دار الكندي: منصور نعمان، غسان ذیب النمري -

 .2002، 1بیروت، ط-أسد رستم،مصطلح التاریخ، المكتبة العصریة، صیدا -

 .1979، لیلى الصباغ، دراسة في منھجیة البحث التاریخي، مطبعة خالد بن الولید، دمشق -

 .1970، 3حسن عثمان، منھج البحث التاریخي، دار المعارف، القاھرة، ط -

عبد العزیز الدوري، نشأة علم التاریخ عند العرب، إصدارات مركز  زاید للتراث والتاریخ، العین، اإلم�ارات  -

 .2000العربیة المتحدة، 

 . 2000ناصر الدین سعیدوني، أساسیات منھجیة التاریخ، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -

إدوارد كار، ما ھو التاریخ؟ ترجمة ماھر كیالني  وبیار عقل، المؤسسة العربی�ة للدراس�ات والنش�ر، بی�روت،  -

 .1980، 2ط

رح��اب للطباع��ة والنش��ر محم��د عثم��ان الخش��ت، ف��ن كتاب��ة البح��وث العلمی��ة وإع��داد الرس��ائل الجامعی��ة، دار  -

  .والتوزیع، الجزائر، دون تاریخ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لثالثا: السداسي

  یةمنهجالتعلیم ال: عنوان الوحدة 

 فلسفةالتاریخ: المادة

  : أهداف التعلیم

  )الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على ( 

  .تفسیر الحقائق المتصلة بتطور الفكر التاریخيمساعدة الطالب على 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  الفرق بین علم التاریخ وعلم الفسفة

  

  : محتوى المادة

 .مفھوم فلسفة التاریخ ومجاالت تطبیقاتھا -
 )- ھیرودت –عالقة التاریخ باألسطورة من خالل األعمال التاریخیة الكبرى (التاریخ واألسطورة  -
 )-أوغستین سان  –تحلیل الرؤیة التي تجعل من التاریخ مجرد أحداث صنعھا هللا (هللا والتاریخ  -
 )-فیكو –دور األبطال في صناعة الحدث التاریخي (األبطال والتاریخ  -
 )تحلیل نظریة ھیجل في التاریخ والدولة(الدولة والتاریخ  -
 التاریخ والسببیة -
 لتاریخ والغائیة -
 .التاریخ والحتمیة -
  .نھایة التاریخ -

  

  مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

  التطبیقیةعالمة األعمال 

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .1996، 2ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة، مؤسسة الكتاب الثقافیة، بیروت، ط  -

الجابري، محمد عابد، المثقفون في الحضارة العربیة محنة بن حنبل ونكبة ابن رشد، مركز الدراسات  -

  .2000، 2العربیة، بیروت، ط

 .م1986، القاھرة، العالم الشرقي، )محاضرات في فلسفة التاریخ( إمام عبد الفتاح، ھیجل -

  م1987رأفت غنیمي الشیخ، فلسفة التاریخ، القاھرة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى،  -

سلیمان الخطیب، فلس�فة الحض�ارة عن�د مال�ك ب�ن نب�ي دراس�ة إس�المیة ف�ي ض�وء الواق�ع المعاص�ر، بی�روت،  -

 .م1993/ ھـ1413ة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة األولى المؤسسة الجامعی

  .عبد الرحمن بدوي، أحدث النظریات في فلسفة التاریخ -

  .م1975فؤاد محمد شبل، توینبي مبتدع المنھج التاریخي، القاھرة،  -
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  .م1969لوبون، جوستاف، فلسفة التاریخ، ترجمة، عادل زعیتر، عیسى الحلبي،  -

  .م1991/ ھـ1412الكبرى، دمشق، دار الفكر، الطبعة األولى  مالك بن نبي، القضایا -

  .م1977، 3مالك بن نبي، تأمالت، دمشق، دار الفكر، ط  -

  .م1979عبد الصبور شاھین، عمر مسقاوي، دار الفكر، : مالك بن نبي، شروط النھضة، ترجمة -

اھین، دمش�ق، دار الفك�ر، عب�د الص�بور ش�: مالك بن نبي، م�یالد مجتم�ع ش�بكة العالق�ات االجتماعی�ة، ترجم�ة -

 .م1989/ ھـ1410

 .م1981مالك بن نبي، في مھب المعركة، دمشق، دار الفكر،  -

 .م1981عبد الصبور شاھین، دمشق، دار الفكر، : مالك بن نبي، وجھة العالم اإلسالمي، ترجمة -

  
 المراجع باللغة االجنبیة

- Hyppolite (J.), Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel, Points/Seuil  
- - Jacob André et des outres , LES NOTIONS PHILOSOPHIQUES, éditions Tome 1 et 2 , PUF, 
Paris , 1990. 
- - Merleau-Ponty ; Sens et non-sens, Nagel. 

 

  

  

  

  

  

  لثالثا: السداسي

  یةستكشافالتعلیم اال: الوحدةعنوان 

  تاریخ العلوم: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .تزوید الطلبة بمنظومة معرفیة متكاملة عن العلوم وتطویر قدراتھم على التفكیر والعمل العلمي المنظم
  

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  ثقافة عامة

  

  : محتوى المادة

 تحدید مفھوم تاریخ العلوم )1
  ...)فارس، العراق، ( تاریخ العلوم في الحضارات المیزوبوتامیة  )2
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  .الصینیة والھندیة تاریخ العلوم في الحضارة )3
  تاریخ العلوم في الحضارة الفرعونیة )4
    .تاریخ العلوم عند المسلمین )5
  تاریخ العلوم في العصر الحدیث والمعاصر )6
  تاریخ العلوم بین التراكم والقطیعة )7

  

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .1962، 1الموجز في تاریخ العلم، دار الفارابي، بیروت، طبرنال، إدموند جون،  -

  .1982، 01ترجمة علي مقلد، الجزء األول، الطبعة  -.تاریخ العلم -.تاتون، رونیھ -

مكتبة النھضة : عبد الحمید صبرة، القاھرة/ جورج سارتون، العلم القدیم والمدنیة الحدیثة، ترجمة وتصدیر د -

  .م 1960، )نیویورك -القاھرة (فرانكلین للطباعة والنشر المصریة، باالشتراك مع مؤسسة 

 .1990لنتون، رالف، شجرة الحضارة، موفم للنشر، الجزائر،  -

  ).م2008(1بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق علي سامي النجار، دار السالم، القاھرة، ط ، ابن األزرق -

، عی�ون )م1269/ھ�ـ668ت(ی�ونس الس�عدي  ابن أب�ي أص�یبعة، أب�و العب�اس أحم�د ب�ن القاس�م ب�ن خلیف�ة ب�ن -

 ).م1965(األنباء في طبقات األطباء، شرح وتحقیق نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط

، ت��ذكرة أول��ي األلب��اب والج��امع للعج��ب العج��اب، المكتب��ة )م1600/ھ��ـ1008ت(األنط��اكي، داود ب��ن عم��ر  -

 ).ت.د(الثقافیة، بیروت، 

، كتاب الصلة في تاریـخ علمـاء األنـدلس، )م1183/ھـ 578ت(سم خلف بن عبد الملكابن بشكوال، أبو القا -

  .)م2003(1تحقیق صالح الدین الھواري، المكتبة العصریة بیروت، ط

الجامع لمفردات األدویة واألغذیة، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بی�روت،  ،ابن البیطار -

 .)م2001(ط

، طبقات األطباء والحكماء، تحقیق )م987/ھـ377ت بعد(جلجل، أبو داوود سلیمـان بن حسان األندلسي  ابن -

  ).م1985(2فؤاد سید، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، ج��ذوة المقت��بس ف��ي ذك��ر والة األن��دلس، )م1095/ھ��ـ 488ت(الحمی��دي، أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن أب��ي نص��ر -

  ).م2004( 1العصریة، بیروت، طتحقیق صالح الدین الھواري، المكتبة 

، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم )م1406/ھـ808ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -

 ).ت.د(والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر، دار العلم للجمیع، بیروت 

 ).م2003(1المقدمة، دار الفكر، بیروت، ط ، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -

، تاریخ علماء األندلس، تحقیق محمد )م1012/ھـ403ت(ابن الفرضي، أبو الولید عبد هللا بن محمد  -

 ).م1997(1بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، الفھرس�ت، تحقی�ق محم�د أحم�د أحم�د، المكتب�ة التوفیقی�ة، )م1047/ھ�ـ438ت(ابن الندیم محمد بن إس�حاق  -

 ).ت.د(المغرب
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الباقي، معالم الحضارة العربیة في القرن الثالث الھجري، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، أحمد عبد  -

 ).م1991(1ط

أحم��د عب��د الحل��یم عطی��ة، دراس��ات ف��ي ت��اریخ العل��وم عن��د الع��رب، دار الثقاف��ة للنش��ر والتوزی��ع، الفجال��ة،  -

 ).م1991(ط

 ).م1944(االعتماد، القاھرة، طأحمد عیسى بلھ، تاریخ النبات عند العرب، مطبعة  -

  ).م1972(، بیروت، ط)م.د(أرنولد سبرتوماس، تراث اإلسالم، تعلیق جرجیس فتح هللا،  -

إسماعیل العربي، دور المسلمین في تقدم الجغرافیا الوصفیة والفلكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -

 ).م1994(ط

 ).ت.د(ي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرةبالنثیا أنخل جنثالث، تاریخ الفكر األندلس -

 ).م1978(البدري عبد اللطیف، الطب عند العرب، دار الحریة للطباعة، بغداد، ط -

 ).م1987(حمادة حسین، تاریخ العلوم عند العرب، دار الكتب اللبناني، بیروت، ط -

جم ونص��وص، دار الغ��رب اإلس��المي، الخط��ابي محم��د العرب��ي، الط��ب واألطب��اء ف��ي األن��دلس دراس��ة ت��را -

 .بیروت

خوسي ماریة میاس بیكروسا، علم الفالح�ة عن�د الم�ؤلفین الع�رب باألن�دلس، تعری�ب عب�د اللطی�ف الخطی�ب،  -

 ).م1957(معھد موالي الحسن، تطوان، ط

 ).ت/د(الدفاع علي عبد هللا، أعالم العرب والمسلمین في الطب، مؤسسة الرسالة، القاھرة،  -

اني، قص�ة العل�وم الطبی�ة ف�ي الحض�ارة اإلس�المیة، مؤسس�ة اق�رأ للنش�ر والتوزی�ع والترجم�ة، راغب الس�رج -

 ).م2009(1القاھرة، ط

 ).م1988(الراوبدة عبد االرؤوف، الوجیز في علم الدواء، دار المستقبل للنشر والطباعة، بیروت، ط -

والفلسفة، دار الفكر العرب�ي،  رحاب خضر عكاوي، موسوعة عباقرة اإلسالم في الطب والجغرافیا والتاریخ -

  .2، ج)م1993(1بیروت، ط

زیغری�د ھونك��ة، ش�مس الع��رب تس��طع عل�ى الغ��رب، ترجم�ة ف��اروق بیض��ون، كم�ال الدس��وقي، دار ص��ادر،  -

 ).م2002(10بیروت، ط

 .2، ج)ت.د(السامرائي كمال، مختصر تاریخ الطب العربي، دار الحریة للطباعة والنشر، بغداد -

 ).م2007(الجغرافیا وعلوم األرض عند العرب، مطبعة المعرف الجدیدة، الرباط، طسعید عارف،  -

سیریل ألدرید، الحضارة المصریة من عص�ور م�ا قب�ل الت�اریخ حت�ى نھای�ة الدول�ة القدیم�ة، ترجم�ة وتحقی�ق  -

 ).م1996(3مختار النویفي، مراجعة أحمد قدري، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط

  .1،ج)م1999(، ط)ط.د.د(سین، تاریخ الجراحة في الطب العربي بنغازي، لیبیا، الشطشاط علي ح -

عبد المالك سالطنیة، عبد الحمید حراوبیة، ساجیة حماني، تاریخ النظم في الحضارات القدیم�ة وأثرھ�ا عل�ى  -

  ).م2007(الجزائر، ط،التشریعات والمواثیق الدولیة، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة

  .2، ج)ت.د(علي رمضان، حضارة مصر القدیمة، مطابع المجلس األعلى لآلثار، مصرعبده  -

 ).م1983(، ط)د/د(علي سعید إسماعیل، النبات والفالحة والري عند العرب، القاھرة، -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لثالثا: السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  أوربا في العصور الوسطى: المـــــــــــادة
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  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

م�ع إعطاء الطالب فكرة واضحة ع�ن أوض�اع أوروب�ا  بش�طریھا الش�رقي والغرب�ي ف�ي فت�رة العص�ور الوس�طى 
التع��رف عل��ى أھ��م الجوان��ب و،  االورب��ي واالس��المياإللم��ام ب��بعض الص��راعات الت��ي س��ادت ب��ین الش��طرین 

 .الحضاریة في الشطرین األوربیین خالل العصور والوسطى 

  

  المعارف المسبقة المطلوبة

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

  .یكون على درایة بتاریخ اوربا في عصر النھضة
  

 : محتوى المادة

    

 .بدایة العصور الوسطى األوروبیة )1
  .م3أوضاع اإلمبراطوریة الرومانیة حتى أواخر القرن  )2
  .اإلمبراطوریة الرومانیة منھاور المسیحیة وموقف ھظ )3
  .اإلمبراطوریة الرومانیةفي عھد اإلمبراطور دقلدیانوس ثم قسطنطین )4
  .غزوات الجرمان وسقوط الجناح الغربي من اإلمبراطوریة الرومانیة )5
  .نشأة البابویة و تطورھا )6
  .االسالم وعالقتھ بأوروبا الوسطى )7

 .مملكة اإلفرنج و عالقتھا بالمسلمین-
  .رلمان وعالقتھا بالمسلمینامبراطوریة شا-

  .األوضاع السیاسیة في روما حتى سقوط القسطنطینیة )8
  .الصراع بین البابویة و القوى السیاسیة في الغرب )9

  .نھایةالعصور الوسطى األوروبیة  )10
  .حضارة أوروبا في العصور الوسطى )11
   .الحضارة االسالمیة و تأثیرھا على أوروبا في العصور الوسطى )12

  

 

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

التاریخ األوروبي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب : عبد العزیز نوار ومحمود جمال الدین -1

 .1999العالمیة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

تى الحرب الفرنسیة البروسیة أوروبا من الثورة الفرنسیة ح- التاریخ الحدیث: عبد العزیز سلیمان نوار -2

  .2002، 1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط1789-1871

 .1982التاریخ األوروبي الحدیث، جزآن، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، مصر، : حسن صبحي -3

محاضرات في تاریخ أوروبا بین النهضة والثورة الفرنسیة، مالطا، : عبد العزیز عبد الغني إبراهیم -4

1987. 
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التاریخ األوروبي الحدیث من عصر النهضة إلى أواخر القرن : عبد الحمید البطریق وعبد العزیز نوار -5

 .الثامن، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر

  المراجع باللغة االجنبیة

 

-   Robert Fossier : L’occident médiéval V siècle XIII siècle, Hachette, 2006         
- Jacques Paul : Le christianisme occidental au moyen âge, Paul Colin, 2004 
- Jean Claude Clegnet : Byzance, Colin, 2006 
- Le Ctesse Dohojowska : L’Europe au moyen âge, Paris, 1958. 
- Tourneur Aumont : Moyen histoire général de l’Europe jusqu’au XVI siècle. 
- Charles Bemont : Histoire de l’Europe au moyen âge 395-1270, Paris, 1921      

- Abbon de Fleury (mort en 1040), Siège de Paris par les Normands, éd. et trad. François Guizot in 
Collection des mémoires relatifs à l’histoire de France depuis la formation de la monarchie 
française jusqu’au 13e siècle, Paris, éd. J.L.J. Brière, vol. I, 1824. 

  الحولیات      ) ب -
o -Anonyme, Annales de Saint- Bertin et de Metz, éd. et trad. François Guizot in Collection des 
mémoires relatifs à l’histoire de France depuis la formation de la monarchie jusqu’au 13e siècle, 
Paris, éd. J.L.J. Brière, vol. I, 1824. 
o Annales de Saint- Bertin et de Saint-Vaast suivies de fragments d’une chronique inédite, éd. Abbé 
César Auguste Dehaisnes, Paris, éd. Jules       
- Renouard, 1871.        
o Eginhard (mort en 840), Annales des rois Pépin, Charlemagne et Louis-le Débonnaire, éd. et trad. 

François Guizot in Collection des mémoires…, vol. III, 1824.       

  

  

  لثالثا: السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  تاریخ المعتقدات واألدیان: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تمكین الطالب من التعرف على مختلف المعتقدات اإلنس�انیة قب�ل ظھ�ور ال�دیانات الس�ماویة، م�ن خ�الل ظھ�ور 
المعتق��دات الوثنی��ة للحض�ارات القدیم��ة ف��ي الش��رق األدن��ى الفك�ر ال��دیني ودوره ف��ي التط��ور الحض�اري، وأھ��م 

  .واألقصى وكذا اإلغریقیة الرومانیة، مع إعطاء حیز ھام لفھم الدیانات الوثنیة المغاربیة القدیمة

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

  .مجتمعات االنسانیةتاریخ الدیانات عند ال

  

  : محتوى المادة

 )النظریات الفلسفیة(مدخل لتاریخ الدیانات  )1
  ظھور الدین في الحضارات البدائیة األولى )2
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  األساطیر الدینیة وظھور المعتقدات )3
 الدیانات الوثنیة في الشرق األدنى )4

 دیانة بالد ما بین النھرین -
 الدیانة الفرعونیة -
  الدیانة الفینیقیة -

 نماذج من دیانات الشرق األقصى  )5
 الھندوسیة  -
  البوذیة -

 الدیانة اإلغریقیة )6
 الدیانة الرومانیة )7
 دیانة بالد المغرب القدیم )8
  الدیانات السماویة )9

 الیھودیة  
 المسیحیة  
 اإلسالم  

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

  .1986دار دمشق، : دمشق (عبدالھادي عباس، : المعتقدات واألفكار الدینیة، ترجمة میرسیاإیلیاد، تاریخ  -

  .1988: سوریة وبالد الرافدین، دمشق  –فراس السواح، مغامرة العقل األولى، دراسة في األسطورة  -

  .1999دار الندى، : ، دمشق )العراق، فارس، الھند، الصین، الیابان(كامل سعفان، معتقدات آسیویة  -

  .1996دار الشروق، : اروسالف تشرني، الدیانة المصریة القدیمة، ترجمة أحمد قدري، القاھرة ی -

  .2000: إبراھام أرنولد، المسیحیون األوائل، ترجمة ھناء عزیز، القاھرة  -

دار ( -] 2005[دار ع�الء ال�دین ،: دمش�ق، س�وریا  -. 1.ط -. تألیف حس�ان اس�حق/ أسرار اآللھة و الدیانات -

  .دمشق –ین عالء الد

ال�دار : بی�روت، لبن�ان  -. 1.ط -. ت�ألیف ادمون�د س�ولبرجر ؛ ترجم�ة س�میر الجلب�ي /اسطورة الطوفان البابلی�ة -

  .بیروت –الدار العربیة للموسوعات  -. 2000العربیة للموسوعات، 

ص  181 -. 2003دار ع��الء ال��دین، : دمش��ق، س��وریا  -. 1.ط -. دیان��ة مص��ر الفرعونی�ةمحم�د الخطی��ب ،  -

  ).دمشق –دار عالء الدین (

مؤسسة االنتشار : بیروت، لبنان  -. 1.ط -. تألیف أبكار السقاف/ الدین عند اإلغریق و الرومان و المسیحیین -

  .بیروت –مؤسسة االنتشار العربي (ص  407 -. 2004العربي، 

ص�فحات للدراس�ات و  :دمش�ق، س�وریا  -. 1.ط -. تألیف عب�د ال�رزاق الم�وحي/ العبادات في الدیانات القدیمة -

  .دمشق – صفحات للدراسات و النشر. 2004النشر، 

سلس��لة . 2004ع، /دار الش��روق: عم��ان، األردن  -. 1.ط -. ت��ألیف خزع��ل الماج��دي/ المعتق��دات اإلغریقی��ة -

 ).عمان –ع /دار الشروق(التراث الروحي لإلنسان 

  1989 .بیروتأحمدأمینسلیم،فیتاریخالشرقاألدنىالقدیم،دارالنھضةالعربیة، -

 2 . دارعویدات،ط .،ترجمةفریدداغرفؤادأبوریحان، 1 أندریایمارجانینأبوایھ،موسوعةتاریخالحضاراتالعام،ج -

 1986 باریس، – ،بیروت
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  .1996 القاھرة، 2بارندرجیفري،المعتقداتالدینیةلدىالشعوب،ترجمةعبدالفتاحإمام،مكتبةمدبولي،ط -

 1998 ،مكتبةمدبولي،القاھرة،بدجواالس،آلھةالمصریین،ترجمةمحمدحسینیونس -

 2002 بكرمحمدابراھیم،قراءاتفیحضارةاإلغریقالقدیمة،الھیئةالمصریةالعامةللكتاب،القاھرة، -

  .1992 الدارالبیضاء،/،بیروت 1األسطورة،المركزالثقافیالعربي،طو تركیعلیالربیعو،اإلسالموملحمةالخلق -

  1985 ،الدوحة، 1 . ،ط،دارالثقافة-دراسةمقارنة-جعفرمحمدكمال،اإلنسانواألدیان -

 1998 ،الھیئةالمصریةالعامةللكتاب،القاھرة، 2 ،ج1 خشیمعلیفھمي،آلھةمصرالعربیة،ج -

 أحدمظاھرعالقاتالمغربالقدیمبشرقیإفریقیا،الخطیبعفراءعلي،الثالوثالكوكبیالمقدس -

  2002 ،منشوراتمعھدالدراساتاإلفریقیة،الرباط،( نوبیشبھالجزیرةالعربیةج

 1982 بحوثممھدةلدراسةتاریخاألدیان،دارالقلم،الكویت،درازمحمدعبدهللا، -

  1961 .ج،الدیانةالیونانیةالقدیمة،ترجمةرمزیعبدھجرجس،دارالنھضة،القاھرة،. ه .ردز-

  

  

  

  

  

  

  

  لثالثا: السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  العالم المعاصر: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب( 

العـالم  تمكین الطالب من معرفة التغیرات الجیوسیاسیة التي مست خریطة العالم، واهـم التطـورات التـي شـهدها

  .المعاصر

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

  .مكتسبات التعلیم الثانوي

  

  : محتوى المادة

  ) .األسباب و التطورات و النتائج( الحرب العالمیة األولى  )1

  .1919) مؤتمر فرساي ( مؤتمر الصلح بباریس  )2

  عصبة االمم   )3

  .  1917الثورةالبلشفیة في روسیا  )4
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وصول النازیة إلى الس�لطة ف�ي  –وصول الفاشیة إلى السلطة في ایطالیا ( تطورات العالم بین الحربین  )5

  ) .وصول الدكتاتوریة العسكریة إلى السلطة في الیابان  –المانیا 

  ) .األسباب و التطورات (  1929العالمیة  االقتصادیةاألزمة  )6

  . یة بین الحربین االزمات الدول )7

  ).األسباب و التطورات و النتائج ( الحرب العالمیة الثانیة  )8

  . االمم المتحدة  )9

  ).النتائج   -التطورات   –االسباب ( الحرب  الباردة  )10

  . سیاسة التعایش السلمي  )11

  . حركة عدم االنحیاز  )12

  .حركات التحرر  )13

  . نھایة الحرب الباردة ، و بدایة النظام الدولي الجدید  )14

  . األزمات القتصادیة  )15

  .   العولمة  )16

  

 : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 1957موجز تاریخ العالم، ترجمة عبد العزیز جاوید، القاھرة : ویلز. ج. -

أحم�د ع�زت، , أوروبا في الق�رنین التاس�ع عش�ر و العش�رین، ترم�ة بھ�اء فتح�ى : ج جرانت و ھارولد تمبرلى -

  1967القاھرة 

  1962ترجمة نور الدین حاطوم، دمشق : التاریخ الدبلوماسي: ج ب درموزیل -

  1968التاریخ األوروبي المعاصر، بیروت : عبد المجید نعنعي -

مس��تقبل الع��الم العرب��ي ف��ي التج��ارة الدولی��ة، ال��دار المص��ریة اللبنانی��ة، : می��ةأس��امة المج��دوب، العولم��ة واإلقلی -

  .2001القاھرة، 

مركز الخل�یج : براون، كریس، فھم العالقات الدولیة، ترجمة مركز الخلیج لألبحاث، اإلمارات العربیة المتحدة -

 . 2004لألبحاث، 

رن�ة، الج�زء الث�اني ، الجزائ�ر، دی�وان المطبوع�ات بوشعیر، السعید، القانون الدس�توري وال�نظم السیاس�یة المقا -

 .  1999الجامعیة، الطبعة الثالثة، 

بیلس، جون وستیف، سمیث، عولمة السیاس�ة العالمی�ة، ترجم�ة ونش�ر مرك�ز الخل�یج لألبحاث،الطبع�ة األول�ى،  -

2004 . 

یاتالتكوینی�ة، الجزائ�ر، دار جندلي، عبد الناصر، التنظیر في العالقات الدولیة بین اإلتجاھات التفس�یریة والنظر -

 .  2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،

حت��ى، ناص��ف یوس��ف، النظری��ة ف��ي العالق��ات الدولی��ة، لبن��ان، بی��روت، دار الكت��اب العرب��ي، الطبع��ة األول��ى،  -

1985  . 

( الدولی�ة المعاص�رة خلیفة، إبراھیم أحمد، دور األمم المتحدة في تنمیة الش�عوب اإلفریقی�ة ف�ي ظ�ل التط�ورات  -

 2007. األزارطیة، دار الجامعة الجدیدة،) دراسة في الطبیعة القانونیة للقاعدة الدولیة للتنمیة

دورتي، جیمس وروب�رت بالس�تغراف، النظری�ات المتض�اربة ف�ي العالق�ات الدولی�ة، ترجم�ة ولی�د عب�د الح�ي،  -

 .  1985بیروت، كاظمة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 
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 . 1996مركز دراسات الوحدة العربیة ،: اهللا ،عبد الخالق،التبعیة والتبعیة السیاسیة، بیروت عبد  -

   2005عودة، جھاد، النظام الدولي نظریات وإشكالیات، مصر، دار الھدى للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،  -

مرك�ز : إلمارات العربیة المتح�دةغرفثس، مارتن وتیري، أوكاالھان، المفاھیم األساسیة في العالقات الدولیة، ا -

 .  2008الخلیج لألبحاث للترجمة والنشر ، 

  2007غضبان، مبروك، المدخل للعالقات الدولیة، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -

محمود جمیل، مصعب، تطورات السیاسة األمریكیة اتجاه إفریقی�ا وانعكاس�اتھا الدولی�ة، عم�ان، دار مج�دالوي  -

 .  2006وزیع، الطبعة األولى، للنشر والت

المخ��ادمي، عب��د الق��ادر رزی��ق، التح��ول ال��دیمقراطي ف��ي الق��ارة اإلفریقی��ة، مص��ر، دار الفج��ر، للنش��روالتوزیع  -

2006 . 

 2006مصباح، عامر، اإلتجاھات النظریة في تحلیل العالقات الدولیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -

 . 

الدین،عبد الفتاح ،البعد الثقافي في العالقات الدولیة، دراس�ة ف�ي الخط�اب ح�ول  مصطفى، نادیة محمود وسیف -

 .  2008صدام الحضارات، مصر، دار إقرأ للطباعة، 

ن�اي، جوزی��ف س، اإلب��ن ،المنازع��ات الدولی�ة مقدم��ة للنظری��ة والت��اریخ ، ترجم�ة أحم��د أم��ین الجم��ل ومج��دي  -

 . 1997لثقافة العلمیة، الطبعة األولى، كامل، مصر، الجمعیة المصریة للنشر والمعرفة وا

سبتمبر،إس�تراتیجیات اإلنخ�راط والتع�اون، ط�رابلس، منش�ورات أكادیمی�ة  11نعمة كاظم، ھاش�م، إفریقی�ا بع�د  -

  2005الدراسات العلیا، الطبعة األولى، 

  : باللغة الفرنسیة -2

 

- Gilbert Badia : Histoire d’Allemagne contemporaine, Paris, 1962 
- Werth Nicols, L’histoire de l’Union Soviétique de Lénine à Staline 1917-1953, France, 

1985. 
- Kim Han Kill : l’histoire contemporaine de la Corée, Pyong Yong, 1970 
- Marc Michel : Décolonisation et émergence de tiers monde, Paris, 1993  
- Comte de Gobineau : Trois ans en Asie de 1855à 1858. 
- Charles André Julien : Une pensée anticoloniale, Paris, 1979. 

-  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  لثالثا: السداسي

 یةفقالتعلیم األ: عنوان الوحدة

  ةجغرافیا طبیعی: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

 .المناخیة والبیئیةعالقتھا بالظواھر الجیولوجیة وو  الجغرافیا الطبیعیة  مبادئ ومفاھیمالطالب على تعرف ی
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  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

  .توظیف المعارف الجغرافیة

  

  : محتوى المادة

 .نشأة االرض ومكوناتھا )1
 )االنكسارات-االلتواءات -الزالزل-البراكین( والحركات التكتونیة الغالف الصخري )2
 الغالف الجوي )3
 حركة الھواء والتكاثف -الرطوبة والتساقط -الضغط الجوي -الحرارة: المناخ )4
 االقالیم المناخیة )5
 .لسطح الیابس ىاالشكال التضاریسیة الكبر )6
 )الصحراء، التندرا، الغابات الصنوبریة والمتوسطیة والنفطیة واالستوائیة: (االقالیم النباتیة )7
 )البحار والمحیطات، البحیرات، االنھار( : المائیة سطحاتالم )8

  

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .1967إبراھیم أحمد رزقانة وزمالؤه، الجغرافیا الطبیعیة، القاھرة، دار النھضة العربیة،   -

أحمد أحمد مص�طفى، س�طح األرض دراس�ة ف�ي جغرافی�ة التض�اریس، دار المعرف�ة الجامعی�ة، اإلس�كندریة،  -

 ).م2003(ط

 .1982جودة حسنین جودة ، معالم سطح األرض، الھیئة المصریة العامة للكتاب، اإلسكندریة،  -

جودة حسنین جودة، الجغرافیا المناخیة والحیویة مع التطبیق على مناخ ونبات قارات أوروبا وآسیا وإفریقی�ا  -

  .م1999ومناخ ونبات العالم العربي، الفنیة للطباعة والنشر، واإلسكندریة،

  .م2001ط، /جوھري یسرى، جغرافیة المغرب العربي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، د -

  .1، ج)م1964(جغرافیة العالم اإلقلیمیة، ترجمة محمد حامد وآخرون، بیروت جیز ویلز وآخرون،  -

  .)1999(1طجغرافیة الموارد المائیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، حسن أبو سمور، حامد الخطیب،  -

  .م1970حسن سید أحمد أبو العینین، كوكب األرض، بیروت، دار النھضة العربیة،  -

  .م1990ط، /حسن منیمنة سارة، في جغرافیة الوطن العربي، دار النھضة العربیة، بیروت، د -

حلم��ي ف��اروق محم��د، جعب��وب إب��راھیم عل��ي، الحی��وان الزراع��ي االقتص��ادي، دار المطبوع��ات الجدی��دة،  -

  .م1972ط، /ریة، داإلسكند

  . م1968، 2حلیمي عبد القادر علي، جغرافیة الجزائر طبیعیة بشریة اقتصادیة، مطبعة اإلنشاء، دمشق، ط -

  .م1999، 1سعودي محمد عبد الغني، جغرافیة الوطن العربي، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، ط -

  .م1996، 4منشأة المعارف، اإلسكندریة، طالشامي صالح الدین علي، الوطن العربي دراسة جغرافیة،  -

 .م1657ط، /شرف عبد العزیز، مستقبل الثروة الحیوانیة في الوطن العربي، دار الكاتب العربي، د -

، دار ص�فاء -النب�ات والحی�وان -الصالحي سعدیة عاكول و الغریري عبد العب�اس فض�یح، الجغرافی�ا الحیوی�ة -

 .م1998، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
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، دار ص�فاء -النب�ات والحی�وان -لحي سعدیة عاكول و الغریري عبد العب�اس فض�یح، الجغرافی�ا الحیوی�ةالصا -

 .م1998، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط

  )ت.د) (ط.د(صبري محمد سوب سلیم، الجغرافیا الطبیعیة أسس ومفاھیم حدیثة، دار الفكر العربي،  -

طلع���ت أحم���د محم���د عب���ده، حوری���ة محم���د حس���ین ج���اد هللا، جغرافی���ة البح���ار والمحیط���ات، دار المعرف���ة  -

 ). ط.ت.د(الجامعیة

  .م2001،1عباس، سعدیة كاكول وعلي مصطفى، جغرافیة المناخ والغطاء النباتي، دار الصفاء، عمان ط -

 .1968عبد الرحمن حمیدة ، علم المناخ، دمشق -

  .عبد العزیز طریح ، الجغرافیا الطبیعیة، اشكال سطح االرض، مؤسسة الثقافة الجامعیة، االسكندریة  -

 .1969.عبد العزیز طریح شرف ، الجغرافیا المناخیة والنباتیة، اإلسكندریة -

 .1963مناخ العالم، اإلسكندریة، : عبد العزیز طریح شرف -

 .1982القاھرة، عبد القادر عبد العزیز علي ، الطقس والمناخ،  -

 .1968الجغرافیا المناخیة والنباتیة، بیروت: علي علي البنا -

أسس علم الجغرافیا الطبیعیة والبشریة، دار المعرفة الجامعیة، : فتحي أبو عیانة، فتحي أبو راضي -

 .م1999اإلسكندریة 

 م2001جغرافیة المیاه، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة : محمد خمیس الزوكة- 

 .م1995الجغرافیة العامة، موضوعات مختارة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة : أحمد على إسماعیل -

 .م1993الجغرافیا الطبیعیة والخرائط، منشأة المعارف، اإلسكندریة : جودة حسنین جودة -

اإلسكندریة  معالم سطح األرض، الھیئة المصریة العامة للكتاب، فرع اإلسكندریة،: جودة حسنین جودة-

1982 . 

الجغرافیا العامة، وزارة التربیة والتعلیم باالشتراك مع الجامعات المصریة، القاھرة : سعاد الصحن-

1984/1985 . 

 .م2001الجغرافیا الطبیعیة، أسس ومجاالت، دار الثقافة العربیة، القاھرة : جودة التركماني -

 .م2001ة العربیة، القاھرة جغرافیة التضاریس، دار الثقاف: جودة التركماني-

 .م2002الجغرافیا الطبیعیة، مكتبة ومطبعة الغد، القاھرة : حسام الدین جاد الرب-

 م2001الجغرافیا الطبیعیة، دار الجامعة المصریة، اإلسكندریة : حسن أبو العینین-

ا ومناخ العالم، الطبعة الجغرافیا المناخیة والنباتیة مع التطبیق على مناخ أفریقی: عبد العزیز طریح شرف -

 .1994الحادیة عشر، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة 

 .م1995الجغرافیا العامة الطبیعیة والبشریة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة : محمد السید غالب-

ي لمراجع علم البیئة العام والتنوع البیولوجي، سلسلة الفكر العرب: محمد محمد الشاذلي، علي علي المرسي-

 .2000، دار الفكر العربي، القاھرة 12العلوم األساسیة،رقم

جغرافیا البحار والمحیطات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : یوسف عبد المجید فاید، محمد صبري محسوب-

 .م1993القاھرة 

 . 2006معجم المصطلحات الجغرافیة والبیئة، جامعة المنیا، : محمد مدحت جابر-

 . 2004، 2أسس الجغرافیا الطبیعیة، دار القلم، دبي، ط: د عاشورمحمود محم -

  .1998دار القلم، دبي ، : أسس علم الجغرافیا: محمود محمد عاشور -

 .1974الطقس والمناخ، اإلسكندریة : فھمي ھاللي أبو العطا -

 .1962الطبیعة الجویة، القاھرة : محمد جمال الدین الفندي -

 . 1956طبیعیات الجو وظواھره، القاھرة: محمد جمال الدین الفندي -
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 . 1972قشرة األرض، بیروت: محمد صفي الدین أبو العز -

 .1975.وجھ األرض، القاھرة: محمد متولي -

 1965.الجیولوجیا، القاھرة: یحیى محمد فوزي -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  الثالث: السداسي

  یةفقالتعلیم األ: عنوان الوحدة

 1لغة أجنبیة : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفاتهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على 

  

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 المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة

  

  : یةمحتوى المادة اإلنجلیز 

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 الفرنسیة

  مراقبة مستمرة:طریقة التقییم
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  .عالمة األعمال التطبیقیة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -**

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع: السداسي

  التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة

 2تاریخ وحضارة المغرب القدیم : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب( 

تمكین الطالب من التعرف على المكونات األساسیة لت�اریخ وحض�ارة المغ�رب الق�دیم، ب�التعرف عل�ى الكیان�ات 
وك��ذا السیاس��یة المغاربی��ة  من��ذ فج��ر الت��اریخ وأھ��م الحق��ب الت��ي م��رت عل��ى المنطق��ة م��ن التواج��د األجنب��ي، 

التفاعالت الحضاریة الت�ي عرفتھ�ا المنطق�ة م�ع مختل�ف الحض�ارات المتوس�طیة القدیم�ة بدای�ة م�ن الفینیقی�ین 
  .وقرطاج، ثم اإلغریق والرومان

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .تاریخ الحضارات القدیمةمكتسبات 

  

  : محتوى المادة

 السیاسة الرومانیة في بالد المغرب .1
  التشریعات 
  التنظیم اإلداري للمقاطعات 

 البروقنصلیة 
 نومیدیا 
 موریطانیا القیصریة 
 موریطانیاالطنجیة  

 الموروث الحضاري لالحتالل الروماني .2
  مظاھر الرومنة و مساھمة المغرب القدیم 
 العمارة 
 المعتقدات 

  المقاومات المحلیة لالحتالل الروماني .3
  المسیحیة االفریقیة  .4
 االحتالل الوندالیلبالد المغرب .5
 االحتالل البیزنطي لبالد المغرب .6
  الكیانات الموریة .7
 أوضاع المغرب عشیة الفتوحات االسالمیة 
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  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*

ه ورمنقتن، تاریخ شمال افریقیا القدیم، ترجمة عبد الحفیـظ فضی�ـل المی�ـار، ط�رابلس، منش�ورات جامع�ة .ب -

 .1994الفاتح، 

 .2003، الرباط، فیدیبرانت، بلكامل البیضاویة، مظاھر اقتصادیة من خالل فسیفساء الشمال اإلفریقي -

  .2011فجر التاریخ في الجزائر،الجزائر، دار المعرفة، عزیز طارق ساحد، آثار  -

عفراء علي الخطیب، الثالوث الكوكبي المق�دس، أح�د مظ�اھر عالق�ات المغ�رب الق�دیم وجن�وبي ش�بھ جزی�رة  -

 .2002العرب، الرباط، منشورات معھد الدراسات اإلفریقیة، 

خ، ترجم��ة وتحقی��ق العرب��ي عق��ون، غ��ابلایر ك��امبس، ف��ي أص��ول ب��الد البرب��ر، ماسینیس��ا أو ب��دایات الت��اری -

  .2،2012الجزائر،منشورات المجلس األعلى للغة العربیة، ط

م، الجزائر، .ق 46-م.ق 213فتیحة فرحاتي، نومیدیا من حكم الملك جابا إلى بدایة االحتالل الروماني  -

 .2007منشورات أبیك،

ش��نیتي و رش�ید بورویب��ة الجزائ��ر،  ابراھیم�ي، تمھی��د ماقب�ل الت��اریخ ف�ي الجزائ��ر، ترجم�ة محم��د البش�یر. ك -

  . 2007الطباعة الشعبیة للجیش، 

  .2005لیونال بالو، الجزائر في ما قبل التاریخ، ترجمة محمد الصغیر غانم، الجزائر، دار الھدى، -

 .2007مجموعة من المؤلفین، الجزائر النومیدیة، الجزائر المتحف الوطني سیرتا،  -

 .2003تاریخ الجزائر القدیم، الجزائر، دار الحكمة، محمد البشیر شنیتي، أضواء على  -

محمد البشیر شنیتي، التغییرات االقتصادیة واالجتماعیة ف�ي المغ�رب أثن�اء االح�تالل الروم�اني ودورھ�ا ف�ي  -

 .1984أحداث القرن الرابع المیالدي، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

الل��یمس (لروم��اني، بح��ث ف�ي منظوم��ة ال��تحكم العس��كري محم�د البش��یر ش��نیتي، الجزائ��ر ف�ي ظ��ل االح��تالل ا -

 .1999، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1.ومقاومة المور، ج) الموریطاني

محم��د البش��یر ش��نیتي، نومی��دیا و روم��ا اإلمبراطوری��ة، تح��والت اقتص��ادیة واالجتماعی��ة ف��ي ظ��ل االح��تالل،  -

 .2012الجزائر، كنوز الحكمة، 

التوس��ع الفینیق��ي ف��ي غرب��ي البح��ر األب��یض المتوس��ط، الجزائ��ر، المؤسس��ة الوطنی��ة   محم��د الص��غیر غ��انم، -

 .1992للكتاب، 

 .2005محمد الصغیر غانم، المالمح الباكرة للفكر الدیني الوثني في شمال إفریقیا، الجزائر،  دار الھدى،  -

 .2006الھدى، محمد الصغیر غانم، المملكة النومیدیة و الحضارة البونیة، الجزائر،دار  -

 .2008محمد الصغیر غانم، سیرتا النومدیة النشأة والتطور، الجزائر، دار الھدى،  -

 .2007محمد الصغیر غانم، معالم التواجد الفینیقي البوني في الجزائر، الجزائر، دار الھدى،  -

 .2005محمد الصغیر غانم، مقاالت وأراء في تاریخ الجزائر القدیم، الجزائر، دار الھدى،  -

محم��د الص��غیرغانم، المع��الم الحض��اریة ف��ي الش��رق الجزائ��ري فت��رة فج��ر الت��اریخ، الجزائ��ر،  دار الھ��دى،  -

2006. 

محم��د الص��غیرغانم، مواق��ع و حض��ارات م��ا قب��ل الت��اریخ ف��ي ب��الد المغ��رب الق��دیم، الجزائ��ر،دار الھ��دى،   -

2003 . 
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 .2007یش، محمد الصغیرغانم، مواقع ومدن أثریة،الجزائر، الطباعة الشعبیة للج -

وزارة  ،1، ج )صور ما قب�ل الت�اریخ و فج�ر الت�اریخ (الجزائر منذ نشأة الحضارة  محمد الطاھر العدواني، -

 .1984الثقافة و السیاحة، الجزائر،  المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

 .2008محمد العربي عقون، االقتصاد والمجتمع في الشمال اإلفریقي القدیم، الجزائر، دار الھدى،  -

د الھادي حارش، التاریخ المغاربي القدیم، السیاسي والحضاري منذ فجر الت�اریخ إل�ى الف�تح اإلس�المي، محم -

 .1992الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

  

  المراجع باللغة األجنبیة) 2 -

- Alexandropoulos (J.), Les monnaies de l’Afrique antique, 400, J.C-40 AP.J.C, Presses 
universitaire du Mirail, Toulouse, 2007. 
- Amigues (S.), Études de botanique antique, Paris, De Bocard, 2002. 

- Aumassip (G.), Feraht (N.), Heddouche (A.), Milieux, Hommes et techniques du Sahara 

préhistorique : problèmes actuels, Paris, L’Harmattan, 1994.  

- Aumassip (G.), Trésors de l’Atlas saharien, Alger, E.N.A.L., 1986. 

- Balout (L.), Préhistoire de l’Afrique du nord, Paris, Arts et métiers graphiques, 1955. 

- Benabou(M.), La résistance Africaine à la romanisation, Paris, François Maspero, 1976.  
- Cagnat (R.), Chapot (V.), Manuel d’archéologiesRomaine, II, Paris, Auguste Picard, 1920. 
- Camps (G.), Aux originedela Béribérie, Massinissaou les débuts de l’histoire, Libyca ar.ep., VII, 

1962.    

- Camps (G.), Les Berbères aux marges del’histoire, Paris, Hespérides, 1980. 

- Camps (G.), Les Berbères mémoireset identité, Paris, Errance, 1987. 

- Camps (G.), Les CivilisationsPréhistoriquesde l’Afriquedu Nord et du Sahara, Paris, Doin, 1974. 

- Camps Faber (H.), La disparition de l’autruche en Afrique du Nord, Alger, La Typo litho, 1963.  

- Chastagnol (A.), la fin du monde antique, Paris, Nouvelles éditions latines, 1976. 

- Chastagnol (A.), Le Bas-Empire, Paris, Armand Colin, 1991. 

- Cintas (P.), Céramique Punique, Paris, kliksiech, 1950. 
- Desanges (J.) Catalogue des tribus des Africains de l’Antiquité classique de l’ouest de Nil, 

Dakar, Publication de la section d’histoire, 1962. 

- Dubois-Pelerin (E.), Le luxe privé à Rome et en Italie au 1er siècle après J.C, Naples, Centre 

Jean Bérard, 2008. 

- Ferrah (A.), L’Algérie, Civilisations anciennes du Sahara, Alger, ANEP, 2005.  

- Flamand (GB.M), Les pierres écrites, Paris, Masson, 1921. 

- Gauthier (E.F.), Le passé d’Afrique du Nord, les siècles obscurs, Paris, Payot, 1937. 
- Gsell (S.), Histoire anciennede l’Afrique du Nord, T. I-VIII, Paris, Hachette, 1918-1928. 
-   Ibba (A.), Traina (G.), L’Afrique Romaine, Paris,  Bréal, 2006. 
-  Lassère (J.M.), Ubique Populus, peuplements et mouvements de population dans l’Afrique 

romaine, de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146a.c-235 p.c.), Paris, 

CNRS, 1977. 

- Lecoq(A.), Le commerce de l’Afrique Romaine, Oran, L. Fougue, 1912.  

- Leglay (M.), Saturne Africain, Histoire, 1, Paris, E. de Boccard, 1966. 
-   Leglay (M.), Saturne Africain, Monuments, 2, Paris, CNRS, 1966. 
- Maire (R.), Flore de l’Afrique du Nord, T. I, Paris, Paul Le chevalier, 1952. 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع: السداسي

  التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 واألندلس تاریخ وحضارة المغرب االسالمي: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تمكینالطالبمنالتحكمفیمراحلتطوربالدالدغربواألندلسبعدالفتوحاتاإلس��المیة،ومعرفةالدویالتاإلقلیمیة التیظھرتف��ي 
 .الغ������������������������������������������������������رب االس������������������������������������������������������المي

  .التغیراتاالقتصادیةواالجتماعیةوالفكریةالتیعرفتھابلدانالغربفیظاللحضارة اإلسالمیةكماتسمحبالتعرفعلىطبیعة

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  سالميفي العالم االانتشار االسالم في المشرق والفتوحات االسالمیة 

  

  :  محتوى المادة

 أوضاع بالد المغرب بعد الفتح االسالمي )1

 عصر الوالة )2

عص�ر مل�وك  –الدول�ة األموی�ة ف�ي األن�دلس -األدارس�ة    -الرس�تمیون –األغالب�ة :  الدول االقلیمی�ة )3

الزی�انیون  –الحفص�یون  –الموح�دون  –المرابطون   -الحمادیون -الزیریون -الفاطمیون-الطوائف 

 .دولة بني األحمر  -المرینیون –

 ة في المغرب االسالمياالجتماعیو  االقتصادیةالحیاة  )4

 الحیاة الثقافیة و الفكریة في المغرب اإلسالمي )5

 يمارة و الفنون في المغرب اإلسالمالع )6

 : الحضارة اإلسالمیة في األندلس )7

 ة والثقافیة في األندلساالجتماعیو قتصادیةالحیاة اال -

 .العمارة والفنون -

 سقوط األندلس -8

 :طریقة التقییم -

  . %50+ %50عالمة األعمال الموجهة

  ) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
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التكملة لكتاب الصلة، تحقیق عب�د ) م1260/ھـ658ت (ابن األبار، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا القضاعي  -
 .م1995/ھـ1415السالم الھراس، دار الفكر، بیروت، 

  .م1985، 2الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس دار المعارف، القاھرة، ط: ابن األبار -
الكام�ل ف�ي الت�اریخ، تحقی�ق أب�ي ): م1232/ھ�ـ630ت (ابن األثیر، محمد بن محمد بن عبد الواحد الشیباني -

  .م1995/ھـ1415، 2الفدا عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
بیوتات فاس الكبرى، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ): م1405/ھـ807ت (ابن األحمر إسماعیل  -

1972.  
القارة اإلفریقی�ة وجزی�رة األن�دلس ): م1161/ھـ558ت (اإلدریسي، الشریف أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا  -

  .م1983من كتاب نزھة المشتاق، تحقیق إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
عی�ون ): م1269/ھ�ـ668ت (ابن أبي أصیبعة، أبو العب�اس أحم�د ب�ن القاس�م ب�ن خلیف�ة ب�ن ی�ونس الس�عدي  -

  .1965األنباء في طبقات األطباء، تحقیق نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 
ج�امع مس��ائل األحك��ام لم�ا ن��زل م��ن ): م1438/ھ��ـ841ت (البرزل�ي، أب��و القاس�م ب��ن أحم��د البل�وي التونس��ي -

  .م2002، 1، بیروت، طالقضایا بالمفتین والحكام، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب الھیلة، دار الغرب اإلسالمي
ال�ذخیرة ف�ي محاس�ن أھ�ل الجزی�رة، تحقی�ق ): م1148/ ھ�ـ542ت (ابن بسام، أبو الحس�ن عل�ي الش�نتریني  -

  .2000، 1إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط
كتاب الصلة في تاریخ علم�اء األن�دلس، ): م1183/ھـ578ت (ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك  -

  .م2003/ ھـ1423، 1الح الدین الھواري، المكتبة العصریة، بیروت، طقدم لھ وضبطھ ص
معجم ما اس�تعجم، تحقی�ق ): 1094/ھـ487ت (البكري، عبد هللا بن عبد العزیز أبو عبید البكري األندلسي  -

  .م1983/ھـ1403، 3مصطفى السقا، عالم الكتب، بیروت، ط
كتاب التبیان، تحقیق أمین توفیق الطیبي، ): م1095/ھـ488ت بعد (ابن بلقین، عبد هللا بن بلقین بن بادیس  -

  .م1995منشورات عكاظ، الرباط، 
طوق الحمامة ف�ي األلف�ة واألالف، اعتن�ى ب�ھ وق�دم ل�ھ عب�د ال�رحمن المص�طاوي، دار المعرف�ة، : ابن حزم -

  .م2003/ ھـ1423، 1بیروت، ط
ج��ذوة المقت��بس ف��ي ذك��ر والة ): م1095/ ھ��ـ488ت (الحمی��دي، أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن أب��ي نص��ر األزدي -

  .1997/ ھـ1417، 1األندلس، تحقیق روحیة عبد الرحمن السویفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
الروض المعطار ف�ي خب�ر األقط�ار، تحقی�ق إحس�ان ): م1326/ ھـ726ت (الحمیري، مجمد بن عبد المنعم -

  .1980، 2عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، ط
الس�فر الث�اني م�ن كت�اب المقت�بس، ): م1079/ھ�ـ469ت (وان حی�ان ب�ن خل�ف القرطب�ي ابن حیان، أب�و م�ر -

  .ت.تحقیق محمود علي مكي، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، د
المقت��بس م��ن أنب��اء أھ��ل األن��دلس، تحقی��ق محم��ود عل��ي مك��ي، دار الكت��اب العرب��ي، بی��روت، : اب��ن حی��ان -

  .1973/ھـ1393
أنطونیة، بولس كتنر الكتب�ي، ب�اریس، . بس في تأریخ رجال األندلس، نشره األب ملشور مالمقت: ابن حیان -

  .م1937
صبح، المعھد اإلسباني العرب�ي . كورنطي، م. شالمیتا، ف. ، نشره ب)الجزء الخامس(المقتبس : ابن حیان -

  .م1979للثقافة، كلیة اآلداب بالرباط، مدرید، 
  .م1965ندلس، تحقیق عبد الرحمن علي الحجي، دار الثقافة، بیروت، المقتبس في أخبار بلد األ: ابن حیان -
، مطم�ح األنف�س ومس�رح )م1135/ ھ�ـ529ت (ابن خاقان، أبو نصر الفتح ب�ن محم�د ب�ن عبی�د هللا القیس�ي -

، 1التأنس في ملح أھل األندلس، دراسة وتحقیق محم�د عل�ي ش�وابكة، دار عم�ار، مؤسس�ة الرس�الة، بی�روت، ط
  .م1983/ھـ1403

اإلحاط�ة ف�ي أخب�ار غرناط�ة، تحقی�ق ): م1374/ھ�ـ776ت (ابن الخطیب، لسان الدین ب�ن محم�د الس�لماني  -
  .م2003/ھـ1424، 1یوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

تاریخ إسبانیا اإلسالمیة أو كتاب أعمال األعالم في من بویع قبل اإلحتالم من ملوك اإلسالم، : ابن الخطیب -
  .م1956، 2لیفي بروفنسال، دار المكشوف، بیروت، ط. لیق إتحقیق وتع
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العب�ر ودی�وان المبت�دإ والخب�ر ف�ي ): م1406/ھ�ـ808ت (ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمن محمد المغرب�ي  -
، 1أی��ام الع��رب والعج��م والبرب��ر وم��ن عاص��رھم م��ن ذوي الس��لطان األكب��ر، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، ط

  .م1992/ھـ1413
المغ��رب ف��ي حل��ى ): م1284/ ھ��ـ683ت (، أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن موس��ى ب��ن س��عید الغرن��اطي اب��ن س��عید -

  .م1955، 3المغرب، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف، القاھرة، ط
ث��الث رس��ائل أندلس��یة ف��ي آداب الحس��بة : اب��ن عب��دون، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عب��دون التجیب��ي، وآخ��رون -

  .م1955د العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، القاھرة، والمحتسب، نشرھا لیفي بروفنسال، مطبعة المعھ
البی��ان ): م1312/ھ��ـ712ت بع��د س��نة (اب��ن ع��ذاري، أب��و العب��اس أحم��د ب��ن محم��د ب��ن ع��ذاري المراكش��ي   -

لیفي بروفنس�ال، دار . كوالن وإ. س. تحقیق ومراجعة ج: 3وج 2وج 1ج:المغرب في أخبار األندلس والمغرب
  .م1980/ھـ1400، 2الثقافة، بیروت، ط

ت�اریخ افتت�اح األن�دلس، تحقی�ق وتق�دیم ): م977/ھ�ـ367ت (ابن القوطیة، أبو بكر محمد بن عمر اإلش�بیلي  -
  .م1982/ھـ1402، 1إبراھیم األبیاري، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط

 أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائھا رحمھم هللا والحروب الواقعة بھا، تحقیق إس�ماعیل: مجھول -
  .م1989العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

المعج�ب ف�ي ): م1224/ھـ621ت بعد سنة (المراكشي، أبو محمد عبد الواحد بن علي محي الدین التمیمي  -
، 1تلخیص أخبار المغرب، تحقیق محمد س�عید العری�ان ومحم�د العرب�ي العلم�ي، مطبع�ة اإلس�تقامة، الق�اھرة، ط

  .م1949/ھـ1368
نف��ح الطی�ب م��ن غص��ن األن��دلس ): م1632/ھ��ـ1041ت (أب��و العب��اس أحم�د ب��ن محم��د التلمس�اني المق�ري،  -

  .م1997الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت، 
المعی�ار المع�رب والج�امع المغ�رب ): 1508/ھـ914ت (الونشریسي، أبو العباس أحمد بن یحیى بن محمد  -

ى علم���اء افریقی���ة واألن���دلس والمغ���رب، بإش���راف محم���د حج���ي، دار الغ���رب اإلس���المي، بی���روت، ع���ن فت���او
  .م1981/ھـ1401

  
  : لمراجع العربیةا
 .م1955تاریخ الفكر األندلسي، ترجمة حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، : بالنثیا، أنخیل جنثالت -
أثر اإلقطاع في التاریخ األندلسي السیاسي من منتص�ف الق�رن الثال�ث الھج�ري : بوتشیش، إبراھیم القادري -

 .      م1992، منشورات عكاظ، الرباط، )ھـ316-250(من ظھور الخالفة 
اشبیلیة في القرن الخامس الھجري، دراسة أدبیة تاریخیة لنشوء دولة بني عب�اد ف�ي إش�بیلیة : خالص صالح -

 .م1965ر الحیاة األدبیة فیھا، دار الثقافة، بیروت، وتطو
تاریخ مس�لمي إس�بانیا، ترجم�ة حس�ین حبش�ي، مراجع�ة جم�ال مح�رز ومخت�ار العب�ادي، : دوزي رینھارت -

وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المص�ریة العام�ة للت�ألیف والطباع�ة والنش�ر، دار المع�ارف، الق�اھرة، 
 .م1963

  . ت. الخراج والنظم المالیة للدولة اإلسالمیة، دار األنصار، القاھرة، د: اء الدینالریس محمد ضی -
آفاق إسالمیة وحضارة إنسانیة ومباحث أدبیة، دار الكتب اإلسالمیة، : المغرب واألندلس: الشكعة مصطفى -

 .م1987/ھـ1407، 1دار الكتاب المصري، القاھرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط
م، مكتبة الوحدة 1090-1012/ ھـ483 -403مملكة غرناطة في عھد بني زیري البربر : قاسم طویل مریم -

 .م1994/ھـ1414، 1العربیة، الدار البیضاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
التجارة والتجار في األندلس، ترجمة فیصل عبد هللا، مكتب�ة العبیك�ان، الری�اض، ط : كونستبل أولیفیا ریمي -
 .م2002/ھـ1423، 1
الفن اإلسالمي في إسبانیا، ترجمة لطف�ي عب�د الب�دیع، والس�ید محم�د عب�د العزی�ز : مورینو، مانویل جومیث -

 .ت. سالم، مراجعة جمال محمد محرز، الدار المغربیة للتألیف والترجمة، الدار البیضاء، د
ر اآلف��اق ش��مس الع��رب تس��طع عل��ى الغ��رب، تعری��ب ف��اروق بیض��ون وكم��ال دس��وقي، دا: ھونك��ة زیغری��د -

 .م1981/ھـ1401، 5الجدیدة، بیروت، ط
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تنس�یق محم�د المغ�راوي، منش�ورات  -االقتصاد -المدینة -الدولة-زنیبر محمد، المغرب في العصر الوسیط  -
 .م1999، 1كلیة اآلداب، الرباط، ط

 ط،/الس��امعي إس��ماعیل، مع��الم الحض��ارة العربی��ة اإلس��المیة، دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة، الجزائ��ر، د -
  .م2007

سعدون عباس نصر هللا ، دولة المرابطین في المغرب واألندلس عھد یوسف بن تاش�فین أمی�ر الم�رابطین،  -
 .م1985، 1دار النھضة العربیة، بیروت، ط

إل�ى الق�رن  10ت�اریخ إفریقی�ة ف�ي عھ�د بن�ي زی�ري م�ن الق�رن  -روجي إدریس الھادي، الدولة الص�نھاجیة -
  .م1999، 1ساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، طم، نقلھ إلى العربیة حمادي ال12

جمال طھ، الحیاة االجتماعیة بالمغرب األقصى في العصر اإلسالمي عصري المرابطین والموح�دین، دار  -
  .م2004، 1الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، ط

ی�ة، مط�ابع السیاس�ة، الكوی�ت، الجنحاني الحبیب، المجتمع العربي اإلسالمي، الحی�اة االقتص�ادیة واالجتماع -
  .م2005ط، /د
، الدار التونس�یة )م10 -9/ ھـ4 -3(الجنحاني الحبیب ، المغرب اإلسالمي الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة  -

 .م1977ط، /للنشر، تونس، د

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع: السداسي

  التعلیم األساسیة: عنوان الوحدة 

 )م19-16(ما بین القرنین الحدیث تاریخ الجزائر : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .الحكم العثماني تمكین الطالب من معرفة تاریخ الجزائر في ظل

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

نظمالحكمفیالمغرب معرفتھبیدرك مدى تاثیرالحضارةاألندلسیةوالمشرقیةفیتطوراتالمغربالحدیث، فضال على
  .العلوییین، والحفصییناالسالمیمنالسعدیین،

  :  محتوى المادة

 الغزو اإلیبري للبلدان المغاربیة   .1

 التطور السیاسي للجزائر في العھد العثماني .2
 العالقات الدولیة للجزائر في التاریخ الحدیث  .3

نظ�ام الحك�م، االقتص�اد، األوق�اف، التعل�یم، الزوای�ا، (الدولة والمجتمع في الجزائر أثناء الفترة العثمانی�ة  .4

  ) االجتماعيالتنظیم 

  

 : طریقة التقییم
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  . %++50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  المصادر

 ،ج .م 1963لزمانفیأخبارملوكتونس������وعھداألمان،تونس،إتحافأھال : ابنأبیالض������یاف -
 .2 ،الدارالتونسیةوالشركةالوطنیةللنشروالتوزیع،ط2
 .المؤنسفیأخبارإفریقیاوتونس،تحقیقوتعلیقمحمدشمام،تونس،المكتبةالعتیقة : ابنأبیدینارالقیرواني -
 : ابنسحنوناحمدعلیالراش�������������������������������������دي -

 المھدیالبوعبدللي،الجزائر،وزارةالتعلیماألصلیوالش���ؤونالدینیة،الثغرالجمانیفیابتسامالثغرالوھراني،تحقیقوتقدیم
 .م 1983

 : ابنمیمونمحم������������������������������������������د -
التحفةالمرضیةفیالدولةالبكداشیةفیبالدالجزائرالمحمیة،تحقیقوتقدیممحمدبنعبدالكریم،الجزائر،الشركةالوطنیةللنش���ر

 .م 1972 والتوزیع،
 . م 1969لجزائري،تحقیقرحلةالبایمحم������دالكبیرإلىالجنوبا : ابنھطاالحمدالتلمس������اني -

 .1 ،محمدبنعبدالكریم،القاھرة،عالمالكتب،ط
 المرآة،تقدیموتعریبوتحقیقمحم�دالعربیالزبیري، الجزائر،الشركةالوطنیةللنش�روالتوزیع، : حمدانبنعثمانخوج�ة -

 .م 1985
 1830 -م 1753 نقیباش�راف الجزائ�ر – مذكراتالحاجاحمدالش�ریفالزھار : الزھارالحاجاحمدالش�ریف -

 .م 1980 تقدیموتحقیقاحمدتوفیقالمدني،الجزائر،الشركةالوطنیة للنشروالتوزیع،م،
دلیاللحیرانوأنیسالس�����������������ھرانفیأخبارمدینةوھران،  : الزیانیمحمدبنیوس�����������������ف -

 .م 1979 تقدیمالمھدیالبوعبدللي،الجزائر،الشركةالوطنیةللنشروالتوزیع،
 .م 1934 الجزائر،المطبعةالثعالبیة،غزواتعروجوخیرالدین،تصحیحوتعلیقنورالدینعبدالقادر، : مجھول -
 .م 1999 تاریخبایاتقسنطینة،تصحیحوتعلیقحساني مختار،الجزائر،منشوراتدحلب، : مجھول -
 .م 1974 أنیسالغریبوالمسافر،تعلیقوتحقیقرابحبونار،الشركةالوطنیةللنشروالتوزیع، : مسلمبنعبدالقادر -
 :المراجع -

 )1830-1500(وممالك أوربا بوعزیز یحي، عالقات الجزائر الخارجیة  -

 .1999ج، الجزائر، .م.بوعزیز یحي، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة و الدولیة، د -

 .1980، بیروت، دار الثقافة،3الجیاللي عبد الرحمن، تاریخ الجزائر العام، ج -

المؤسس��ة الجزائری��ة الزبی��ري محم��د العرب��ي، م��دخل ال��ى ت��اریخ المغ��رب العرب��ي الح��دیث،ب،ط، الجزائ��ر،  -

 .1975للطباعة،

سیرتھ حروبھ ، أعمالھ ، نظام الدول�ة  1791 – 1766أحمد توفیق المدني ، محمد عثمان باشا داي الجزائر  -

  .1986والحی����������������اة ف����������������ي عھ����������������ده ، المؤسس����������������ة الوطنی����������������ة للكت����������������اب ، الجزائ����������������ر ، 

جزائ��ر، دار البص��ائر للنش��ر ب��وعزیز یح��ى، م��ع ت��اریخ الجزائ��ر ف��ي الملتقی��ات الوطنی��ة والدولی��ة، ط،خ ، ال-

 .2009والتوزیع، 

 .2009، الجزائ���ر، دی���وان المطبوع���ات الجامعی���ة،2، ج2ب���وعزیز یح���ى، الم���وجز ف���ي ت���اریخ الجزائ���ر، ط -

 .1980عب����اد ص����الح، الجزائ����ر خ����الل الحك����م الترك����ي، ب،ط، الجزائ����ر، دار ھوم����ة للنش����ر والتوزی����ع،-

 .2002ر، االرش�����یف ال�����وطني الجزائ�����ري،الجزائ�����1830-1515عالق�����ات الجزائرم�����ع الع�����الم الغرب�����ي-

 .2011، الجزائر،دارالكت����اب العرب����ي4مب����ارك المیل����ي، ت����اریخ الجزائ����ر ف����ي الق����دیم والح����دیث،ب،ط، ج-

، لجزائ�ر، دار 1،ط1830-1519شویتام أرزقي، دراسات ووثائق في ت�اریخ الجزائ�ر العس�كري والسیاس�ي  -

  .2010الكتاب العربي،
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د م ) جم�ال حم�ادة: ت�ر(،1510 – 1541الثالثون سنة األولى لقی�ام دول�ة مدین�ة الجزائ�ر : كورین  شوفالییھ -

  .ج، الجزائر

 ).العھد اإلسالمي( خطر النصارى و انھیار الدولة الزیانیة، الجزائر في التاریخ : جاجیات عبد الحمید  -

  .ت الجزائر. ون. م ش 1800- 1830ثماني النظام المالي للجزائر في الفترة الع: سعید وین ناصر الدین - 

، 1صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورھا إلى انتھاء العھ�د العثم�اني، ط: عبد القادر نور الدین  -

  .1965مطبعة البعث، قسنطینة، 

 .م 1989،،دارالنھضةالعربیة 1األتراكالعثمانیونفیإفریقیاالشمالیة،ترجمةمحمدعلیعامر بیرو،ط :ألترعزیزسامح -
 .م 1985العالقاتالسیاسیةالدولیة،دراسةفیاألصولوالنظریات،الكویت، منشوراتذاتالسالسل، :إسماعیلصبریمقلد -
 2،للمعلوماتیةوالخدماتالمكتبی�ة،ط)م 1837 -م 1514(محاضراتفیتاریخمؤسس�اتالدولةالجزائریة :اجق�وعلي -

(Batna-net) باتنةنیت 2الجزائر،ج، 
الدولةالعثمانیةمنالنش��������������������������وءإل�االنحدار،ترجمةمحمد تاریخ :اینالجیكخلی��������������������������ل -

 .م 2002ارناؤوط،بیروت،دارالمداراإلسالمي،

 .م 1986خیرالدینبربروس،مصر،دارالنفائس، :بسامالعسلي -

 1999السلطةالتركیةفیاالریافالشمالیةلبایلكالشرقفینھایةالعھد العثمانیوبدایةالعھدالفرنس�ي،الجزائر،بد، :خنوفعلي -

 .م

-   

  باللغة االجنبیةمراجع 
  

- BENACHENHOU A., l’État algérien en 1830, ses institutions sous l’Émir Abdelkader 
- BONTEMS Claude, Manuel des institutions  algériennes, de la domination turque à 

l’indépendance, La domination turque et le régime militaire 1518-1870 

- DAN Pierre, Histoire de barbarie et de ses corsaires 

- ESTERHAZY WALSIN, De la domination turque dans l’ancienne régence d’Alger 

- GRAMMONT H.D. De, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830) 

- HAËDO Fray Diego de, Histoire des rois d’Alger 

- HAËDO Fray Diego de, Topographie et histoire générale d’Alger 

- KHODJA Hamdan, Le Miroir, aperçu historique et statistique sur la régence d’Alger 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع: السداسي

  التعلیم األساسیة: الوحدة عنوان 

 .2تاریخ الجزائر الثقافي الحدیث والمعاصر: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

بالجوان��ب المھم��ة م��ن الت��اریخ الثق��افي للجزائ��ر، ودور علمائھ��ا ف��ي الحرك��ة العلمی��ة  توس��یع ادراك الطال��ب
  .والثقافیة
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  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

حیــاة االجتماعیــة والفكریــة والثقافیــة فــي الجزائــر مكتســبات مقیــاس تــاریخ الجزائــر الحــدیث  والتــي تخــتص بال

  .العثمانیة

  

  :محتوى المادة

 التعلیم والعلماء - 1

 السیاسة التعلیمیة  

 وسائل التعلیم 

 كبار المعلمین 

 مكانة العلماء ووظائفهم 

 عالقة العلماء بالحكام 

 هجرة العلماء 

 العلماء المسلمون الجزائریون 

 رجال التصوف والطرق الصوفیة - 2

 الصالحون والطرق الصوفیة وموقف العثمانیین من رجال التصوف األولیاء 

 سلوك بعض المتصوفة  

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ % 50عالمة األعمال الموجهة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 أحمداألزمي،الطریقةالتیجانیةفیالمغربوالس�������������������������������ودانالعربیخالاللقرن -

 2000.األوقافوالشؤوناإلسالمیة،المملكةالمغربیة،سنةمیالدي،طبعةوزارة7

 .2004/طوالتوزیع،ربنشھرةالمھدي،الطرقالصوفیةفیالجزائرالسنیة،داراألدیبللنش -

  ،الجزائر2/1981التعلیمالقومیوالشخصیةالجزائریةالشركةالوطنیةللنشروالتوزیع،ط : تركیرابح -

لجزائر،الشركةالوطنیةللنشروالتوزیع،الجزائر،طتركیرابحالشیخعبدالحمیدبنبادیسرائداإلصالحوالتربیةفیا -

3 

 .صالحمؤیدالعقبي،الطرقالصوفیةفیالجزائرتاریخھاونشاطھا، دار الفكر،بیروت -

 : الطاھربون���������������������������������������اني -

  .1/2000التصوففیالجزائرخالاللقرنینالسادسوالسابعالھجریین،دارالھدى،عینملیلة،الجزائر،ط

 : الط��������������������������������������اھرزرھوني -

 . 1994 الل،المؤسسةالوطنیةللفنونالمطبعیة،وحدةالرعایة،الجزائر،التعلیمفیالجزائرقبلوبعداالستق
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 عبدالباریمحم����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������دداود،المنھجالتربوي -

 .2/2000العلمیعندالصوفیة،مكتبةومطبعةاإلشعاعالفنیةاإلسكندریةطو

محمدحجي،الزاویةالدالئیةودورھاالدینیوالعلمیوالسیاسي،مطبعةفلس�������فةالحیاةالروحیة، النجاحالجدی�������دة،  -

 .2/1982ط

 .1989مدنسیب،زوایاالعلموالقرآنبالجزائر،دارالفكر،مطبعةالنخلة،الجزائر،مح -

 .نشأةالمرابطینوالطرقالص�������وفیةوأثرھمافیالجزائرخالاللعھد : مختارالط�������اھرفیاللي -

 .1العثماني،دارالفكرالقرافیكیللطباعةوالنشر،باتنة،ط

 . 1999 الجامعیة،الجزائریحیبوعزیز،معتاریخالجزائرفیالملتقیاتالوطنیةوالدولیة،دیوانالمطبوعات -

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرابع: السداسي

  وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة

  2منهجیة وتقنیة البحث التاریخي : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  )الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على ( 

تھدف ھذه المادة إل�ى م�نح الطال�ب الط�رق والتقنی�ات المنھجی�ة الض�روریة لممارس�ة فع�ل التحلی�ل الت�اریخي، 
  .سواء في إنجاز األعمال الموجھة، أو مذكرة التخرج

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

ـ یشترط في الطالب لمتابعة ھذا التكوین أن یكون على درایة بالمعارف العامة لمن�اھج البح�ث، ویك�ون م�دركا 
  .  لیل التاریخيللجانب اإلبستمولوجي للبحث العلمي، والنظریات التي تؤخذ كأطر مرجعیة للتح

  

  : محتوى المادة

  ).ضبط خطة البحث والتعرف على المصادر: (التعامل مع المادة التاریخیة -1

  ).نقد التصحیح ونقد المصدر( النقد الظاھري : التعامل مع المادة -2

  ).السلبي واالیجابي( النقد الباطني : التعامل مع المادة -3

  ).التحلیل والتركیب واإلنشاء التاریخي ( الصیاغة التاریخیة : التعامل مع المادة -4

ش��كل البح��ث، وض��ع البطاق��ات، إثب��ات المص��ادر، التھم��یش ، : (التقنی��ات العلمی��ة ف��ي البح��ث الت��اریخي -5
  ).التنصیص، البیبلیوغرافیا، الفھارس، المالحق، المصطلحات والمختصرات

  

  : طریقة التقییم
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  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .2002، 1بیروت، ط-أسد رستم،مصطلح التاریخ، المكتبة العصریة، صیدا -

  .1979لیلى الصباغ، دراسة في منھجیة البحث التاریخي، مطبعة خالد بن الولید، دمشق، -

  .1970، 3حسن عثمان، منھج البحث التاریخي، دار المعارف، القاھرة، ط-

عبد العزیز الدوري، نشأة علم التاریخ عند العرب، إصدارات مركز  زاید للتراث والتاریخ، الع�ین، اإلم�ارات -

  .2000العربیة المتحدة، 

  حسان حالق، منھجیة البحث التاریخي-

  .2000ناصر الدین سعیدوني، أساسیات منھجیة التاریخ، دار القصبة للنشر، الجزائر، -

ترجمة ماھر كیالني  وبیار عق�ل، المؤسس�ة العربی�ة للدراس�ات والنش�ر، بی�روت،  ،تاریخإدوارد كار، ما ھو ال-

  .1980، 2ط

محم��د عثم��ان الخش��ت، ف��ن كتاب��ة البح��وث العلمی��ة وإع��داد الرس��ائل الجامعی��ة، دار رح��اب للطباع��ة والنش��ر -

  .والتوزیع، الجزائر، دون تاریخ

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع: السداسي

  یةمنهجالتعلیم ال: عنوان الوحدة 

 مصادر تاریخ الجزائر: المادة

  : أهداف التعلیم

  ) في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة،( 

  .تهدف هذه المادة الى توسیع مدارك الطالب في استغالل انواع المصادر التاریخیة

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .لتاریخ الجزائریكون على درایة بالمادة العلمیة 

  

  : محتوى المادة

 .الوثائق األرشیفیة  .1
  المخطوطات  .2
  . الصحف االستعماریة الجرائد و .3
  . الصحف الجزائریة الجرائد و .4
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  . الكتابات التاریخیة الفرنسیة  .5
  . الكتابات التاریخیة الجزائریة  .6
مث��ل الجمعی��ة التاریخی��ة ( والتاریخی��ة واألثری��ة  ات الص��ادرة ع��ن الجمعی��ات العلمی��ةال��دوریالت والمج�� .7

 .)المجلة اإلفریقیة : الجزائریة ومجلتھا  
  

  مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

  .التطبیقیةعالمة األعمال 

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 . 1971التوزیع، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و 2إلبراھیمیمحمد البشیر، عیون البصائر، طا -
 .القانون األساسي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و مبادئھا اإلصالحیة: ابن بادیسعبد الحمید - 
ابن رویلة قدور، وشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب ویلیھ دیوان العسكري المحمدي الملیاني، تقدیم -

 . 1968ر ت، الجزائ.ن.و.محمد بن عبد الكریم، ش
ت، .ن.و.، جزءان ،ش1847-8180أدیب حرب ، التاریخ العسكري و اإلداري لألمیر عبد القادر - 
 . 1983،لجزائرا
  . الصحافة العربیة نشأتھا وتطورھا،دار مكتبة الحیاة بیروت: أدیب مروة- 
 .الجزائر  الصحافة المكتوبة في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، جامعة: إحدادن زھیر - 
مذكرات أحمد باي و حمدان خوجة و بوضربة ، تقدیم و تحقیق و ترجمة محمد العربي الزبیري ، : باي ،أحمد- 

  . 1982الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  2ط
  . 1989ك . و.بوعزیز ، یحي وصایا الشیخ الحداد و مذكرات ابنھ سي عزیز ، م- - 
  . 1982الجزائریة كما صورتھا الكتابات الغربیة الفرنسیة ، جامعة وھران بوعزیز ، یحي، حروب المقاومة - 
  . منشورات المتحف الوطني للمجاھد 2ط 2، ج 20و  19بوعزیز ، یحي، ثورات الجزائر في القرنین - 
یة ، ئر ، دار الیقظة العربتحفة الزائر في مآثر األمیر عبد القادر وأخبار الجزا: ابن عبد القادر محمد - - 

 . 1964، بیروت
 . 1975الجزائر ، –حیاة األمیر عبد القادر ، ترجمة أبو القاسم سعد هللا تونس : تشرشل، ھنري -
 .م1985،  1816-1871، لیبیا –بحوث ووثائق في التاریخ المغربي ، الجزائر تونس : التمیمي ، عبد الجلیل-
  . م 1984بیروت  4ط ،  4تاریخ الجزائر العام ج : الجیاللي ،عبد الرحمن - 
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و أثرھا اإلصالحي في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة : الخطیب، أحمد -

  . 1985للكتاب ، الجزائر 
  1989، الجزائر) 1835 -1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین األلمان : دودو ،أبو العید -
 . 1982حافة في الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، تاریخ الص: الزبیر ،سیف اإلسالم  -
 . 1984نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر : زوزو ،عبد الحمید -
  . . 1988الدراسات العربیة في الجزائر عھد االحتالل الفرنسي ، الجزائر : العربي ،إسماعیل -
 . محاضرات في الجزائر المعاصرة ، القاھرة ، معھد الدراسات العربیة العالمیة: عقاد ،صالح ال-
، ترجمة 1841، مذكرات الكولونیل سكوت عن إقامتھ في زمالة األمیر عبد القادر )الكولونیل (سكوت  - 

 . 1981ت، الجزائر .ن.و.إسماعیل العربي ، ش
  . 1981ت، الجزائر .ن.و.ش2اء في تاریخ الجزائر، جسعد هللا ، أبو القاسم ، أبحاث و أر -
  . 1982ت الجزائر .ن.و.سعد هللا ، أبو القاسم ، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث ، بدایة االحتالل ، ش- 
 . 2000أجزاء ،دار الغرب اإلسالمي بیروت 9سعد هللا ، أبو القاسم ، تاریخ الجزائر الثقافي ، - 
  . م 1988دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر ، جزءان ، الجزائر :الدینسعیدوني ،ناصر - 
  1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 1914-1830قنان ، جمال ، نصوص سیاسیة جزائریة  -  
  1994قنان ، جمال ، دراسات في المقاومة و االستعمار ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد- 
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وثائق وشھادات لدراسة تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قداش ،محفوظ ، -
  . 1987الجزائر 

 . 2000.الجزائر. ، دار األمة1مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، ط:سعدي، عثمان - 
 . 2001لجزائر مذكرات ، القاعدة الشرقیة في قلب الثورة النابض، دار األمة ، ا: سعیداني الطاھر - 
، مذكرات األمیر عبد القادر ، تحقیق محمد الصغیر بناني وآخرون ، دار األمة ، الجزائر ) األمیر ( عبد القادر -

1994 . 
مجلة المصادر )  1962 – 1954تساؤالت ومالحظات منھجیة لكتابة تاریخ الوالیة الرابعة ( غربي ،الغالي - - 

  . 2002، الجزائر ،  1954لوطنیة وثورة أول نوفمبر ،المركز الوطني للحركة ا 6العدد 
مجلة حولیة ) أھمیة أرشیف وزارة الدفاع الفرنسیة في دراسة تاریخ الثورة الجزائریة( غربي ،الغالي ،- 

  . 2002، الجزائر  1المؤرخ عدد 
الملتقیات ، األسالك ، سلسة ) نماذج من سیاسة التطویق الفرنسیة خالل الثورة التحریریة ( غربي ،الغالي - 

  1998،  54الشائكة المكھربة ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
، سلسلة الملتقیات ، فصل "السیاسة الفرنسیة لفصل الصحراء وردود الفعل الوطنیة " غربي ،الغالي ، - 

  1998الصحراء في السیاسة االستعمار الفرنسي ، 
  2001،  5مالك رضا ، مفاوضات إیفیان ، مجلة المصادر ، عدد - 
  2001،  5مناصریة یوسف ، وثائق فرنسیة حول نشاط الثورة التحریریة في الجنوب ، مجلة المصادر عدد - 
، كتاب مصطفى بن بولعید ، 1955 – 1954مناصریة یوسف ، التطور العسكري للثورة التحریریة بین - 

  1999باتنة ،  نوفمبر ،1جمعیة 
  1999،  1، مجلة المصادر ، عدد "الوطني " مناصریة یوسف ، العدد الثاني من نشریة - 
قندل، جمال ، استراتیجیة الثورة في مواجھة التأثیر العسكري لخطي شال وموریس، مجلة حولیة المؤرخ - 

2002  
، سلسلة الندوات ، 1962 – 1830الدبلوماسیة الجزائریة ابن القبي ، صالح ، الدبلوماسیة بین األمس والیوم ، - 

  1998،  54المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
  1999،  1لعیاضي نصر الدین ، الخطاب الصحافي االستعماري في الجزائر، المصادر العدد  - 
لیة في الجزائر نماذج من اإلجرام المنظم، وشواھد من صمود ولد خلیفة ، محمد العربي ، المذابح الكولونیا- 

شعبنا ومعاناتھ ، سلسلة الملتقیات ،األسالك الشائكة المكھربة ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
 . 1954،1998الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع: السداسي

  یةستكشافالتعلیم اال: عنوان الوحدة

  الدولة العثمانیة: المادة

  : أهداف التعلیم

  ) في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، ( 

  .التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي انتابت الوطن العربي خالل الحكم العثماني  التعرف على 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
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  .تكون له مكتسبات خاصة بتاریخ المشرق االسالمي وسقوط الدویالت یشترط ان 

  

  : محتوى المادة

  أصل العثمانیین وقیام الدولة العثمانیة  -1

  النظام السیاسي للدولة العثمانیة-2

  ).والقوات البحریة االنكشاریة( الجیش العثماني -3

  المجتمع والثقافة في الدولة العثمانیة- 4

  العثمانيالتوسع -2
  ـ   في المشرق العربي 
  ـ   في المغرب العربي 

  : نظام الحكم العثماني-3 

  ـ   اإلدارة العثمانیة في البالد العربیة       

  ـ   المسألة الشرقیة      

  ـ   التنظیمات العثمانیة      

  عصر االنحطاط والضعف-4

  عھد السلطان عبد الحمید-5

  .نھایة الدولة العثمانیة-6

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

ج، تحقیق محمد مصطفى، القاھرة، 5بدائع الزھور في وقائع الدھور، ) م1532/ھـ930ت(ابن ایاس، محمد  .1
 .م1984مصر، 

الزم��ان، مفاكھ��ة الخ��الن ف��ي ح��وادث ) م1546/ھ��ـ953ت(اب��ن طول��ون، محم��د ب��ن طول��ون الص��الحي  .2
  .م1998بیروت، لبنان، 

  م1979أمین، احمد، زعماء االصالح في العصر الحدیث، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  .3
ج، تحقیق محم�د بھج�ت 2حلیة البشر في أعیان الثالث عشر، ) 1916/ھـ1335ت(البیطار، عبد الرزاق  .4

  .م1961البیطار، دمشق، سوریا، 
ج، تحقی��ق عب��د 4عجائ��ب اآلث��ار ف��ي الت��راجم واألخب��ار، ) 1822/ھ��ـ1237ت(الجبرت��ي، عب��د ال��رحمن  .5

  .م1988الرحمن عبد الرحیم، دار الكتب المصریة، القاھرة، 
، ترجمة نوفل افن�دي نعم�ة هللا، مراجع�ة خلی�ل افن�دي الخ�وري، المطبع�ة االدبی�ة، 2الدستور العثماني، ج .6

  .ھـ1301بیروت، لبنان، 
ت��اریخ االمی��ر فخ��ر ال��دین المعن��ي الث��اني، ) م1624/ھ��ـ1034ت(الخال��دي الص��فدي، احم��د ب��ن محم��د  .7

  .م1969منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، لبنان، 
الطھطاوي، رفاعة رافع، االعمال الكاملة، دراس�ة وتحقی�ق محم�د، عم�ارة، المؤسس�ة العربی�ة للدراس�ات  .8

  .م1973والنشر، بیروت، لبنان، 
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ا الع��دل، تحقی��ق قس��طنطین الباش��ا المخلص��ي، مطبع��ة دی��ر الع��ورة، اب��راھیم، ت��اریخ والی��ة س��لیمان باش�� .9
  .م1936المخلص، صیدا، لبنان، 

قانون نامھ مصر الذي اصدره السلطان القاتوني لحكم مصر، ترجم�ة احم�د ف�ؤاد مت�ولي، مكتب�ة االنجل�و  .10
  .م1986المصریة، القاھرة، مصر، 

الھیئة العامة  للتألیف والنش�ر، الق�اھرة،  الكواكبي، عبد الرحمن، األعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي، .11
  .م1965مصر، 

تاریخ الدول�ة العلی�ة العثمانی�ة، دال الجلی�ل، بی�روت، لبن�ان، ) م1919/ھـ1338(المحامي، فرید بن احمد  .12
  .م1977

ج، بیروت،لبن�ان، 4خالصة األثر في اعیان القرن الح�ادي عش�ر، ) م1699/ھـ1111ت(المحبي، محمد  .13
  .م1980

م، تحری�ر 4الملكیة المصریة بیان بوثائق الشام وما یس�اعد عل�ى فھمھ�ا ویوض�ح مقاص�دھا، المحفوظات  .14
  .م1940اسد رستم، بیروت، لبنان، 

  .نماذج من سجالت المحاكم الشرعیة العثمانیة ودفاتر الطابو العثماتیة .15
  :المراجع

العربی��ة ص��الح س��عداوي، ج، نقل��ھ ال��ى 2إحس��ان اوغل��ي، اكم��ل ال��دین، الدول��ة العثمانی��ة ت��اریخ وحض��ارة،  .1
  .م1999ارسیكا، استانبول، 

، الق�اھرة، مكتب�ة االنجل�و المص�ریة، 1914-1514انیس، محمد احمد، الدولة العثمانی�ة والمش�رق العرب�ي  .2
  .م1981القاھرة، مصر، 

  .م1972، دار الریحاني، بیروت، لبنان، 4الریحاني، امین، تاریخ نج، وملحقاتھ،ط .3
  .م1980دولة العثمانیة، مكتبة االنجلو المصریة، القاھرة، مصر، الشناوي، عبد العزیز، ال .4
الص��باغ، لیل��ى، المجتم��ع العرب��ي الس��وري ف��ي مطل��ع العھ��د العثم��اني، منش��ورات وزارة الثقاف��ة الس��وریة،  .5

  .م1973دمشق، سوریا، 
  .م1970عبد الكریم، عزت، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان،  .6
، دار الكت��اب الج��امعي، 4عب��د ال��رحیم، عب��د ال��رحیم عب��د ال��رحمن، ت��اریخ الع��رب الح��دیث والمعاص��ر، ط .7

  .م1986
  .م1975عمر، عمر عبد العزیز، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، بیروت، لبنان، دار النھضة العربیة،  .8
لمع�ارف، الق�اھرة، مص�ر، م، دار ا1914-1864عوض، عبد العزیز، االدارة العثمانیة في والی�ة س�وریة  .9

  .م1969
  .لوتسكي، تاریخ االقطار العربیة الحدیث، دار التقدم، موسكو .10

  

- GOUVION Edmond et Marthe, KitabAâyane el-Marhariba 

- Robert MANTRAN, histoire de l’empire ottoman, 2T. 
- Pierre DAN, Histoire de barbarie et de ses corsaire 
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  الرابع: السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  النهضة األوروبیة: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم
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  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 

تھدف ھذه المادة إلى منح الطالب ثقافة عامة منسجمة مع تخصصھ، لتساعده على فھم األحداث التاریخیة 
  .والتفاعالت الفكریة

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

یشترط في الطالب لمتابعة ھذا التكوین أن یكون على درایة بواقع أوربا في العصر الوسیط في جمیع 
  . المجاالت، إضافة إلى ضرورة تحكمھ في لغة أجنبیة واحدة على األقل

 

  : محتوى المادة

  الحالة العامة في أوروبا قبل النھضة-1
  تعریف النھضة وعوامل قیامھا -2
  االقتصادیة  –الفكریة والعلمیة  –النھضة األدبیة الفنیة -3
  نتائجھا وخصائصھا-4
  الحركة اإلنسانیة واإلصالح الدیني   -5

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .بیروت, دار النھضة العربیة,الحدیثالتاریخ األوروبي ,عبد العزیز نوار.عبد الحمید البطریق ود.د -
  .دار الفكر بیروت ,تاریخ عصر النھضة األوروبیة , نور الدین حاطون -

  .بیروت, دار النھضة العربیة, معالم تاریخ اإلمبراطوریة البیزنطیة, محمود سعید عمران. د-
  .إلسكندریةا, المكتب الجامعي الحدیث, التاریخ األوروبي الحدیث والمعاصر, جالل یحیى.د-

  
Brotton, Jerry ,The Renaissance: A Very Short Introduction 
Burke, P ,The European Renaissance: Centre and Peripheries 
Stephens, John ,The Italian Renaissance: The Origins of Intellectual andArtistic Change before the 

Renaissance 

  ـ قواعد البیانات على شبكة اإلنترنت          2
- http://www.erudit.org 
-http://gallica.bnf.fr 
- http://classiques.uqac.ca 
-http://horizon.documentation.ird.fr/exl-

php/cadcgp.php?MODELE=vues/commun/charte/present-login-
ird.html&query=1 

-http://socio-anthropologie.revues.org 
-http://www.centre-charles-moraze.msh-paris.fr/article.php3?id_article=9 
- http://www.awu-dam.org/book/indx-study.htm 
-http://www.espritcritique.fr/accueil/index.asp 
-http://www.civilisations.ca/resourcef.asp 
- http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr 
-http://www.textesrares.com/indnoms.html 
-http://www.pheno.ulg.ac.be/Lexique_philosophique_Fr_All.htm 
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-http://www.pheno.ulg.ac.be/Lexique_philosophique_All_Fr.htm 
-http://www.ai.univ-paris8.fr/corpus/lurcat/dara 
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_christianisme.asp 
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_islam.asp 
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_islam.asp 
-http://muttaqun.com/dictionary.html 
-http://theses.univ-lyon2.fr 
-http://presses.univ-lyon2.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2 
-http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=87 
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  الرابع: السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  ما قبل التاریخ العام: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

تمكین الطالب من نظریات وتخصصات علم ما قبل التاریخ والعلوم المساعدة، والتحوالت المناخیة والحضارة 
  .التي صاحبت تطور البشریة إلى جانب الوقوف على أھم المظاھر الحضاریة لما قبل التاریخالكبرى 

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

  .تكون له ثقافة عامة حول االرض وتكویتها جغرافیا

  

  : محتوى المادة

 ) الموضوع –المنھج  –النشأة  –التعریف (علم ما قبل التاریخ  )1

 األزمنة الجیولوجیة وخصائصھا )2

 التحوالت المناخیة الكبرى )3

 التطور الحضاري لعصور ما قبل التاریخ )4

 الصناعات الحجریة -

 الصناعات العظمیة والخشبیة -

 الفن الصخري -

 ظھور اإلنسان ومواقعھ -

 التاریخ ة في عصور ما قبلاالجتماعیالمظاھر  )5

 المواقع الحضاریة العالمیة )6

 المظاھر الحضاریة للثورة النیولوتیة )7

 المظاھر الحضاریة لفجر التاریخ )8
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  . %100االمتحان: طریقة التقییم

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 .1999محمد سحنوني، ما قبل التاریخ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  .1

 .2004معالم تاریخ االنسانیة، ترجمة عبدالعزیز توفیق جوید، ولز، .ه.ج .2

 وولي ، ما قبل التاریخ وبدایة المدنیة، ترجمة یوسفي الجوھري، دار المعارف. جیم ھاوكز ویل .3

دار الغریب للطباعة والنش�ر والتوزی�ع، : محمود أبو زید، فصول في الحضارة واإلبداع اإلنساني، القاھرة  .4

2006( 

 ) .   1962مكتبة الشرق االوسط ، : القاھرة ( علي االنصاري ، : ، فجر التاریخ ، ترجمة  ل ھایزر. ج  .5

 1995سلطان محیسن، مطابع ألف باء . فرانسیس أور ، حضارات العصر الحجري القدیم، تعریب د .6

 .1989، دمشق )الصیادون األوائل: (سلطان محیسن، بالد الشام في ما قبل التاریخ  .7

 .1986لمستحثات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ف، علم ا.العجل .8

 
9.Romain PIGEAUD, comment reconstituer la préhistoire ? EDP sciences, 2007 
10. Mohamed SAHNOUNI, le paléolithique en Afrique, ED Artcom, 2005 
11. Ginnette AUMASSIP, L’Algérie des premiers hommes, ED la maison des sciences de 

l’homme, Paris 2001 
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  الرابع: السداسي

 تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  العالم العربي المعاصر: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب ( 

التعرف على أهـم القضـایا المعاصـرة المحلیـة والقومیـة واالقلیمیـة، وبیـان اهمیـة كـل منهـا، واثارهـا السیاسـیة  

  .لعربیةواالقتصادیة واالجتماعیة على العالم، وباالخص على الوطن العربي ودورها في صیاغة المنطقة ا

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

  .وعي وفهم الطالب بما یعیشه العالم في الوقت الراهن وخاصة وضع المنطقة العربیة وقضایاها

  

  : محتوى المادة

  .دور العرب في الحرب العالمیة االولى  .1

  .1916الكبرى الثورة العربیة  .2
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  . 1916اتفاقیات سایكس بیكو  .3

  .  1917وعد بلفور  .4

  .االنتداب الفرنسي على سوریا و لبنان  .5

  .االنتداب البریطاني على فلسطین و العراق  .6

  . األوضاع السیاسیة في الوطن العربي بین الحربین  .7

  . دور العرب في الحرب العالمیة الثانیة  .8

  .جامعة الدول العربیة .9

  .وظھور دولة إسرائیل  تقسیم فلسطین .10

  .اإلسرائیلي  وتطوراتھ  -الصراع العربي .11

  . االنقالبات العسكریة وانعكاساتھا على االوضاع العربیة  .12

  . العربیة  –الصراعات العربیة  .13

  . الحرب االھلیة اللبنانیة وتطوراتھا  .14

  . ة والثقافیة في العالم العربي المعاصر االجتماعیو االقتصادیةالتطورات  .15

  

 : طریقة التقییم

 

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 2009في الفكر االسالمي المعاصر، الكتب القانونیة : محمد تركي ابراھیم -

  .2008فاروق الشناق، أھداف الحفریات اإلسرائیلیة، اللجنة الملكیة لشؤون القدس، عمان  -

منصور القاضي ومراجع�ة ج�ورج بشارة خضر، أوروبا وفلسطین من الحروب الصلیبیة حتى الیوم ، ترجمة  -

  .، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت 1، طصالح 

  .1999جواد محمد وآخرون، المدخل إلى القضیة الفلسطینیة،مركز دراسات الشرق االوسط،عمان  -

  .1972القاھرة،  أبعاد التاریخ اللبناني،: زیادة نیكوال -

  2001،عمان 1ساسین عساف وآخرون،قضایا عربیة معاصرة،ط -

  .م2001صالح وھبي، قضایا عالمیة معاصرة،دمشق -

  1981/1982تاریخ العرب الحدیث و المعاصر، دمشق، : الصباغ لیلى -

  .   1967العالم العربي، بیروت، : صبحي حسن -

  .1986، دمشق، 1911-1847الھجرة الجزائریة إلى بالد الشام : طرشون نادیة -

، مؤسسة 1م قراءة جدیدة، ط1918 – 1700م،تاریخ فلسطین في اواخر العھد العثماني 1999عادل مناع ،  -

  . الدراسات الفلسطینیة ، بیروت  

  2001،عمان 1عبد علي یاسین، قضایا عالمیة معاصرة،ط -

  .م2003علي محمد مقلد، قضایا حضاریة عربیة معاصرة، بیروت  -

  .1992، منشورات الجامعة االردنیة، عمان 1العسلي ، القدس في التاریخ  ، ط كامل جمیل  -

ط ، المكتب��ة الوطنی��ة، :كام��ل جمی��ل  العس��لي، بی��ت المق��دس ف��ي كت��ب ال��رحالت عن��د الع��رب والمس��لمین، د -

  .1991عمان

  .1965الغرب و الشرق األوسط، الغوس، : لویس برنارد -
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 .م2005معاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات محمد المسفبر، حوارات في قضایا عربیة  -

 . ، دار الھدى ، كفر قرع 2ط ، مصطفى الدباغ،بالدنا فلسطین -

  .م1987الجغرافیة السیاسیة والعالقات الدولیة، مكتبة الفالح، الكویت،   عبد الحمید غنیم، -

  .م1983دراسات في الجغرافیة السیاسیة، دار النھضة، بیروت،  فتحي أبو عیانھ، -

دراسة في الجغرافیة السیاسیة، عمان، دار  –السیاسة المائیة للكیان الصھیوني   أحمد عقلة المومني، محمد -

  .م1989البشیر للنشر، 

دراسة في الجغرافیة السیاسیة، عمان، دار البشیر  –الحرب العراقیة اإلیرانیة   محمد أحمد عقلة المومني، -

  .م1988للنشر، 

  .م1988، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، "السیاسیةالجغرافیة "محمد زاھر السّماك،  -

  .، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بغداد"الجغرافیة السیاسیة"محمد زاھر السّماك،  -

  .م1976، القاھرة، "الجغرافیة والمشكالت الدولیة"محمد عبد الغني سعودي،  -

 .م1999، الدار األھلیة للنشر، عمان، 1997 أوضاع العالم، لیتسر أر بروان، ترجمة علي حجاج، -

  

 المراجع باللغة االجنبیة

  

- Abdelrazek, Adnan,2002 , The Palestinian Immovable Property In Jerusalem , Amman. 
- Arediskanjian ,1983 , "The Armenians and The Holy Land Places Jerusalem" , in the International 
Conference Bilad Alsham . Palestine 19-24, New York. 
- Henri Laurens : Histoire du monde Arabe contemporain, Fayard, 
- Feki Yasri : Les conflits du moyen orient, 2010. 
- Samuel Ghiles Meilhac : Le monde diplomatique et Israël,  Ed Manuscrit, 2006. 
- Histoires des Arabes, P.U.F, 2007 

 

  الرابع: السداسي

 یةفقالتعلیم األ: عنوان الوحدة

  بشریةجغرافیا : المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت ( 

تنمیة قدرةالطالب على تحدید طبیعة ونوعیة العالقة بین الظاھرات الجغرافیة وخاصة التركیز على العالقة بین 
 .االنسان والبیئة الطبیعیة

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

 .یكون على درایة بالمبادئ الجغرافیة -

  

  .: محتوى المادة

 .التعریف بالجغرافیا البشریة وتطورها -1

 .السالالت البشریة -2
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 .النمو السكاني ومراحله -3

 :العوامل المرثرة في التوزیع السكاني -4

 )المناخ، المیاه، التضاریس، الموارد الطبیعیة( عوامل طبیعیة  -

 .)التقدم -النشاط االقتصادي -الظروف التاریخیة والسیاسیة( العوامل البشریة واالقتصادیة  -

  ).مفهومها، اهمیتها، أشكالها وأنماطها، النتائج: ( الهجرة-5

  .المدناشكال وانماط  -توزیع المدن -وظائف المدن: جغرافیة المدن -6

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 . م1994الجغرافیا االقتصادیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة : فتحي أبو عیانة -
أسس علم الجغرافیا الطبیعیة والبشریة، دار المعرفة الجامعیة، : فتحي أبو عیانة، فتحي أبو راضي- 

 .م1999اإلسكندریة 
 .م1996الجغرافیا االقتصادیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، : محمد خمیس الزوكة -
 .م1995الجغرافیة العامة، موضوعات مختارة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة : أحمد على إسماعیل -
طبعة الثامنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أسس علم السكان وتطبیقاتھ الجغرافیة،ال: أحمد على إسماعیل  -

 .1997القاھرة، 
الجغرافیا العامة، وزارة التربیة والتعلیم باالشتراك مع الجامعات المصریة، القاھرة : سعاد الصحن-

1984/1985 . 
 .2000دراسات في الجغرافیة البشریة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،: فتحي محمد أبو عیانة-
 .م2001الجغرافیا الطبیعیة، أسس ومجاالت، دار الثقافة العربیة، القاھرة : دة التركمانيجو -
الجغرافیا المناخیة والنباتیة مع التطبیق على مناخ أفریقیا ومناخ العالم، الطبعة : عبد العزیز طریح شرف -

 .1994الحادیة عشر، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة 
 .م1984جغرافیة الموارد االقتصادیة، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة :البناعلي علي -
 .م1995الجغرافیا العامة الطبیعیة والبشریة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة : محمد السید غالب-
مراجع علم البیئة العام والتنوع البیولوجي، سلسلة الفكر العربي ل: محمد محمد الشاذلي، علي علي المرسي-

 .2000، دار الفكر العربي، القاھرة 12العلوم األساسیة،رقم
 . 2006معجم المصطلحات الجغرافیة والبیئة، جامعة المنیا، : محمد مدحت جابر-
 . 2005شاكر خقباك، جامعة عدن، : مستقبل الجغرافیا، ترجمة:ج وآخرون.جونستون ر-
 . 2005محمد عاشور، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة،  محمود: التغیرات البیئیة، ترجمة: و جودي.أندریھ ي-
 . 1998دار القلم، دبي ، : أسس علم الجغرافیا: محمود محمد عاشور -

  :مجموعة من المؤلفین -
  الكویت -المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب : سلسلة عالم المعرفة 26- 

 . 282، عدد2200الجغرافیا السیاسیة لعالمنا المعاصر، یونیو  •
 .340، عدد2007الجغرافیا المناخیة، یونیو  •
 . 321، عدد2005الطاقة للجمیع، نوفمبر  •
 . 317، عدد2005الجغرافیا الثقافیة، یولیو  •

 . 152، عدد 1990التلوث مشكلة العصر، أغسطس  •



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            148 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

 . 104، عدد 1986العالم الثالث وتحدیات البقاء ،  •
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  الرابع: السداسي

  یةفقالتعلیم األ: عنوان الوحدة

 2لغة أجنبیة : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة ( 

  .تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

  

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 المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیةتوفر 

  

  : محتوى المادة اإلنجلیزیة

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 الفرنسیة

  مراقبة مستمرة:یمطریقة التقی

  .عالمة األعمال التطبیقیة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -**

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خامسال: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة

  م1954-1919 بین الوطنیةتاریخ الحركة : المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

، ومختلـف الحركـة الوطنیـة التـي أعقبـت الحـرب العالمیـة األولـى أهـم مظـاهرتمكـین الطالـب مـن التعـرف علـى 

االستعماریة من النشاط السیاسي الذي سلكته الحركة الوطنیة، ودور هذا النشاط اتجاهاتها، وموفق السلطات 

  .في اندالع التحریریة

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

لـب سـابقا علـى نشـاط المقاومـة قبـل الحـرب العالمیـة األولـى تأتي هـذه المرحلـة مـن الدراسـة بعـدما تعـرف الطا

  .الذي كان یعتمد على الثورات وكتابة العرائض، والصحافة والنوادي

  

  : محتوى المادة

  حصیلة نشاط الحركة الوطنیة خالل الحرب العالمیة الثانیة )1

  وتداعیاتها 1945ماي  8مجازر  )2

  إعادة بناء الحركة الوطنیة )3

  منه الجزائریونوموقف  1947سبتمبر  20قانون  )4

  المنظمة الخاصة ونشاطها  )5

  أزمة حركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة )6

  اللجنة الثوریة للوحدة والعمل )7

  

 : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*

  .2001العربي، تاریخ الجزائر المعاصر ، جزءان ، دمشق ، الزبیري ،محمد  -
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الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة : بو عزیز یحیى ،األیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة -

1986.  

الجزائر دیوان المطبوعات ) 1962-1919(ةشریط األمین، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطني ،  -

  .1998الجامعیة 

رخیلة عامر ـ ثمانیة ماي، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -

1995.  

، بیروت، دار الغرب 4أبو القاسم سعد هللا، ط. ، الجزء الثاني، د1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة -

  .1992اإلسالمي، 

  .1986شعب الجزائري، الجزء األول، الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب، الخطیب أحمد، حزب ال-

  .1984العقون عبد الرحمن ،الكفاح القومي والسیاسي، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -

   .1984، الجزائر، دار البعث، ) 1954-1830(العلوي محمد الطیب ،مظاھر المقاومة الجزائریة -

  .1992أجزاء،دار الغرب اإلسالمي بیروت  4اسم ، الحركة الوطنیة الجزائریة ،سعد هللا ، أبو الق -

- 1830المركز الوطني للّدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، منطلقات وأسس الحركة الوطنیة الجزائریة -

 2007، الجزائر 1954

الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الخطیب أحمد ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائرّیین وأثرھا اإلصالحي في -

1985 

 1986، المؤّسسة الوطنیة للكتاب، 1الخطیب أحمد ، حزب الّشعب الجزائري، ج-

، المؤّسسة الوطنیة للفنون 1956-1931لعمامرة رابح تركي ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التاریخیة -

 2000المطبعیة، الجزائر 

، دار ھومة للّطباعة والّنشر والتوزیع، الجزائر 1962-1830تاریخ الجزائر إبراھیم میاس، مقاربات في -

2007 

 2007، دار المعرفة، الجزائر 1954-1914مھساس أحمد ، الحركة الّثوریة في الجزائر -

 2007المیلي محمد ، المؤتمر اإلسالمي الجزائري، دار ھومة للّطباعة والّنشر، الجزائر -

، دار الغرب اإلسالمي، بیروت 4، ط2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  سعد هللا أبو القاسم ،-

1992 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1962-1919شریط األمین ، الّتعّددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة -

  .1998الجزائر 

 1986المؤّسسة الوطنیة للكتاب، شریط عبد هللا ، الفكر الّسیاسي والمجھود اإلیدیولوجي في الجزائر، -

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2، ط)1937-1926(قّداش محفوظ وقنانش محمد ، نجم شمال إفریقیا -

 1991الجزائر 

، المؤّسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1954- 1900قّداش محفوظ وصاري جیاللي ، المقاومة الّسیاسیة -

1987.  

القومیات اإلسالمیة و السیادة الفرنسیة ، تعریب المنجي سلیم  -یا الشمالیة تسیر إفریق: جولیان ، شارل أندریھ -

  .وآخرون

  

  قائمة المراجع االجنبیة
- COLLOT, Claude et HENRY, Jean-Robert. Le mouvement National Algérien, 
Textes 1912-1954 
- GUENANECHE, M.- Le mouvement d’indépendance en Algérie entreLes deux guerres. 
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- Parti du peuple algérien, 1937-1939. Documents et témoignages pour servir àl’étude du 
nationalisme algérien. 
- BENKHEDDA, B. Les origines du Premier Novembre 1954  .  
- KADDACHE, M. Histoire du nationalisme algérien.2 vol , Question nationale et politique 
algérienne, 1919-1951. 
- MAHSAS, A. Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la Première guerre mondiale à 1954. 
Essai sur la formation Du mouvement national. 
- MERAD, Ali.Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d’histoire religieuse et 
sociale. 
- NOUSCHI,André. La naissance du nationalisme algérien. 
- STORA, Benjamin. - Les sources du nationalisme algérien. Parcoursidéologiques. Origines des 
acteurs. 
- HARBI, Mohamed. Les archives de la révolution algérienne. 
- KESSEL, P.et PIRELLI, G. Le peuple algérien et la guerre. Lettres Et témoignages 1954-1962. 
- MANDOUZE, André. La révolution algérienne par les textes. 
- ARON, R. Les origines de la guerre d’Algérie, Paris, 1962, 332p. 
- JAUFFRET, J-Ch, (Dir.) :  La guerre d’Algérie par les documents, 
T 1, L’avertissement : 11943-1946, SHA, Paris, 1990, 550p. 
T 2, Les portes de la guerre : 1946-1954, SHA, Paris, 1998, 1023p. 
- EVENO, P. et PLANCHAIS, J. La guerre d’Algérie, Paris, 1989, 425p. 
- KOUACI, M. L’Algérie d’hier, Algérie de toujours, ENAL, Alger, 1984. 
- ANDER NOUSCHL. La Naissance du Nationalisme Algérie (1914-1954). Paris, Les editions de 
minuit, 1962.  
-  BADRA LAHOUAL: «Politique Coloniale, identité nationale et super nationale en Algérie 1830, 
1937» Revus d`histoire Magrébine, vol 15 Numéro (juin) 1988.  
-  CLAUDE COLLOT ET JEAN ROBERT HENRY. LE MOUVEMENT  
- ATIONALE ALGERIEN. TEXTES 1912-1954. 2éme ED. ALGER: O.P.U ET L`HARMATTAN, 
PARIS 1981.  
-  HOUARI ADDI. L`impase du populisme L` Algérie: enterprise nationale 1990.  
KADDACHE (M). HISTOIRE DE NATIONAKISME ALGERIEN. ALGER. SNED T2. 1978. 
P761.  
- MOHAMED TEGUIA. L`ALGERIE EN GUERRE. ALGER: OFFICE DES PUBLICATIONS 
UNIVERSITAIRES. 1988.  

- HOUARI ADDI. L’ impase du populisme L’ Algérie collectivité politique et état en construction 
Algérie: enterprise nationale. 1990. P. 21.  

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  خامسال: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

  )م15-8( ینالقرن ما بینالمشرق اإلسالمي : المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد( 
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یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة التعرف على تاریخ العهد الثاني من الدول األمویة وتاریخ الدولة 

  .العباسیة والمستوى الحضاري التي عرفته طوال فترة وجودها

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

تأتي هذه المادة بعدما درس الطالب سابقا فترة صدر اإلسالم وتاریخ الدولة األمویة العهد األول ، ومـا تمیـزت 

  .فتوحات شرقا وغربابه من مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة والعسكریة في صراعها مع الروم وال

  

  :  محتوى المادة

 .الدولة العباسیة -
  .الـحركات السیاسیة و اإلجتماعیة -
  .الدویالت الـمستقلة عن العباسیین -
  .اإلجتیاح الـمغولي  -
  

  : طریقة التقییم

  . %50+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  ) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

، الـكامل في التأریخ ، مراجعة وتصحیح یوسف الدقاق ، دار الكتب )علي بن أبي الـكرم الجزري (ابن األثیر  -
 .2003العلمیة بیروت ، 

، سیرة أحمد بن طولون ،تحقیق و تعلیق محم�د طول�ون ، مكتب�ة )أبو محمد عبد هللا بن محمد الـمدیني(البلوي  -
  ت.الثقافة الـدینیة ، مصر ،د

  .2000، الفرج بعد الشدة ، تحقیق أحمد شعبان ، القاھرة ،) علي بن محمدالمحسن بن (التنوخي  -
ابن الجزیري المسمى حوادث الزمان و انبائھ و وفیات الكابر   ، الـمختار من تاریخ) ابن أبي بكر (الـجزري  -

الكت�اب خلیف�ة المنش�اوي ، دار   خض�یر عب�اس محم�د  و األعیان من أبنائھ، إختیار الذھبي ، دراسة و تحقی�ق
  .1988:العربي بیروت 

، ال��ـمنتظم ف��ي ت��اریخ المل��وك و األم��م، دراس��ة و تحقی��ق ، )أب��و الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي (اب��ن الج��وزي  -
األخوین محم�د و مص�طفى عب�د الق�ادر عط�ا ، مراجع�ة و تص�حیح نع�یم زرزور ، دار الكتب�ا العلمی�ة بی�روت 

  .ت.لبنان،د
وض المعط��ار ف��ي خب��ر األقط��ار ، تحقی��ق إحس��ان عب��اس مكتب��ة لبن��ان ، ال��ر) عب��د الم��نعم  محم��د ب��ن(الحمی��ر  -

  .1975بیروت ، 
، المناق�ب و المثال�ب تحقی�ق ماج�د ب�ن أحم�د العطی�ة ، منش�ورات مؤسس�ة )محمد ب�ن حی�ون (القاضي النعمان  -

  .2002األعلمي للمطبوعات بیروت لبنان ، 
و انباء أبناء الزمان ، تحقیق إحسان عب�اس ، دار األعیان   ، وفیات) أحمد بن محمد بن إبراھیم ( ابن خلكان  -

  .ت.الكتب العلمیة بیروت لبنان، د
من كتاب الجوھر الثمین ف�ي س�یر   ، التحفة المسكیة في الدولة التركیة)ابراھیم بن احمد بن أدیمر(ابن دقماق  -

  .1999ت ، الخلفاء و الملوك و السالطین تحقیق عمر عبد السالم تدمري ، المكتبة العصریة بیرو



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            153 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

: و ض�ع حواش�یھ   ، اإلمامة و السیاس�ة ، عل�ق علی�ھ)الدینوري   أبو محمد عبد هللا بن عبد المجید(  ابن قتیبة -
  .2001:خلیل المنصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 ، تاریخ اإلسالم و وفیات المشاھیر و األعالم ، تحقیق عم�ر عب�د الس�الم ت�دمري ،) أحمد بن عثمان (الذھبي  -
  .1993:دار الكتاب العربي ، بیروت 

، دول اإلس�الم ، تحقی�ق حس�ن إس�ماعیل م�روة ، محم�ود أرن�اؤؤط ، دار ص�ادر ، )أحم�د ب�ن عثم�ان (الذھبي  -
  .1999: بیروت 

، سیر اعالم النبالء ، تحقیق محمد إسماعیل العرق سوسي و مأمون الص�اغرجي ، )أحمد بن عثمان (الذھبي  -
  .1981: مؤسسة الرسالة بیروت 

، حس�ن ال�ـمحاضرة ، ف�ي ت�اریخ مص�ر و الق�اھرة ، تحقی�ق )جالل الدین عبد الرحمن ب�ن أب�ي بك�ر(السیوطي  -
  .2004: محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت 

، المل�ل و النح�ل ، تع�دیل و تق�دیم ص�دقي جمی�ل العط�ار ، دار الفك�ر )عبد الك�ریم ب�ن أب�ي بك�ر( الشھرستاني  -
  .2002: لطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ل
أحم�د األرن�اؤؤط و ترك�ي مص�طفى ، دار : ، ال�وافي بالوفی�ات ، تحقی�ق )خلیل بن أیبك ب�ن عب�د هللا(الصفدي  -

  .2002:إحیاء التراث العربي ، بیروت 
  .2003: ، تاریخ األمم و الـملوك ، نواف الـجراح ، درا صادر بیروت )محمد بن جریر (الطبري  -
، كت�اب بغ�داد ، تص�حیح الش�یخ محم�د زاھ�د الك�وثري ، نش�ر ع�زة العط�ار )أحمد ب�ن أب�ي ط�اھر(ابن طیفور  -

  .1949الحسني 
، فض�ائح الباطنی�ة و فض�ائل ال�ـمستظھریة ـ تق�دیم و تص�حیح ، عب�د الك�ریم س�امي )محم�د ب�ن محم�د(الغزالي  -

  .2002:الجندي ، منشورات علي محمد بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 
، ص��بح األعش��ى ف��ي ص��ناعة اإلنش��ا، دار الكت��ب الخدیوی��ة ، المطبع��ة األمیری��ة ، )أحم��د ب��ن عل��ي (القلقش��ندي  -

  .1914:القاھرة 
  .1، البدایة و النھایة ، تحقیق عبد هللا بن عبد المحسن التركي ، دار ھجر ، ط)إسماعیل بن عمر (ابن كثیر  -
كشف أسرار الباطنیة و اخبار القرامط�ة و كیفی�ة ك�ذھبھم و بی�ان ، )محمد بن أبي الفضائل الیماني (ابن مالك  -

  .الجزائر: للنشر و الطباعة ، عین ملیلة   إعتقادھم ، دراسة و تحقیق عثمان الخشت، دار الھدى
، األحك�ام الس�لطانیة و الوالی�ات الدینی�ة ، تخ�رج و تعلی�ق ، خال�د عب�د )أبو الـحسن علي ب�ن محم�د(الماوردي  -

  .1999:العلمي ، دار الكتاب العربي ، بیروت  اللطیف السبع
  .1971:مجھول ، اخبار الدولة العباسیة ، تحقیق عبد العزیز الدوري ، دار الطلیعة ، دار صادر بیروت  -
: مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة : الوزارة ،الناشر   مجموعة الوثائق الفاطمیة و وثائق الخالفة و والیة العھد و -

2002.  
  .1990:، مروج الذھب و معادن الجوھر ، موفم للنشر ، الجزائر )علي بن الحسین (عودي المس -
، غ��رر الس��یر تحقی��ق و تق��دیم س��ھیل زك��ار ، دار الفك��ر للطباع��ة و النش��ر و ) حس��ین ب��ن محم��د (المرعش��ي  -

  .1996:التوزیع ، بیروت 
ب، تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور ، مفرج الكروب في أخبار بن أیو)جمال الدین محمد بن سالم (ابن واصل  -

  .19957: القاھرة :،دار الكتب و المطبعة المیریة 
، ب�دائع الزھ�ور ف�ي وق�ائع ال�دھور ، تحقی�ق محم�د مص�طفى ، دار إحی�اء الكت�ب )محم�د ب�ن احم�د ( ابن ایاس -

  ت.د:العربیة القاھرة 
  : قائمة المراجع  -

الخالف�ة العباس�یة م�ن بغ�داد عل�ى أی�دي المغ�ول ، الھیئ�ة ، محنة اإلسالم الكب�رى او زوال ) بدر مصطفى(طھ  -
  .1992: المصریة العامة للكتاب 

، تاریخ الشعوب اإلسالمیة ، تعریب نبیھ أمین فارس و منی�ر البعلبك�ي ، دار العل�م للمالی�ین )كارل(بروكلمان  -
  .1984بیروت 

  .2009 :، الخالفة العباسیة ، دار الفكر بیروت ) أحمد إسماعیل ( الجبوري  -
حسن ابراھیم حسن ، تاریخ اإلسالم السیاسي و ال�دیني و الثق�افي و اإلجتم�اعي ، نش�ر و طب�ع مكتب�ة النھض�ة  -

  .1965: المصریة 
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، بغدا لجنة ترجم�ة دائ�رة المع�ارف اإلس�المیة ، نش�ر إب�راھیم )عبد العزیز(و الدوري ) عبد الرزاق (الحسني  -
  .1984: تبة المدرسة طباعة ونشر و وتوزیع خورشید و آخرون دار الكتاب اللبناني ، مك

  .2004: محمد بك الخضري، الدولة ، العباسیة ، المكتبة العصریة ، صیدا  -
و عالقتھم بالفاطمیین ، ترجمة و تحقیق حسني زینة ،   نشأتھم ، دولتھم: ، القرامطة )میكاییل یان (دي خویھ  -

  .1978:دار ابن خلدون ، بیروت 
  .1973: ، العصر العباسي األول، دار الطلیعة ، بیروت) عبد العزیز( الدوري  -
، ت��اریخ ال��دویالت المس��تقلة ف��ي المش��رق اإلس��المیة ، دار زھ��راء الش��رق ، )نج��وى(، كی��رة ) ص��برة(عف��اف  -

  .2009: القاھرة 
، تطور انظمة استثمار األرض الزراعی�ة ف�ي العص�ر العباس�ي ، دار الطلیع�ة ، بی�روت ) عبد الحلیم (عویس  -
:1986.  
للنش��ر و التوزی��ع ، عّم��ان   الس��قوط و اإلنھی��ار ، دار الش��روق: ، الخالف��ة العباس��یة )ف��اروق عم��ر (ف��وزي  -
:2003.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الخامس: سداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

  م 1840-1516 بین ثالمشرق العربي الحدی :المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

اكتساب الطالب معرفة عن طبیعة الحكم العثمـاني لمنطقـة المشـرق العربـي ومـدى مقارنتهـا مـع طبیعـة الحكـم 

  .بالد المغرب، والوقوف عند أوجه الشبه وأوجه االختالف  العثماني في

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

التـي عاشـتها  الوقوف على الظروف التي عاشتها المنطقة في بعد سقوط الخالفة العباسیة ببغـداد، واألوضـاع

  .بعد ذلك ما بین أواخر القرن الثالث عشر وبدایة القرن السادس عشر

  

  :  محتوى المادة

  )الممالیك، الصفویین العثمانیین(أوضاع المشرق العربي قبیل الفتح العثماني  )1
  أسباب الفتح العثماني لبالد الشام ومصر  )2
  الفتح العثماني للشام )3
  بدولة الممالیكالفتح العثماني لمصر واإلطاحة  )4
  الفتح العثماني للعراق )5
  الفتح العثماني للحجاز والیمن )6
  أوضاع جنوب الجزیرة العربیة والخلیج العربي خالل العھد العثماني )7

  

 : طریقة التقییم

 . %++50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

الدولة العلیة العثمانیة، تحقیق ال�دكتور احس�ان حق�ي، دار النف�ائس، الطبع�ة السادس�ة، محمد فرید بك،تاریخ  -

 .م1988 -ھـ 1408

 .م1975سعید عاشور ، أوروبا في العصور الوسطى، الطبعة السادسة، مكتبة األنجلو المصریة  -

الطبع���ة األول���ى اب���راھیم ش���حاتة، أط���وار العالق���ات المغربی���ة العثمانی���ة، منش���أة المع���ارف، االس���كندریة ،  -

  .م1980

محم��د الغرب��ي، بدای��ة الحك��م المغرب��ي م��ن الس��ودان الغرب��ي، ال��دار الوطنی��ة للتوزی��ع والنش��ر، طبع��ة ع��ام  -

  . م1982
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قطب ال�دین محم�د ب�ن أحم�د المك�ي ، الب�رق الیم�اني ف�ي الف�تح العثم�اني، دار الیمام�ة، الری�اض، ، الطبع�ة  -

  . م1967 -ھـ 1387األولى 

  . م1960د العربیة والدولة العثمانیة، بیروت ساطع الحصري ، البال -

بارتول���د ترجم���ة أحم���د الس���عید ، ت���اریخ الت���رك ف���ي آس���یا الوس���طى، الق���اھرة، مطبع���ة األنجل���و المص���ریة  -

 . م1958/ھـ1378

 -ھ�ـ 1405یوسف آصاف، تاریخ سالطین آل عثمان، تحقی�ق بس�ام الج�ابي، دار البص�ائر، الطبع�ة الثالث�ة  -

 . م1985

  . تاریخ العرب الحدیث، عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیةرأفت الشیخ،  -

/ ھ��ـ1412ش��حادة الن��اظور، االس��تاذ عكاش��ة، ت��اریخ الع��رب الح��دیث، الطبع��ة األول��ى . جمی��ل بیف��ون، د. د -

  . م، دار األمل للنشر والتوزیع1992

  . م1994ھـ 1415 علي حسون، تاریخ الدولة العثمانیة، المكتب اإلسالمي الطبعة الثالثة. د -

  . م، دار البصائر دمشق سوریا1985/ھـ1405القرماني، تاریخ سالطین آل عثمان، الطبعة األولى  -

  . عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي، دار المعرفة الجامعیة، اسكندریة -

منیر شفیق، تجرب�ة محم�د عل�ي الكبی�ر، دروس ف�ي التغیی�ر والنھ�وض، دار الف�الح للنش�ر، بی�روت لبن�ان،  -

 . ھـ1418 -م 1997الطبعة األولى بیروت 

عزیز سامح، األتراك العثمانیون في افریقیا، دار النھض�ة العربی�ة، ترجم�ة محم�ود ع�امر، الطبع�ة األول�ى  -

 . م1989/ ھـ1409

  .م1979القاھرة سنة  1كر المصري الحدیث، طلویس عوض، تاریخ الف -

  
Hurewitz. J.C. Diplomaty in the Near and Middle East. A documentary record : 1535-1914, Vol. 1 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لخامسا: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

  م20-16بین القرنین  االستعمار وحركات التحرر في افریقیا وآسیا:المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

األوربي عقـب  اكتساب الطالب التحول الذي عرفته مناطق من إفریقیا وآسیا التي كانت تحت سلطة االستعمار

  . الحرب العالمیة الثانیة، واألسالیب التي اتبعتها من أجل التحرر

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 
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لحـدیث الـذي فـي قـارة إفریقیـا وآسـیا بعـد تعتمد هذه المادة على تعرف الطالـب للتوسـع االسـتعماري األوربـي ا 

ظهور الثورة الصناعیة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحاجة الدولة األوربیة إلى المادة األولیـة، وغیرهـا مـن 

  . تداعیات التطور الصناعي

  

  : محتوى المادة

  :نبذة عن االستعمار األوربي في آسیا )1

  :تحریر جنوب شرق آسیا )2

  1946استقالل الفیلیبین  )3

  1947استقالل الهند وباكستان  )4

  1948استقالل بورما  )5

  1949استقالل اندونیسیا  )6

  : قضیة الهند الصینیة )7

  1954-1945:المرحلة األولى -

  1975-1954: المرحلة الثانیة -

  1953-1945القضیة الكوریة  )8

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

 و اسیا  إفریقیاعبد الحمید زوزو، تاریخ االستعمار و التحرر في  -

  ولید عبد الحي، آفاق التحوالت الدولیة المعاصرة  -

 في المغرب العربي االستقاللیةعالل الفاسي، الحركات  -

رشــید الناضــوري ، المــدخل فــي التحلیــل الموضــوعي المقــارن للتــاریخ الحضــاري و السیاســي فــي جنــوب غربــي  -

 إفریقیاسیا و شمال آ

  2.ریاض الصمد، العالقات الدولیة في القرن العشرین، ج -
  FERRO Marc (direction de) : Le livre noir du colonialisme XVIe - XXIe siècle, 1ère édition, 
Laffont 2003, 2ème  édition, Hachette Littératures, collection Pluriel. 
-  FREMEAUX Jacques, Les empires coloniaux dans le processus de mondialisation, Maisonneuve 
et Larose, 2002 
-  LIAUZU Claude : Colonisation : droit d’inventaire, Paris, A. Colin, 2004  
- Ageron (Charles-Robert), les Chemins de la décolonisation de l'empire colonial français, Paris, 
IHTP/CNRS, 1986 
- Albert MEMMI , Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, Gallimard, 2004 
- Béji (Hélé), le Désenchantement national : essai sur la décolonisation, Paris, Maspero, 1982 
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- BROCHEUX Pierre et HEMERY  Daniel, Indochine, la colonisation ambiguë, 1858-1954,  2e éd., 
Paris, La Découverte, 2001 , réédition  2004 
- Lacouture (Jean), le Désempire : figures et thèmes de l'anticolonialisme, Paris, Denoël, 1993 
- LUGAN Bernard La décolonisation : 1919-1963 Colin, 1965 – Collection U.  
- MICHEL Marc : Décolonisations et émergence du Tiers monde., Hachette, 1993 – Collection 
Carré. Histoire 
- PETRE-GRENOUILLEAU Olivier, Les traites négrières : Essai d'histoire globale, Gallimard, 
Bibliothèque des Idées, 2004 
- PRUDHOMME Claude, Missions chrétiennes et colonisation, XVIème XXème siècle,  Cerf, 2005 
- RIVET Daniel, Le Maghreb à l’épreuve de la colonisation, Paris, Hachette 2002 
- Yacono (Xavier), les Étapes de la décolonisation française, Paris, Presses universitaires de France, 
collection « Que sais-je ? », 1985 

  الخامس: السداسي

  وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة

  منهجیة وتقنیة البحث : المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

كیفیـة التعامـل  یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المـادة الـتحكم فـي كیفیـة البحـث ، واكتسـاب المهـارة فـي

مع الكتب واقتناء المعلومـات التـي یریـدها وأیـن یوظفهـا ، والوقـوف عنـد النصـوص وٕاخضـاعها لقاعـدة النقـد، 

  . وتحلیل المعلومات، ثم الصیاغة التاریخیة، أو البناء التاریخي

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  منھجیة التعامل مع المادة المعرفیة 

  

  : محتوى المادة

  
  : تقنیات البحث / 1
 ) تعریفھ، انواعھ( :أھمیـــة البحـــث -1

  :خطوات البحث األولى   -2
  .اختیار الموضوع  -
  .المشرفدور األستاذ  -
  .تبویب البحث -
 –القوامیس والمعاجم  –المراجع  –المخطوطات  -المصادر: ( إعداد قائمة المراجع  -

  ).الرسائل الجامعیة –الدوریات –الموسوعات ودوائر المعارف 
  

  :خطوات البحث االثانیة   - 3
  .أنواعھاالقراءة ضرورتھا و  -
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  طریقة تدوین االقتباس  -
  التھمیش   -4

  اللغةقواعد  -5

  التلخیص و إعادة الصیاغة  -6
  ) النتائج  –البحث –المقدمة ( محتویات البحث وفھارسھ  -7
  : ضرورة المنھج  -8

  .تعاریف المنھج  -
 .أھمیة المنھج -

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  1995، 1مسائل المنھج في الكتابة التاریخیة العربیة، دار المؤرخ العربي، بیروت، ط: ابراھیم بیضون -

  1992أصول تدریس التاریخ، دار الشواف، القاھرة ، : سر الختم عثمان علي -

 . منھج البحث التاریخي، دار المعارف: حسن عثمان -

، اب�ة البح�وث والرس�ائل العلمی�ةكت المنھج العلم�ي وأس�الیب: أصول البحث العلمي:  أحمد عبد المنعم حسن -

  .المكتبة األكادیمیة

  .منھج البحث في التاریخ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات: محمود الحویري  -

 .البحث العلمي حرفة وفن، دار الكندي: منصور نعمان، غسان ذیب النمري -

 .2002، 1بیروت، ط-أسد رستم،مصطلح التاریخ، المكتبة العصریة، صیدا -

 .1979الصباغ، دراسة في منھجیة البحث التاریخي، مطبعة خالد بن الولید، دمشق، لیلى  -

 .1970، 3حسن عثمان، منھج البحث التاریخي، دار المعارف، القاھرة، ط -

 . 2000ناصر الدین سعیدوني، أساسیات منھجیة التاریخ، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -

ة وإع��داد الرس��ائل الجامعی��ة، دار رح��اب للطباع��ة والنش��ر محم��د عثم��ان الخش��ت، ف��ن كتاب��ة البح��وث العلمی�� -

  .والتوزیع، الجزائر، دون تاریخ

مدخل إلى الدراسات التاریخیة ، ترجمة عبد الرحمن البدوي، ضمن ): ش(و النجلوا ) ش(سنیوبوس  -
 1963كتاب النقد التاریخي، القاھرة، 

 1976منھج البحث التاریخي، القاھرة، : حسن عثمان -
 

- Arhur Morvic : the nature of history, London, 1970. 
- Chatelet (F) : la naissance de l’histoire, Paris, 1960. 
- Samarin (c) : L’histoire et ses méthodes, Paris, 1961 
- Marrou (H I) : de la connaissance historique, Paris, 1950   
- Sartre (J P) : Critique de la raison dialectique, Paris, 1962. 
- Palmade (G.P) : L’histoire, Paris, 1964. 
- Marrou (H.I) : De la connaissance historique. Paris, 1950. 
- Veyne (P) : Comment on écrit l’histoire. Paris, 1971 
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  خامسال: السداسي

  التعلیم االستكشافیة: عنوان الوحدة

  ي الفترة المعاصرةف نتاأوربا واألمریكی: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

اكتســاب الطالــب التغیــر الــذي حــدث فــي قــارة أمریكــا عــن طریــق الثــورة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة ضــد 

اإلنكلیــز فــي الربــع األخیــر مــن القــرن الثــامن عشــر، وأثــر هــذه الدولــة فــي اســتقالل دول أمریكــا الالتینیــة مــن 

  . وربیة في القرن العشرینثم دور العالم الجدید في األحداث األ . االستعمار اإلسباني والبرتغالي

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  )وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

اعتمادا على األحداث التاریخیة التي شهدها العالم في العصر الحدیث بعد الكشوفات الجغرافیة وما نجـم عنهـا 

  .ا على العالم الجدید، وتأثر هذه المنطقة بما حدث في أوربا، خاصة الثورة الفرنسیةمن سیطرة أورب

  

  :محتوى المادة

  نبذة عن الوجود األوربي في قارة أمریكا بعد الكشوفات الجغرافیة -1

 .سیاسة الحكومة البریطانیة تجاه المستعمرات األمریكیة -2

 حرب االستقالل األمریكیة  -3

 استقالل أمریكا أمریكا الالتینیة عقب حرب -4

 الحركات الثوریة في أمریكا الجنوبیة  -5

 عزلة أمریكا ومبدأ مونرو -6

 نتائجها أسبابها،أحداثها،الحرب األهلیة األمریكیة،  -7

 موقف أوربا من األحداث في األمریكیتین -8

 دخول أمریكا الحرب العامیة األولى وخروجها من عزلتها -9

 .موقف أمریكا من الحرب العالمیة الثانیة - 10

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع
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  .تاریخ األمریكیتینإلى السید رجب حراز، مدخل .محمد أنیس ود.د -1

  ولز، موجز تاریخ العالم. ج.ه -2

  .مصطفى عامر: ألن تفتز، هنري ستیل كومجز، تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة، ترجمة -3

  .جالل یحیى.د: بییر رنوفان، تاریخ العالقات الدولیة، ترجمة -4

  .ساطع محلي، أمریكا الالتینیة -5

  .نور الدین حاطوم. د: بییر رنوفان ، تاریخ القرن العشرین، ترجمة -6

  عبد المجید نعنعي، التاریخ األوربي المعاصر.عبد العزیز نوار  ود. د -7

  

Garraty,J. A., A Short History of the American Nation, New York, 1973. 
McMaster,J.B., The United States and Latin America. 
Seymour,C., Woodrow Wilson and the World War1. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خامسال: السداسي

  تعلیم استكشافیة: الوحدة عنوان

 جنوب الصحراء إفریقیاتاریخ : المـــــــــــادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

اكتساب الطالب المعرفـة بمنطقـة الصـحراء جنـوب الصـحراء ومـا كـان تتمیـز بـه مظـاهر سیاسـیة جعلهـا تكـون 

وذلــك عبــر الصــالت التجاریــة، والعلمیــة ، . علــى صــلة بالمنــاطق المحیطــة بهــا خاصــة مــن الشــمال والشــرق

  .  والهجرات 

  

  ) التعلیم، سطرین على األكثر وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا(  

بهـا هـذه امـه بالمظـاهر الطبیعیـةالتي تتمیـز المعرفة المطلوبة التي تمكن الطالب من مواصلة هـذا التعلـیم، إلم

  .باإلضافة إلى طبیعة التنوع القبلي. المنطقة التي تنعكس على نشاط اإلنسان فیها

  

  : محتوى المادة

  )و اقسامها السكان الصحراءالمجال الجغرافي  والبشري إلفریقیا جنوب (تحدید الموقع و السكان .1

  )غانة، تكرور، مالي، سنغاي(ممالك السودان الغربي. 2

  )كانم بورنو، ممالك الهوسا،(ممالك السودان االوسط. 3

  )النوبة، الفونج، دارفور، اكسوم في الحبشة(ممالك السودان الشرقي.4

دور التجــــار و الفقهــــاء، دور الهجــــرة، دور الطــــرق الصــــوفیة، .(انتشــــار االســــالم فــــي افریقیــــا جنــــوب الصــــحراء.5

  ).الحدیثة اإلسالمیةالحركات 

  

 : طریقة التقییم

 . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  المصادر

األخض������ر ،دار الغ������رب اإلس������المي وص������ف إفریقی������ا ،ترجم������ة محم������د حجي،محم������د :حس������ن ال������وزان  -
  .1،ج)1983ط(بیروت

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیّام العرب والبربر والعجم ومن عاصرھم م�ن ذوي :عبد الرحمان إبن خلدون  -
السلطان األكبر ضبط المتن ووض�ع الحواش�ي ،خلی�ل ش�حادة ،مراجع�ة س�ھیل زك�ار ،دار الفك�ر للطباع�ة والنش�ر 

  2001.والتوزیع،بیروت ،ط
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إفریقیا،ترجم������ة محم������د حج������ي وأخرون،الجمعی������ة المغربی������ة للت������ألیف و الترجم������ة :م������ارمول كربخ������ال -

  ).1984ط(واالنشر،بیروت

نیل اإلبتھاج بتطریز الدیباج ،إشراف وتقدیم عبد الحمید عبد هللا الھرامة ،منشورات ال�دعوة :أحمد بابا التنبكتي  -

  ).م1989(1اإلسالمیة ،طرابلس،ط

كفایة المحت�اج لمعرف�ة م�ن ل�یس ف�ي ال�دیباج ،دراس�ة وتحقی�ق محم�د مطی�ع ،وزارة األوق�اف :بابا التنبكتيأحمد  -

  ).2000ط(والشؤون اإلسالمیة ،المملكة المغربیة

ف�تح ش�كور ف�ي معرف�ة أعی�ان علم�اء تكرور،تحقی�ق محم�د إب�راھیم الكت�اني ،محم�د حج�ي،دار :البرتلي ال�والتي -

  ).1981ط(اإلسالمي،بیروتالغرب 

  المراجع
، منشورات مركز البحوث 1الجذور التاریخیة للصالت العربیة اإلفریقیة ، ط: حمید دوالب ضیدان -

  .والدراسات اإلفریقیة، سبھا، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى

اقع والمستقبل ، منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة، الدعوة اإلسالمیة في إفریقیة الو: الماحي، عبد الرحمن عمر-

  .ىم الجماھیریة العظم1999

، 10حسن عابدین ، السر سید احمد، معالم التاریخ اإلفریقي، الناشرون مؤسسة التربیة للطباعة والنشر، ط -

  .م جمھوریة السودان1991

م الجماھیریة 1528 – 1493مملكة سنغاي اإلسالمیة في عھد اإلسكیا محمد الكبیر : جمیلة إ محمد التكیتك -

  .1998، 1العربیة اللیبیة الشعبیة العظمى،ط

/ ھـ 1000 – 600الثقافة اإلسالمیة في تشاد في العصر الذھبي إلمبراطوریة كانم من : الدكو فضل كلود-

  .الدعوة اإلسالمیة ، الجماھیریة اللیبیة م منشورات كلیة1600 – 1200

عالمیة الدعوة اإلسالمیة، من علماء األزھر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع : علي عبد الحلیم محمود-

  .م1992/ھـ 1412، 4المنصورة، ط

  .م1968،، بیروت المكتبة الشرقیة )م1967-1875(یوسف أسعد داغر، األصول العربیة للدراسات السودانیة -

  .م1984عبد هللا عبد الرزاق ابراھیم، االسالم والحضارة في نیجیریا،  -

  .م1961عبد الرحمن زكي، تاریخ الدول االسالمیة السودانیة بغرب افریقیا،  -

  .م1898عبد الرحمن السعدي، تاریخ السودان، نشر ھوداس،  -

  ).ت.د(عبد العزیز كامل، جغرافیة االسالم في افریقیة -

  .م1986، 1ن احمد محمود، انتشار االسالم والثقافة العربیة في افریقیا، جحس -

  .م1940نعیم قداح، افریقیا الغربیة في ظل االسالم، دمشق،  -

،منش�����ورات وزارة 2جوزی�����ف ك�����ي زرب�����و، ت�����اریخ إفریقی�����ا الس�����وداء،ترجمة یوس�����ف ش�����لب الش�����ام،ج -

  .1994الثقافة،األردن،

  

  المراجع باللغة االجنبیة

  
.DELAFOSSE Maurice, haut Senegal-Niger,trois tomes 
.DELAFOSSE Maurice, les noirs de l’Afrique. 
. TRIMINGHAM Spencer,history of islam in west africa. 
. Jean CANAL SURET ,  Afrique noire (géographie-civilisation-histoire 
. MONTEIL(Charles):Les empires du Mali 
. TEMSIR djibrilNiane : - Recherches sur l’empire du mali au moyen âge, mémoire de  l’institut 
national de recherche, Conakry, 1962 
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-Le soudan occidental au temps des grands empires.                              
  Présence Africaine, Paris, 1975. 
- Histoire  des Mandingues du l’ouest, Le royaume de Gabou.                     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  خامسال: السداسي

  تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

 والسیاسي  في الفترة المعاصرة االجتماعيتاریخ الفكر : المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

یهدف إلى اكساب الطالب المعرفة بأهمیة الفكرین االجتماعي والسیاسي في الحیاة البشریة وتاریخیة تطورهما 

  .العصورعبر 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

االلمـام بـأهم النظریـات المؤسسـة للفكـرین االجتمـاعي والسیاســي فـي الفتـرة المعاصـرة، وأثرهـا فـي المجتمعــات 

  االنسانیة المعاصرة

  : محتوى المادة

 .في العصور القدیمةوالسیاسي  االجتماعينبذة عن الفكر 

  االجتماعيتاریخ الفكر  -أوال

  .في القرون الوسطى و في عصر النهضة: في أوروبا  االجتماعيالفكر  -

 فكرابن خلدون -

 االجتماعينظریة العقد  -

 الفلسفة الماركسیة -

  المعاصرة النظریات االجتماعیة -

  تاریخ الفكر السیاسي: ثانیا

  الفكر السیاسي في عصر النهضة -

  نظریة الدولة لدى ابن خلدون -

  عهد الثورة الفرنسیة -

  )االشتراكیة ، اللیبرالیة، الدیمقراطیة(النظریات السیاسیة المعاصرة  -

  .الجدید يالنظام العالم -

 

 : طریقة التقییم

  . %100االمتحان
 

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  . 2004العربي، االسكندریةابراهیم تركي، بین الفسفة واالدب في الفكر  -
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ــــي الحــــدیث والمعاصــــر،مركز دراســــات الوحــــدة،  - ــــي الفكــــر العرب ــــة النهضــــة ولغــــز التــــاریخ ف أحمــــد جــــدي، محن

  .2005بیروت

 .أحمد طاهر، دراسات في الفلسفة السیاسیة، دون دار النشر -

 .1/2012طإزایا برلین، جذور الرمانتیكیة، ترجمة سعود السویدا، جداول للنشر والتوزیع، -

  .2009إسحاق رباح، دراسات في تاریخ الفكر العربي ،دار كنوز،عمان  -

  .اسد رستم، الفرق والمذاهب االسالمیة، بیروت -

 .إسماعیل علي سعد، نظریة القّوة في علم االجتماع  السیاسي، دار المعرفة  -

  )ت:د(إسماعیل مظهر، تاریخ الفكر العربي،بیروت  -

  1997،بیروت 1939-1798عصر النهضة إلبرت حوراني، الفكر العربي في -

 .1977بیتراند راسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، دار المصریة للكتاب،  -

 .بیرسلوفردایك، اإلنجیل الخامس لنیتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل -

 .م2010/ 1علوم، طبیرمونتیبیلو، نیتشه وٕارادة القوة، ترجمة جمال مفرج، الدار العربیة لل -

الجزء الثاني، ترجمة محمود ) من جون لوك إلى هیدغر(بیوستراوس، وجوزیف كروسي، تاریخ الفلسفة السیاسیة  -

 .2005سید أحمد، المجلس األعلى للثقافة، 

  .خلیل السامرائي، دراسات في تاریخ الفكر العربي، بیروت -

  .1972العطار ،بیروت دي السي اولیري، الفكر العربي، نفله للعربیة اسماعیل -

  .م1975رضوان السید، االسالم المعاصر، بیروت  -

  . 1975زكي محمود، تجدید الفكر العربي،بیروت  -

  .1986صالح العلي واخرون ، تطور الفكر القومي العربي،بیروت  -

  2000عبدالكریم البرغوثي، الفكر العربي الحدیث والمعاصر، بیر زیت  -

 .عاصرة، مطبعة المعارف ومكتبتها، مصرعلي أدهم، المذاهب السیاسیة الم -

 .م2000غسان اسماعیل عبدالخالق، الدولة والمذهب في الفكر العربي االسالمي ، بیروت  -

  .2001فاروق ابو زید، ازمة الفكر العربي، دمشق -

كارل غوستاف یونغ، الّنازیة في ضوء علم النفس، ترجمة نهاد خیاط، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع،  -

 .م1992-/1ط

  1976كمال الیازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسیط،بیروت -

  .م1998محمد اركون، تاریخیة الفكر العربي االسالمي ، بیروت  -

  .م1992محمد عبدالرحمن، اصالة الفكر العربي، عمان  -

  .م1958م، :محمد عبدالمنعم خفاجي، صور من الفكر العربي وتاریخ االسالم، د -

  .م1998، قراءات نقدیة في الفكر العربي المعاصر، القاهرة  محمود اسماعیل -
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  .م2006مروة كریم، الفكر العربي وتحوالت العصر، بیروت -

  .م2003یوسف كرم الصواني، القومیة العربیة والوحدة في الفكر السیاسي العربي، بیروت -

-   

 
Barker, E., Political Thought of Plato & Aristotle, N.Y., 1959. 
Uliman, W., Medieval Political Thought London, 1973. 
Jean EHRARD, Histoire des idées et histoire littéraire…, Paris, A.Colin, 1974. 
D. Chirot., Social Change in the Twentieth Century, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., N.Y., 1977. 
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  خامسال: السداسي

  تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

 االجتماعيعلم النفس : المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

مــع وطبیعتــه یــؤثر علــى یكتســب الطالــب المعرفــة بأحــد العلــوم التــي لهــا صــلة بالتــاریخ ألن تحدیــد هویــة المجت

  . سلوكه وبالتالي یؤثر في سیر األحداث التاریخیة

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

العالق�ة ودوره للف�رد والجماع�ة  االجتماعيیھتم بالسلوك الذي فروع علم النفس  بلوغ الطالب إلى معرفة أحد
  .ھذا الوسط التفاعالتداخل بین أفراد المجتمع، ضمن 

  

  : محتوى المادة

  تعریف علم النفس العام -1

  االجتماعيتعریف علم النفس  -2

  عند الغرب  االجتماعيعلم النفس  -3

  عند المسلمین االجتماعيعلم النفس  -4

  بالعلوم األخرى االجتماعيعالقة علم النفس  -5

  المعاصر االجتماعيمشكالت علم النفس  -6

  

  : طریقة التقییم

 . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

  .، عالم الكتبالقاهرة. علم النفس االجتماعي ).1977(حامد زهران -

  .دار الفكر العربي. القاهرة. علم النفس االجتماعي) .1995(فؤاد البهي السید   - 

  .دار قباء: القاهرة). 2(ج. دراسات في الصحة النفسیة). 1998(محمد السید عبد الرحمن  -

  .دار قباء: القاهرة. سیكولوجیة العالقات األسریة). 2000( محمد محمد بیومي  - 

  .الكتب ماألمراض النفسیة االجتماعیة، القاهرة، عال):2003(إجالل محمد ، سري  -

، يصــفوت، دار الفكــر العربــ دالحمیــعبــد :علــم الــنفس االجتمــاعي والتعصــب ترجمــة ): 2000(دكــت ، جــون  -

 .جمهوریة مصر العربیة 
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 .علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، مصر ): 2000(زهران ، حامد عبدالسالم  -

علـــم الـــنفس االجتمـــاعي وتطبیقاتـــه ، دار الفكـــر العربـــي ، جمهوریـــة مصـــر ): 1999(درویـــش زیـــن العابـــدین  -

 .العربیة 

،الریاض،مطـــــابع التقنیـــــة، المملكـــــة العربیـــــة 2نفس االجتمـــــاعي، طعلـــــم الـــــ):2000(العنـــــزي، فـــــالح محـــــروث  -

  .السعودیة 

، الریـــاض مطـــابع التقنیـــة، 3،طرمـــدخل إلـــى علـــم الـــنفس االجتمـــاعي المعاصـــ):2001(العنـــزي فـــالح محـــروث -

 .المملكة العربیة السعودیة 

والنشــر والتوزیــع،  ، دار غریــب للطباعــة2نفســیة اجتماعیــة، ط ةدراســ: التعصــب):1997(، ســید معتــزعبــد اهللا -

 .جمهوریة مصر العربیة 
Hubert BONNER, Social Psychology 
Paul SWINGLE, Social Psychology 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  خامسال: السداسي

  التعلیم األفقیة: عنوان الوحدة

 والمجتمع المخدرات: المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة هو اطالعه على هذه الظاهرة من الجانب العلمي وعلى مخاطرها 

  .األسرة والمجتمع والعمل تجنبها، ویكون فاعال في محاربتهاعلى الفرد و 

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

المــادة هـذه تعدالمخـدرات مـن أكثـر الظـواهر خطـورة التـي تواجههــا المجتمعـات فـي عصـرنا ، ولهـذا فـإن إدراج 

وتكـون دراسـة هـذه المـادة بمثابـة . بالنسبة لطالب الجامعة بغض النظر عن التخصص الذي یدرسـهضروریة 

  .أحد صور محاربة هذه الظاهرة في مجتمعنا

  

  : محتوى المادة

  ).اللغوي والعلمي(تعریف المخدرات  )1

  .لمحة تاریخیة عن المخدرات )2

  .أنواع المخدرات )3

  .أسباب انتشار تعاطي المخدرات )4
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  .المخدرات على الفرد، األسرة والمجتمعآثار تعاطي  )5

  .طرق الوقایة من المخدرات وسبل العالج )6

  

 : طریقة التقییم

 . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

  . ظاھرة المخدرات وأثرھا في مجتمع دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  ،أحمد خلیفة الحمادي  -

 ھ�������ـ1416مكتب�������ة دار الثقاف�������ة للنش�������ر والتوزی�������ع . المخ�������درات والمجتم�������ع  ،ص�������الح الس�������عد -

القصص (دراسة میدانیة من واقع.ھوال المخدرات في المجتمعات العربیة .عاید على الحمیدان الشمري -

منش��اة المع��ارف .  2003، الطبع��ة األول��ى )مش��كالت الع��الج -العوام��ل واآلث��ار ب��رامج الوقای��ة -واقعی��ة

 .باإلسكندریة

رش�اد احم��د عب��د اللطیف،اآلث�ار االجتماعی��ة لتع��اطي المخ�درات تق��دیر المش��كلة وس�بل الع��الج والوقای��ة  -

 .اإلسكندریة –المكتب الجامعي الحدیث االزاریطھ ،، دار النشر 1999جامعة حلوان .

المرج����ع ف����ي االدم����ان عل����ى الخم����ر والمخ����درات : عب����د هللا غل����وم الص����الح،عزت س����ید اس����ماعیل -

 .1994ة الكویتوالعقاقیر،جامع

س��الم عب��د العزی��ز المحمود،نادی��ة عب��د النب��ي الغض��بان ، المخ��درات وظ��اھرة استنش��اق .عای��د الحمی��دان  -

 .استطالعیة منشورات ذات السالسل الكویت–میدانیة  -الغازات، دراسة اجتماعیة

 .المخدرات وأضرارھا على الفرد والمجتمع وطریق الخالص منھا . فاطمة محمد المحضار  -

د عطیة الغامدي، أثر المخدرات على األمة وس�بل الوقای�ة منھ�ا، منش�ورات الرئاس�ة العام�ة لرعای�ة أحم -

 ).ه1408(الشباب 

 .)ه1404(1ط:عبد هللا الطریقي، أحكام األطعمة في الشریعة اإلسالمیة -

 .مكتبة التوبة) ھـ1412(الطبعة األولى / خالد إسماعیل ،أضرار تعاطي المخدرات، -

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  خامسال: السداسي

  التعلیم األفقیة: عنوان الوحدة

  لغة أجنبیة : المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) أسطر على األكثر ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة( 

  .تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

  :المعارف المسبقة المطلوبة 
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  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

  .اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیةتوفر مبادئ قاعدیة في 

  

  : محتوى المادة اإلنجلیزیة

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 الفرنسیة

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. 

  : طریقة التقییم

  . عالمة األعمال التطبیقیة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -**

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 Successful Settlement of Civil 
Wars.Princeton: Princeton University Press 
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press 
2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: 
PrincetonUniversity Press 
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the EvolvingStudy of 
War and Peace 
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War 
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New York: 
Routledge ، 2007. 4 volumes 
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  سادسال: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة

  1962- 1954 بین تاریخ الحركة الوطنیة والثورة التحریریة: المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

والعوامــل التــي أدت إلــى انــدالع الثــورة التحریریــة، والمراحــل التــي مــرت بهــا الثــورة، اكتســاب الطالــب الظــروف 

  .والتنظیمات والشخصیات التي قادة العمل المسلح ، والتجاوب مع كل الظروف

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على ( 

یدرس الطالب هذه المادة ، بعدما درس في السداسي الخامس فترة المقاومة السیاسیة التي اشتدت منذ نهایة 

  .1954الحرب العالمیة األولى والتي امتدت إلى غایة سنة 

  

  :محتوى المادة

  أوضاع الجزائر عشیة الثورة التحریریة .1

  میالد حزب جبهة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني  .2

  )قراءة في بیان أول نوفمبر(اندالع الثورة  .3

  )الظروف ، الوقائع، النتائج( 1955أوت  20هجوم  .4

  )الظروف، الوقائع، النتائج(مؤتمر الصومام  .5

  )على المستوى الداخلي والخارجي(التنظیم السیاسي للثورة  .6

  )التزود باألسلحة، وأسالیب المواجهة العسكریة(التنظیم العسكري للثورة  .7

  الخطط الفرنسیة للقضاء على الثورة .8

  )والخارجي الداخلي نشاطها على المستوى(الحكومة المؤقتة  .9

  واالستقاللالمفاوضات  .10

  

  : طریقة التقییم

  . %50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع-*
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 .1962دار الطلیعة ، بیروت ، . الجھاد األفضل : أوزقان عمار  -

  1997، الجزائر ،دار األمة ) 1962 -1954(في قلب المعركة ، : اإلبراھیمي محمد البشیر  -
  . 1971حقائق عن ثورة الجزائر ، بدون دار و مكان نشر ، : محمد البجاوي  -

الجزائریة خالل الثورة التحریریة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر نضال المرأة : بركات ،درار أنیسة -
1985 . 
 . 1986ج الجزائر .م.اتفاقیات إفیان ، طبع د: بن خدة، بن یوسف  -
 .1981) قسنطینة ( لمحات من ثورة الجزائر،دار البعث: بوالطمین جودي األخضر -

 .1989المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،، ترجمة جباح مسعودة 1871ثورة : أو صدیق الطاھر -
  شاھد على إغتیال الثورة ،مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة ،: بورقعة لخضر -

، منشورات المتحف الوطني )  1956 -1954(استراتیجیة الثورة في مرحلتھا األولى : بومالي  احسن -
 . ، الجزائر بدون تاریخللمجاھد

 .1987حات من ثورة الجزائر ، الشركة الوطنیة للكتاب لم: بوطمین جودي األخضر  -
الغنغرینا أو تعذیب الجزائریین في باریس ، ترجمة رمضان الوند ، دار المالیین ، بیروت : بومعزة وغیره  -

1959. 
، المركز الوطني للتوثیق ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،  3حوار حول الثورة ،ج: جنیدي ،خلیفة -

 . 1986ر،الجزائ
  1961الجزائر العربیة أرض الكفاح المجید ،بیروت : حقي ، إحسان  -

 . 1995منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر  2الثورة الجزائریة و اإلعالم ،ط: حمدي، أحمد -
  1978 2اإلعالم و الدعایة ، ط: حمزة ،عبد اللطیف -

، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ،  2ط) 1962 -1871(ریة الحركة الطالبیة الجزائ: حمادي، ،عبد هللا  -
 . 1995الجزائر 

 . 2000دار ھومة ، الجزائر  1المواقف الدولیة تجاه الثورة ، طالسیاسة العربیة و: ش ، اسماعیل دب -
  .، دار عویدات ، بیروت  1أجزاء ، تعریب سموحي فوق العادة ، ط4مذكرات األمل ، : دیغول، شارل  -
 . 1984، دار المستقبل العربي ، القاھرة  1جمال عبد الناصر و ثورة الجزائر ، ط: الدیب، فتحي -
 .1984، دار البعث للطباعة والنشر قسنطینة  1الثورة الجزائریة في عامھا األول ،ط: بیري محمد العربيزال -

 .2001بیري محمد العربي، تاریخ الجزائر المعاصر ، جزءان ، دمشق ، زال -
، )  1962 -1956( مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة: زغیدي ، محمد لحسن  -

 . 1989المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 
 .(.ت.ب(الجزائر، .ت.ن.و.تركي رابح ، الشیخ عبد الحمید بن بادیس ،ش -

رى ، ترجمة علي أعزیزي، منشورات الفرنسي في الصحراء الكب -الصراع التركي : عبد الرحمن  تشایجي -
 .1982مركز دراسة جھاد اللیبیین ، طرابلس ،

 . 1982 1ط ،الثورة الجزائریة ، بیروت ، دار الشورى: العسلي، بسام -
 . 1991ثوار عظماء ، مطبعة دحلب ، الجزائر : عباس ،محمد  -

ا العقید الحاج لخضر قائد الوالیة ، كما عایشھ 1954قبسات من ثورة أول نوفمبر : عبیدي، الحاج لخضر  -
  . 1993، مطبعة قرفي باتنة ،  1األولى ط

 .1995ذكریات المعتقلین ، تقدیم سعد هللا المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : عزوي ، محمد الطاھر  -
 .1958الجالدون أو االستجواب ، ترجمة عایدة وسھیل إدریس ، بیروت دار اآلداب : عالق ، ھنري  -
عالق ، ھنري ، المسألة وثائق التعذیب في الجزائر ، تعریب أدیب مروان بیروت ، دار النشر للجامعیین  -

1958. 
 1992لمحات من مسیرة الثورة الجزائریة و دور القاعدة الشرقیة ، دار البعث قسنطینة ، : العسكري ،ابراھیم  -
، دار السالم للترجمة و النشر ، دمشق )إن شاء هللا(،أصحاب المیمنة )األمیرة( الحسني الجزائري ، بدیعة  -

1993. 
  . 1993القاعدة الشرقیة ، دار الھدى ، عین ملیلة : عوادي  عبد الحمید  -
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الثورة الجزائریة أمجاد و بطوالت ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر : علیة، عثمان الطاھر  -
1996 . 

 .، نقلھ إلى العربیة أبو بكر رحال ، مطبعة الفضالة ، المحمدیة ، المغرب  لیل االستعمار: فرحات عباس  -
 .1986ب الشعب الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، زح ،الخطیب  أحمد -
قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ، منشورات المتحف الوطني للمجاھد : قنان، جمال  -

1995 . 
 ، وثائق وشھادات لدارسة تاریخ الحركة1937-1926محمد ،وقداش محفوظ ، نجم شمال إفریقیا  قناش -

 .1991دار البعث ، قسنطینة ،  1أجزاء،ط3قلیل ، عمار ، ملحمة الجزائر ،  -
  .2000.الجزائر. ، دار األمة1مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، ط:سعدي، عثمان  -
 .2001مذكرات ، القاعدة الشرقیة في قلب الثورة النابض، دار األمة ، الجزائر : سعیداني الطاھر  -
 .1958عارنا في الجنرال ، ترجمة عایدة وسھیل ادري دار اآلداب ، بیروت : سارتر ، جان بول  -
، شفي الجزائر ، تعریب محمد لنقا جمیلة بوباشا ، قصة تعذیب بطلة عربیة: سیمون ، بوفوار ، جزیل حلیمي  -

 .1962دار العلم للمالیین بیروت 
 2001الجزائر.دور سویداني بوجمعة في الحركة الوطنیة وثورة التحریر : شتوان نظیرة  -
جزءان ،المتحف الوطني للمجاھد  1956و1955الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة : شریط ،عبد هللا -

1995. 
 1985ئر السیاسي و الثقافي و االجتماعي ، الجزائر ،شریط عبد هللا ، المیلي محمد ، تاریخ الجزا -
القاھرة مطبعة النھضة ) تاریخ الثورة الجزائریة في سطور ( یوما في الجزائر  90: شعبان محمد حسین -

1960. 
 .قصة الثورة الجزائریة من االحتالل إلى االستقالل، دار العودة، بیروت: الشقیري أحمد -

  .لجزائریة ، عملیات التسلیح السریة ، تر أحمد الخطیب الحیاة ، بیروت الثورة ا: صدیقي  مراد  -
، دار ) 1962 -1946(مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري : كافي  علي  -

 . 1998القصبة للنشر ، الجزائر 
الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع  ، 3ج) مع ركاب الثورة التحریریة ( حیاة كفاح : المدني ،أحمد توفیق -

   . 1982الجزائر 
 . 1984ردود الفعل األولیة عن غرة نوفمبر ، دار البعث ، قسنطینة ): مولود (نایت بلقاسم ، -
 . مذكرات اللواء خالد نزار ، منشورات الخبر، الجزائر ، بدون تاریخ: نزار خالد  -
، المركز الوطني للتوثیق والصحافة  1خلیفة الجنیدي ، جحوار حول الثورة ، إشراف : نور عبد القادر  -

 .1986والنشر 
 .1985التوارق عرب الصحراء الكبرى ، دار الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،: القشاط  محمد السعید -
 .1995، الجزائر ،1962-1830أبحاث و دراسات في تاریخ الجزائر المعاصرة : عمار  ھالل -
 . 1985، مطبعة الفومیك ، الجزائر،  1954الطلبة الجزائریین أثناء ثورة نوفمبر ھالل عمار، نشاط  -
   . 1991الجزائر الثائرة ، دار الھدى ، الجزائر : الورتالني ،فضیل -

  
  المراجع باللغة االجنبیة
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- Duchemin, J. Histoire du FLN. 
- Chikh, S. L’Algérie en armes. 
- Courrière, Y. La guerre d’Algérie.. 
- Favrod, Ch-H. La révolution Algérienne. 
- Historia, La guerre d’Algérie, 7 vol. 
- Teguia, M. L’Algérie en guerre. 
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- Boudiaf, M. La préparation du 1er Novembre 1954.. 
- Yousfi, M. Le complot, Algérie 1950-1954, ENAL. 
L’Algérie en marche, 2 vol. 
-Benbella, A. Itinéraires, 
- Dahlab, S. Mission accomplie. 

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سادسال: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

  ) م15ق  -8ق (القرنین ما بین المشرق اإلسالمي: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على ( 

یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة التعرف على تاریخ العهد الثاني من الدول األمویة وتاریخ الدولة 

  .العباسیة والمستوى الحضاري التي عرفته طوال فترة وجودها

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

تأتي هذه المادة بعدما درس الطالب سابقا فترة صدر اإلسالم وتاریخ الدولة األمویة العهد األول ، ومـا تمیـزت 

  .فتوحات شرقا وغربابه من مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة والعسكریة في صراعها مع الروم وال

  

  :  محتوى المادة

 .الدولة الفاطمیة وأزمات المشرق  .1
  .الـمجتمع المشرقي في عھد الفاطمیین - .2
  .سقوط الدولة الفاطمیة- .3
 . )األیوبیون، الممالیك( دول السلطنة- .4

  

  : طریقة التقییم

 . %++50االمتحان+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

، أخب�ار مل�وك بن�ي عبی�د و س�یرتھم ، تحقی�ق و دراس�ة تھ�امي نق�رة و عب�د الحل�یم )محم�د عل�ي (اب�ن حم�اد    -

  .عویس ، دار الصحوة للنشر و التوزیع القاھرة

تب�ة لبن�ان ، ال�روض المعط�ار ف�ي خب�ر األقط�ار ، تحقی�ق إحس�ان عب�اس مك) عب�د الم�نعم  محمد ب�ن(الحمیر   -

  .1975بیروت ، 
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، المناقب و المثالب تحقیق ماج�د ب�ن أحم�د العطی�ة، منش�ورات مؤسس�ة )محمد بن حیون (القاضي النعمان     -

  .2002األعلمي للمطبوعات بیروت لبنان ، 

س ، األعیان و انباء أبناء الزم�ان ، تحقی�ق إحس�ان عب�ا  ، وفیات) أحمد بن محمد بن إبراھیم ( ابن خلكان     -

  .ت.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، د

أخبار الدولة الفاطمة الفاطمیة ، تحقیق مصطفى (الداعي إدریس ، عیون الخبار و فنون اآلثار السبع السابع    -

  .2000غالب ، دار األندلس للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت لبنان 

: و ض�ع حواش�یھ   ، اإلمامة و السیاسة ، علق علیھ)الدینوري   أبو محمد عبد هللا بن عبد المجید(  ابن قتیبة  -

  .2001:خلیل المنصور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  .2003: ، تاریخ األمم و الـملوك ، نواف الـجراح ، درا صادر بیروت )محمد بن جریر (الطبري  -

. س.ن��دلس و المغ��رب ، تحقی��ق ج، البی��ان المغ��رب ف��ي أخب��ار األ)أحم��د ب��ن محم��د المراكش��ي(اب��ن ع��ذراى    -

  .كوالن ، و لیفي بروفنسال ، دار الثقافة ،بیروت 

، فض�ائح الباطنی�ة و فض�ائل ال�ـمستظھریة ـ تق�دیم و تص�حیح ، عب�د الك�ریم س�امي )محمد بن محمد(الغزالي   -

  .2002:الجندي ، منشورات علي محمد بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 

، صبح األعش�ى ف�ي ص�ناعة اإلنش�ا، دار الكت�ب الخدیوی�ة ، المطبع�ة األمیری�ة ، )بن علي أحمد (القلقشندي    -

  .1914:القاھرة 

، البدای�ة و النھای�ة ، تحقی�ق عب�د هللا ب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي ، دار ھج�ر ، )إسماعیل بن عمر (ابن كثیر     -

  .1ط

مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة : الوزارة ،الناشر   ومجموعة الوثائق الفاطمیة و وثائق الخالفة و والیة العھد   -

 :2002.  

الغم��ة ، نش��ر جم��ال ال��دین محم��د الش��یال ، دار الكت��ب ،   ، إغاث��ة الم��ة بكش��ف)أحم��د ب��ن عل��ي (المقری��زي     -

  ..2002: بیروت 

ھم و مدیح��ة ،الم��واعظ و االعتب��ار ب��ذكر الخط��ط و اآلث��ار ، تحقی��ق محم��د زی��ن)أحم��د ب��ن عل��ي (المقری��زي     -

  .1998الشرقاوي ، مكتبة مذبولي القاھرة ، 

  .1996،إتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الخلفا، تحقیق جمال الدین الشیال ، القاھرة ، )أحمد بن علي (المقریزي    -

، نھ�رب األرب ف�ي فن�ون األدب ، تحقی�ق مص�طفى أبوض�یف احم�د، دار )أحمد بن عب�د الوھ�اب (النویري    -

  .1985: غربیة ، الدار البیضاءالنشر الم

   : قائمة المراجع        -

، محنة اإلسالم الكبرى او زوال الخالفة العباسیة من بغداد على أی�دي المغ�ول ، الھیئ�ة ) بدر مصطفى(طھ    -

  .1992: المصریة العامة للكتاب 

منی��ر البعلبك��ي ، دار العل��م ، ت��اریخ الش��عوب اإلس��المیة ، تعری��ب نبی��ھ أم��ین ف��ارس و )ك��ارل(بروكلم��ان     -

  .1984للمالیین بیروت 

  .2009: ، الخالفة العباسیة ، دار الفكر بیروت ) أحمد إسماعیل ( الجبوري    -

حسن ابراھیم حسن ، تاریخ اإلسالم السیاسي و الدیني و الثقافي و اإلجتماعي ، نشر و طبع مكتبة النھض�ة    -

  .1965: المصریة 

  .2004: ، الدولة ، العباسیة ، المكتبة العصریة ، صیدا محمد بك الخضري    -

، الخالف��ة الفاطمی��ة ب��المغرب ، ترجم��ة حم��ادي الس��احاي ، دار الغ��رب اإلس��المي ، ) فرح��ات (الدش��رواي    -

  .1994:بیروت 

  .،تاریخ الدولة الفاطمیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ) محمد جمال الدین( سرور  -
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  .1988: ، مجاعات مصر الفاطمیة ، دار التضامن ، بیروت ) د السیدأحم(الصاوي     -

  ت.د: ، في التاریخ العباسي و الفاطمي ، دار النھضة العربیة ، بیروت ) أحمد مختار (العبادي    -

، تطور انظمة استثمار األرض الزراعیة في العصر العباسي ، دار الطلیعة ، بیروت ) عبد الحلیم (عویس    -

:1986.  

  .1983: ، الحاكم بأمر هللا و أسرار الدعوة الفاطمیة ، الخانجي، القاھرة )محمد عبد هللا (عنان   -

خلی��ل احم��د خلی��ل ، دار : و مراجع��ة   ، أص��ول اإلس��ماعیلیة و الفاطمی��ة و القرمطی��ة ، تق��دیم)ل��ویس (برن��ارد -

  .1993: للطباعة و النشر و التوزیع : الحداثة 

الجزائ��ر : ، السیاس��ة الداخلی��ة للخالف��ة الفاطمی��ة ، دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة ) حمحم��د ص��ال(مرم��ول    -

عبد المولى محمد احمد ، العیارون و شطار الشطار البغ�اددة ف�ي الت�اریخ اإلس�المي ، مؤسس�ة ش�باب . 1983:

  .الجامعة اإلسكندریة 

  .1995: لي ، القاھرة السیر ولیم مویر ، تاریخ دولة الممالیك في مصر ، نشر مكتبة مدبو  -

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سادسال: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

  م  1840-1516 بین ثالمشرق العربي الحدی: المادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب ( 

اكتساب الطالب معرفة عن طبیعة الحكم العثمـاني لمنطقـة المشـرق العربـي ومـدى مقارنتهـا مـع طبیعـة الحكـم 

  العثماني في بالد المغرب، والوقوف عند أوجه الشبه وأوجه االختالف 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

الوقوف على الظروف التي عاشتها المنطقة في بعد سقوط الخالفة العباسیة ببغـداد، واألوضـاع التـي عاشـتها 

  .بعد ذلك ما بین أواخر القرن الثالث عشر وبدایة القرن السادس عشر

  

  :  امجالبرن

  النظم اإلداریة في بالد الشام في العهد العثماني )1

  عالقة الدولة العثمانیة بالعصبیات المحلیة في بالد الشام  )2

  طبیعة الحكم العثماني لمصر  )3

  العراق بین النفوذ العثماني وطموح الصفویین )4
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  الحكم العثماني في الیمن )5

  الحالة االقتصادیة في المشرق العهد العثماني )6

  الثقافیة في المشرق العهد العثمانيالحالة  )7

  أثر ضعف الدولة العثمانیة على المشرق العربي )8

 : طریقة التقییم_ 

 . %50+ %50عالمة األعمال الموجهة

  

  ) إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  محمد أنیس والسید رجب حراز، الشرق العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر

 2006فرقةاالنكشاریةنشأتھاوتطورھامنخالاللمصادر :البناسونیامحمدسعید -
 2.م،التركیة،بیروت،ایتراكللطباعة،ط

 .،دارالمعرفة1،ج .م 2006الدولةالعثمانیة،عواماللنھوضوأسبابالسقوط،القاھرة، :الصالبیعلیمحمد -
 .م 2001تاریخالعثمانیینمنقیامالدولةإل�االنقالبعل�الخالفة،القاھرة،دارالنفائس، :قطوشمحمدسھیل -
  1المسالةالشرقیةمنالخالفةالعثمانیة،بیروت،مكتبةوھبة،ط:محمدثابتالشاذلي -
 .م 1977تاریخالدولةالعثمانیة،بیروت،دارالجیل، :محمدفریدبكالمحامي -
  1980تاریخحوضالمتوسطوتیاراتھالسیاسیة،القاھرة،دارالمعارف، :محمدرفعت -
  .م 1981م،بیروت،داراآلفاقالجدید، 17 -م 16العسكرفیبالدالشامفیالقرنیین :نوفانرجاءمحمود -
 .م1988،مؤسسةفیصلللتمویل،ط2جتاریخالدولةالعثمانیة،تحقیقمحمداألنصاري،تركیا، :یلمازازوتا -
ج، نقلھ الى العربیة صالح سعداوي، 2إحسان اوغلي، اكمل الدین، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة،  -

  .م1999ارسیكا، استانبول، 
، القاھرة، مكتبة االنجلو المصریة، 1914-1514الدولة العثمانیة والمشرق العربي انیس، محمد احمد،  -

  .م1981القاھرة، مصر، 
  .م1972، دار الریحاني، بیروت، لبنان، 4الریحاني، امین، تاریخ نج، وملحقاتھ،ط -
  .م1980الشناوي، عبد العزیز، الدولة العثمانیة، مكتبة االنجلو المصریة، القاھرة، مصر،  -
باغ، لیلى، المجتمع العربي السوري في مطلع العھد العثماني، منشورات وزارة الثقافة السوریة، الص -

  .م1973دمشق، سوریا، 
  .م1970عبد الكریم، عزت، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان،  -
، دار الكتاب الجامعي، 4صر، طعبد الرحیم، عبد الرحیم عبد الرحمن، تاریخ العرب الحدیث والمعا -

  .م1986
  .م1975عمر، عمر عبد العزیز، تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، بیروت، لبنان، دار النھضة العربیة،  -
م، دار المعارف، القاھرة، مصر، 1914-1864عوض، عبد العزیز، االدارة العثمانیة في والیة سوریة  -

  .م1969
-   

Hurewitz. J.C. Diplomaty in the Near and Middle East. A documentary record : 1535-1914, Vol. 1 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سادسال: السداسي

  التعلیم األساسیة : عنوان الوحدة 

  م20-16بین القرنین  االستعمار وحركات التحرر في افریقیا وآسیا: المادة

  

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

اكتساب الطالب التحول الذي عرفته مناطق من إفریقیا وآسیا التي كانت تحت سلطة االستعمار األوربي عقـب 

  . تها من أجل التحررالحرب العالمیة الثانیة، واألسالیب التي اتبع

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

تعتمد هذه المادة على تعرف الطالـب للتوسـع االسـتعماري األوربـي الحـدیث الـذي فـي قـارة إفریقیـا وآسـیا بعـد  

ظهور الثورة الصناعیة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحاجة الدولة األوربیة إلى المادة األولیـة، وغیرهـا مـن 

  . تداعیات التطور الصناعي

  

  : محتوى المادة

  ي إفریقیا إلى بدایة القرن التاسع عشرالتدخل األجنبي ف )1

  1885-1884في مواجهة التدخل األوربي إلى انعقاد مؤتمر برلین  )2

  )1885-1884(مخطط تقسیم إفریقیا مؤتمر برلین  )3

  مظاهر النهضة في إفریقیا عقب الحرب العالمیة الثانیة )4

  )أنواعها، خصائصها، العالقة فیما بینها(الحركات التحریریة في إفریقیا  )5

  1962-1956استقالل المستعمرات اإلفریقیة  )6

 دور الثورة الجزائریة في تصاعد التحرر اإلفریقي )7

  

  : یقة التقییمطر 

  . %50االمتحان+ % 50عالمة األعمال الموجهة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

 .ت.المصریة، القاھرة، دتاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، مكتبة األنجلو : شوقي عطا هللا الجمل -

، ترجمة مركز الدراسات اإلفریقیة، جامعة سبھا، 1912بازیل دیفیدسن، إفریقیا تحت أضواء جدیدة، لندن،  -

1989. 
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 .1981، دار المریخ للنشر، الریاض، 1دیاب أحمد إبراھیم، لمحات من التاریخ اإلفریقي الحدیث، ط -

 .1959رونالد سیجال، موجز تاریخ إفریقیا، بیروت،  -

 .1966زاھر ریاض، استعمار إفریقیا واستقاللھا، دار المعرفة، القاھرة،  -

 .1997فیصل محمد موسى، موجز تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة، لیبیا،  -

 .2005إبراھیم عبد المجید محمد، دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث، مكتبة النھضة المصریة،  -

الكشوف، االستعمار، االستقالل، العلم واإلیمان : لي علي تسن، تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصرھریدي فرغ -

 .2008للنشر والتوزیع، 

ھوبكنز، التاریخ االقتصادي إلفریقیا الغربیة، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، . ج. أ -

1998. 

القومیة والدول الجدیدة في أفریقیا ، الجزء ) : شاكر نصیف لطیفترجمة : (على مزروعى ومایكل تایدى  -

 .1990الثاني ، دار الشئون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

 .م1999تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصر ،المكتب الجامعي الحدیث ، اإلسكندریة ،: جالل یحي   -

مؤسسة شباب الجامعة،  ، 2حلمي محروس إسماعیل ، تاریخ إفریقیا الحدیث و المعاصر ، ج -

 .2002اإلسكندریة،الطبعة االولى، 

شوقي عطا اهللا الجمل وعبداهللا عبد الرازق ابراھیم، تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر ، دار الزھراء،  -

 .2002الریاض،الطبعة األولى، 

 .1965 ة،زاھر ریاض، استعما ر إفریقیا، الدار القومیة، القاھر  -

  

  جنبیةالمراجع باللغة اال

  

  

- CLAUZEL Jean : La décolonisation de l'Afrique ., Hatier, 1995 – Collection Optiques. Histoire 
- COOPER Frederick, Africa since 1940, Cambridge (G.B.), Cambridge University Press, 2002 
- GAUTHIER A. : L’Algérie, décolonisation, socialisme, industrialisation., Bréal, 1976 
- GRIMAL Henri :La décolonisation : 1919-1963., A. Colin, 1965 – Collection U.   
- Julien (Charles-André), l'Afrique du nord en marche, Paris, Julliard, 1972 
- LACOUR GRANDMAISON Olivier : Coloniser, exterminer.,  Fayard, 2005 

  

  

  

  

  

  

  

  سادسال: السداسي

  وحدات التعلیم المنهجیة : الوحدة
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  إنجاز مذكرة تخرج: المادة

  

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

، حیث یبدأ أول احتكاك فعلي وادماجھ فیھ العلميـ تھدف ھذه المادة إلى تحضیر الطالب للدخول إلى عالم البحث 
  بالمصادر التي ستكون مراجعھ األساسیة في مذكرة تخرجھ  

ـ تھدف ھذه المادة إلى اإلدماج  الفعلي للطالب في عالم البحث من خالل تطویر البحث البیبلیوغرافي الذي قام بھ 
  . بط ارتباطا وثیقا بتخصصھفي السداسي الثالث عن طریق دراسة تاریخیة حول موضوع یرت

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر( 

ـ یشترط في الطالب لمتابعة ھذا التكوین أن یكون على درایة بالمعارف العامة لمناھج البحث، ویكون مدركا 
  .  للجانب المنھجي للبحث العلمي، والنظریات التي تؤخذ كأطر مرجعیة للتحلیل التاریخي

  

  : محتوى المادة

  قدیمھا للمناقشةیتم تتخرج مذكرة بانجاز بحث في المكتبات ینتھي :تحضیر مذكرة تخرج -1

  : طریقة التقییم

  تتشكل من ثالثة أعضاء على األقل، تمنح لھ عالمة لھا معامل ورصید مذكرتھ أمام لجنة مناقشة الطالب ناقش ـ ی

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  :  ـ الكتب1
  المناھج الكیفیة في العلوم االجتماعیةالمختار الھراس،  -
  بدر، أصول البحث العلمي ومناھجھ أحمد-
  حسن عثمان، كیف یكتب التاریخ  -
  سعیدوني ناصر الدین، أساسیات منھجیة التاریخ  -
  فرانتز روزنتال، مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي -
  مصطفى حلمي، مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة  -
 محمود زیدان، االستقراء والمنھج العلمي  -
  ـ قواعد البیانات على شبكة اإلنترنت          2

- http://www.erudit.org 
-http://gallica.bnf.fr 
- http://classiques.uqac.ca 
-http://horizon.documentation.ird.fr/exl-

php/cadcgp.php?MODELE=vues/commun/charte/present-login-
ird.html&query=1 

-http://socio-anthropologie.revues.org 
-http://www.centre-charles-moraze.msh-paris.fr/article.php3?id_article=9 
- http://www.awu-dam.org/book/indx-study.htm 
-http://www.espritcritique.fr/accueil/index.asp 
-http://www.civilisations.ca/resourcef.asp 
- http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr 
-http://www.textesrares.com/indnoms.html 
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-http://www.pheno.ulg.ac.be/Lexique_philosophique_Fr_All.htm 
-http://www.pheno.ulg.ac.be/Lexique_philosophique_All_Fr.htm 
-http://www.ai.univ-paris8.fr/corpus/lurcat/dara 
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_christianisme.asp 
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_islam.asp 
-http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/article_islam.asp 
-http://muttaqun.com/dictionary.html 
-http://theses.univ-lyon2.fr 
-http://presses.univ-lyon2.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2 
-http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=87 
-http://www.persee.fr 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سادسال: السداسي

  التعلیم المنهجیة: عنوان الوحدة 

  دراسة وتحلیل نصوص تاریخیة: المادة

 : أهداف التعلیم

  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 

یكتسب الطالـب مـن خـالل دراسـته لهـذه المـادة المعرفـة بأهمیـة النصـوص والوثـائق وكیفیـة التعامـل معهـا فـي 

  .استخالص الحقائق التاریخیة ، والتي تؤهله في إعداد المذكرات والرسائل في مستقبل دراسته

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي ( 

المعرفــة المطلوبــة التــي تمكــن الطالــب مــن مواصــلة هــذا التعلــیم هــو إعطــاء العنایــة والوقــوف عنــد النصــوص 

  .والوثائق في استنباط المعرفة التاریخیة

  

  : محتوى المادة

  التاریخیةأهمیة المصادر في الكتابة  -1

ــــــائق األرشــــــ(أنــــــواع المصــــــادر -2 فیة، المخطوطــــــات، المراســــــالت، المــــــذكرات، الصــــــحف، المؤلفــــــات، یالوث

  ...)الدوریات

  تحري النصوص ونقدها -3

  النقد الظاهري  -4

  النقد الباطني اإلیجابي -5

  النقد الباطني السلبي -6

  إثبات الحقائق التاریخیة -7

  

 مراقبة مستمرة: طریقة التقییم

  التطبیقیةعالمة األعمال 

  

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  

 .2005، 1عبد الرحمان ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الھیثم، القاھرة، ط -

عمار بوحوش، محمد محمود الدیبات، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات  -

 3،2001الجامعیة، الجزائر، ط
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 .، دس5مصطفى الفوال، منھجیة العلوم االجتماعیة عالم الكتب، القاھرة، طصالح الدین  -

 .1،2008خالد حامد، منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة، جسور، الجزائر، ط -

 .2003سامیة محمد جابر وآخرون، البحث العلمي االجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، دط، -

النظریة و التطبیقیة في منھجیة العلوم االجتماعیة، منشورات جامعة باتنة، ج محي الدین مختار، االتجاھات  -

 . ،دس1

 2003صال الدین شروخ، منھجیة البحث العلمي للجامعیین، دار العلوم، عنابة، دط،  -

  . م 1998دار المعرفة ،  : في منھج البحث التاریخي ، االسكندریة : عادل غنیم وجمال حجر -

 ھـ 1420مدخل إلى عالم التاریخ ومناھج البحث فیھ، الطبعة الثانیة : سعد بدیر الحلواني  -

 منھج البحث التاریخى، القاھرة، دار المعارف: حسن عثمان -

 .التاریخ والمؤرخون ، القاھرة ، دار المعار ف: حسین مؤنس  -

 كیف تكتب بحثا أو رسالة ، القاھرة، النھضة المصریة: أحمد شمبى -

 ولنجم التاریخ، القاھرة االلالجمل ع شوقى -

 ت-مصطمح التاریخ ، بیروت د: أسد رستم  -

 .م1937م التاریخ ، القاھرة، لع: ھرنشو -

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  لسادسا: السداسي

  االستكشافیةالتعلیم : عنوان الوحدة

  الحكم الراشد وأخالقیات المهنة: المادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  

  : المعارف المسبقة المطلوبة 

  ) علیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا الت( 

  .وعي الطالب بمظاهر الفساد في الواقع االجتماعي الذي یعیش فیه

  : محتوى المادة

  

  )المفھوم، المكونات، المبادئ والقواعد( الحكم الرشید -1

 الفساد مكافحة ظاھرة  -2

  )المالي، االداري، االخالقي، السیاسي(وانواعھ  مفھوم الفساد -

 ....).اإلبتزاز والتزویر،الوساطة،المحاباة ،المحسوبیة،الرشوة (مظاھر الفساد اإلداري والمالي  -

  ..)االسباب السیاسیة، الحضریة، االجتماعیة، االقتصادیة، البیولوجیة: ( ياإلداري والمال أسباب الفساد -



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            185 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

  )على الجانب االجتماعي ، االقتصادي، السیاسي(  : ماليوال آثار الفساد اإلداري -

  والمحلیةالهیئات والمنظمات الدولیة من طرف محاربة الفساد  -

  )تقدیم تجارب دولیة( الفساد العالج وسبل محاربة ظاهرةطرق  -

  أخالقیات المهنة  -4

  ماهیة أخالقیات المهنة واألهداف -

  أهمیة أخالقیات المهنة -

  مبادئ أخالقیات المهنة -

  

  : طریقة التقییم

  . %100االمتحان

  

 )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

) .  1ط( اس��تراتیجیة اإلص��الح اإلداري وإع��ادة التنظ��یم ف��ي نط��اق الفك��ر والنظری��ات . ص��افي إم��ام  موس��ى  -

 .1989.دار العلوم للطباعة والنشر : الریاض 

مرك��ز دراس��ات واستش��ـارات اإلدارة العام��ـة، الق��اھرة، . والمجتم��ع، إدارة ش��ؤون الدول��ة )س��لوى(الش��عراوي  -

2001. 

 .2002منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، القاھرة، . ، الفساد واإلصالح)عماد(الشیخ داود عبد الرزاق  -

 .2004دمشق، دار الفكر العربي، . ، المنظمات الدولیة) سھیل(الفتالوي حسین  -

منش��ـورات المنظم��ـة العربی��ـة للتنمی��ـة اإلداری��ة، . قض��یا وتطبیق��ات: ، الحكمانی��ة)زھی��ر( الكای��د عب��د الك��ریم. 5 -

 .2003القاھرة، 

 2001.لطیف فـرج، القـاھرة، : تر. الدول بین المراوغة والمسؤولیة: ، عالم بال سیادة)برتران(بادي  -

 . 2004خلـیج لألبحـاث، دبي، ترجمة ونشر مركز ال. ، عولمة السیاسة العالمیة)ستیف(، سمیث )جون(بلیس  -

دور المجتم��ع الم��ـدني ف��ي إنج��اح : ، اتفاقی��ات مكافح��ة الفس��اد ف��ي الش��رق األوس��ط وش��مال إفریقی��ا)جلی��ان(دی��ل  -

 ). ن.س.د(منشورات منظمة الشفافیة الدولیة، برلین، . االتفاقیات

ت دار الس��ـاقي، بی��روت، س��میة فل��و، منش��ورا:ت��ر. ، النظ��ام السیاس��ي لمجتمع��ات متغی��رة)ص��اموئیل(ھ��اتنغتون  -

1993. 

ترجم�ـة ونش�ـر مرك�ز الخل�یج . ، قض�یا ف�ي السیاس�ة العالمی�ة)مایك�ل(، س�میث )ریتش�ارد(، لیت�ل )برایان(وایت  -

 . 2004لألبحاث، دبي، 

 .1985دار الكتاب العربي، لبنان ، . ، النظریة في العالقات الدولیة) ناصیف(حتي یوسف  -

 . 2006، دار الفكر، بیروت، 2ط. ما العولمة ،)صادق(، جالل العظم )حسن(حنفي  -

س�ـمیر إب�راھیم غب�ور، : ت�ر. مبادئ جدی�دة لتس�یر آلی�ات الحك�ـم : ، الدولة في القلب)أندریھ(، تالمان )بیر(كاالم  -

 . 2006محسن عوض، مكتبة األسرة، القاھرة، : تحریر

ـةالجامعیة س��المؤس. دراس��ة مقارن��ة: ، اإلدارة المحلی��ة وتطبیقاتھ��ا ف��ي ال��دول العربی��ة)حس��ن(محم��د عواض��ھ  -

 .1983للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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المرك��ز العرب��ي . ، الفس��اد اإلداري كمع��وق لعملی��ات التنمی��ة االجتماعی��ة واالقتص��ادیة)ص��الح(محم��ود فھم��ي  -

 1999للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض، 

محم�ـد ش�ـریف الط�رح، مكتب�ة : ترجم�ـة . لعولم�ة، الحكم في عالم یتج�ھ نح�و ا)جون(، دوناھیو )جوزیف(ناي  -

 .2002العبیكان، الریاض، 

الخل�یج لألبح�اث، . 203میش�ال ك�رم، دار الف�ارابي للنش�ر، بی�روت، : ت�ر. ، خیبات العولم�ة)جوزیف(ستیغلیتز  -

 .2004دبي، 

. س��بتمبر11داث ، النظ��ام االقتص��ادي الع��المي الجدی��د و آفاق��ھ المس��تقبلیة بع��د أح��ـ)عب��د المطل��ب(عب��د الحمی��د  -

 .2003مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 

تانی�ـا بش�ـارة، دار الس�اقي باالش�تراك : ت�ر. المؤسسات العالمیة عبر الحدود القومیة: ، القوة الثالثة)آن(فلوریني  -

 . 2005الكویت، /مع مركز االبطین للترجمة، بیروت

ف�ـؤاد س�ـروجي، داراألھلی�ة للنش�ر : ت�ر. اإلص�الحاألس�باب، العواق�ب و: ، الفساد والحك�م)سوزان(روزأكرمان  -

 .2003والتوزیع، عمان، 

مركـز دمشـق للدراس�ـات النظری�ة والحق�وق . والتنمیة المستدامة) الصالح(، الحكم الراشد )عبد الحسین(شعبان  -

 .207المدنیة، دمشق، 

مطبوع��ـات الجامعی��ة، ، دی��ـوان ال2ج. األص��ول والتط��ور واألش��ـخاص :، المجتم��ع ال��دولي)مب��روك(غض��بان  -

 .1994الجزائر، 

  ..العبیكان للنشر :الناشر،عصام بن عبدالمحسن الحمیدان ،أخالقیات المھنة في اإلسالم  -

 ی�ةوااللتزام�ات المھن یاللحقوقالتأص یةمن زاو یقیةتطب یةدراسة نظر: العامة  یفةالوظ یات، أخالق یدمقدم ، سع -

 .1997،  یعللطباعة والنشر والتوز األمةشركة دار : الجزائر ) . 1ط(،  ینللموظف یبيالنظام التأد

 ی��ةللتنم ی��ةالعرب المنظم��ةمنش��ورات : الق��اھرة ) . 1ط(،  ی��راإلدارة ف��ي ع��الم متغ ی��اتنج��م عب��ود نج��م ، أخالق -

 .2005 یةاإلدار

 

  المواقع االلكتروتیة

http://www.islameiat.com/doc/article.php?sid=276&mode=&order=0 
 بحر , یوسف . الفساد اإلداري ومعالجتھ من منظور إسالمي

http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm 

 حمودي , ھمام . مصطلح الفساد في القرآن الكریم .

http://209.61.210.137/uofislam/behoth/behoth_quran/16/a1.htm 

 الفقي , مصطفى. الفساد اإلداري والمالي بین السیاسات واإلجراءات

http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm 

 محمود , مھیوب خضر . من معالم المدرسة العمریة في مكافحة الفساد .

http://www.hetta.com/current/mahyoob23.htm 

 بزاز , سعد  . حملة ضد الفساد

http://www.saadbazzaz.com/index.asp?fname=articles%5C7540.htm&code=display 

 طھ , خالد عیسى . مالحقة الفساد اإلداري

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/2004/03/03-29/802.htm 

 الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظیفیة

http://news.naseej.com.sa/detail.asp?InSectionID=1431&InNewsItemID=123076 

 السیف , خلیفة عبد هللا .  متى نرى آلیة صحیحة لمحاربة الفساد

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-10-19/resders.htm 

 الفساد اإلداري والمالي ( 1 ) 
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http://www.mof.gov.kw/coag-news11-4.htm 

 الفساد اإلداري والمالي ( 2 ) 

http://www.mof.gov.kw/coag-news11-5.htm 

 إدارة التغییر والموارد البشریة .

http://www.ituarabic.org/11thHRMeeting/doc6.doc 

 إدارة الذات 

-world.com/learn/topicbody.asp?topicid=15&sectionid=41www.alnoor 
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  سادسال: السداسي

  تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

 م1989-1945 بینتاریخ النظم السیاسیة : المـــــــــــادة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

سـائدة فـي العـالم فـي العصـر یكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المـادة المعرفـةبمختلف الـنظم السیاسـیة ال

  .ودورها في حكم الشعوب، وٕادراك صیرورة األحداث التاریخیة عبر هذه النظم، الحدیث

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

المعرفــة المطلوبــة التــي تمكــن الطالــب مــن مواصــلة هــذا التعلــیم، هــو أن الطالــب مــن خــالل دراســته لألحــداث 

تاریخیــة عبــر العصــور كانــت وراءهــا كیانــات سیاســیة ودول، وبالتــالي یــدرك طبیعــة تلــك األنظمــة فــي وقــوع ال

  .األحداث التاریخیة

 

  : محتوى المادة

  النظم السیاسیة اللیبرالیة -1

  االیدیولوجیة اللیبرالیة -

  مبادئ التنظیم السیاسي في النظم السیاسیة اللیبرالیة -

  مبدأ الشرعیة  -

  األمةمبدأ سیادة  -

  مبدأ الفصل بین السلطات -

  النظم السیاسیة اللیبرالیة الحدیثة -2

  النظام البرلماني -

  النظام الرئاسي -

  نظام حكومة الجمعیة -

  )نموذج النظام السیاسي السوفیاتي(النظم الشمولیة  -5

  

 : طریقة التقییم

 . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  الوهاب، النظم السیاسیةمحمد رفعت عبد 
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  محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة

  ثروت بدوي، النظم السیاسیة

 عاصم أحمد عجیلة، النظم السیاسیة

  عادل ثابت، النظم السیاسیة

 محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة

  محمد ناصر مهنا، في تاریخ األفكار السیاسیة وتنظیر السلطة

  عبد الكافي ، النظم السیاسیة وسیاسات اإلعالم إسماعیل عبد الفتاح

  حافظ علوان حمادي الدلیمي ، النظم السیاسیة في أوروبا الغربیة و الوالیات المتحدة األمریكیة

Marcel Prélot et J. Boulois, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel  
André Hauriou, J. Gicquel et P. Gelard, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel   
 
 
 
 
 
 
  



 

تاریخ عام : عنوان اللیسانس                            190 :                                                          المؤسسة  
            2017-2016: السنة الجامعیة

 

  سادسال: السداسي

  تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  االجتماعيعلم النفس : المـــــــــــادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه ( 

یكتســب الطالــب المعرفــة بأحــد العلــوم التــي لهــا صــلة بالتــاریخ ألن تحدیــد هویــة المجتمــع وطبیعتــه یــؤثر علــى 

  . سلوكه وبالتالي یؤثر في سیر األحداث التاریخیة

  

  ) وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثر(  

العالق�ة ودوره للف�رد والجماع�ة  االجتماعيیھتم بالسلوك الذي فروع علم النفس  بلوغ الطالب إلى معرفة أحد
  .ھذا الوسط التفاعالتداخل بین أفراد المجتمع، ضمن 

  

 : محتوى المادة

  وأسس قیاسه االجتماعيالسلوك  )1

  القیم تعریفها ، أنواعها )2

  ، تعریفها، خصائصهااالتجاهات )3

  الرأي العام ، تعریفه، قیاسه )4

  الشائعات، تعریفها أهدافها )5

  ةاالجتماعیالفرد ثقافته وتنشئته  )6

  الجماعة ، تعریفها ، خصائصها، وأنواعها )7

  

 : طریقة التقییم

 . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

  .، عالم الكتبالقاهرة. علم النفس االجتماعي ).1977(حامد زهران -

  .دار الفكر العربي. القاهرة. علم النفس االجتماعي) .1995(فؤاد البهي السید   - 

  .دار قباء: القاهرة). 2(ج. دراسات في الصحة النفسیة). 1998(محمد السید عبد الرحمن  -

  .دار قباء: القاهرة. سیكولوجیة العالقات األسریة). 2000( محمد بیومي محمد  - 

  .الكتب ماألمراض النفسیة االجتماعیة، القاهرة، عال):2003(إجالل محمد ، سري  -
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، يصفوت، دار الفكـر العربـ دعبد الحمی:علم النفس االجتماعي والتعصب ترجمة ): 2000(دكت ، جون  -

 .جمهوریة مصر العربیة 

 .علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، مصر ): 2000(، حامد عبدالسالم زهران  -

  علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، مصر ): 2006(زهران ، حامد عبدالسالم  -

علــم الــنفس االجتمــاعي وتطبیقاتــه ، دار الفكــر العربــي ، جمهوریــة مصــر ): 1999(درویــش زیــن العابــدین  -

 .العربیة 

،الریاض،مطـــابع التقنیـــة، المملكـــة العربیـــة 2علـــم الـــنفس االجتمـــاعي، ط):2000(العنـــزي، فـــالح محـــروث  -

  .السعودیة 

، الریـاض مطـابع التقنیـة، 3،طرمـدخل إلـى علـم الـنفس االجتمـاعي المعاصـ):2001(العنزي فالح محـروث -

 .المملكة العربیة السعودیة 

غریب للطباعة والنشر والتوزیـع، ، دار 2نفسیة اجتماعیة، ط ةدراس: التعصب):1997(، سید معتزعبد اهللا -

 .جمهوریة مصر العربیة 

، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 2 جالحــرب النفســیة والشــائعات، مــ):1997(، ســید معتــز عبــد اهللا -

 .جمهوریة مصر العربیة 

، دار غریــب للطباعــة والنشــر، 1 جبحــوث فــي علــم الــنفس االجتمــاعي، مــ): 1997(،ســید معتــز  عبــد اهللا -

 .ریة مصر العربیة جمهو 

، دار غریـــب للطباعــة والنشـــر  2بحــوث فـــي علــم الــنفس االجتمـــاعي، مــج): 1997(،ســید معتـــز  عبــد اهللا -

 .والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة 

ـــنفس االجتمـــاعي، مـــج ):1997(، ســـید معتـــزعبـــد اهللا - ـــم ال ، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر 3بحـــوث فـــي عل

 .والتوزیع ،جمهوریة مصر العربیة 

غریـب، ، جمهوریـة  دار، علـم الـنفس االجتمـاعي .)2003(خلیفـة ، عبـد اللطیـف & ، سـید معتـز  اهللاعبد  -

 .مصر العربیة 

 ماألمــراض المرضــیة أو الضـالالت فــي األمــراض النفسـیة والعنــف ، عــال):2003(جمیــل عطیـة  نعـز الــدی -

 .الكتب، جمهوریة مصر العربیة 

ســیة لتصــحیح مشــاعر ومعتقــدات االغتــراب عــالم الكتــب، إرشــاد الصــحة النف):2004(زهــران ،ســناء حامــد  -

 .جمهوریة مصر العربیة 

غریــب للنشـــر  ر، ، دا3دراســـات فــي علــم الـــنفس االجتمــاعي، مجلـــد):2003(محمــد  فخلیفــة ،عبــد اللطیـــ -

 .والتوزیع، جمهوریة مصر العربیة 

الكتب  منفسیة، عالالمهارات االجتماعیة واالتصالیة دراسات وبحوث ): 2003(محمد ، طریف شوقي  -

 .جمهوریة مصر العربیة 
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( العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع، اإلسكندریة: حسین عبد الحمید أحمد رشوان -
  1993، المكتب الجامعي الدیث، )مصر

 1976العالقات العامة والمجتمع، القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة،: إبراھیم إمام -
 1973المبادئ والتطبیق، القاھرة، مكتبة عین شمس، -العالقات العامة: نحسن محمد خیر الدی  -
 1982العالقات العامة،القاھرة، دار التألیف،:محمد عبد هللا عبد الرحیم  -
   1991نظریة الرأي العام، بغداد، دار الشؤون الثقافیة،: حمیدة سمیسم -
 .2007محمد منیر حجاب، الشائعات وطرق مواجھتھا، ط دار الفجر  -

 
- Gold, M. & Douvan, E (1997). A New Outline of Social Psychology. Washington: APA 

Publication.  ISBN: 1-55798-408-5ISBN 13: 978-1-55798-408-1. 

-  Augoustinos, M.;  Walker, I &Donaghue, N (2006). Social Cognition, anIntegrated 

Introduction. (2nd  ed.),Sage Publication.ISBN: 9780761942191. 

- Postmes, T. &  Jetten, P. A. (2006). Individuality and the Group, Advances in Social 

Identity. Sage Publication.ISBN:9781412903219. 

- Baumeister, R., & Bushman  .(2008).Social Psychology & Human Nature ,International 

Students Edition ,Thomson Higher Education , USA  

- Kassin,S., Fein,S., &  Markus ,Hazel .(2008). ).Social Psychology , International Edition, 

7th ED, Wadsworth Cengage learning , USA . 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  سادسال: السداسي

  تعلیم استكشافیة: عنوان الوحدة

  جغرافیة اقتصادیة: المـــــــــــادة

 

  : أهداف التعلیم

  ) المادة، في ثالثة أسطر على األكثرذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه ( 

فیتعـرف  االقتصـادیةیكتسب الطالب من خالل دراسته لهذه المادة المعرفة بأحد فـروع الجغرافیـا وهـي الجغرافیـا 

  .االقتصاديطبیعیة وحیوانیة وخدماتیة، ودور اإلنسان في اإلنتاج  االقتصادیةعلى أهم الموارد 

  

  ) التي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة و (  

تعتبر هذه المادة مكملة لبعض المواد األخرى في تخصص الجغرافیـا التـي درسـها الطالـب فـي السـنتین األولـى 

  .والثانیة

  

  : محتوى المادة
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  ومناهجها االقتصادیةمفهوم الجغرافیا  )1

  االقتصاديالمقومات الطبیعیة لإلنتاج  )2

  االقتصادياإلنسان ودوره في اإلنتاج  )3

  )بیةاالزراعة، الرعي، الصید، الموارد الغ( اإلنتاج الحیوي  )4

  )الحدید ، معادن أخرى( اإلنتاج المعدني  )5

  )الفحم، البترول، مصادر طاقویة أخرى(موارد الطاقة  )6

  الصناعة وأنواعها )7

  النقل والتجار والخدمات )8

  

 : طریقة التقییم

 . %100االمتحان

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع

سیف سالم القایدي، المدخل إلى الجغرافیا االقتصادیة ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، مكتبة الف�الح للنش�ر  -

 .2001والتوزیع، 

  .م1987جغرافیة النقل والتجارة، مكتبة بغداد الوطنیة، بغداد  سعدي علي غالب، -

  . 1986محمد محمود الدیب، الجغرافیا االقتصادیة ، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة،  -

  .1983محمد عبد العزیز عجمیة ، الموارد االقتصادیة ، دار النھضة العربیة، بیروت،  -

  .1995على أحمد ھارون، أسس الجغرافیا االقتصادیة، دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة، -

أس��س عل��م الجغرافی��ا الطبیعی��ة والبش��ریة، دار المعرف��ة الجامعی��ة، : فتح��ي أب��و عیان��ة، فتح��ي أب��و راض��ي  -

 .م1999اإلسكندریة 

 .م1996الجغرافی������ا االقتص������ادیة، دار المعرف������ة الجامعی������ة، اإلس������كندریة، : محم������د خم������یس الزوك������ة  -

 .م1995للنش�ر والتوزی�ع، الق�اھرة  الجغرافیة العام�ة، موض�وعات مخت�ارة، دار الثقاف�ة: أحمد على إسماعیل -

أس��س عل��م الس��كان وتطبیقات��ھ الجغرافیة،الطبع��ة الثامن��ة، دار الثقاف��ة للنش��ر والتوزی��ع، : أحم��د عل��ى إس��ماعیل  -

 .1997القاھرة، 

الجغرافی���ا العام���ة، وزارة التربی���ة والتعل���یم باالش���تراك م���ع الجامع���ات المص���ریة، الق���اھرة : س���عاد الص���حن-

1984/1985 . 

  .2000دراسات في الجغرافیة البشریة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،: فتحي محمد أبو عیانة-

 .م1984جغرافی����ة الم����وارد االقتص����ادیة، مكتب����ة األنجل����و المص����ریة، الق����اھرة :عل����ي عل����ي البن����ا-

 .م9951الجغرافیا العامة الطبیعیة والبشریة، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة : محمد السید غالب-

 . 2006معج������م المص������طلحات الجغرافی������ة والبیئ������ة، جامع������ة المنی������ا، : محم������د م������دحت ج������ابر-

 . 2005ش����اكر خقب����اك، جامع����ة ع����دن، : مس����تقبل الجغرافی����ا، ترجم����ة:ج وآخ����رون.جونس����تون ر-

محمود محمد عاشور، المجلس األعلى للثقافة، الق�اھرة، : التغیرات البیئیة، ترجمة: و جودي.أندریھ ي-

2005 . 

 .1998دار القلم، دبي ، : أسس علم الجغرافیا: حمود محمد عاشورم -

 .2000علي أحمد ھارون، أسس الجغرافیا االقتصادیة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -
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 1998فرید بشیر طاھر، التخطیط االقتصادي، دار النھضة العربیة، بیروت،  -

 .1986بیروت، كامل بكري، التنمیة االقتصادیة، دار النھضة العربیة،   -

 1999محمد عبد العزیز عجمیة، التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومشكالتھا، الدار الجامعیة، مصر،  -

محمد علي اللیثي، التنمیة االقتصادیة مفھومھا سیاساتھا، مؤسس�ة ش�بان الجامع�ة، مص�ر، الطبع�ة األول�ى،  . -

1999. 

  
- Isabelle Géneau de Lamarlière, Jean-François Staszak,Principes de géographie économique 
- Paul Claval, Chroniques de Géographie Economique 
- Franck Debié, Géographie économique et humaine 
- Alexander, j. W. , EconomicGeography 

 
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سادسال: السداسي

  التعلیم األفقیة: عنوان الوحدة

  لغة أجنبیة : المادة

 

  : محتوى المادة اإلنجلیزیة

  : أهداف التعلیم

  ) ذكر ما یفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر على األكثر( 

  .تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

  

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 المطلوبة 

  ) لي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على األكثروصف تفصی( 

  یةتوفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیز 

  

  : محتوى المادة اإلنجلیزیة

CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the third year 
program. 

- Contraction,abstracts and analysis of specialized texts. 
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- 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 الفرنسیة

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. 

  : طریقة التقییم

  . عالمة األعمال التطبیقیة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -**

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 Successful Settlement of Civil 
Wars.Princeton: Princeton University Press 
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University press 
2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: 
PrincetonUniversity Press 
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the EvolvingStudy of 
War and Peace 
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War 
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan AartScholte and Roland Robertson. New York: 
Routledge ، 2007. 4 volumes 

  

  : محتوى مادة الفرنسیة

 

 مراقبة مستمرة:طریقة التقییم

  .عالمة األعمال التطبیقیة

  )إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ( : المراجع -**
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یرج�ى ذك�ر الحج�م الس�اعي اإلجم�الي م�وزع ب�ین المحاض�رات واألعم�ال الموجھ�ة،   ( حوصلة إجمالیة للتك�وین -
  )لكل السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة

  
 

 ح س و ت األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة     

 أعمال موجھة     

 أعمال تطبیقیة     

 عمل شخصي     

  )حدد(عمل آخر          

 المجموع     

 األرصدة     180

  األرصدة لكل وحدة تعلیم%      
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V - االتفاقیات/العقود  
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  النیة أو الرغبةنموذج لرسالة إبداء 
  )في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى  (
 

  ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان  :الموضوع

  

ع�ن اللیس�انس  المزدوجعن رغبتھا في اإلشراف ).                   أو المركز الجامعي(تعلن الجامعة 

) أو المرك�ز الج�امعي(وفي ھذا اإلط�ار، ف�إن الجامع�ة .التكوینالمذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا 

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل

 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 الغرض،المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا  -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج لرسالة إبداء النیة أو الرغبة
 )في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخدم  (
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  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

  

  :الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان :الموضوع

  

  :منالمقدم 

  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا ف�ي مرافق�ة ھ�ذا  التك�وین الم�ذكور أع�اله بص�فتھا 

  المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  :لمشروع ویتمثل دورنا فیھ من خاللوفي ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا ا

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إنجاز م�ذكرات نھای�ة التخ�رج أو  -

 .المؤطرة في إطار المشاریع

  

سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقی�ق األھ�داف وتنفی�ذھا 

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

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

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة
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V-  ملخصةسیرة ذاتیة  

  في التخصص لفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینامن  لكل شخص

  )التأطیر الداخلي والخارجي(

  )حسب النموذج التالي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 
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  بوحسون عبد القادر :اللقب االسم

  

  

  تلمسانبالرمشي  07/10/1982 :تاریخ ومكان المیالد

  

  

  prf.bouhassoun@gmail.com  0776223848:البرید اإللكتروني والھاتف

  

  

  استاذ محاضر ب :الرتبة

  

  

  جامعة سعیدة :االرتباطمؤسسة 

  

  

  )إلخ...وتاریخ الحصول علیھاوالتخصص التدرج ومابعد التدرج:( الشھادات

 2005لیسانس في التاریخ العام  -

 2008في تاریخ المغرب االسالمي ماجستیر  -

  2013دكتوراه علوم في تاریخ المغرب االسالمي  -

  

  

  

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(المھنیة البیداغوجیة الكفاءات 

 تاریخ الحضارات القدیمة  -

 1492الى المغرب االسالمي من الفتح  -

 النظم بالمغرب االسالمي -

  النشاط االقتصادي بالمغرب االسالمي -

  

  

VI لسیرة الذاتیةملخص لنموذج  
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  فؤاد كبداني :اللقب االسم

  

  

  المغرب  . احفیر  21/12/1975 :تاریخ ومكان المیالد

  

  

  fouadkebdani@gmail.com:البرید اإللكتروني والھاتف

  

  

  استاذ مساعد   ب :الرتبة

  

  

  جامعة سعیدة :االرتباطمؤسسة 

  

  

  )إلخ...التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاوالتخصص:( الشھادات

 1997لیسانس في التاریخ العام  -

 2003ماجستیر في تاریخ  -

  2013دكتوراه تاریخ معاصر  -

  

  

  

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 ماستر  -مصادر المغرب االسالمي  -

 ماستر -تاریخ الفكر السیاسي  -

 ماستر -المجتمع االندلسي  -

 ماستر -ملوك الطوائف والمرابطون باالندلس  -

  

  

  لسیرة الذاتیةملخص لنموذج 
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  طویلب عبد هللا :اللقب االسم

  

  

  بني سنوس تلمسان 30/03/1984 :تاریخ ومكان المیالد

  

  

  touileb.abdou@yahoo.fr077413093:البرید اإللكتروني والھاتف

  

  

  ساعد ااستاذ م :الرتبة

  

  

  جامعة سعیدة :االرتباطمؤسسة 

  

  

  )إلخ...التدرج ومابعد التدرج وتاریخ الحصول علیھاوالتخصص:( الشھادات

 2007سانس في التاریخ العام لی -

  2010 الوسیط ماجستیر في تاریخ  -

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(الكفاءات البیداغوجیة المھنیة 

 وحضارة المغرب القدیمتاریخ  -

 ماستر -حضارة الزیانیین  -

 ماستر -الدولة األمویة في األندلس  -

  

  

  

  

  

  

  

  رأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة والعلمیة -
  

  :اللیسانس عنوان 
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 مسؤول فرقة میدان التكوین+ رئیس القسم 

 
  التاریخ والمصادقة                                              التاریخ والمصادقة

  

 
  
  
  
  
  
 

 
 )المعھد مدیر أو ( لكلیة عمیدا

  
  :ةوالمصادقالتاریخ 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
 مدیر المؤسسة الجامعیة

  
  :والمصادقة التاریخ 

  
  
  
  
  
  
 
 

 
  
  
  
  
  

VII - رأي وتأشیرة الندوة الجھویة  
  )ي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارةفالتأشیرة تكون فقط (
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VIII-  اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة  
  )ي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارةفالتأشیرة تكون فقط (
  
  
  
  
  
  


