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 -Iﺑطاقة التنظيم السداسي للتعليم
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 - 1السداسي األول:
وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
و ت أ ) 1إج/إخ(
المادة :1ﻣدخل إلى وسائل اإلعالم االتصال 1
المادة  :2ﻣدخل إلى البيليوغرافيا
و ت أ ) 2إج/إخ(
المادة  :1تاريخ الجزائر المعاصر 1
المادة  :2ﻣدخل إلى علم اآلثار 1
إلخ
وحدات التعليم المنھجية
و ت م ) 1إج/إخ(
المادة  :1ﻣدارس وﻣناھج 1
المادة  :2إعالم آلي 1
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ )1إج/إخ(
المادة  :1تاريخ الحضارات 1
المادة :2
و ت إ )2إج/إخ(
المادة  :3مدخل إلى الفلسفة
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف )1إج/إخ(
المادة  :1لغة أجنبية 1
ﻣجموع السداسي 1

ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 1

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعاﻣل
ﻣحاضرة

أعمال ﻣوجھة

أعمال تطبيقية

األرصدة
ﻣتواصل

أعمال أخرى

إﻣتحان

 45سا
 45سا

 1سا –  30د
 1سا –  30د

 1سا –  30د
 1سا –  30د

/
/

 45سا
 45سا

2
2

5
5

x
x

x
x

 45سا
 45سا

 1سا –  30د
 1سا –  30د

 1سا –  30د
 1سا –  30د

/
/

 45سا
 45سا

2
2

5
5

x
x

x
x

 45سا
 22سا 30 -د

 1سا 30 -د

 1سا 30-د

 45سا
 45سا

2
1

2
1

x
x

x

 45سا

 1سا 30 -د

 1سا 30-د

45سا

2

2

x

x

 22سا –  30د

 1سا 30 -د

/

 45سا

1

2

x

 22سا –  30د

 1سا 30 -د

/

/

 45سا

1

2

x

 22سا –  30د
 360سا

/
 12سا

 1سا 30 -د
 10سا – 30د

/
 1سا 30-د

 45سا
 450سا

1
16

1
30

/
 1سا  30 -د

/

x

 - 2السداسي الثاني:

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية
و ت أ ) 1إج/إخ(
المادة :1ﻣدخل إلى وسائل اإلعالم االتصال 2
المادة  :2تنظيم وتسيير أنظمة المعلوﻣات
و ت أ ) 2إج/إخ(
المادة  :1تاريخ الجزائر المعاصر 2
المادة  :2ﻣدخل إلى علم اآلثار 2
إلخ
وحدات التعليم المنھجية
و ت م ) 1إج/إخ(
المادة  :1ﻣدارس وﻣناھج 2
المادة  :2إعالم آلي 1
وحدات التعليم اإلسكتشافية
و ت إ )1إج/إخ(
المادة  :1تاريخ الحضارات 2
المادة :2
و ت إ )2إج/إخ(
المادة  :1ﻣذاھب فلسفية كبرى
وحدة التعليم األفقية
و ت أ ف )1إج/إخ(
المادة  :1لغة أجنبية2
ﻣجموع السداسي 1

ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 2

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي
المعاﻣل
ﻣحاضرة

أعمال ﻣوجھة

أعمال تطبيقية

األرصدة
ﻣتواصل

أعمال أخرى

اﻣتحان

 45سا
 45سا

 1سا –  30د
 1سا –  30د

 1سا –  30د
 1سا –  30د

/
/

 45سا
 45سا

2
2

5
5

x
x

x
x

 45سا
 45سا

 1سا –  30د
 1سا –  30د

 1سا –  30د
 1سا –  30د

/
/

 45سا
 45سا

2
2

5
5

x
x

x
x

 45سا
 22سا 30 -د

 1سا 30 -د

 1سا 30-د

45سا
22سا 30-د

2
1

2
1

x
x

x

45سا

 1سا 30 -د

 1سا 30-د

45سا

2

2

x

x

 22سا 30 -د

 1سا 30 -د

/

 45سا

1

2

x

 22سا –  30د

 1سا 30 -د

/

/

 45سا

1

2

x

 22سا –  30د
 360سا

/
 12سا

 1سا 30 -د
 10سا – 30د

/
 1سا 30-د

 45سا
 450سا

1
16

1
30
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/
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 -IIﺑطاقات تنظيم وحدات التعليم
) يرجى تصميم بطاقة لكل وحدة تعليمية (

السداسي :األول
عنوان الوحدة :الوحدة التعليمة األساسية 01
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة  03 :سا
أعمال ﻣوجھة 03 :سا
أعمال تطبيقية 00 :
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :األساسية  1األرصدة10 :
المادة  : 1ﻣدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 1
األرصدة5 :
المعاﻣل 2 :
المادة  : 2ﻣدخل إلى البيبليوغرافيا
األرصدة 5 :
المعاﻣل 2 :

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(

متواصل  +امتحان

وصف المواد

لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1ﻣدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 1
يھدف إلى التعرف على أوليات علوم اإلعالم
واالتصال ،والتعرف على تاريخه ومبادئه
وأصوله.
المادة  : 2ﻣدخل إلى البيليوغرافيا
يتعرف الطالب عبر ھذه المادة على أھم وأشھر
األعمال الببليوغرافية في العلوم اإلنسانية

السداسي :األول
عنوان الوحدة :الوحدة التعليمة األساسية 02
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا
-

ﻣحاضرة  03 :سا
أعمال ﻣوجھة 03 :سا
أعمال تطبيقية 0 :
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :األساسية  2األرصدة10 :
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المادة  : 1تاريخ الجزائر المعاصر 1
األرصدة5 :
المعاﻣل 2 :
المادة  : 2ﻣدخل إلى علم اآلثار 1
األرصدة 5 :
المعاﻣل 2 :
نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(

متواصل  +امتحان

وصف المواد

لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1تاريخ الجزائر المعاصر 1
دراسة مختلف التطورات والتحوالت التي مرت
بھا الجزائر في القرن 19م.
المادة  : 2ﻣدخل إلى علم اآلثار 1
التعرف على أصول علم اآلثار من حيث البنية
المعرفية وتاريخ النشأة ،ورصد التطورات.

السداسي :األول
عنوان الوحدة :الوحدة المنھجية
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة  1 :سا –  30د
أعمال ﻣوجھة00 :
أعمال تطبيقية  1 :سا –  30د
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :المنھجية األرصدة04 :
المادة  : 1ﻣدارس وﻣناھج 1
األرصدة2 :
المعاﻣل 2 :

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد
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المادة  : 2إعالم آلي
األرصدة 2 :
المعاﻣل 1 :
متواصل  +امتحان
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1ﻣدارس وﻣناھج 1
التعرف على المفاھيم والقواعد والطرق العامة
المتعلقة بمنھجية البحث في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية وأصوله.
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المادة  : 2إعالم آلي 1
يھدف إلى تحكم الطالب في المبادئ األولية
لإلعالم اآللي ،وتمكينه من الممارسة المباشرة.
السداسي :األول
عنوان الوحدة  :الوحدة االستكشافية
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة  4 :سا –  30د
أعمال ﻣوجھة 1 :سا –  30د
أعمال تطبيقية 00 :
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :المنھجية األرصدة04 :
المادة  : 1تاريخ الحضارات 1
األرصدة2 :
المعاﻣل 2 :

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد
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المادة  : 2ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 1
األرصدة 2 :
المعاﻣل 1 :
المادة  :3ﻣدخل إلى الفلسفة
متواصل  +امتحان
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1تاريخ الحضارات 1
التعرف على أھم الحضارات اإلنسانية ومدى
مساھماتھا في ترقية وتطوير البشرية.
المادة  : 2ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 1
التعرف على موصفات مجتمع المعرفة
والمعلومات ،ودفع الطالب إلى التفاعل اإليجابي
مع مصادر المعلومة المعاصرة.
المادة  :3ﻣدخل إلى الفلسفة
تمكين الطالب من السؤال الفلسفي باعتباره من
األدوات المساعدة على الفھم والتحليل والنقد،
وتمكين الطالب من التعرف على أھم مبادئ
الفلسفة.
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السداسي :األول
عنوان الوحدة  :الوحدة األفقية
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة 00 :
أعمال ﻣوجھة00 :
أعمال تطبيقية  1 :سا –  30د
عمل ﺷخصي  45 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :لغة أجنبية  1األرصدة01 :
المادة  : 1لغة أجنبية 1
األرصدة1 :
المعاﻣل 1 :
متواصل
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1لغة أجنبية 1
مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على التعامل
مع المراجع األجنبية قراءة وتلخيصا وتوظيفا
)خاصة النصوص والمصطلحات(

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد

] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية
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السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :الوحدة التعليمة األساسية 01
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا
األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد

ﻣحاضرة  03 :سا
أعمال ﻣوجھة 3 :سا
أعمال تطبيقية 00 :
عمل ﺷخصي  90 :سا
وحدة التعليم  :األساسية  1األرصدة10 :
المادة  : 1ﻣدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 2
األرصدة5 :
المعاﻣل 2 :
المادة  : 2تنظيم وتسيير أنظمة المعلوﻣات
األرصدة 5 :
المعاﻣل 2 :
متواصل  +امتحان
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1ﻣدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال 2
يھدف إلى التعرف على أوليات علوم اإلعالم واالتصال،
والتعرف على تاريخه ومبادئه وأصوله.
المادة  : 2تنظيم وتسيير أنظمة المعلوﻣات
يھتم ھذا المقياس بآليات عمل أنظمة المعلومات ،وطرق
تسيريھا وإدارتھا.

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :الوحدة التعليمة األساسية 02

] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية

12Page

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة  03 :سا
أعمال ﻣوجھة 03 :سا
أعمال تطبيقية 0 :
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :األساسية  2األرصدة10 :
المادة  : 1تاريخ الجزائر المعاصر 2
األرصدة5 :
المعاﻣل 2 :

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد

المادة  : 2ﻣدخل إلى علم اآلثار 2
األرصدة 5 :
المعاﻣل 2 :
متواصل  +امتحان
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1تاريخ الجزائر المعاصر 2
دراسة مختلف التطورات والتحوالت التي مرت
بھا الجزائر في القرن 19م.
المادة  : 2ﻣدخل إلى علم اآلثار 2
التعرف على أصول علم اآلثار من حيث البنية
المعرفية وتاريخ النشأة ،ورصد التطورات.

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :الوحدة المنھجية
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة  1 :سا –  30د
أعمال ﻣوجھة00 :
أعمال تطبيقية  1 :سا –  30د
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :المنھجية
األرصدة04 :
المادة  : 1ﻣدارس وﻣناھج 2
األرصدة2 :
المعاﻣل 2 :
المادة  : 2إعالم آلي
األرصدة 2 :
المعاﻣل 1 :
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نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد

متواصل  +امتحان
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1ﻣدارس وﻣناھج 2
التعرف على المفاھيم والقواعد والطرق العامة
المتعلقة بمنھجية البحث في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية وأصوله.
المادة  : 2إعالم آلي 2
يھدف إلى تحكم الطالب في المبادئ األولية
لإلعالم اآللي ،وتمكينه من الممارسة المباشرة.

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :الوحدة االستكشافية
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة  4 :سا –  30د
أعمال ﻣوجھة 1 :سا –  30د
أعمال تطبيقية 00 :
عمل ﺷخصي  90 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :المنھجية األرصدة04 :
المادة  : 1تاريخ الحضارات 2
األرصدة2 :
المعاﻣل 2 :
المادة  : 2ﻣدخل على ﻣجتمع المعلوﻣات 2
األرصدة 2 :
المعاﻣل 1 :
المادة  :3ﻣذاھب فلسفية كبرى
متواصل  +امتحان
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1تاريخ الحضارات 2
التعرف على أھم الحضارات اإلنسانية ومدى
مساھماتھا في ترقية وتطوير البشرية.
المادة  : 2ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 2
التعرف على موصفات مجتمع المعرفة
والمعلومات ،ودفع الطالب إلى التفاعل اإليجابي
مع مصادر المعلومة المعاصرة.
المادة  :3ﻣذاھب فلسفية كبرى
التعرف على أھم المذاھب الفلسفية الكبرى التي
أثرت في التاريخ اإلنساني والعلوم والمعارف.

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد
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السداسي :الثاني
عنوان الوحدة :الوحدة األفقية
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
والمواد المكونة لھا

ﻣحاضرة 00 :
أعمال ﻣوجھة00 :
أعمال تطبيقية  1 :سا –  30د
عمل ﺷخصي  45 :سا

األرصدة والمعاﻣالت الممنوحة لوحدة التعليم
وكذا للمواد المكونة لھا

وحدة التعليم  :لغة أجنبية 2
األرصدة01 :
المادة  : 1لغة أجنبية 2
األرصدة1 :
المعاﻣل 1 :
متواصل
لكل ﻣادة :إعادة ذكر عنوانھا وأھداف
)تدريسھا في ﺑضعة أسطر(
المادة  : 1لغة أجنبية 2
مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على التعامل
مع المراجع األجنبية قراءة وتلخيصا وتوظيفا
)خاصة النصوص والمصطلحات(

نوع التقييم )ﻣتواصل أو اﻣتحان(
وصف المواد

 -IIIالبرناﻣج المفصل لكل ﻣادة
) تقديم بطاقة مفصلة لكل مادة(
السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :ﻣدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
يھدف إلى التعرف على أوليات علوم اإلعالم واالتصال ،وعلى أنواع اإلعالم وتاريخه.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
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) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
أن يكون الطالب على اطالع ولو جزئي ﺑالمضمون العام للموضوع الخاص ﺑاإلعالم واالتصال.
ﻣحتوى المادة:
-1
-2

الظروف التاريخية المھيئة لظھور الصحافة في الغرب
ظھور الطباعة.
األشكال األولى للصحيفة الدورية.
تطور الفكر والحريات )القرن الثامن عشر(
ظھور صحافة الرأي في أوروبا.
الثورة الفرنسية وتأثيراتھا على نمو الصحافة.
تاريخ الصحافة المكتوبة في البلدان الغربية )أوروبا وأمريكا(.
* -العصر الذھبي للصحافة المكتوبة )القرن التاسع عشر(.
 .1الصحف الدورية.
 .2ظھور وتطور وكاالت األنباء.
 .3تعريف بأھم وكاالت األنباء العالمية.
 .4التصنيع الصحفي.
 .5الصحافة والسلطة السياسية في الغرب.
 .6التوزيع الواسع للصحافة.
 .7ظاھرة اإلعالم كخدمة عامة.
 .8تكوين وتطور المھنة الصحفية.
 .9النفوذ الصحفي )السلطة الرابعة(.

** -طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
*-المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 محمد عبد الملك المتوكل ،مدخل إلى اإلعالم والرأي العام ،القاھرة :مكتبة االنجلوساكسونية1986 ،إسماعيل على سعد ،الرأي العام بين القوة واإليديولوجية ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعيةعبد اللطيف حمزة ،الرأي العام والدعاية ،القاھرة :دار الفكر العربي1984 ،جيھان احمد رشتي ،الدعاية واستخدامات الراديو في الحرب النفسية ،القاھرة  :دار الفكر1985 ،سمير محمد حسين ،اإلعالم واالتصال بالجماھير والرأي العام ،القاھرة :عالم الكتب1993 ،سمير محمد حسين ،الرأي العام األسس النظرية والجوانب المنھجية ،القاھرة عالم الكتب1999 ، صالح سليمان سالم " ،مفھوم حرية الصحافة :دراسة مقارنة بين جمھورية مصر العربية والمملكة المتحدة فيفترة من  " 1985-1945رسالة دكتوراه جامعة القاھرة ،كلية اإلعالم ،قسم الصحافة 1991
 أحمد رشتي جيھان ،األسس العلمية لنظريات اإلعالم ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،دون تاريخ. السيد فھمي محمد ،تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية ،مصر1995 ، العبد عاطف عدلي ،االتصال والرأي العام ،دار الفكر العربي ،القاھرة1993 ،أحمد حماد محمود ،اإلعالم والدعوة بين التكامل والتضاد ،دار السعادة للطباعة ،دون مكن النشر1994 ،النعيمي حازم ،الحرية والصحافة في لبنان ،العربي للنشر والتوزيع ،القاھرة.1989 ،الطعيمات ھاني سليمان ،حقوق اإلنسان وحرياته ،األساسية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان -األردن،.2003
 أبو عرجة تيسير ،دراسات في الصحافة واإلعالم ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان.2000 ، إحدادن زھير ،مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ديوان المطبوعات الجامعيات،] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية
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الجزائر،
أبو عرقوب ا براھيم ،االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي ،دار مجدالوي ،األردن.1993 ، بدر أحمد وغريب عبده ،االتصال بالجماھير :بين اإلعالم والتطويع والتنمية ،دار قباء للنشر والطباعةوالتوزيع،
حسن حمدي ،مقدمة في دراسة وسائل وأساليب االتصال ،دار الفكر العربي ،القاھرة،1987 ،حسن إسماعيل محمود ،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير ،الدار العالمية ،الكويت،2003 ، حمزة عبد اللطيف ،اإلعالم والرعاية ،دار الفكر العربي القاھرة1984 ،احمد عادل راشد ،االعالن ،بيروت  :دار النھضة العربية1981 ،رائد العطار ،إخراج اإلعالن الصحفي ،القاھرة  :العربي للنشر2002 ،طاھر محسن الغالبي ،احمد شاكر العسكري ،االعالن ،عمان :دار وائل.2003 ،جيرار النيو ،سوسيولوجيا االعالن ،تعريب خليل احمد خليل ،بيروت :منشورات عويدات.1996 ،احمد محمد المصري ،االعالن ،االسكندرية  :مؤسسة شباب الجامعة1996 ،-Jean .noël kapferer. Les chemins de persuasion publicitaire. dans ;la communication
etat des savoirs ouvrage collective sous la direction de phillip cabin. Paris . édition
sciences humaines.1998
-Armand mattelart .l'invention de la communication .Alger: casbah édition 2004
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :ﻣدخل إلى الببيليوغرافيا
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعريف ﺑالمصادر المعلوﻣات األساسية في العلوم اإلنسانية وطرق استعمالھا وكذلك التطورات التي عرفته
ھذه المصادر في ﻣختلف فروعھا.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية
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توضيح للطالب ﺑأن العدد الكبير للفھارس ،وﺑنوك وقواعد المعلوﻣcات فcي ﺷcتى العلcوم يجعcل إﻣكانيcة السcيطرة
عليھا وتغطيتھا جميعا ضرب ﻣن المستحيل.
ﻣحتوى المادة:
 -1نظم المعلومات البيبليوغرافية وتقنياتھا
 الوصف المقنن األوعية المطبوعة المنوغرافيات النبذة التاريخية معرفة حقول الفھرسة الخصوصية بين اللغات المداخل بالمؤلف المداخل بالعنوان المداخل بالمواضيع. -2مفاھيم مصادر المعلومات
 -3تطور مصادر المعلومات
 -4تقنيات البحث البيبليوغرافي
 -5توجھات وأفاق
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
** -المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 .1رولي ،جنيفر ،تر .عبد الرحمان العكرش .أسس تقنية المعلوﻣات .د.م :د.ن.1993 ،
 .2نيكjjوالس ،نيجروبونjjت ،تjjر .شjjاھين ،ابjjراھيم .التكنولوجيccا الرقميccة :ثccورة جديccدة فccي نظccم الحاسccبات
واالتصاالت  .القاھرة :مركز األھرام.2002 ،
 .3الصوينع ،إيمان .القرص المدﻣج في المكتبات قضايا إدارية .السعودية :مكتبة الملك فھد1996 ،
 .4خشبة ،محمد السعيد  .المعالجة اإللكترونية للمعلوﻣات .القاھرة] :د.ن[1992 ،
 .5نور الدين ،صالح الدين .المعلوﻣاتية  .سوريا  :وزارة الثقافة.2000 ،
 .6يونس ،إبراھيم عبد الفتاح .المكتبات الشاﻣلة في تكنولوجياالتعليم.القاھرة :دار قباء.2001 ،
 .7الخjjوري ،ھjjاني شjjحادة  .تكنولوجيccا المعلوﻣccات علccى أعتccاب القccرن الواحccد والعشccرين .دمشjjق :مركjjز
الرضا.1998 ،
 .8تكنولوجيا المعلوﻣات في المكتبات وﻣراكز المعلوﻣات العرﺑية ﺑين الواقع والمستقبل.
 .9الھادي ،محمدمحمد .تكنولوجيا المعلوﻣات وتطبيقھا .القاھرة :دار الشروق.1989 ،
 .10بدر ،أنور أحمjد .تكنولوجيcا المعلوﻣcات وأساسcيات اسcترجاع المعلوﻣcات .القjاھرة :دار الثقافjة العلميjة،
.2003
 .11علم الدين ،محمود .تكنولوجيا المعلوﻣات وصناعة االتصال الجماھيري .القاھرة :العربي.1990 ،
 .12كjjيلش ،فرانjjك ،تjjر .زكريjjا ،حسjjام الjjدين .ثccورة األنفوﻣيccديا :ثccورة المعلوﻣccات وكيccف تغيccر تكنولوجيccا
المعلوﻣات حياتنا .الكويت :عالم المعرفة2000 ،
 .13العبيد ،منصور .االنترنت استثمار المستقبل .الرياض :مكتبة الملك فھد.1996 ،
 .14سيد حسين ،فاروق .االنترنت :الشبكة العالمية للمعلوﻣات .القاھرة :مكتبة األسرة.2003 ،
 .15فتحي ،محمد .اإلنترنت ﺷبكة العجائب .القاھرة :دار اللطائف.2003 ،
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.16
.17
.18
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شقرا ،أبو راجي .دليل استعمال االنترنت لغير المتخصصين .بيروت :المؤسسة الجامعية.1997 ،
أحمد ،عبد ﷲ .اإلنترنيت واألنترانات وتصميم المواقع .دمشق :مركز الرضا.1998 ،
شاھين ،بھاء .اإلنترنت والعولمة .اإلسكندرية :عالم الكتب.1999 ،
غولدتشيرل ،تر .بوعزة عبد المجيد .البحcث الcذكي فcي ﺷcبكة االنترنcت :أدوات وتقنيcات للحصcول علcى
أفضل النتائج .الرياض :مكتبة الملك فھد.2001 ،
خير بك ،رضا .البحث عن المعلوﻣات في اإلنترنت ] .د.م[ :سلسة الرضا.1999 .
بيل جيتس ،تر .عبد السالم رضوان .المعلوﻣاتية ﺑعد اإلنترنت .الكويت :سلسة عالم المعرفة.1998 ،
حبلي ،أنيس .الوب لرجال األعمال :إنشاء المواقع والتجارة اإللكترونية .بيروت :دار الراتب.2000 ،
قبيعة ،محمد أحمد .تطبيقات اإلنترنت :ﻣشروع كاﻣل ونماذج عملية .بيروت :دار الراتب.2000 ،
ريان ،أحمد محمد .خدﻣات اإلنترنت .القاھرة :مكتبة اإلسكندرية2000 ،
خيربك ،عمار .ﺷبكات اإلنترنت :ﺑنيتھا األساسية وانعكاسcاتھا علcى المؤسسcات .القjاھرة :دار الرضjا،
.2000
عاشور ،السعيد .ثورة اإلدارة العملية والمعلوﻣاتية .القاھرة  :الدار العلمية.1999 ،
الھجرسي ،سعد محمد .االتصcاالت والمعلوﻣcات والتطبيقcات التكنولوجيcة  .االسjكندرية :الثقافjة العلميjة،
.2001
فرانسوا ،ليسلس .وسائل االتصال المتعددة الميلتيمديا .بيروت  :عويدات للنشر.2000 .
حشمت ،قاسم .التخطيط االستراتيجي لخدﻣات المعلوﻣات .مصر :مركز اإلسكندرية.1998 ،
االتجاھات الحديثة في إدارة وتنمية ﻣقتنيات المكتبات وﻣراكز المعلوﻣات .ناريمان إسماعيل متولي.
داود ،حسن الطاھر .جرائم أنظمة المعلوﻣات .الرياض :مركز البحوث والدراسات2000 ،
سالم ،محمد صالح .العصر الرقمي ..وثcورة المعلوﻣcات دراسcة فcي نظcم المعلوﻣcات وتحcديث المجتمcع.
القاھرة :عين للدراسات والبحوث.2002 ،
عباس ،طارق محمود .ﻣجتمع المعلوﻣات الرقمي .القاھرة :المركز األصيل2003 ،
عبjjjد الjjjرزاق ،مصjjjطفي يjjjونس .البحcccث ﺑاالتصcccال المباﺷcccر :المبcccادئ والتطبيقcccات .األردن :المركjjjز
الدبلوماسي1994 ،
صوفي ،عبد اللطيف .المكتبات في ﻣجتمع المعلوﻣات .عين مليلة :دار الھدى.2003 ،
شمو ،علي محمد .االتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة :اإلنترنت ،القمر الصcوتي الرقمcي ،الملتميcديا.
اإلسكندرية :مكتبة اإلشعاع الفنية.2002 ،
عبد الھادي ،محمد فتحي .ﻣقدﻣة في علم المعلوﻣات .القاھرة :دار غريب للنشر.1988 ،
شرف الدين ،عبد التواب .المدخل إلى المكتبات والمعلوﻣات .القاھرة :الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،
2001
صjjوفي ،عبjjد اللطيjjف .المراجccع الرقميccة والخccدﻣات المرجعيccة فccي المكتبccات الجاﻣعيccة .عjjين مليلjjة:
دارالھدى.2004 ،
صوفي ،عبد اللطيف .دراسات في المكتبات والمعلوﻣات .دمشق  :دار الفكر المعاصر.2001 ،
عبد ﷲ العلي ،أحمد .المدخل إلى علم المكتبات والمعلوﻣات .القاھرة :الدار الدولية لالستثمارات الثقافية2002 ،
حشمت ،قاسم .خدﻣات المعلوﻣات :ﻣقوﻣاتھا وأﺷكالھا .القاھرة :مكتبة غريب.1984 ،
بدر ،أحمد .التكاﻣل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوﻣات .القاھرة :دار غريب.2002 ،
أحمد ھمشري ،عمر ،مصطفى عليان ،ربحjي .أساسcيات علcم المكتبcات والتوثيcق والمعلوﻣcات .عمjان:
مديرية المكتبات والوثائق الوطنية.1990 ،
عبjjد الحميjjد زيتjjون ،كمjjال .تكنولوجيccا التعلccيم فccي عصccر المعلوﻣccات واالتصccاالت .ط .2.القjjاھرة :عjjالم
الكتب.2004 ،
فتحي عبد الھادي ،نبيلة جمعة .اتجاھات حديثة في الفھرسة .
أمينة مصطفٮصادق.إدارة األزﻣات والكوارث في المكتبات .
محمد فتحي عبد الھادي.أساسيات علم المكتبات والمعلوﻣات.
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كاملشاھين.انظم المعلوﻣات الببليوغرافية.
لويز نويل مالكليس.الببليوغرافيا.
شعبان عبد العزيز خليفة.الببليوغرافيا أو علم الكتاب .ج.1ج.2
محمد فتحي عبد الھادي .البحث وﻣناھجه في علم المكتبات.
محمد فتحي عبد الھادي.ﺑحوث ودراسات في المكتبات والمعلوﻣات .
جمال الدين الفرساوي .سيد حسب ﷲ.تحسيب عمليات الفھرسة.
فؤاد إسماعيل فھمي.التصنيف العشري الموجز :الجداول.
إسماعيل فھمي.تصنيف ديوي العشري فؤاد
ناصر محمد السويدان.التصنيف في المكتبات العرﺑية :دراسة ﻣقارنة.
محمود محمودعفيفي.التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلوﻣات والمكتبات.
ھاني شحاذة الخوري.تكنولوجيا المعلوﻣات على أعتاب القرن الواحد والعشرين .ج.1
أ.س .فوست .ترجمة .عبد الوھاب عبد السالم أبو النور  .التنظيم الموضوعي للمعلوﻣات.
محمد فتحي عبد الھادي.الفھرسة الموضوعية :دراسات لرؤوس الموضوعات وقوائمھا .
جمال إبراھيم الخولي .فھرسة الوثائق واألرﺷيفية.
شjjjعبان عبjjjد العزيjjjز خليفjjjة .محمjjjود عjjjوض العابjjjدي.الفھرسcccة الوصcccفية للمكتبcccات والمطبوعcccات
والمخطوطات.
ھناء السيد السرحاني.الفھرسة والتصنيف ﺑخطة ﻣكتبة الكونغرس :دليل عملي.
شعبان عبد العزيز خليفة .قائمة رؤوس الموضوعات العرﺑية الكبرى .ج .2 ،1
شعبان عبد العزيز خليفة.الكتب والمكتبات في العصور الحديثة.ج.1ج.2
أحمد أنور بدر.ﻣختارات في المعلوﻣات والمكتبات .
عبد اللطيف صوفي.ﻣدخل إلى علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية.
أحمد عبد ﷲ العلى.ﻣدخإللى علم المكتبات والمعلوﻣات.
ﻣدخل لدراسة المراجع.
محمد فتحي عبد الھادي.عبد المجيد أبوعزة.ﻣصادر المعلوﻣات المرجعية في اإلنسانيات.
أنور عمر.ﻣصادر المعلوﻣات في المكتبات.
عبد اللطيف الصوفي .المكتبات الحديثة ﻣبانيھا وتجھيزاتھا.
نبيل محمد موسى.المكتبات الرقمية وﺷبكة اإلنترنت.
إبراھيم عبد الفتاح يونس.المكتبات الشاﻣلة في تكنولوجيا التعليم.
محمد فتحي عبد المنعم خفاجي.المكتبة العرﺑية وﻣصادرھا.
ھالل الناتوت.المكتبة المدرسية المتطورة.
المكتبة المدرسية ودورھا في نظم التعليم المعاصرة.
عبد الوھاب أبو النور نظم التصنيف في الوطن العرﺑي المشكالت والحلول ال.ة.
مصطفى علي أبو شعشع .الوثائق والمعلوﻣات.
البنھاوي ،أمين .إدارة العاﻣلين في المكتبات .القاھرة :العربي1984 ،
الھوش ،أبو بكر محمود .نظم وﺷبكات المعلوﻣات .القاھرة :عصمي.1996 ،
الصباغ ،عماد .نظم المعلوﻣات :ﻣاھيتھا وﻣكوناتھا .عمان :دار الثقافة.2000 ،
الدوسري ،فھد .أسس البحث المباﺷر في قواعد المعلوﻣات .الرياض :مكتبة الملك فھد1991 ،
روجjjر كيjjنج ،تjjر .فھjjد بjjن سjjلطان السjjلطان .الجاﻣعccة فccي عصccر العولمccة .الريjjاض :مكتبjjة الملjjك فھjjد،
2008
محفوظ ،سمير أحمد .تكنولوجيا المعلوﻣات وﻣكتبات األطفال :على ﻣشارف القرن  .21القاھرة :المكتبjة
األنجلو مصرية2001 ،
إسماعيل ،فؤاد أحمد .إنشاء الشبكات :المبادئ األساسية الختصاصcي المكتبcات والمعلوﻣcات .الريjاض:
مكتبة الملك فھد.2000 ،
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الھجرسي ،سعد محمود .المكتبcات وﺑنcوك المعلوﻣcات فcي اإلذاعcة والمجلcة والمجمcع .اإلسjكندرية :دار
الثقافة العلمية.2000 ،
بدر ،أحمد .التنظيم الوطني للمعلوﻣات .جدة :دار المريخ1988 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :تاريخ الجزائر المعاصر1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
 اإللمام ﺑاإلطار العام لتاريخ الجزائر ﻣن دخول االحتالل الفرنسي إلى .1954المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
 على الطالب أن يكون على دراية ﺑإطار المقياس كونه تاريخا للوطن.البرناﻣج :
تاريخ الجزائر المعاصر 19م20-م )(1
 الوضع العام في الجزائر قبيل االحتالل. الحملة الفرنسية على الجزائر.1830 ظھور الزعامات الوطنية ودولة األمير عبد القادر مقاومة األمير عبد القادر. مقاومة أحمد باي. الثورات الشعبية األخرى خالل القرن التاسع عشر– المقراني -بوعمامة... سياسة الجمھورية الفرنسية الثالثة في الجزائر. أوضاع الجزائر مع مطلع القرن العشرين إلى غاية – 1919سياسيا -اقتصاديا-اجتماعيا. حركة األمير خالد. دراسات األحزاب السياسية والجمعيات الوطنية )1926ـ(1939 نجم شمال إفريقيا. حزب الشعب. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. الحزب الشيوعي الجزائري. مشروع بلوم فيوليت. المؤتمر اإلسالمي.طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
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المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 أبو القاسم سعدﷲ  :الحركة الوطنية الجزائرية. نصرالدين سعيدوني :ورقات جزائرية. بوحوش ،عمار  :التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية . 1962 بوعزيز ،يحي  :األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري. بوعزيز ،يحي  :مواقف العائالت األستقراطية من الباشاغا المقراني. بوعزيز ،يحي :كفاح الجزائر من خالل الوثائق. بوعزيز ،يحي  :وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز. بوعزيز ،يحي :حروب المقاومة الجزائرية كما صورتھا الكتابات الغربية الفرنسية . بوعزيز ،يحي :ثورات الجزائر في القرنين  19و.20 بوعزيز ،يحي ،االتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل نصوصه .1948-1912 الخطيب ،أحمد  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرھا اإلصالحي في الجزائر. محمد الطيب  :مظاھر المقاومة الجزائرية ).(1954 -1830 قنانش ،محمد ،المسيرة الوطنية وأحداث  8ماي .1945 مناصرية ،يوسف :االتجاه الثور ي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين. الخطيب ،أحمد  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرھا اإلصالحي في الجزائر. محمد الطيب  :مظاھر المقاومة الجزائرية ).(1954-1830 مناصرية ،يوسف :االتجاه الثور ي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :ﻣدخل إلى علم األثار . 1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف إلى علم األثار ﺑاعتباره ﻣن العلوم المعاصرة التي تسمح ﺑفھم كثير ﻣن العلوم والفنون.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
ﻣكتسبات عاﻣة خاصة ﻣن حقول العلوم اإلنسانية واالجتماعية كالتاريخ والفلسفة.
ﻣحتوى المادة:
 -1التعريف بعلم اآلثار عامة.
 -2مدارس علم اآلثار.
 -3العلوم المساعدة لعلم اآلثار.
 -4مناھج علم األثار.
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .

] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية

22Page

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

السداسي :األول
الوحدة :وحدات التعليم المنھجية
المادة :ﻣدارس وﻣناھج 1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر( تأتي
ھده المادة كدليل وﻣرﺷد للطلبة في الكليات والجاﻣعات في التعريف ﺑاألسس العلمية التي ينبغي إتباعھا أو
ﻣراعاتھا خالل إجراء البحث العلمي
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
االطالع والدراسة والتفكير ﺑمعنى استخدام القدرات العقلية التي ﻣنحت لإلنسان ﻣن حيث القدرة على التفكير
والقدرة على التخيل والقدرة على التحليل والقدرة على الرﺑط .
ﻣحتوى المادة:
 .1تعريف المنھج العلمي.
 .2أھمية المنھج العلمي.
 .3العمليات األساسية في المنھج العلمي :االستقراء ،التصور ،الفھم ،التحليل التركيب ،التجريب ،االستنباط،
التصنيف ،التفسير ،التجريد ،الحكم ،التعليم.
 .4العناصر األساسية في المنھج العلمي :المبادئ ،المراحل ،األساليب ،الوسائل.
 .5خطوات المنھج العلمي :المالحظة ،وضع الفروض ،اختبار الفروض ،التعميم.
 .6مراحل تكون المنھج العلمي:
أ .في العصور القديمة
ب .في العصور الوسطى
 إسھام المسلمين إسھام فالسفة وعلماء أوروباج .في العصر الحديث
 .7الدعوة إلى استخدام المنھج العلمي في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.
 .8المنھج العلمي في الدراسات االجتماعية واإلنسانية.
 .9مقارنة بين العلوم االجتماعية واإلنسانية من جھة والعلوم الطبيعية من جھة أخرى.
 .10المناھج الكمية والمناھج الكيفية.
 .11الموضوعية والذاتية:
أ .تعريف الموضوعية.
ب .التفكير الذاتي والتفكير الموضوعي.
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ج .الموضوعية من الخارج.
د .الموضوعية من الداخل.
ه .الموضوعية من الداخل والخارج.
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 إﺑراھيم أﺑو لغد وآخرون :البحث االجتماعي مناھجه وأدواته ،مركز التربية األساسية في العالمالعربي ،سوس الليان،
 أحمد ﺑدر :أصول البحث العلمي ومناھجه ،وكالة المطبوعات ،الكويت، أكرم العمري  :مناھج البحث وتحقيق المخطوطات مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة، جمال زكي وآخرون :أسس البحث االجتماعي ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،د.ت. حاﻣد عاﻣر :المنھج العلمي في دراسة المجتمع ،دار المعارف ،القاھرة خير صفوح :البحث الجغرافي مناھجه وأساليبه ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق ديو ﺑولود فان دالين  :مناھج البحث في التربية وعلم النفس  .ترجمة محمد نبيل نوفل ،مكتبة األنجلوالمصرية،
رﺑيحي الحسن :دليل الباحث في تنظيم كتابة البحوث االجتماعية ،مطابع الجمعية العلمية الملكية ،عمان
 ساﻣي عريفج وآخرون :مناھج البحث العلمي وأساليبه عمان. السيد علي ﺷتا :المنھج العلمي والعلوم االجتماعية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية السيد ﻣحمد خيري :اإلحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،مطبعة دار التأليف ،القاھرة1963
 عاصم األعرجي :الوجيز في مناھج البحث العلمي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان عبد الباسط حسن  :أصول البحث االجتماعي ،مكتبة وھبة ،القاھرة عبد الباسط حسن :أصول البحث العلمي ،مطبعة لجنة البيان ،القاھرة عبد الحق كايد :مبادئ في كتابة البحث العلمي والثقافية المكتبية ،مكتبة دار الفتح ،دمشق عبد الحميد لطفي :علم االجتماع ،دار المعارف ،القاھرة عبد الرحمن ﺑدوي :مناھج البحث العلمي ،وكالة المطبوعات ،الكويت. عبد السالم ھارون  :تحقيق النصوص ونشرھا ،مكتبة الخانجي ،القاھرة عبد العظيم الديب  :المنھج في كتابات الغربيين في التاريخ اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت، عبد ﷲ ﻣوفق  :توثيق النصوص وضبطھا عند المحدثين ،المكتبة الملكية ،مكة المكرمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم االستكشافية
المادة :إعالم آلي 1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف على ﻣبادئ اإلعالم اآللي.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين 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.
طريقة التقييم:
عالمة التطبيقية.
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم االستكشافية
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المادة :تاريخ الحضارات 1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف على أھم الحضارات العالمية التي ﺷكلت تاريخ البشرية.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
المعطيات التاريخية وثقافة عاﻣة
ﻣحتوى المادة:

1ـ مفھوم الحضارة - .معنى الحضارة  -معنى الثقافة –.معنى األويكومين -االختراعات السابقة للحضارة.
2ـ اإلطار الزمني والمكاني لظھور الحضارات.
3ـ حضارات غرب جنوب آسيا ومصر.
فجر التاريخ واالختراعات السابقة للحضارة.
4ـ المصادر المادية واألدبية لدراسة الحضارة
 المصادر المادية.– المصادر األدبية.
 -5حضارة بالد الرافدين.
المراحل الكبرى)سومر-أكاد-بابل -أشور  -الدولة الكلدانية( مظاھر الحضارة )الدين – نظام الحكم – االقتصاد( -6حضارة فارس وعيالم - :النشأة – .الحياة الدينية– .الحياة السياسية– .االقتصاد
 -7حضارة سوريا القديمة.
الحثيون وشعوب سوريا– .المظھر السياسي. المظھر الديني – .الحياة االقتصادية. -8التوسع والمواجھة في جنوب غرب آسيا
 الحروب الميدية – .النزاع الفارسي-المصري. النزاع الفارسي -اإلغريقي – .حروب البيلوبونيز. -9حضارة مصر الفرعونية _ .النشأة – التطور – االنھيار
_ نظام الحكم  -الدين والكھنوت -الجيش  -االقتصاد

 -10الحضارة العربية قبل اإلسالم

_ الحياة السياسية :دول الجنوب )معين – قتبان – سبأ – حمير(
دول الشمال )تدمر –المناذرة – الغساسنة(
ودول الوسط )كندة – مكة(.
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السداسي :األول
عنوان الوحدة :تعليم استكشافية
المـــــــــــادة :ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على
األكثر(
تھدف ھذه المادة إلى التعرف على سمات ﻣجتمع المعلوﻣات واقتصاد المعلوﻣات تحضير الطالب
للمساھمة في تسيير أنظمة المعلوﻣات.
المعارف المسبقة المطلوﺑة:
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(

ﻣحتوى المادة:
 .1ماھية مجتمع المعلومات.
 .2خصائص مجتمع المعلومات.
 .3التطور التاريخي لالقتصاد المعرفي )الرقمي( .
 .4األھمية النسبية لالقتصاد المعرفي في التنمية االقتصادية.
 .5ركائز مجتمعات المعرفة.
 .6إستراتيجية االقتصاد المعرفي للصناعات المعرفية وتقنيات النانو العربية.
 .7مستقبل مجتمع المعلومات.
 .8اإلشكاالت القيمية واألخالقية في مجتمعات المعلومات.
 .9الدولة ومجتمع المعلومات.
 .10نھاية اإلنسان وبداية الرقم.
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السداسي :األول
عنوان الوحدة  :التعليم االستكشافية
المادة :ﻣدخل إلى الفلسفة
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أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
تعريف الطالب ﺑالفلسفة ،ﻣن حيث ﻣذاھبھا وتياراتھا وأھدافھا.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
االستفادة ﻣن القاعدة المعرفية المقدﻣة خالل التعليم الثانوي
ﻣحتوى المادة:
 -1الفلسفة أھميتھا وصلتھا بغيرھا من فروع المعرفة .
تعريفھا ،مجالھا ،وظيفتھا ،اھميتھا .
عالقتھا بـ ) :العلم ،الدين ،الفن (
صلتھا بـ ) :القانون ،االقتصاد ،التاريخ ،علم النفس ،علم االجتماع (
 -2الفلسفة مباحثھا وقضاياھا  :المعرفة ) اإلبستيمولوجيا(
ماھية األبستمولوجيا .
 إمكانية المعرفة ) :المذاھب الدغماطية – المذاھب الشكية ( مصدرية المعرفة  :المذھب العقلي ،المذھب التجريبي ،المذھب الحدسي ،المذھب البرغماتي ( طبيعة المعرفة :المثالية ) الذاتية  +النقدية (
الواقعية ) السذاجة  +النقدية  +الجديدة (
 –3الوجود ) األنطولوجيا (
 ماھية األنطولوجيا المذاھب الواحدية  ) :المادية – الروحية –الواحدية المحايدة ( المذاھب الثنائية  ) :مذھب الكثرة – الكثرة المادية –الكثرة الروحية ( - 4القيمة ) األكسيولوجيا(
 معنى األكسيولوجيا أصناف القيمة ) :الحق – الخير – الجمال ( عالقة القيم ببعضھا -5علم الكونيات ) الكوسمولوجيا (
 ماھية الكوسمولوجيا المكان والزمان الحيـــاة) :طبيعتھا -أصلھا – النظريات المختلفة حولھا :التوالد الذاتي  /الخلق  /التطور الغائيـــة.طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة  + % 50االمتحان(50 % .
* -المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
ا .س .رابوبرت ،مبادئ الفلسفة ،ترجمة أحمد أمين ،القاھرة :مكتبة النھضة المصرية ،ط .8 أ .ف .توملين ،فالسفة الشرق ،ترجمة عبد الحميد سليم ،ومراجعة على أدھم ،القاھرة :دار المعارف ،ط .2 تعليقات فى كتاب بارى ارمينياس ،ومن كتاب العبارة ألبى نصر الفارابى ،تحقيق محمد سليم سالم ،القاھرة:الھيئة المصرية العامة للكتاب ،مركز تحقيق التراث. 1976 ،
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 كتاب النفس ،حققه د /محمد صغير حسن المعصومى ،دمشق :المجمع العلمى العربى 1379 ،ھـ  1960 /م،مصورة دار صادر )بيروت( 1412 ،ھـ  1991 /م.
 ابن رشد )أبو الوليد محمد بن رشد ،الحفيد ،ت  595ھـ. الضرورى فى أصول الفقه – أو مختصر المستصفى ،تقديم وتحقيق جمال الدين العلوى ،تصدير محمد عاللسيناصر ،فاس :جامعة سيدى محمد بن عبد ﷲ ،مركز الدراسات الرشدية ،سلسلة المتن الرشدى )رقم ،(1
باالشتراك مع دار الغرب اإلسالمى )بيروت( وبمعونة من اليونسكو ،ط 1994 ،1م.
 ضميمة فى العلم اإللھى ،تحقيق د محمد عمارة ،نشر مع فصل المقال (77 – 69) ،القاھرة :دار المعارف،ط 1983 ،2م.
 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،تحقيق د محمد عمارة )ص  ،(68 – 19ونشر معه:ضميمة فى العلم اإللھى ،القاھرة :دار المعارف ،ط 1983 ،2م.
 كتاب اآلثار العلوية ،تحقيق :د سھير فضل ﷲ أبو وافية ،ود سعاد على عبد الرازق ،مراجعة أ/د زينبمحمود الخضيرى ،وتصدير د إبراھيم مدكور ،القاھرة :المجلس األعلى للثقافة ،سلسلة المكتبة العربية.1994 ،
 كتاب تلخيص اآلثار العلوية ،بتقديم وتحقيق جمال الدين العلوى ،وتصدير محمد عالل سيناصر ،فاس /بيروت :مركز الدراسات الرشدية بفاس التابع لجامعة سيدى محمد بن عبد ﷲ ،باالشتراك مع دار الغرب
اإلسالمى ،وبمعونة من اليونسكو ،ضمن سلسلة المتن الرشدى ،ط . 1994 ،1
 الضرورى فى السياسة ،نقله من العبرية إلى العربية د /أحمد شحالن ،مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروحللدكتور محمد عابد الجابرى ،ضمن سلسلة التراث الفلسفى العربى – مؤلفات ابن رشد ) ،(3الناشر :مركز
دراسات الوحدة العربية ،ط . 1998 ،1
 الكليات فى الطب ،تحقيق وتعليق أ/د سعيد شيبان ،وأ/د عمار الطالبى ،مراجعة أ/د أبو شادى الروبى ،تصديرد /إبراھيم مدكور ،القاھرة :المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع االتحاد الدولى لألكاديميات ،ضمن مشروع
المكتبة العربية التى يصدرھا المجلس األعلى للثقافة باالشتراك مع مركز تحقيق التراث بالھيئة المصرية العامة
للكتاب.1989 ،
 بداية المجتھد ونھاية المقتصد ،القاھرة :مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى ،ط  1401 ،5ھـ  1981 /م 2 ،مج. تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الجدل ،تحقيق وتعليق أ/د محمد سليم سالم ،القاھرة :الھيئة المصرية العامةللكتاب ،مركز تحقيق التراث. 1980 ،
 تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى العبارة ،تحقيق أ/د محمد سليم سالم ،القاھرة :وزارة الثقافة ،مركز تحقيقالتراث ،مط دار الكتب. 1978 ،
 تلخيص كتاب البرھان ،بتحقيق أ/د محمود قاسم ،راجعه وأكمله وقدم له وعلق عليه :د تشارلس بترورث ،دأحمد عبد المجيد ھريدى ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمريكى بمصر،
ضمن مشروع )مجموعة المؤلفات الفلسفية فى القرون الوسطى – شروح ابن رشد لكتب أرسطو – األصول
العربية – تلخيص كتب أرسطو فى المنطق ،الجزء الخامس(. 1982 ،
 تلخيص كتاب الجدل ،تحقيق د تشارلس بترورث ،د أحمد عبد المجيد ھريدى ،القاھرة :مركز تحقيق التراثبالھيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمريكى بمصر ،ضمن مشروع )مجموعة المؤلفات
الفلسفية فى القرون الوسطى – شروح ابن رشد لكتب أرسطو – األصول العربية – تلخيص كتب أرسطو فى
المنطق ،الجزء السادس(. 1979 ،
 تلخيص كتاب السفسطة ،تحقيق أ/د محمد سليم سالم ،القاھرة :دار الكتب والوثائق القومية – مركز تحقيقالتراث.1973 ،
 تلخيص كتاب الشعر ،تحقيق د تشارلس بترورث ،د أحمد عبد المجيد ھريدى ،القاھرة :مركز تحقيق التراثبالھيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمريكى بمصر ،ضمن مشروع )مجموعة المؤلفات
الفلسفية فى القرون الوسطى – شروح ابن رشد لكتب أرسطو – األصول العربية – تلخيص كتب أرسطو فى
المنطق ،الجزء التاسع(. 1986 ،
 تلخيص كتاب العبارة ،بتحقيق أ/د محمود قاسم ،راجعه وأكمله وقدم له وعلق عليه :د تشارلس بترورث ،دأحمد عبد المجيد ھريدى ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمريكى بمصر،
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ضمن مشروع )مجموعة المؤلفات الفلسفية فى القرون الوسطى – شروح ابن رشد لكتب أرسطو – األصول
العربية – تلخيص كتب أرسطو فى المنطق ،الجزء الثالث(. 1981 ،
 تلخيص كتاب القياس ،بتحقيق أ/د محمود قاسم ،راجعه وأكمله وقدم له وعلق عليه :د تشارلس بترورث ،دأحمد عبد المجيد ھريدى ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمريكى بمصر،
ضمن مشروع )مجموعة المؤلفات الفلسفية فى القرون الوسطى – شروح ابن رشد لكتب أرسطو – األصول
العربية – تلخيص كتب أرسطو فى المنطق ،الجزء الرابع(. 1983 ،
 تلخيص كتاب المقوالت ،بتحقيق أ/د محمود قاسم ،راجعه وأكمله وقدم له وعلق عليه :د تشارلس بترورث ،دأحمد عبد المجيد ھريدى ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع مركز البحوث األمريكى بمصر،
ضمن مشروع )مجموعة المؤلفات الفلسفية فى القرون الوسطى – شروح ابن رشد لكتب أرسطو – األصول
العربية – تلخيص كتب أرسطو فى المنطق ،الجزء الثانى(. 1980 ،
 تلخيص كتاب النفس ،تحقيق وتعليق الفرد .ل .عبرى ،مراجعة د محسن مھدى ،تصدير د إبراھيم مدكور،القاھرة :المجلس األعلى للثقافة ،المكتبة العربية. ،
 تلخيص ما بعد الطبيعة ،تحقيق وتقديم أ/د عثمان أمين ،القاھرة :مصطفى الحلبى 1958 ،م. تلخيص منطق أرسطو ،بتحقيق أ/د جيرار جھامى 7 ،مج ،يشمل ج  :1على مقدمة تحليلية لتخليص ابن رشد،ج  :2على تلخيص المقوالت ج  :3تلخيص العبارة ،ج  :4تلخيص القياس ،ج  :5تليخص البرھان ،ج :6
تلخيص الجدل ،ج  :7تلخيص المغالطة ،بيروت :دار الفكر اللبنانى ،ط  1992 ،1م.
 تھافت التھافت ،تحقيق أ/د سليمان دنيا ،القاھرة :دار المعارف ،ط  1999 ،4م 2 ،مج. جوامع الكون والفساد ،تحقيق أ/د أبو الوفا التفتازانى ،واألستاذ سعيد زايد ،تصدير ومراجعة د /إبراھيممدكور ،القاھرة :المجلس األعلى للثقافة بالتعاون مع االتحاد الدولى لألكاديميات ،والھيئة المصرية العامة
للكتاب 1411 ،ھـ . 1991 /
 رسائل ابن رشد الطبية ،تحقيق األب د جورج شحاتة قنواتى ،وسعيد زايد ،تصدير د إبراھيم مدكور ،القاھرة:الھيئة المصرية العامة للكتاب ،مركز تحقيق التراث 1407 ،ھـ . 1987 /
 مناھج األدلة فى عقائد الملة ،مع مقدمة فى نقد مدارس علم الكالم ،تقديم وتحقيق أ/د محمود قاسم ،القاھرة:مكتبة األنجلو المصرية ،ط  ،3د ت 266 ،ص .طبعة أخرى :بتحقيق وتقديم ودراسة أ/د محمد عابد الجابرى،
ضمن مشروع سلسلة التراث الفلسفى العربى – مؤلفات ابن رشد ) ،(2بيروت :مركز دارسات الوحدة العربية،
ط. 1998 ،1
 ابن سبعين ،الرسائل ،تحقيق أ/د عبد الرحمن بدوى ،القاھرة :الدار المصرية للتأليف والترجمة 1965 ،م. ابن سينا )الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد ﷲ (: عيون الحكمة ،تحقيق أ/د عبد الرحمن بدوى ،الكويت :وكالة المطبوعات ،باالشتراك مع دار القلم )بيروت(،ط . 1980 ،2
 اإلشارات والتنبيھات ،مع شرح نصير الدين الطوسى ،تحقيق أ/د سليمان دنيا ،القاھرة :دار المعارف ،ط،31983م 4 ،مج.
 رسالة الحدود ،تحقيق  ،A. M. GICHONالقاھرة :المعھد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية 1963 ،م48 ،ص بالعربية  62 +ص بالفرنسية.
 إدوار دو بونو :التفكير العملى ،ترجمة د /إيھاب محمد ،القاھرة :الھيئة المصرية للكتاب ،سلسلة )األلف الكتابالثانى(1999 ،
 أرسطوطاليس: األخالق ،ترجمة إسحاق بن حنين ،حققه وشرحه وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى ،القاھرة :الھيئة العامة لقصورالثقافة ،سلسلة الذخائر ).2007 ،(161
 الخطابة ،الترجمة العربية القديمة لمترجم مجھول ،على ما ذكر أ/د عبد الرحمن بدوى الذى حقق الكتاب وقدمله  ،الكويت :وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم )بيروت(. 1979 ،
 السياسة ،ترجمه من اإلغريقية إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه بارتلمى سانتھلير ،ونقله إلى العربية أحمدلطفى السيد ،القاھرة :الدار القومية للطباعة والنشر ،دت .
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 الطبيعة ،ترجمة إسحاق بن حنين ،والنص يشتمل على )كتاب السماع الطبيعى( مع شروح ابن السمح ،وابنعدى ،ومتى بن يونس ،وأبى الفرج بن الطيب ،حققه وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى ،القاھرة :الھيئة المصرية
العامة للكتاب 1404 ،ھـ  1984 /م 960) ،ص ×  2مج(.
 الكون والفساد ،ومعه كتاب )فى ميليسوس وفى إكسينوفان وفى غرغياس( ،ترجمھما من اإلغريقية إلىالفرنسية وقدم لھما وعلق عليھما بارتلمى سانتھلير ،ونقله إلى العربية أحمد لطفى السيد ،القاھرة :الھيئة
المصرية العامة للكتاب. 2008 ،
 المنطق ،حققه وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى ،فى 3مج ،ويشمل األول :كتاب المقوالت وكتاب العبارة وھمامن نقل إسحاق بن حنين ،وكتاب التحليالت األولى نقل تذارى ،ويشمل الثانى :كتاب التحليالت الثانية )البرھان(
نقل متى بن يونس ،كتاب الطوبيقا نقل أبى عثمان الدمشقى ،ويشمل الثالث :تتمة الطوبيقا ،وكتاب السوفسطيقا
نقل يحيى بن عدى وعيسى بن زرعة والنقل المنسوب إلى الناعمى ،وإيساغوجى فرفوريوس نقل أبى عثمان
الدمشقى ،الكويت :وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم )بيروت( 3 ،مج ،ط1980 ،1م.
 علم الطبيعة ،ترجمه من اإلغريقية إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه بارتلمى سانتھلير ،ونقله إلى العربية أحمدلطفى السيد ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب 2008 ،م ،ج .1
 فن الشعر ،ترجمه من اليونانية أ/د عبد الرحمن بدوى ،ونشر معھا الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابىوابن سينا وابن رشد ،بيروت :دار الثقافة ،ط1973 ،2م.
 فن الشعر ،ترجمه وقدم له وعلق عليه د /إبراھيم حمادة ،وألحق به أوثق ترجمة إنجليزية ألنجرام باى ووتر،القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية. 1989 ،
 فى النفس ،ترجمة إسحاق بن حنين ،حققه وقدم له أ/د عبد الرحمن بدوى ،ونشر معه :كتاب )فى اآلراءالطبيعية التى ترضى بھا الفالسفة( المنسوب إلى فلوطرخس ،ترجمة قسطا بن لوقا ،وتلخيص كتاب )الحاس
والمحسوس ألرسطو( البن رشد ،وكتاب )أرسطو طااليس فى النبات تفسير نيقوالوس( ،وترجمة إسحاق بن
حنين بإصالح ثابت بن قرة ،الكويت :وكالة المطبوعات باالشتراك مع دار القلم )بيروت(.
 أفالطون: الجمھورية ،نقلھا إلى العربية عن الترجمات اإلنجليزية حنا خباز ،القاھرة :المطبعة العصرية ،ط  1929 ،3م،268ص.
القوانين ،ترجمه عن اليونانية إلى اإلنجليزية د /تيلور ،وترجمه إلى العربية د /محمد حسن ظاظا ،القاھرة:الھيئة المصرية العامة للكتاب ،سلسلة نصوص فلسفية.1986 ،
 المحاورات ،ترجمة أ/د زكى نجيب محمود ،وھى ترجمة لكتاب بنيامين جويت من اإلنجليزية ،ويشمل )(4محاورات فقط ،وھى تلك التى تتعلق بسقراط ،القاھرة :الھيئة المصرية العامة للكتاب ،مكتبة األسرة. 2001 ،
 فيدون ،ترجمة وتعليق وشرح على سامى النشار وعباس الشربينى ،ضمن كتاب األصول األفالطونية،القاھرة :دار المعارف ،ط . 1965 ،3
 الفارابى: إحصاء العلوم ،حققه وقدم له وعلق عليه أ/د عثمان أمين ،القاھرة :مكتبة األنجلو المصرية ،ط  1968 ،3م، 176ص .وطبعة أخرى بتقديم وشرح وتبويب د على بوملحم ،بيروت :دار ومكتبة الھالل ،ط . 1996 ،1
 األلفاظ المستعملة فى المنطق ،حققه وقدم له وعلق عليه أ/د محسن مھدى ،بيروت :دار المشرق )المطبعةالكاثوليكية( ،ط .2
 التعليقات ،حيدر آباد الدكن :مط مجلس دائرة المعارف العثمانية 1346 ،ھـ.، التنبيه على سبيل السعادة ،دراسة وتحقيق أ/د سحبان خليفات ،عمان :الجامعة األردنية ،كلية اآلداب ،قسمالفلسفة ،ط.. 1987 ،1
 الحروف ،تحقيق أ/د محسن مھدى ،بيروت :دار المشرق )المطبعة الكاثوليكية( ،بإشراف كلية اآلداب والعلوماإلنسانية جامعة القديس يوسف ،ط  1990 ،2م.
 السياسة المدنية ،قدم له وعلق عليه وشرحه د /على بوملحم ،بيروت :دار ومكتبة الھالل ،ط  1996 ،1م. -تحصيل السعادة ،قدم له وعلق عليه وشرحه د /على بوملحم ،بيروت :دار ومكتبة الھالل ،ط . 1995 ،1
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 كتاب آراء أھل المدينة الفاضلة ،قدم له وعلق عليه أ/د ألبير نصرى نادر ،بيروت :دار المشرق )المطبعةالكاثوليكية( ،ط . 1968 ،2
 كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين ،قدم له وعلق عليه أ/د ألبير نصرى نادر ،بيروت :دار المشرق )المطبعةالكاثوليكية( ،ط . 1968 ،2
 كتاب الملة ونصوص أخرى ،حققھا وقدم لھا وعلق عليھا أ/د محسن مھدى ،بيروت :دار المشرق )المطبعةالكاثوليكية( ،ط. 1991 ،2
 كتاب الواحد والوحدة ،حققه وقدم له وعلق عليه أ/د محسن مھدى ،المغرب – الدار البيضاء :دار توبقال للنشر،ضمن سلسلة المعرفة الفلسفية ،ط . 1990 ،1
 كتاب فى المنطق – الخطابة ،تحقيق د /محمد سليم سالم ،القاھرة :وزارة الثقافة ،مركز تحقيق التراث ،الھيئةالعامة للكتاب،
ألفرد بِل ،الفرق اإلسالمية فى الشمال األفريقى من الفتح العربى حتى اليوم ،ترجمه عن الفرنسية أ/د عبد
 ِالرحمن بدوى،
 يوسف كرم: تاريخ الفلسفة األوربية فى العصر الوسيط ،القاھرة :دار الكاتب المصرى.1946 ، تاريخ الفلسفة اليونانية ،القاھرة :لجنة التأليف والترجمة والنشر) ،سنة ؟ 194م(.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي :األول
عنوان الوحدة :التعليمية العرضية
المادة :لغة أجنبية 1
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
تھدف ھذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعاﻣل ﻣع المراجع األجنبية قراءة وتلخيصا وتوظيفا.
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 :
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez
l’étudiant .
] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية

32Page

: المعارف المسبقة المطلوﺑة
( سطرين على األكثر،) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم
توفر ﻣبادئ قاعدية في اللغتين الفرنسية واالنجليزية
:ﻣحتوى المادة اإلنجليزية
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 الفرنسية
CONTENU :
- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus
dans le programme de1 Semestre .
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques.
- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.
:طريقة التقييم
.عالمة األعمال التطبيقية
( إلخ، مواقع انترنت، ) كتب ومطبوعات: المراجع-**
Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training
(1999). Cambridge University Press.
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:
Princeton
University Press
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the
Evolving
Study of War and Peace
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson.
New York: Routledge ، 2007. 4 volumes
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣحتويات السداسي الثاني
السداسي :الثاني
عنوان الوحدة :التعليم األساسية
المادة :ﻣدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
يھدف إلى التعرف على أوليات علوم اإلعالم واالتصال ،وعلى أنواع اإلعالم وتاريخه.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
أن يكون الطالب على اطالع ولو جزئيا ﺑالمضمون العام للموضوع الخاص ﺑاإلعالم واالتصال ،خاصة
السداسي األول.
ﻣحتوى المادة:
 -1مفھوم اإلعالم واالتصال الجديد.
 -2أنواع االتصال وأنماطه.
 -3نماذج اإلعالمية االتصالية.
 -4وظائف اإلعالم واالتصال في مجتمعات المعلومات.
 -5وسائل اإلعالم واالتصال :التطور والسّمات.
 -6السياسة واإلعالم.
 -7األخالق واإلعالم.
 -9مستقبل وسائل اإلعالم.
 -10الحداثة اإلعالمية
 .1وسائل التسجيل الجديدة.
 .2اإلنترانت والتطبيقات اإلعالمية الرقمية على الواب.
 .3المنافسة بين اإلعالم التقليدي واإلعالم الرقمي.
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
*-المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
محمد عبد الملك المتوكل ،مدخل إلى اإلعالم والرأي العام ،القاھرة :مكتبة االنجلوساكسونية1986 ،إسماعيل على سعد ،الرأي العام بين القوة واإليديولوجية ،اإلسكندرية  :دار المعرفة الجامعيةعبد اللطيف حمزة ،الرأي العام والدعاية ،القاھرة :دار الفكر العربي1984 ،جيھان احمد رشتي ،الدعاية واستخدامات الراديو في الحرب النفسية ،القاھرة  :دار الفكر1985 ،سمير محمد حسين ،اإلعالم واالتصال بالجماھير والرأي العام ،القاھرة :عالم الكتب1993 ،سمير محمد حسين ،الرأي العام األسس النظرية والجوانب المنھجية ،القاھرة عالم الكتب1999 ،] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية
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 صالح سليمان سالم " ،مفھوم حرية الصحافة :دراسة مقارنة بين جمھورية مصر العربية والمملكة المتحدة فيفترة من  " 1985-1945رسالة دكتوراه جامعة القاھرة ،كلية اإلعالم ،قسم الصحافة 1991
 أحمد رشتي جيھان ،األسس العلمية لنظريات اإلعالم ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،دون تاريخ. السيد فھمي محمد ،تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية ،مصر1995 ، العبد عاطف عدلي ،االتصال والرأي العام ،دار الفكر العربي ،القاھرة1993 ،أحمد حماد محمود ،اإلعالم والدعوة بين التكامل والتضاد ،دار السعادة للطباعة ،دون مكن النشر1994 ،النعيمي حازم ،الحرية والصحافة في لبنان ،العربي للنشر والتوزيع ،القاھرة.1989 ،الطعيمات ھاني سليمان ،حقوق اإلنسان وحرياته ،األساسية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان -األردن،.2003
 أبو عرجة تيسير ،دراسات في الصحافة واإلعالم ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان.2000 ، إحدادن زھير ،مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ديوان المطبوعات الجامعيات،الجزائر،
أبو عرقوب ا براھيم ،االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي ،دار مجدالوي ،األردن.1993 ، بدر أحمد وغريب عبده ،االتصال بالجماھير :بين اإلعالم والتطويع والتنمية ،دار قباء للنشر والطباعةوالتوزيع،
حسن حمدي ،مقدمة في دراسة وسائل وأساليب االتصال ،دار الفكر العربي ،القاھرة،1987 ،حسن إسماعيل محمود ،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير ،الدار العالمية ،الكويت،2003 ، حمزة عبد اللطيف ،اإلعالم والرعاية ،دار الفكر العربي القاھرة1984 ،احمد عادل راشد ،االعالن ،بيروت  :دار النھضة العربية1981 ،رائد العطار ،إخراج اإلعالن الصحفي ،القاھرة  :العربي للنشر2002 ،طاھر محسن الغالبي ،احمد شاكر العسكري ،االعالن ،عمان :دار وائل.2003 ،جيرار النيو ،سوسيولوجيا االعالن ،تعريب خليل احمد خليل ،بيروت :منشورات عويدات.1996 ،احمد محمد المصري ،االعالن ،االسكندرية  :مؤسسة شباب الجامعة1996 ،-Jean .noël kapferer. Les chemins de persuasion publicitaire. dans ;la communication
etat des savoirs ouvrage collective sous la direction de phillip cabin. Paris . édition
sciences humaines.1998
-Armand mattelart .l'invention de la communication .Alger: casbah édition 2004
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :تنظيم وتسيير أنظمة المعلوﻣات
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف على أھم التقنيات التي تمكن ﻣن تنظيم عملية تسيير أنظمة المعلوﻣات
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
االرتكاز على ﻣعطيات وﻣعلوﻣات السداسي األول خاصة في ﻣدخل إلى البيبلوغرافيا وﻣدخل إلى وسائل
اإلعالم واالتصال.
البرناﻣج :
_1تاريخ وأنواع المؤسسات الوثائقية
_2تنظيم األنظمة الوثائقية
_3تسيير األنظمة الوثائقية
_4المفاھيم األساسية لإلدارة العلمية
 _5التسيير العلمي واإلداري ألنظمة المعلومات
_6تقييم النشاط المكتبي
_7التعريف ببعض أنظمة المعلومات الدولية
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة50 % .+ % 50
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

رولي ،جنيفر ،تر .عبد الرحمان العكرش .أسس تقنية المعلوﻣات .د.م :د.ن.1993 ،
نيكjjوالس ،نيجروبونjjت ،تjjر .شjjاھين ،ابjjراھيم .التكنولوجيccا الرقميccة :ثccورة جديccدة فccي نظccم الحاسccبات
واالتصاالت  .القاھرة :مركز األھرام.2002 ،
الصوينع ،إيمان .القرص المدﻣج في المكتبات قضايا إدارية .السعودية :مكتبة الملك فھد1996 ،
خشبة ،محمد السعيد  .المعالجة اإللكترونية للمعلوﻣات .القاھرة] :د.ن[1992 ،
نور الدين ،صالح الدين .المعلوﻣاتية  .سوريا  :وزارة الثقافة.2000 ،
يونس ،إبراھيم عبد الفتاح .المكتبات الشاﻣلة في تكنولوجياالتعليم.القاھرة :دار قباء.2001 ،
الخjjوري ،ھjjاني شjjحادة  .تكنولوجيccا المعلوﻣccات علccى أعتccاب القccرن الواحccد والعشccرين .دمشjjق :مركjjز
الرضا.1998 ،
تكنولوجيا المعلوﻣات في المكتبات وﻣراكز المعلوﻣات العرﺑية ﺑين الواقع والمستقبل.
الھادي ،محمدمحمد .تكنولوجيا المعلوﻣات وتطبيقھا .القاھرة :دار الشروق.1989 ،
بدر ،أنور أحمjد .تكنولوجيcا المعلوﻣcات وأساسcيات اسcترجاع المعلوﻣcات .القjاھرة :دار الثقافjة العلميjة،
.2003
علم الدين ،محمود .تكنولوجيا المعلوﻣات وصناعة االتصال الجماھيري .القاھرة :العربي.1990 ،
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.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44

كjjيلش ،فرانjjك ،تjjر .زكريjjا ،حسjjام الjjدين .ثccورة األنفوﻣيccديا :ثccورة المعلوﻣccات وكيccف تغيccر تكنولوجيccا
المعلوﻣات حياتنا .الكويت :عالم المعرفة2000 ،
العبيد ،منصور .االنترنت استثمار المستقبل .الرياض :مكتبة الملك فھد.1996 ،
سيد حسين ،فاروق .االنترنت :الشبكة العالمية للمعلوﻣات .القاھرة :مكتبة األسرة.2003 ،
فتحي ،محمد .اإلنترنت ﺷبكة العجائب .القاھرة :دار اللطائف.2003 ،
شقرا ،أبو راجي .دليل استعمال االنترنت لغير المتخصصين .بيروت :المؤسسة الجامعية.1997 ،
أحمد ،عبد ﷲ .اإلنترنيت واألنترانات وتصميم المواقع .دمشق :مركز الرضا.1998 ،
شاھين ،بھاء .اإلنترنت والعولمة .اإلسكندرية :عالم الكتب.1999 ،
غولدتشيرل ،تر .بوعزة عبد المجيد .البحث الcذكي فcي ﺷcبكة االنترنcت :أدوات وتقنيcات للحصcول علcى
أفضل النتائج .الرياض :مكتبة الملك فھد.2001 ،
خير بك ،رضا .البحث عن المعلوﻣات في اإلنترنت ] .د.م[ :سلسة الرضا.1999 .
بيل جيتس ،تر .عبد السالم رضوان .المعلوﻣاتية ﺑعد اإلنترنت .الكويت :سلسة عالم المعرفة.1998 ،
حبلي ،أنيس .الوب لرجال األعمال :إنشاء المواقع والتجارة اإللكترونية .بيروت :دار الراتب.2000 ،
قبيعة ،محمد أحمد .تطبيقات اإلنترنت :ﻣشروع كاﻣل ونماذج عملية .بيروت :دار الراتب.2000 ،
ريان ،أحمد محمد .خدﻣات اإلنترنت .القاھرة :مكتبة اإلسكندرية2000 ،
خيربك ،عمار .ﺷبكات اإلنترنت :ﺑنيتھا األساسية وانعكاسcاتھا علcى المؤسسcات .القjاھرة :دار الرضjا،
.2000
عاشور ،السعيد .ثورة اإلدارة العملية والمعلوﻣاتية .القاھرة  :الدار العلمية.1999 ،
الھجرسي ،سعد محمد .االتصcاالت والمعلوﻣcات والتطبيقcات التكنولوجيcة  .االسjكندرية :الثقافjة العلميjة،
.2001
فرانسوا ،ليسلس .وسائل االتصال المتعددة الميلتيمديا .بيروت  :عويدات للنشر.2000 .
حشمت ،قاسم .التخطيط االستراتيجي لخدﻣات المعلوﻣات .مصر :مركز اإلسكندرية.1998 ،
االتجاھات الحديثة في إدارة وتنمية ﻣقتنيات المكتبات وﻣراكز المعلوﻣات .ناريمان إسماعيل متولي.
داود ،حسن الطاھر .جرائم أنظمة المعلوﻣات .الرياض :مركز البحوث والدراسات2000 ،
سالم ،محمد صالح .العصر الرقمي ..وثورة المعلوﻣcات دراسcة فcي نظcم المعلوﻣcات وتحcديث المجتمcع.
القاھرة :عين للدراسات والبحوث.2002 ،
عباس ،طارق محمود .ﻣجتمع المعلوﻣات الرقمي .القاھرة :المركز األصيل2003 ،
عبjjjد الjjjرزاق ،مصjjjطفي يjjjونس .البحcccث ﺑاالتصcccال المباﺷcccر :المبcccادئ والتطبيقcccات .األردن :المركjjjز
الدبلوماسي1994 ،
صوفي ،عبد اللطيف .المكتبات في ﻣجتمع المعلوﻣات .عين مليلة :دار الھدى.2003 ،
شمو ،علي محمد .االتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة :اإلنترنت ،القمر الصوتي الرقمcي ،الملتميcديا.
اإلسكندرية :مكتبة اإلشعاع الفنية.2002 ،
عبد الھادي ،محمد فتحي .ﻣقدﻣة في علم المعلوﻣات .القاھرة :دار غريب للنشر.1988 ،
شرف الدين ،عبد التواب .المدخل إلى المكتبات والمعلوﻣات .القاھرة :الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،
2001
صوفي ،عبjد اللطيjف .المراجcع الرقميcة والخcدﻣات المرجعيcة فcي المكتبcات الجاﻣعيcة .عjين مليلjة :دار
الھدى.2004 ،
صوفي ،عبد اللطيف .دراسات في المكتبات والمعلوﻣات .دمشق  :دار الفكر المعاصر.2001 ،
عبد ﷲ العلي ،أحمد .المدخل إلى علم المكتبات والمعلوﻣات .القاھرة :الدار الدولية لالستثمارات الثقافية2002 ،
حشمت ،قاسم .خدﻣات المعلوﻣات :ﻣقوﻣاتھا وأﺷكالھا .القاھرة :مكتبة غريب.1984 ،
بدر ،أحمد .التكاﻣل المعرفي لعلم المكتبات والمعلوﻣات .القاھرة :دار غريب.2002 ،
أحمد ھمشري ،عمر ،مصطفى عليان ،ربحjي .أساسcيات علcم المكتبcات والتوثيcق والمعلوﻣcات .عمjان:
مديرية المكتبات والوثائق الوطنية.1990 ،
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عبjjد الحميjjد زيتjjون ،كمjjال .تكنولوجيccا التعلccيم فccي عصccر المعلوﻣccات واالتصccاالت .ط .2.القjjاھرة :عjjالم
الكتب.2004 ،
فتحي عبد الھادي ،نبيلة جمعة .اتجاھات حديثة في الفھرسة .
أمينة مصطفى صادق .إدارة األزﻣات والكوارث في المكتبات .
محمد فتحي عبد الھادي.أساسيات علم المكتبات والمعلوﻣات.
كاملشاھين.انظم المعلوﻣات الببليوغرافية.
لويز نويل مالكليس.الببليوغرافيا.
شعبان عبد العزيز خليفة.الببليوغرافيا أو علم الكتاب .ج.1ج.2
محمد فتحي عبد الھادي .البحث وﻣناھجه في علم المكتبات.
محمد فتحي عبد الھادي.ﺑحوث ودراسات في المكتبات والمعلوﻣات .
جمال الدين الفرساوي .سيد حسب ﷲ.تحسيب عمليات الفھرسة.
فؤاد إسماعيل فھمي.التصنيف العشري الموجز :الجداول.
إسماعيل فھمي.تصنيف ديوي العشري فؤاد
ناصر محمد السويدان.التصنيف في المكتبات العرﺑية :دراسة ﻣقارنة.
محمود محمودعفيفي.التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلوﻣات والمكتبات.
ھاني شحاذة الخوري.تكنولوجيا المعلوﻣات على أعتاب القرن الواحد والعشرين .ج.1
أ.س .فوست .ترجمة .عبد الوھاب عبد السالم أبو النور  .التنظيم الموضوعي للمعلوﻣات.
محمد فتحي عبد الھادي.الفھرسة الموضوعية :دراسات لرؤوس الموضوعات وقوائمھا .
جمال إبراھيم الخولي .فھرسة الوثائق واألرﺷيفية.
شjjjعبان عبjjjد العزيjjjز خليفjjjة .محمjjjود عjjjوض العابjjjدي.الفھرسcccة الوصcccفية للمكتبcccات والمطبوعcccات
والمخطوطات.
ھناء السيد السرحاني.الفھرسة والتصنيف ﺑخطة ﻣكتبة الكونغرس :دليل عملي.
شعبان عبد العزيز خليفة .قائمة رؤوس الموضوعات العرﺑية الكبرى .ج .2 ،1
شعبان عبد العزيز خليفة.الكتب والمكتبات في العصور الحديثة.ج.1ج.2
أحمد أنور بدر.ﻣختارات في المعلوﻣات والمكتبات .
عبد اللطيف صوفي.ﻣدخل إلى علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية.
أحمد عبد ﷲ العلى.ﻣدخإللى علم المكتبات والمعلوﻣات.
ﻣدخل لدراسة المراجع.
محمد فتحي عبد الھادي.عبد المجيد أبوعزة.ﻣصادر المعلوﻣات المرجعية في اإلنسانيات.
أنور عمر.ﻣصادر المعلوﻣات في المكتبات.
عبد اللطيف الصوفي .المكتبات الحديثة ﻣبانيھا وتجھيزاتھا.
نبيل محمد موسى.المكتبات الرقمية وﺷبكة اإلنترنت.
إبراھيم عبد الفتاح يونس.المكتبات الشاﻣلة في تكنولوجيا التعليم.
محمد فتحي عبد المنعم خفاجي.المكتبة العرﺑية وﻣصادرھا.
ھالل الناتوت.المكتبة المدرسية المتطورة.
المكتبة المدرسية ودورھا في نظم التعليم المعاصرة.
عبد الوھاب أبو النور نظم التصنيف في الوطن العرﺑي المشكالت والحلول ال.ة.
مصطفى علي أبو شعشع .الوثائق والمعلوﻣات.
البنھاوي ،أمين .إدارة العاﻣلين في المكتبات .القاھرة :العربي1984 ،
الھوش ،أبو بكر محمود .نظم وﺷبكات المعلوﻣات .القاھرة :عصمي.1996 ،
الصباغ ،عماد .نظم المعلوﻣات :ﻣاھيتھا وﻣكوناتھا .عمان :دار الثقافة.2000 ،
الدوسري ،فھد .أسس البحث المباﺷر في قواعد المعلوﻣات .الرياض :مكتبة الملك فھد1991 ،
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.86
.87
.88
.89

روجjjر كيjjنج ،تjjر .فھjjد بjjن سjjلطان السjjلطان .الجاﻣعccة فccي عصccر العولمccة .الريjjاض :مكتبjjة الملjjك فھjjد،
2008
محفوظ ،سمير أحمد .تكنولوجيا المعلوﻣات وﻣكتبات األطفال :على ﻣشارف القرن  .21القاھرة :المكتبjة
األنجلو مصرية2001 ،
إسماعيل ،فؤاد أحمد .إنشاء الشبكات :المبادئ األساسية الختصاصcي المكتبcات والمعلوﻣcات .الريjاض:
مكتبة الملك فھد.2000 ،
الھجرسي ،سعد محمود .المكتبcات وﺑنcوك المعلوﻣcات فcي اإلذاعcة والمجلcة والمجمcع .اإلسjكندرية :دار
الثقافة العلمية.2000 ،
بدر ،أحمد .التنظيم الوطني للمعلوﻣات .جدة :دار المريخ1988 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :تاريخ الجزائر المعاصر2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
اإللمام ﺑاإلطار العام لتاريخ الجزائر ﻣنذ دخول االحتالل الفرنسي إلى .1962
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
الوعي ﺑاألحداث التاريخية التي عقبت الحرب العالمية الثانية ﻣن خالل اإلفرازات التاريخية التي
تناولھا السداسي األول.
البرناﻣج :
تاريخ الجزائر المعاصر 19م20-م )(2
** -تاريخ الجزائر المعاصر ) الحرب العالمية الثانية وما بعدھا(
 أوضاع الجزائر خالل الحرب العالمية الثانية. أحداث  8ماي .1945 إعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية ) 1945ـ.(1951 االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. حركة انتصار الحريات الديمقراطية. بوادر تصدع الحركة الوطنية إلى غاية اندالع الثورة. ثورة التحرير .1962 – 1954] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية
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 بناء الدولة الجزائرية المعاصرة.طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50++ % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 أبو القاسم سعدﷲ  :الحركة الوطنية الجزائرية. نصرالدين سعيدوني :ورقات جزائرية. بوحوش ،عمار  :التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية . 1962 بوعزيز ،يحي  :األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري. بوعزيز ،يحي  :مواقف العائالت األستقراطية من الباشاغا المقراني. بوعزيز ،يحي :كفاح الجزائر من خالل الوثائق. بوعزيز ،يحي  :وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز. بوعزيز ،يحي :حروب المقاومة الجزائرية كما صورتھا الكتابات الغربية الفرنسية . بوعزيز ،يحي :ثورات الجزائر في القرنين  19و.20 بوعزيز ،يحي ،االتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية من خالل نصوصه .1948-1912 الخطيب ،أحمد  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرھا اإلصالحي في الجزائر. محمد الطيب  :مظاھر المقاومة الجزائرية ).(1954 -1830 قنانش ،محمد ،المسيرة الوطنية وأحداث  8ماي .1945 مناصرية ،يوسف :االتجاه الثور ي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين. الخطيب ،أحمد  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرھا اإلصالحي في الجزائر. محمد الطيب  :مظاھر المقاومة الجزائرية ).(1954-1830 مناصرية ،يوسف :االتجاه الثور ي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربي .الوضع العام في الجزائر قبيلاالحتالل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :التعليم األساسية
المادة :ﻣدخل إلى علم األثار . 2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف على ﻣبادئ علم األثار
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المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
ﻣكتسبات السداسي األول
ﻣحتوى المادة:
-1الحفائر
األنواع طرق العمل التقنيات الوسائل التقرير -2المسح األثري
األنواع طرق العمل التقنيات الوسائل التقريرطريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السداسي :الثاني
الوحدة :وحدات التعليم المنھجية
المادة :ﻣدارس وﻣناھج 2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر( تأتي
ھده المادة كدليل وﻣرﺷد للطلبة في الكليات والجاﻣعات في التعريف ﺑاألسس العلمية التي ينبغي إتباعھا أو
ﻣراعاتھا خالل إجراء البحث العلمي
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
االطالع والدراسة والتفكير ﺑمعنى استخدام القدرات العقلية التي ﻣنحت لإلنسان ﻣن حيث القدرة على التفكير
والقدرة على التخيل والقدرة على التحليل والقدرة على الرﺑط
ﻣحتوى المادة:
المدارس المنھجية الكبرى:
 -1المدرسة اإلسالمية.
 -2المدرسة الماركسية.
 -3المدرسة الوضعية.
 -4المدرسة الوظيفية.
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 -5المدرسة البنيوية.
 -6ـمدرسة الحوليات والتاريخ الجديد.
 -7المدرسة األنجلوسكسونية
المطلوب التعرض لكل مدرسة من ھذه المدارس من خالل:
 -1التعريف بھا.
 -2تاريخھا.
 -3روادھا.
 -4تصورھا المنھجي:
أ -القواعد المنھجية االسترشادية.
ب -النموذج التصوري.
ت -مراحل التحليل.
ث -نسق التفسير.
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 إﺑراھيم أﺑو لغد وآخرون :البحث االجتماعي مناھجه وأدواته ،مركز التربية األساسية في العالمالعربي ،سوس الليان،
 أحمد ﺑدر :أصول البحث العلمي ومناھجه ،وكالة المطبوعات ،الكويت، أكرم العمري  :مناھج البحث وتحقيق المخطوطات مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة، جمال زكي وآخرون :أسس البحث االجتماعي ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،د.ت. حاﻣد عاﻣر :المنھج العلمي في دراسة المجتمع ،دار المعارف ،القاھرة خير صفوح :البحث الجغرافي مناھجه وأساليبه ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،دمشق ديو ﺑولود فان دالين  :مناھج البحث في التربية وعلم النفس  .ترجمة محمد نبيل نوفل ،مكتبة األنجلوالمصرية،
رﺑيحي الحسن :دليل الباحث في تنظيم كتابة البحوث االجتماعية ،مطابع الجمعية العلمية الملكية ،عمان
 ساﻣي عريفج وآخرون :مناھج البحث العلمي وأساليبه عمان. السيد علي ﺷتا :المنھج العلمي والعلوم االجتماعية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية السيد ﻣحمد خيري :اإلحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،مطبعة دار التأليف ،القاھرة1963
 عاصم األعرجي :الوجيز في مناھج البحث العلمي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان عبد الباسط حسن  :أصول البحث االجتماعي ،مكتبة وھبة ،القاھرة عبد الباسط حسن :أصول البحث العلمي ،مطبعة لجنة البيان ،القاھرة عبد الحق كايد :مبادئ في كتابة البحث العلمي والثقافية المكتبية ،مكتبة دار الفتح ،دمشق عبد الحميد لطفي :علم االجتماع ،دار المعارف ،القاھرة عبد الرحمن ﺑدوي :مناھج البحث العلمي ،وكالة المطبوعات ،الكويت. عبد السالم ھارون  :تحقيق النصوص ونشرھا ،مكتبة الخانجي ،القاھرة عبد العظيم الديب  :المنھج في كتابات الغربيين في التاريخ اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت، عبد ﷲ ﻣوفق  :توثيق النصوص وضبطھا عند المحدثين ،المكتبة الملكية ،مكة المكرمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :التعليم المنھجية
المادة :إعالم آلي 2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف على المجال التطبيقي
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
ﻣكتسبات السداسي األول
ﻣحتوى المادة:
مواقع الويب
.1
تعريف المواقع  :الستاتيكية والديناميكية
•
برامج التصميم ولغات التطوير
•
تصميم موقع ب Dreamwaver
.2
إنشاء موقع ،إنشاء الصفحات ،الجداول ،الروابط التشعبية ،إدراج الفالش والصور ،اإلطارات ،
•
الطبقات ،النماذج ونماذج البيانات.
النشر على االنترنت
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة
] تعليم القاعدي المشترك ل : 1علوم إنسانية

43Page

عالمة األعمال التطبيقية
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السداسي :الثاني
عنوان الوحدة :التعليم االستكشافية
المادة :تاريخ الحضارات 2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
التعرف على الحضارات التي ﺷكلت أھم المنعطفات في العصور المتأخرة
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
ﻣكتسبات السداسي األول
ﻣحتوى المادة:
حضارات البحر المتوسط )اإلغريق والروﻣان +قرطاجة(
 -1حضارة اإلغريق :النشأة والتطور
حضارة كريت  -خرافات األبطال  -حصار طروادة  -مالحم ھوميروس -2التنظيمات وطبيعة الحكم:
 اسبارطة وقانون "ليقورغ"  -أثينا وإصالحات "صولون" دكتاتورية "بيستراتس"  -قيام الديمقراطية.-3عالم الفكر:
 العلوم)الرياضيات – الفلسفة – اآلداب( الفنون)األلعاب – النحت – العمارة – الموسيقى  -التمثيل(-4العصر الذھبي.
 بريكليز والتجربة الديمقراطية. ازدھار العلوم والفلسفة والمسرح. النزاع بين الفلسفة والدين موت سقراط.-5العصر الھليني:
 تقدم مقدونيا وظھور شخصية فيليب. اإلسكندر األكبر)المقدوني( والتوسع نحو الشرق. -6حضارة الرومان.
 نشأة روما  -مراحل الحكم  -توحيد إيطاليا– الصراع الروماني القرطاجي )الحروب البونية(
 سقوط قرطاجة -7سياسة التوسع الرومانية
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 نحو الشرق نحو شمال إفريقيا وإسبانيا نحو الشمال في بالد غاليا -8أزمة اإلمبراطورية.
 ضعف الدولة الرومانية. إصالحات اإلخوة "غراكوس" Gracchus دكتاتورية يوليوس قيصرJules César صراع الدولة مع الدين الجديد)المسيحية(. الصراع مع القبائل الجرمانية وانھيار اإلمبراطورية. -9حضارة قرطاجة.
 ھجرة الفينيقيين نحو الغرب وتأسيس المحطات التجارية. نشأة قرطاجة وازدھارھا. وسعاتھا في صقلية وسيطرتھا على الحوض الغربي للمتوسط. اصطدامھا بروما. شخصية حنبعل.ﻣالحظات:
ألحقت حضارة مصر بجنوب غرب آسيا رغم وقوعھا على ضفة البحر المتوسط بسبب حضورھا القوي سواء
كان ذلك في السلم أو الحرب ما بين األلف الثانية والقرن الرابع ق-م )حوالي  380-1600ق-م(
طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

-

السداسي :الثاني
عنوان الوحدة :تعليم استكشافية
المـــــــــــادة :ﻣدخل إلى ﻣجتمع المعلوﻣات 2
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على
األكثر(
تھدف ھذه المادة إلى التعرف على سمات ﻣجتمع المعلوﻣات واقتصاد المعلوﻣات تحضير الطالب
للمساھمة في تسيير أنظمة المعلوﻣات
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(

ﻣحتوى المادة:
 -1مميزات مجتمع المعلومات.
 -2العولمة ومجتمع المعلومات.
 -3العالم العربي ومجتمع المعلومات.
 -4الثقافة وإشكالية الخصوصية.
طريقة التقييم:
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عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
 إبراھيم إمام :دراسات في التحرير الصحفي. حسني نصر :التحرير الصحفي في عصر المعلومات. أسامة عبد الرحيم علي :فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء. عبد العزيز شرف :األساليب الفنية للتحرير الصحفي. جبارة عطية جبارة ،علم اجتماع اإلعالم ميلفن ديفلير وآخرون ،نظريات وسائل اإلعالم ميرل جون ولونشتاين رالف ،اإلعالم وسيلة ورسالة ،تعريب ساعد خضر العربي الحارثي أحمد رشتي جيھان ،األسس العلمية لنظريات اإلعالم ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،دون تاريخ .- -BALLE .Francis, Médias et société ، 3 éme édition ; Montchrestien, paris, 1984
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السداسي :الثاني
عنوان الوحدة  :التعليم االستكشافية
المادة :ﻣدخل إلى المذاھب الفلسفية
أھداف التعليم:
) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر على األكثر(
تعريف الطالب ﺑالفلسفة ،ﻣن حيث ﻣذاھبھا وتياراتھا وأھدافھا.
المعارف المسبقة المطلوﺑة :
) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم ،سطرين على األكثر(
االستفادة ﻣن القاعدة المعرفية المقدﻣة خالل التعليم الثانوي
ﻣحتوى المادة:
 المذھب المثالي. المذھب الواقعي. المذھب العقلي. المذھب الوجودي. المذھب المادي. المذھب النفعي البرغماتي.طريقة التقييم:
عالمة األعمال الموجھة + % 50االمتحان50 % .
* -المراجع ) :كتب ومطبوعات ،مواقع انترنت ،إلخ(
قصة الفلسفة الحديثة ،أحمد أمين ،وآخر -مطبعة التأليف والنشر -القاھرة 1978م.معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،د .أحمد زكي بدوي – مكتبة لبنان – بيروت.-تاريخ الفلسفة الحديثة ،د .يوسف كرم -دار المعارف -القاھرة.

- Course de Philosophies Positive Par A. Comte, Paris. 1830.
- A Discours on the Positive Spirit by A. Comte, Tr. S. Beesley. revers.
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London 1903.
- Dialogues Concerning Natural religion by D. Hume. Ed. N. Kemp Smith
O.V.P. Oxford 1935.
- History of Philosophy by F.C. Copleston Burns. London 1947.
- History of Modern Philosophy by H. Hoffding, London 1956.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول:السداسي
 التعليم األساسية:عنوان الوحدة
2  لغة أجنبية:المادة
:أھداف التعليم
( في ثالثة أسطر على األكثر،) ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة
.تھدف ھذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعاﻣل ﻣع المراجع األجنبية قراءة وتلخيصا وتوظيفا
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 :
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez
l’étudiant .
: المعارف المسبقة المطلوﺑة
( سطرين على األكثر،) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم
.توفر ﻣبادئ قاعدية في اللغتين الفرنسية واالنجليزية
:ﻣحتوى المادة اإلنجليزية
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 الفرنسية
CONTENU :
- Etude de texte avec exploitation structurelle.
- Révision et consolidation des structures de base.
- Insistance sur la compétence de la communication.
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus
dans le programme de1 Semestre .
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- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe : ses techniques avec exercices pratiques.
- L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.
مراقبة مستمرة:طريقة التقييم
.عالمة األعمال التطبيقية
( إلخ، مواقع انترنت، ) كتب ومطبوعات: المراجع-**
Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training
(1999). Cambridge University Press.
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:
Princeton
University Press
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War
3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the
Evolving
Study of War and Peace
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson.
New York: Routledge ، 2007. 4 volumes
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