الجمهورٌة الجزائرٌة الـدٌمقراطٌـة الـشعبٌــة
وزارة التعلٌــم العالــً و البحــث العلمــً

مواءمة
عرض تكوٌن ماستر
أكادٌمً

الكلٌة /المعهد

المؤسسة

القسم

المٌدان :العاوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة
الفرع :العلوم االجتماعٌة
التخصص :علم اجتماع التربٌة

السنة الجامعٌة:
المؤسسة:
السنة الجامعية:

عنوان الماسحر:

1

 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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 - 1السداسً األول:

وحذح انتؼهُى

وحذاد انتؼهُى األصبصُخ
تبرَخ انفكر انترثىٌ
انُظرَبد انضىصُىنىرُخ
نهترثُخ 1
انترثُخ انًقبرَخ
فهضفخ انترثُخ 1
وحذاد انتؼهُى انًُهزُخ
يُهزُخ انجحج االرتًبػٍ
انترثىٌ 1
االحصبء انترثىٌ 1
وحذاد انتؼهُى االصتكشبفُخ
ػهى انُفش انترثىٌ
انًُبهذ انترثىَخ
وحذح انتؼهُى األفقُخ
نغخ أرُجُخ
يزًىع انضذاصٍ 1

المؤسسة:
السنة الجامعية:

انحزى انضبػٍ
انضذاصٍ

انحزى انضبػٍ األصجىػٍ
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 -2السداسً الثانً:
الحجم الساعً
السداسً

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
صىصُىنىرُخ االخفبق انًذرصٍ
انُظرَبد انضىصُىنىرُخ نهترثُخ
2
سوسٌولوجٌة المؤسسة
التربوٌة
فلسفة التربٌة 2
وحدات التعلٌم المنهجٌة
يُهزُخ انجحج االرتًبػٍ
انترثىٌ 2
االحصبء انترثىٌ 2
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
تكنولوجٌا االتصال
التقوٌم التربوي
وحدة التعلٌم األفقٌة
لغة أجنبٌة
مجموع السداسً 2

المؤسسة:
السنة الجامعية

الحجم الساعً األسبوعً

 16-14أسبوع
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 - 3السداسً الثالث:
وحدة التعلٌم

وحدات التعلٌم األساسٌة
اإلرشاد والتوجٌه المدرسً
التربٌة الخاصة
اقتصادٌات التربٌة
التربٌة والتكوٌن فً الجزائر
وحدات التعلٌم المنهجٌة
ملتقى التدرٌب على البحث
تقنٌات التحرٌر
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المقاوالتٌة
اإلدارة التربوٌة والتشرٌع
المدرسً
وحدة التعلٌم األفقٌة
لغة أجنبٌة
مجموع السداسً 3

المؤسسة:
السنة الجامعية

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً
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 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
مفصل لكل مادة)
ة
( تقدٌم بطاقة

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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السداسً :األول
اسم الوحدة :االساسٌة
اسم المادة :تارٌخ الفكر التربوي
الرصٌد5 :
المعامل2 :

أهداف التعلٌم:
تمكٌن الطالب من االلمام بمختلف المراحل التً مر بها تطور الفكر التربوي فً مختلف المجتمعات وتحلٌل
عالقة ذلك بالنظرٌات الحدٌثة وتفسٌر واقع التربٌة فً المجتمع الجزائري.

المعارف المسبقة المطلوبة:
على الطالب أن تكون لدٌه معارف مسبقة تتمثل أساسا فً
التربٌة.

:النظم التربوٌة فً الحضارات المختلفة وفلسفة

محتوى المادة :تارٌخ الفكر التربوي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مدخل عام
التربٌة فً الثقافات المختلفة.
التربٌة فً الحضارات والمجتمعات القدٌمة.
التربٌة فً العصور الوسطى.
التربٌة فً عصر النهضة.
التربٌة فً العصور الحدٌثة
التربٌة فً المجتمعات المعاصرة

طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع:
 رمزي احمد عبد الحً ،تطور الفكر التربوي عبر التارٌخ ،زهراء الشرق ،القاهرة.2008 ، سٌد ابراهٌم الجبار ،دراسات فً تارٌخ الفكر التربوي ،مكتبة غرٌب. خرٌسات محمد واخرون ،تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة ،األردن ،مؤسسة بضادة.1999 ،م ة والوسطى
ػال ًتب روي فً العصور القدي
تطور الفك ر
 عبدالمجٌد عبدالتواب شٌحة،األردن :دار الثقافة.2006 ،

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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ٔ .ط،

السداسً :االول
اسم الوحدة :االساسٌة
اسم المادة :النظرٌات السوسٌولوجٌة للتربٌة 1
الرصٌد5 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم :تمكٌن الطالب من فهم النظرٌات التً تناولت التربٌة كظاهرة وعملٌة اجتماعٌة واكسابه القدرة
على تحلٌل الواقع وفهمه فً ضوء افكارها.
المعارف المسبقة المطلوبة  :االلمام بمختلف النظرٌات األساسٌة فً علم االجتماع الكالسٌكٌة والمحدثة.
محتوى المادة ( :إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب )
 البنائٌة الوظٌفٌة. الفعل االجتماعً. الماركسٌة. الرادٌكالٌة والصراعٌة (النقدٌة).طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:
 .1عبد الباسط عبد المعطً :اتجاهات نظرٌة فً علم االجتماع ،سلسلة عالم المعرفة ،الكوٌت ،أغسطس،
1981
 - 2رث واالس ألسون وولف :ترجمة محمد عبد الكرم الحورانً :النظرٌة المعاصرة فً علم االجتماع،
دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ،األردن2010 ،
- .2جمٌل حمداوي :نظرٌات علم االجتماع ،شبكة األلوكة ،ط 2015 ،1
- .3غنً ناصر حسٌن القرٌشً :المداخل النظرٌة لعم االجتماع ،دار صفاء للنشر والتوزٌع ،عمان،
2011
 - 6بوتومور:ترجمة عادل مختار الهواري :علم االجتماع منظور اجتماعً نقدي ،دار المعرفة الجامعٌة،
االسكندرٌة1985 ،
- .4معن خلٌل عمر :معجم علم االجتماع المعاصر ،دار الشروق للنشر والتوزٌع ،عمان2000 ،
- .5محمد فؤاد حجازي :النظرٌة االجتماعٌة ،مكتبة وهبة ،القاهرة1988 ،

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :األول
المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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اسم الوحدة :األساسٌة
اسم المادة :التربٌة المقارنة
الرصٌد05 :
المعامل02:
أهداف التعلٌم :تعرٌف الطالب بمختلف ألنظمة التربوٌة فً العالم العربً والعربً ،واكسابه القدرة على
التمٌٌز بٌن هذه األنظمة واالستفادة من المعارف لفهم واقعه.
المعارف المسبقة المطلوبة  ( :وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم،

سطرٌن على األكثر).

محتوى المادة:
أوال :ماهٌة التربٌة المقارنة
1التعرٌف و المفهوم2أهداف التربٌة المقارنة3النشوء و التطور: مرحلة القرن .19 مرحلة النصف األول من القرن العشرٌن مرحلة القرن الحالً الواحد و العشرٌن.ثانٌا  :نظرٌات و اتجاهات التربٌة المقارنة
1االتجاهات الكالسٌكٌة فً التعلٌم ما قبل المدرسً فً التعلٌم اإللزامً فً التعلٌم الثانوٌة االتجاهات الحدٌثة:فً تعلٌم ما قبل المدرسً
 فً التعلٌم اإللزامً فً التعلٌم الثانوٌة3البحث العلمً فً التربٌة المقارنة و تطورها النقل و االستعارة القوى و العوامل المنهجٌة العلمٌة " جورج بٌرٌداي ".ثالثا :تطبٌقات التربٌة المقارنة فً الجزائر
1التعلٌم التحضٌري ،مقارنة بٌن الجزائر أمرٌكا2التعلٌم اإللزامً ،مقارنة بٌن الجزائر – فرنسا وأمرٌكا3التعلٌم الثانوٌة ،مقارنة بٌن الجزائر – فرنسا و أمرٌكارابعا :تطبٌقات التربٌة المقارنة فً الجزائر على مستوى التعلٌم العالً
1تطور التعلٌم الجامعً2االتجاهات المعاصرة فً التعلٌم الجامعً -3تطبٌقات التربٌة المقارنة على التعلٌم الجامعً  ،نموذج الجزائر – الٌابان
طرٌقة التقٌٌم :متواصل  +امتحان
المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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المراجع:
شاكر فتحً احمد وهمام بدراوي زٌدان ،التربٌة المقارنة :المنهج ،األسالٌب ،التطبٌقات ،مجموعة النٌل
1.
العربٌة.
محمد منٌر مرسً ،االتجاهات المعاصرة فً التربٌة المقارنة.
2.
نبٌل سعد خلٌل ،التربٌة المقارنة ،دار الفجر للنشر والتوزٌع.
3.
نادٌة عٌشور ،محاضرات فً التربٌة المقارنة ،دار اقرأ ،قسنطٌنة،
4.
 .5هانك فان داٌل ،التربٌة المقارنة ،منشورات عوٌدات ،بٌروت.

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :األساسٌة
اسم المادة :فلسفة التربٌة 1
الرصٌد5 :
المعامل2 :
المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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أهداف التعلٌم:
ان معرفة االسس الفلسفٌة ألي نظام تربوي ،والوقوف على مختلف المذاهب الفلسفٌة التً ترسً علٌها االنظمة
التربٌة ٌساعد الطالب على معرفة الخلفٌة المذهبٌة لمختلف النظم التربوٌة ،ومعرفة الملمح الذي تسعى لتشكٌلة
المؤسسات التربوٌة للمجتمع ،كما ٌجعله ٌدرك االهداف التربوٌة التً تمثل تجسٌدا لفلسفات بعٌنها واداة لتشكٌل
شخصٌة المتلقً وهدفا للمشروع االجتماعً.

المعارف المسبقة المطلوبة:
على الطالب أن تكون لدٌه معارف مسبقة تتمثل أساسا فً
التربٌة.

 :النظم التربوٌة فً الحضارات المختلفة وفلسفة

محتوى المادة  :فلسفة التربٌة 1
 الفلسفة والتربٌة :المفاهٌم والقضاٌا ،التطور.
 فلسفة التربٌة واالهداف التربوٌة.
 مجاالت االهتمام فً فلسفة التربٌة.
 بٌن فلسفة التربٌة ونظرٌات التربٌة.
العمل الشخصً للطالب :انجاز اعمال منزلٌة وبحوث كتكملة لمحتوى البرنامج
التقٌٌم :امتحان
المراجع:

.1
.2
.3
.4

عبد الكرٌم الٌمانً ،فلسفة التربٌة ،دار الشروق للنشر والتوزٌع ،عمان.
سعٌد اسماعٌل علً ،فلسفات تربوٌة معاصرة ،سلسلة عالم المعرفة ،198 ،الكوٌت،
محمد لبٌب النجٌحً ،م قدمة فً فلسفة التربٌة ،دار النهضة العربٌة – بٌروت.
ماجد عرسان الكٌالنً ،فلسفة التربٌة االسالمٌة ،مكتبة دار المنارة ،السعودٌة.1987 ،

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة البحث االجتماعً التربوي 1
الرصٌد4 :
المعامل3 :
المؤسسة:
السنة الجامعية

عنوان الماسحر
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أهداف التعلٌم :تمكٌن الطالب من التحكم

المعارف المسبقة المطلوبة  ( :وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم،
سطرٌن على األكثر).
محتوى المادة:
تتضمن هذه المادة نظرة معمقة عن خطوات البحث العلمً :اإلشكالٌة ،األهداف ،الفروض ،المناهج ،وتقنٌات
البحث المٌدانً.
المحور األول  :ماهٌة البحث االجتماعً التربوي
 مفهوم البحث االجتماعً التربوي األسس الفكرٌة و االجتماعٌة لبناء البحث االجتماعً التربوي تخطٌط البحث االجتماعً التربوي العناصر األساسٌة البحث االجتماعً التربوي أنواع البحث االجتماعً التربويّ
مخطط البحث التربوي
المحور الثانً :
 مشكلة البحث ومتغٌراته الدراسات السابقة -فرضٌات البحث.

طرٌقة التقٌٌم :متواصل  +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
 .1خلٌل ٌوسف الخلٌلً ،اساسٌات البحث العلمً التربوي ،دار القلم ،االمارات.
 .2فان دالٌن ودٌوبولود ،مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،ترجمة محمد نبٌل نوفل وآخرون ،مكتبة
االنجلو مصرٌة ،القاهرة.1969 ،
 .3فؤاد أبو حطب ،وأمال صادق ،مناهج البحث وطرق التحلٌل اإلحصائً فً العلوم النفسٌة والتربوٌة
واالجتماعٌة .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرٌة.1991 ،
 - .4هادٌة أبو كلٌلة ،البحث التربوي وصنع السٌاسة التعلٌمٌة "بحوث ودراسات" اإلسكندرٌة :دار الوفاء
لدنٌا الطباعة والنشر.2001 ،
 .5محمد بركات ،مناهج البحث العلمً فً التربٌة وعلم النفس .الطبعة الثانٌة .الكوٌت :دار القلم.1984 ،
 .6بشٌر الرشٌدي ،مناهج البحث التربوي :رؤٌة تطبٌقٌة مبسطة ،الكوٌت :دار الكتاب الحدٌث.2000 ،

المؤسسة:
السنة الجامعية
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عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :المنهجٌة
اسم المادة :االحصبء انترثىٌ 1
الرصٌد3 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم:
 انتحكى فٍ انتقُُبد و األدواد اإلحصبئُخ انًختهفخ فٍ يزبل انجحج . انتحكى فٍ اصتغالل انًقبَُش اإلحصبئُخ فٍ يزبل انجحىث انتخصصٍح . انتحكى فٍ تفرَغ انجُبَبد اإلحصبئُخ ويؼبنزتهب وتفضُرهبالمعارف المسبقة المطلوبة :
 التمكن من اإلحصاء العام االستداللً و الوصفً معرفة وظائف و الشروط الواجب توفرها الستعمال المقاٌٌس اإلحصائٌة معرفة ترجمة نتائج المقاٌٌس اإلحصائٌة المختلفة سوسٌولوجٌامحتوى المادة :اإلحصاء فً العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة
 - 1مفهوم اإلحصاء وأنواعه
المؤسسة:
السنة الجامعية
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2
3
4
5

 اإلحصاء فً العلوم التربٌة وخصوصٌاته أهمٌة القٌاس و اإلحصاء فً العلوم التربٌة المتغٌرات و أنواعها فً علوم التربٌة -العٌنات و أنواعها و أحجامها فً التربٌة

طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة :استكشافٌة
اسم المادة :ػهى انُفش انترثىٌ
الرصٌد1 :
المعامل1 :
أهداف التعلٌم:
 تمكٌن الطلبة من المعرفة النفسٌة المرتبطة بكل جوانب العملٌة التربوٌة.
 تزوٌد الطلبة باألسس النفسٌة لعملٌات التعلٌم والتعلم.
المعارف المسبقة المطلوبة :
*يؼرفخ يفهىو ويُبدٍَ ػهى انُفش انترثىٌ (َتى انتطرق إنُهب فٍ انضذاصٍ انخبيش يٍ انتكىٍَ فٍ يرحهخ انهُضبٌ

س ػهى

االرتًبع انترثىٌ )

محتوى المادة :

- 1علم النفس التربوي ،أهدافه ،موضوعه وطرق البحث فٌه .
2
3
4
5
6
7

8

التعلم ،وبعض مفاهٌمه األساسٌة ومفهوم المثٌر واالستجابة ،ومفهوم التعزٌز وشروطهومفهوم العقاب و العوامل المؤثرة فٌه ،ومفهوم المحو والعوامل المؤثرة فٌه.
األهداف التعلٌمٌة ومستوٌاتها ودورها فً العملٌة التعلٌمٌة واألهداف السلوكٌة ومكوناتهاوتصنٌفها
الذكاء واالبتكار ،والنظرٌات المفسرة.النمو المعرفً واللغوي والنفسً واألخالقً والنظرٌات المفسرة.الدافعٌة والنظرٌات المفسرة لهاتعلم االتجاهات والقٌم؛ طبٌعة االتجاهات ومكوناتها وخصائصها ووظائفها ،تغٌٌراالتجاهات ،االتجاهات نحو المدرسة ،مفهوم القٌم ،القٌم والسلوك األخالقً ،ثبات السلوك
األخالقً ومتغٌراته ،اتجاهات التربٌة الخلقٌة.
تقوٌم التعلم؛ فوائد القٌاس التربوي ،مراحل تطوٌر القٌاس ،خصائص القٌاس السلٌم ،قٌاسالتحصٌل األكادٌمً ،االختبارات المدرسٌة وأنواعها من المقالٌة والموضوعٌة وأنواعها.

طرٌقة التقٌٌم :امتحان

المؤسسة:
السنة الجامعية
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عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :األول
اسم الوحدة  :أفقٌة
المادة  :لغة انجلٌزٌة
الرصٌد1 :
المعامل1 :
أهداف التعلٌم:
*التعرف على أهم أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة.
* إثراء رصٌد الطالب بالمزٌد من المصلحات والمفاهٌم فً اللغة االنجلٌزٌة ذات الصلة بعلم اجتماع التربوي
* التمكن من استخدام اللغة االنجلٌزٌة فً مجال البحث و الدراسة وتدرٌب الطالب على الترجمة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
حٌازة معرفة مسبقة بالقواعد األساسٌة للغة االنجلٌزٌة .
محتوى المادة:
لتزوي الطلبة بالجوانب
د
بعلم اجتماع التربوي
انتقاء نصوص تحتوي مادتها على مواضٌع متعلقة
المعرفٌــة و المفاهٌمٌة و تدرٌبهم على تحلٌل النصوص(  09نصوص) وبرمجة حصص فً مخابر اللغات
لتطبٌق أساسٌات اللغة
طرٌقة التقٌٌم :متواصل
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

المؤسسة:
السنة الجامعية
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عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :سوسٌولوجٌا اإلخفاق المدرسً
الرصٌد5 :
المعامل2 :

أهداف التعلٌم:
 توضٌح مفهوم اإلخفاق المدرسً
 التعرف على المقاربات السوسٌولوجٌة المفسرة لإلخفاق المدرسً.
المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة مشكالت وصعوبات التعلم.
محتوى المادة:
أوال– مفهوم اإلخفاق والفشل المدرسً
ثانٌا  :مظاهر اإلخفاق المدرسً :الرسوب ،التسرب ...
ثالثا  :أسباب وعوامل اإلخفاق المدرسً.
رابعا – المقاربات السوسٌولوجٌة المفسرة لإلخفاق المدرسً
 بوردٌو – باسرون . بودلو – إسثابلٌهطرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

المؤسسة:
السنة الجامعية
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عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :االساسٌة
اسم المادة :النظرٌات السوسٌولوجٌة للتربٌة 2
الرصٌد5 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم :تمكٌن الطالب من فهم النظرٌات التً تناولت التربٌة كظاهرة وعملٌة اجتماعٌة واكسابه القدرة
على تحلٌل الواقع وفهمه فً ضوء افكارها.
المعارف المسبقة المطلوبة  :االلمام بمختلف النظرٌات األساسٌة فً علم االجتماع الكالسٌكٌة والمحدثة.
محتوى المادة:
 التفاعلٌة الرمزٌة. االثنومٌثودولوجٌة. الظاهراتٌة. نظرٌة رأس المال الثقافً لبوردٌو. التعلم االجتماعً. االنتشار الثقافً أللتوسرطرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
المؤسسة:
السنة الجامعية
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السداسً :الثانً
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :سوسٌولوجٌة المؤسسة التربوٌة
الرصٌد5 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم:
 التعرف على بنٌة النظام التربوي ومختلف وظائفه وفهم عالقته بسائر النظم االجتماعٌة األخرى.
 فهم العالقة بٌن االٌدولوجٌا والتعلٌم .
المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة الدور التربوي لمؤسسات التنشئة االجتماعٌة (ٌتم التطرق إلٌها فً السداسً الخامس من
التكوٌن فً مرحلة اللٌسانس علم االجتماع التربوي )
 التعرف على العالقة بٌن المدرسة والمجتمع والدولة .
محتوى المادة:
أوال:المعالجة السوسٌولوجٌة للمؤسسة التربوٌة .
حبَُب :انًؤصضخ انترثىَخ وانتُشئخ االرتًبػُخ
حبنخب :انًؤصضخ انترثىَخ وترقُخ انًزتًغ
راثؼب :انًؤصضخ انترثىَخ وتحذَبد انؼىنًخ
خبيضب :األصرح ودورهب انترثىٌ
 - 1األصرح واإلَزبة
 - 2انتفبػم األصرٌ وانطفم
 - 3انصراع األصرٌ وانطفم
 - 4انًُى االرتًبػٍ نهطفم خبرد األصرح
صبدصب :انًذرصخ وانًزتًغ
 - 1وظبئف انًذرصخ وانؼىايم انًؤحرح فُهب
 - 2انًذرصخ وانتغُر االرتًبػٍ
 - 3يشكالد يذرصُخ يؼبصرح (حبنخ انززائر)
 - 4ػالقخ انًذرصخ ثًؤصضبد انتُشئخ االرتًبػُخ األخري

طرٌقة التقٌٌم:
االمتحان و التقٌٌم المستمر فً األعمال الموجهة
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
المؤسسة:
السنة الجامعية
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السداسً :الثانً
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :فلسفة التربٌة 2
الرصٌد5 :
المعامل2 :

أهداف التعلٌم:
ان معرفة االسس الفلسفٌة ألي نظام تربوي ،والوقوف على مختلف المذاهب الفلسفٌة التً ترسً علٌها االنظمة
التربٌة ٌساعد الطالب على معرفة الخلفٌة المذهبٌة لمختلف النظم التربوٌة ،ومعرفة الملمح الذي تسعى لتشكٌلة
المؤسسات التربوٌة للمجتمع ،كما ٌجعله ٌدرك االهداف التربوٌة التً تمثل تجسٌدا لفلسفات بعٌنها واداة لتشكٌل
شخصٌة المتلقً وهدفا للمشروع االجتماعً.

المعارف المسبقة المطلوبة:
على الطالب أن تكون لدٌه معارف مسبقة تتمثل أساسا فً
التربٌة.

 :النظم التربوٌة فً الحضارات المختلفة وفلسفة

محتوى المادة  :فلسفة التربٌة 2
 المدارس الفلسفٌة فً التربٌة.
 الفلسفة المثالٌة
 الفلسفة الواقعٌة
 الفلسفة البراغماتٌة
 الفلسفة الوجودٌة
 الفلسفة االسالمٌة
التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع:

.5
.6
.7
.8

عبد الكرٌم الٌمانً ،فلسفة التربٌة ،دار الشروق للنشر والتوزٌع ،عمان.
سعٌد اسماعٌل علً ،فلسفات تربوٌة معاصرة ،سلسلة عالم المعرفة ،198 ،الكوٌت،
محمد لبٌب النجٌحً ،م قدمة فً فلسفة التربٌة ،دار النهضة العربٌة – بٌروت.
ماجد عرسان الكٌالنً ،فلسفة التربٌة االسالمٌة ،مكتبة دار المنارة ،السعودٌة.1987 ،

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
المؤسسة:
السنة الجامعية
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السداسً :الثانً
اسم الوحدة :المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة البحث االجتماعً التربوي 2
الرصٌد4 :
المعامل3 :

أهداف التعلٌم( :ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة ،فً ثالثة أسطر
على األكثر )
المعارف المسبقة المطلوبة  ( :وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم،
سطرٌن على األكثر).
محتوى المادة ( :إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب )
المحوراألول :مناهج البحث التربوي
 منهج دراسة الحالة منهج القٌاس السوسٌومتري للعالقات التربوٌة منهج تحلٌل محتوى البرامج التربوٌةالمحور الثانً :مقاٌٌس وتقنٌات البحث التربوي
 مقٌاس تحقٌق المهام استبٌان تحقٌق األهداف استبٌان قٌاس الرضا المالحظة المقابلةطرٌقة التقٌٌم :متواصل  +امتحان
المراجع:
 .7خلٌل ٌوسف الخلٌلً ،اساسٌات البحث العلمً التربوي ،دار القلم ،االمارات.
 .8فان دالٌن ودٌوبولود ،مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ،ترجمة محمد نبٌل نوفل وآخرون ،مكتبة
االنجلو مصرٌة ،القاهرة.1969 ،
 .9فؤاد أبو حطب ،وأمال صادق ،مناهج البحث وطرق التحلٌل اإلحصائً فً العلوم النفسٌة والتربوٌة
واالجتماعٌة .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرٌة.1991 ،
 -.10هادٌة أبو كلٌلة ،البحث التربوي وصنع السٌاسة التعلٌمٌة "بحوث ودراسات" اإلسكندرٌة :دار الوفاء
لدنٌا الطباعة والنشر.2001 ،
.11محمد بركات ،مناهج البحث العلمً فً التربٌة وعلم النفس .الطبعة الثانٌة .الكوٌت :دار القلم.1984 ،
.12بشٌر الرشٌدي ،مناهج البحث التربوي :رؤٌة تطبٌقٌة مبسطة ،الكوٌت :دار الكتاب الحدٌث.2000 ،

المؤسسة:
السنة الجامعية
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عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :منهجٌة
اسم المادة :االحصبء انترثىٌ 2
الرصٌد3 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم:
 انتحكى فٍ انتقُُبد و األدواد اإلحصبئُخ انًختهفخ فٍ يزبل انجحج . انتحكى فٍ اصتغالل انًقبَُش اإلحصبئُخ فٍ يزبل انجحىث انتخصصٍح . انتحكى فٍ تفرَغ انجُبَبد اإلحصبئُخ ويؼبنزتهب وتفضُرهبالمعارف المسبقة المطلوبة :
 التمكن من اإلحصاء العام االستداللً و الوصفً معرفة وظائف و الشروط الواجب توفرها الستعمال المقاٌٌس اإلحصائٌة معرفة ترجمة نتائج المقاٌٌس اإلحصائٌة المختلفة سوسٌولوجٌامحتوى المادة:
أوال :مقاٌٌس النزعة المركزٌة و التشتت
 -1مقاٌٌس النزعة المركزٌة
 المنوال الوسط الحسابً الوسط الحسابً المرجح و خواصه الوسٌط -2مقاٌٌس التشتت
 المدى االنحراف االنحراف المتوسط التباٌن االنحراف المعٌاري الخطأ المعٌاري للقٌاس معامل االختالفثانٌا :معامل االرتباط و االنحدار
 -1تفسٌر معامل االرتباط
 -2قٌاس االرتباط
 -3معامل ارتباط بٌرسون
المؤسسة:
السنة الجامعية
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 -4معامل االرتباط النقطً
 -5معامل ارتباط سبٌرمان
 -6معامل االقتران (فاي)
 -7مقٌاس التوافق
 -8المبادا
 -9نسبة االرتباط ( اٌتا)
 -10االرتباط والسببٌة
طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :استكشافٌة
اسم المادة :تكنولوجٌا االتصال.
الرصٌد1 :
المعامل1:
أهداف التعلٌم:
 توضٌح مفهوم تكنولوجٌات االتصال .
 استعماالت تكنولوجٌا المعلومات واالتصال .
المعارف المسبقة المطلوبة :
*معرفة النماذج االتصالٌة .
محتوى المادة:
أوال– مفهوم االتصال
ثانٌا  -مراحل عملٌة االتصال
ثالثا  :معوقات عملٌة االتصال ووسائل التغلب علٌها.
المؤسسة:
السنة الجامعية
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رابعا  :مراحل عملٌة االتصال .
خامسا  :نماذج االتصال .
سادسا  :تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً التعلٌم
 التعلٌم عن بعد االنترنت والتعلٌم االفتراضً الحاسوب والتعلٌمطرٌقة التقٌٌم :امتحان
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :استكشافٌة
المادة :التقوٌم التربوي
الرصٌد1 :
المعامل1 :
أهداف التعلٌم:
 التعرف على مفهوم التقوٌم التربوي ووظائفه . التعرف على عناصر الفعل التقوٌمً . التعرف على االهداف التربوٌة . التعرف على ادوات واسالٌب وصنافات التقوٌم التربوي .المعارف المسبقة المطلوبة :معارف مسبقة فً التربٌة .

محتوى المادة  :التقوٌم التربوي
 التقوٌم التربوي :المفهوم والنشأة واألهمٌة. التقوٌم واالهداف التربوٌة . الوظائف االجتماعٌة للتقوٌم .المؤسسة:
السنة الجامعية
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-

ادوات التقوٌم التربوي.
عناصر الفعل التقوٌمً  :المعلم  ،المتعلم  ،الموضوع  ،شروط االنجاز  ،التصحٌح .
علم التباري والتقوٌم التربوي.
تقٌٌم وتقوٌم الكفاءات.

طرٌقة التقٌٌم :امتحان
المراجع:
 التقوٌم التربوي ،رافدة الحرٌري 2008 ، القٌاس والتقوٌم فً العملٌة والتعلٌمٌة ،سلٌمان عودة ،االردن1985 ، -تقٌٌم العملٌة التكوٌنٌة فً الجامعة  ،لحسن بوعبدهللا ومحمد مقداد1998 ،

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثانً.
اسم الوحدة  :أفقٌة
المادة  :لغة انجلٌزٌة
الرصٌد1 :
المعامل1 :
أهداف التعلٌم:
*التعرف على أهم أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة.
* إثراء رصٌد الطالب بالمزٌد من المصلحات والمفاهٌم فً اللغة االنجلٌزٌة ذات الصلة بعلم اجتماع التربوي
* التمكن من استخدام اللغة االنجلٌزٌة فً مجال البحث و الدراسة وتدرٌب الطالب على الترجمة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
حٌازة معرفة مسبقة بالقواعد األساسٌة للغة االنجلٌزٌة .
محتوى المادة:
لتزوي الطلبة بالجوانب
د
بعلم اجتماع التربوي
انتقاء نصوص تحتوي مادتها على مواضٌع متعلقة
المعرفٌــة و المفاهٌمٌة و تدرٌبهم على تحلٌل النصوص(  09نصوص) وبرمجة حصص فً مخابر اللغات
لتطبٌق أساسٌات اللغة
طرٌقة التقٌٌم:
التقٌٌم ٌتم سداسٌا عن طرٌق التقوٌم المتواصل فً حصص األعمال الموجهة و عن طرٌق االمتحان
الذي ٌجرى فً نهاٌة كل سداسً.
المؤسسة:
السنة الجامعية
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المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :اإلرشاد والتوجٌه المدرسً
الرصٌد5 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم:
 توضٌح مفهوم التوجٌه واإلرشاد .
 التعرٌف بنظرٌات وأسالٌب اإلرشاد والتوجٌه .
المعارف المسبقة المطلوبة :
*معرفة أسالٌب وطرائق التوجٌه المدرسً .
محتوى المادة:
 مفهوم التوجٌه واإلرشاد وعالقتهما بالعملٌة التعلٌمٌة أهداف ومناهج التوجٌه واإلرشاد األسس العامة لإلرشاد نظرٌات اإلرشاد النفسً وسائل جمع المعلومات ألغراض اإلرشاد عملٌة اإلرشاد النفسً طرق اإلرشاد النفسً مجاالت اإلرشاد النفسًالمؤسسة:
السنة الجامعية
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 برنامج التوجٌه واإلرشاد فً المؤسسات التعلٌمٌة مشكالت التوجٌه واإلرشاد التربوي فً الجزائر بعض المشكالت السلوكٌة للطلبة فً المؤسسات التعلٌمٌة وأسالٌب اإلرشاد ( العنف والعدوان ،الخوف  ،االنطواء واالكتئاب ) .
طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :التربٌة الخاصة
الرصٌد5 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم :تمكٌن الطالب من االلمام بالمعارف المتعلقة بتربٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة ورعاٌتهم،
وتطبٌقاتها فً المجال التربوي.

المعارف المسبقة المطلوبة  ( :وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم،
سطرٌن على األكثر).
محتوى المادة ( :إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب )
 الفرق بٌن التربٌة العامة والخاصة. المبادئ التً ترتكز علٌها التربٌة الخاصة. اهداف التربٌة الخاصة. الحاجات التربوٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة. المشكالت التربوٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة. المدارس المتخصصة (صغار الصم البكم ،صغار المكفوفٌن.)... ، االقسام المدمجة. التمٌٌز االٌجابً لذوي االحتٌاجات الخاصة. مراكز اعادة التربٌة.المؤسسة:
السنة الجامعية
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 المناهج التربوٌة للمؤسسات المتخصصة.طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع ( :كتب،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ)
وزارة التضامن الوطنً :المنهج التربوي للمؤسسات المتخصصة 2000

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :اقتصادٌات التربٌة
الرصٌد5 :
المعامل2 :
أهداف التعلٌم:
 انتحكى فٍ يفبهُى ويقىالد انُظرَبد االقتصبدَخ انترثىَخ واالطالع ػهً يضبيُُهب. انتذرَت ػهً إصقبط يضبيٍُ َظرَبد اقتصبدَبد انترثُخ ػهً انًؤصضبد انترثىَخ انززائرَخ. انقذرح ػهً حضبة و اصتخراد انتكبنُف االقتصبدَخ أو انًبنُخ نهًؤصضبد انترثىَخ ويقبرَتهب ثًخرربتهب.المعارف المسبقة المطلوبة :
 حٌازة رصٌد معرفً فً مجال العلوم االقتصادٌة وعلوم التربٌة. انتًكٍ يٍ انًفبهُى األصبصُخ نؼهى االرتًبع انؼبو. انتًكٍ يٍ يؼرفخ يختهف حقىل ػهى االرتًبع وخبصخ يُهب ػهى االرتًبع انترثىٌ.محتوى المادة:
أوال  :يبهُخ اقتصبدَبد انترثُخ
 -1يبهُخ ػهى اقتصبدَبد انترثُخ
َ -2شأح ػهى اقتصبدَبد انترثُخ
 -3األصش االقتصبدَخ نهترثُخ
 -4انترثُخ و انتًُُخ انًضتذايخ
حبَُب  :انًذارس انُظرَخ القتصبدَبد انترثُخ
 -1انًذرصخ انكالصُكُخ
 -2انًذرصخ االقتصبدَخ انؼبيخ
 -3انجحج انترثىٌ انُظرٌ األكبدًٍَ فٍ انترثُخ
المؤسسة:
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حبنخب  :انؼًهُخ انترثىَخ  ،انتًىَم و انتكبنُف .
 -1تؼرَف انتًىَم و أَىاػه
 -2تؼرَف انتكهفخ وحضبثهب
 -3انُفقبد فٍ انترثُخ و انتؼهُى
 -4انؼبئذ فٍ انترثُخ و انتؼهُى
 -5انفبقذ فٍ انترثُخ و انتؼهُى
راثؼب  :انكفبَبد فٍ انُظبو انترثىٌ
 -1انكفبَخ انذاخهُخ نهُظبو انترثىٌ
 -2انكفبَخ انخبررُخ نهُظبو انترثىٌ
 -3انتخطُظ انترثىٌ
طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :أساسٌة
اسم المادة :التربٌة والتكوٌن فً الجزائر
الرصٌد5 :
المعامل2:
أهداف التعلٌم:
 التعرٌف بمراحل التطور التارٌخً للنظام التعلٌمً فً الجزائر
المعارف المسبقة المطلوبة :
*معرفة تارٌخ الجزائر المعاص ر (ٌتم التطرق إلٌها فً السداسً الثالث والرابع من التكوٌن فً مرحلة
اللٌسانس )
محتوى المادة:
أوال :التربٌة والتعلٌم فً الجزائر فً عهد األتراك
ثانٌا :التربٌة والتعلٌم فً الجزائر فً عهد االستعمار الفرنسً
ثالثا :وضعٌة التعلٌم فً الجزائر غداة االستقالل
رابعا :اإلصالحات التربوٌة فً الجزائر .
 - 1إصالحات التعلٌم ما قبل الجامعً
أ -أمرٌة  16أفرٌل  1976والتعلٌم األساسً فً الجزائري.
ب -المجلس األعلى للتربٌة
ج -اللجنة الوطنٌة إلصالح المنظومة التربوٌة
 - 2إصالحات التعلٌم الجامعً
 - 3االصالح التربوي والتغٌر االجتماعً فً الجزائر.

المؤسسة:
السنة الجامعية
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طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :منهجٌة
اسم المادة :ملتقى التدرٌب على البحث
الرصٌد4 :
المعامل3 :

أهداف التعلٌم  :تهدف هذه المادة الى دراسة نقدٌة لبعض البحوث الكبرى لتكملة قدرات الطالب فً انجاز
مذكرة التخرج وذلك بعد تمكنه فً السداسً االول من البحث العلمً من حٌث النوع والتصنٌف والتصمٌم
ومراحل البناء المنهجً وتمكنه فً السداسً الثانً من التطبٌق الفعلً لمختلف تقنٌات البحث التربوي .

المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف المكتسبة :من دراسة مقاٌٌس المنهجٌة خالل مرحلة اللٌسانس والسنة االولى ماستر

محتوى المادة :
ملتقٌات لتناول البحوث الكبرى بالنقد فً مجال علم اجتماع التربٌة وبالتركٌز على االجراءات المنهجٌة
ومناقشة أعمال الطلبة.

طرٌقة التقٌٌم :متواصل +امتحان
المراجع :االستفادة من مختلف االبحاث المنجزة على مستوى المؤسسة او االطالع على مختلفق
الدراسات واالعمال والورشات وكذا االٌام العلمٌة والفعالٌات الفكرٌة التً تتم فً مختلف المراكز
العلمٌة على مدار السنة سواء بالحضور او باالطالع على القواعد االلكترونٌة.

المؤسسة:
السنة الجامعية
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عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :منهجٌة
اسم المادة :تقنٌات التحرٌر
الرصٌد3 :
المعامل2 :

أهداف التعلٌم:
تدرٌب الطالب على تقنٌات وشروط كتابة المقاالت والتقارٌر العلمٌة واإلدارٌة.

المعارف المسبقة المطلوبة  :معارف علمٌة فً منهجٌة التفكٌر والتحلٌل العلمً.

محتوى المادة:
 - 1مفهوم التحرٌر وأهمٌته العلمٌة
 - 2الشروط العلمٌة واللغوٌة للتحرٌر :خطة التحرٌر-التنظٌم-الدقة-الوضوح –االختصار-خدمة
الهدف...
 - 3أنواع التحرٌر
 ملخص دراسة تقرٌر عن تحقٌق مٌدانً مقال علمً تقرٌر إداري مداخلة علمٌةالمؤسسة:
السنة الجامعية
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طرٌقة التقٌٌم :متواصل+امتحان

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

ػُىاٌ انًبصتر :ػهى ارتًبع انترثُخ
اصى انىحذح :أفقُخ
اصى انًبدح :المقاوالجية
انرصُذ1:
انًؼبيم1:
أهداف التعلٌم:
أ ـ وضع سٌاسة ومنهجٌة قادرة على تتبع المشارٌع فً إدارة المعلومات والتوثٌق.
ب ـ القدرة على تتبع أهم مسارات ترقٌة األعمال ومشارٌع على مستوى وحدات المعلومات.
المعارف المسبقة المطلوبة:
 تحكم فً مبادئ التسٌٌر االقتصادي. سوسٌولوجٌة المشارٌع .محتوى المادة:
أ -أهمٌة المشارٌع فً نظم المعلومات .
 -1تارٌخ النهج االقتصادي.
 -2الطرق المتبعة فً التنظٌم االقتصادي .
 -3المراحل العملٌة للتنظٌم االقتصادي .
ب -مبادئ انجاز مشارٌع أنظمة المعلومات.
ج -مراحل انجاز المشارٌع .
د -متابعة مشارٌع أنظمة المعلومات
 -4الرصٌد اإلحصائً.
 -5المعالجة.
- 6تقٌٌم.
- 7إنجاز مشارٌع الوثائقٌة .
العمل الشخصً لكل طالب ٌتمثل فً تدرٌب على إعداد المشارٌع ،وهٌكلة المتكون نحوثقافة المؤسسة .
طرٌقة التقٌٌم :امتحان
المراجع:
 .1محمد ،هٌكل؛ مهارات إدارة المشروعات الصغٌرة؛ القاهرة:مجموعة النٌل العربٌة؛ .2003
المؤسسة:
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عنوان الماسحر

43

 .2ماجدة العطٌة؛ إدارة المشروعات الصغٌرة؛ القاهرة:مجموعة النٌل العربٌة؛ .2003
 .3سعد صادق بحٌري ؛إدارة المشروعات projet management؛القاهرة :الدار الجامعٌة .2005،
- .4نعٌم نصٌر؛ إدارة وتقٌٌم المشروعات؛ القاهرة:المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة.2005 ،
5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique,
mise en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p.
5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques,
mise en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.
6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris :
Ed d’organisation, 2001.
7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003
8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod,
2007.

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :استكشافٌة
اسم المادة :اإلدارة التربوٌة والتشرٌع المدرسً
الرصٌد1 :
المعامل1 :
أهداف التعلٌم:
 التحكم فً نظرٌات و اتجاهات التسٌٌر اإلداري للمؤسسات.المختلف
ة
 التمكن من إسقاط مختلف المقاربات و النظرٌات الخاصة بعلم اإلدارة على المؤسسات التربوٌة التحكم فً المفاهٌم اإلدارٌة المختلفة تعلم طرق التسٌٌر المعاصرة فً حقل المؤسسات التربوٌة كما ٌهدف هذا المقٌاس إلى تعرٌف الطالب بأهم مراحل التطور التارٌخً للتشرٌع المدرسً فً الجزائر،بدءا بالعهد االستعماري وحتى آخر التشرٌعات التً عرفها النظام التعلٌمً الجزائري.
المعارف المسبقة المطلوبة :
 التمكن من النظرٌات السوسٌولوجٌة المعاصرة التمكن من المفاهٌم األساسٌة لعلم االجتماع العام معرفة تارٌخ التعلٌم فً الجزائر. معرفة مصادر التشرٌع المدرسً فً الجزائر وأهم العوامل المؤثرة فٌه.محتوى المادة:
المحور األول :اإلدارة المدرسٌة.
أوال :ماهٌة اإلدارة التربوٌة المدرسٌة
ثانٌا  :نظرٌات اإلدارة
ثالثا  :اإلدارة المدرسٌة و القٌادة
رابعا  :اإلدارة المدرسٌة فً المؤسسات التربوٌة الجزائرٌة
المحور الثانً :التشرٌع المدرسً.
أوال :التشرٌع المدرسً بالجزائر خالل العهد االستعماري
المؤسسة:
السنة الجامعية
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ثانٌا :فلسفة التشرٌع المدرسً من خالل المواثٌق الرسمٌة للدولة الجزائرٌة
ثالثا :التطور التارٌخً للتشرٌع المدرسً بالجزائر منذ االستقالل:
 - 1أمرٌة  16أفرٌل 1976
 - 2إعادة هٌكلة التعلٌم الثانوي1992/1991 :
 - 3القانون التوجٌهً للتعلٌم العالً 1999
 - 4القانون التوجٌهً للتربٌة الوطنٌة 2008
 - 5قراءة سوسٌولوجٌة فً القانون األساسً الخاص باألستاذ
طرٌقة التقٌٌم :امتحان
المراجع ( :كحب و مطبوعات ،مواقع انحرنث ،الخ)

عنوان الماستر :علم اجتماع التربٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :أفقٌة
اسم المادة :لغة أجنبٌة
الرصٌد1 :
المعامل1 :
أهداف التعلٌم:
*التعرف على أهم أساسٌات اللغة االنجلٌزٌة.
* إثراء رصٌد الطالب بالمزٌد من المصلحات والمفاهٌم فً اللغة االنجلٌزٌة ذات الصلة بعلم اجتماع التربوي
* التمكن من استخدام اللغة االنجلٌزٌة فً مجال البحث و الدراسة وتدرٌب الطالب على الترجمة.
المعارف المسبقة المطلوبة :
حٌازة معرفة مسبقة بالقواعد األساسٌة للغة االنجلٌزٌة .
محتوى المادة:
لتزوي الطلبة بالجوانب
د
بعلم اجتماع التربوي
انتقاء نصوص تحتوي مادتها على مواضٌع متعلقة
المعرفٌــة و المفاهٌمٌة و تدرٌبهم على تحلٌل النصوص(  09نصوص) وبرمجة حصص فً مخابر اللغات
لتطبٌق أساسٌات اللغة
طرٌقة التقٌٌم:
التقٌٌم ٌتم سداسٌا عن طرٌق التقوٌم المتواصل فً حصص األعمال الموجهة و عن طرٌق االمتحان
الذي ٌجرى فً نهاٌة كل سداسً.
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